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(ἰςςὲ δύ᾽αεπέ ἤπια πε, πὶ φουαπι αι ρατίτον δύ (Πτοσταρηία εὐ 
τίς Ὁ Ππσιτος {πα ίο τ πππτ, σγατίαπι ἐα{τ|: ΟἹ ἐπι αιπ οπ|,1π ριιταν 
τ.ἃ ΠΝΑΚΊ ΊΝ ο Ναεοπεπηίί, ἃ (εσοτίο Γογπαῖς ίη [ὰν 
τίπιιπι σοπιιο  : ἂς ἀείης ΟΝ Κὶ Α Ὁ 1 Ηετεβραςμῆ ορεγαϑά 
εἰιι5 σοποτίβ αυτουιπη Πά οπὶ τοσοσηίτί: ππης πογὸ ρο[ἐγεπυὶπ), ἐσ 
ταάίτοτιπτι αἰίχιος ἱπάιητία ας {παίο, ααογπι πη Ῥταίατίοης πε 

πιοητίο, αἰ ἱππιιπιοτί5, Παΐθι15 σαι ὃ (ὐτθεοιπη οχεπῖς 
Ρἷαν δ [τίμα τιαηβἰατίο (ςατοθαητ, πιοπ, 

415 τεριμΓσατί, 

ΑΓ ΓἘΞ5ΞΙΤ ΚΕΆΝΜ ΕΥ̓͂ ΡΨΕΆΚΒΟΚΥΜΝ 
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ἈΡΓΟΥ͂ ΟΝ ΑΝ ῸΌ: 
ΣῈ ΝΘ ΡΥ ΤΟ ΡΥ. ΠΕ ΕΟ ὉΟΝΣΥῚΣ ἊΣ 

τὶ εἰλυί(ϑέπιο, Ῥγαίοσί Α αι π  ἰητεσεγείπιο, Μαγου5 ΠΟΡΡ εις Βα» 
[επί ς 5. Ρ, Ὁ, 

ΞΞ] ἰ ἱπούαεὶ Πα δεπταγ, ἃ ρή ρατγιπ Πἰδετί, Ζαί τοῖν 
Ἢ] ἐϊα5 (ΠΡ ὲ ἃ πηαίοσίθιιϑ [π||5 Ορε5 τις] ἤπο τατίοπε 

Ρζοσίιϑβ ἀείρίείιητ, πε ἐπ πα πί[βίπιο 5 ει ταῦ 
οἰτεῦ ργοξιπάιμηπε, ἀΠαρίἀαητο : Πιαητα τον 
Γ{Π|] ΕΥῚϊ ἱποταδείτιιο, 41 αἰτία 5 Ιοηρὲ ΠΊΔίον 

"68. πος εἰ  πιετζετγιπι ἃς ργα ἀεςεογαπι ἴον 
ἕαπι ἀε τόγπτη ΓΝ ατιγα (8 ρατγτίιπη ἀΠ σεπεί ας 
τα] τἱρ ματία σοπεγατίοπε (ωτωγματα νοὶ 

ὑστομνήματα, χυιίδθιιβ απίπηιι5 ἐχοο!ταγ, ΠΡ ας ροίζετγί τε πόζα, πα} 
τ|5 ργοοῇ Ρυα ἔπ ρίοτίτία δ πετεία ἀποιηςς Εὸ υπετὸ οςὐπιτὰ ΙΔιάλην 
(ἃ πιδοίβ ξΟΓ ΠῚ εἰ Ργοθίτας δ ογδτίτι 40, “πᾶτη [πιὰ ἐπι τία δί ἴα 
ἄΐο ργοόθδης, 4! εἰαίπγο { πιοπιιπηξητα, απ πο] ατί ἀΐρηαπη, ἰπσπν 
ἄαλπι, πΠοηςε ἃ, τε π|, πεσε Πατγίαπι δέ Πησιίαγς πα] ατ{ 1 )εί ἐπ αἴτὰ πὰ 
πλᾶπα ἀπ ἀπ ρἰ ςζξιιπειτ, εχοίςι!δητιγ, ἔσιιεης, ργοητουεε,αῦ ἱπς 
τίτιι [ογτίτον αἱηἰςαητ,ἃ ςοτγρτίοπςε τειίτιπιητ, αἰ σαπε, Πιηγαπε, 
(γυοά αιιάεπι Ποπηίπιιπι εγαῖ ΟΠ οίτπὶ οπιπίαπι, πί ςογταιρτίο ῥσίϑ 

τηὰ ἤδης ἰέςιπὶ τι Δίτατεπι ἱπυχίςσε, ΓΝοΙαΐτ εἠΐπι Γεὰς {Π: Ορε, 
ΪΜαχ. ποπιίπεπι ρβεσαάμπι ἰπίταγ πααϊει ἀεπιὉ ἀεἰρίςετε, δ, ἱσποταν 
τοτοϑ {{Π45,͵1π 7185 τί Πετίαβ ἀοπιίπίς εἰ (πη ς] ςοποέξε ει: {εξ ἔτοπ 
τε ετεέϊα, δέ ίη οπτπεβ πππιη{ ᾿Νατιγαςβ ραττξς ἀϊγείξα, {πρτεπΊᾶ, 
[ΠΗπιαὰ δέ πιεαίοχιιπιᾶ οπηπίδ ἰπειεγεγατ, ρετγ!υτατεῖ το ςοσποίςε; 
τεῦ: ]ιυιδιι ἱπ[ρεϊ(8 δ ςοσηϊτί5,(η πιαίοτες [)ε 1ατι{ε5 δί ἰἀρίεπτία», 
εἰτι5 4αί εἰ (ὡμτί ες ᾿εα5. ρεγ ας οπιηίΐα [βόα {ππτιγαρεγέζυτγ, πα οίν 
τοῦ ςἢ (ἀπέϊο [αυ6 (ρίτίτι ἐχυίγαητε ρία!!επο: Μίαρπιβ οἰ Γοπην, 
πιι5 ποίζεγ, δ ἱπππτεπία πΐγτιις ἐἰπι5,[αρίἐπτίας αατῶ εἰτι5 πιηεσι 5 ΠΟἢ 
εἴ, Δυία πεῖὸ ἐὰ πιεπείδιι5 Πυιπηδηΐβ ΡΟ Ιαρίπιηι οδτερῆς δ ἱπάα; 
εἶα εἰ ςα οίτᾶς 9 τι Γεγ1Π1 ξὰ5 ΠπαῖαΓ Ρεπίτιιβ ἰατέγες, δάσο πα] τὰ; 

ταπ| ἱποοσπηίταγιΠι Δα πίτατίοης σὰρεγεητατ, πε] κα Μ]αίείζατεπΊ εἃ: 
ταιπὶ ἘΧοίτἀγεηταγ : ἐχοίταιιίς ἀέππο [ει5 Ππρουίατία πα Δπι ἱποὲ; 
πία, ηιιος ᾿Νειιγας τππι Αςοη τα ἱπιρετγίτίβ ἐγπέγεησ, (Ὁ ποσίμιπι τὲ 
τὸ παῖς ᾿ α, απ επιδάπιο ἄτιπ| Α[Π[05 οππεβ5 εἰυπηοαί Πποπηίπες ἱπσὲν 
πίοίοϑ, δζ [ςείρτα εοτίϊ ςοϊἐύςε, δζ (ρίςετε ἀεθεπιιϑ, ἱτα πΠογῖ ίοςβ, 
Μυ γ ογπδεί(βίπις, {τι ττιπι δ ἱπ τη γία οπιηίθδιιβ ςδπηεπάετγιτ., ηϊον 
ταπι ορεῖὰ ὃ Βεπεβοίο πος σιος Ργαείαγεμι ἀς οὐδίβ τεσγείσίβ ἢν 
τὰ ὥριιβ, Ροιτετίτατί τε ξιιπι, σοπίσγιδειιπι,, δζ ἴῃ ΤΙ ςαπη, ΄μαπ’ 
ταμη Πετί ρογαίτ ἱπεεστιιπι, Ραγαπι δζ ρεγίξέξιπι, εἀΐτιπι εἰς, απι 
τς ἀε οἰεητία Πὰς ἱρία ρῥτίτι5 ἀίσαπη, πιιῖταν ἤπηττες 41 ςοπηπιεηατε 
ποῦί5 ἐπὶ ἀεθεητε: πη Ρυίπιίβ πεγὸ αἰ σηίταβ εἰ[15., ει Π{τ85., δέ πτίτα ἐπι 
οαπα τ5, [)ἱσηίτατεπι αιιᾶπΑπι ἐχίπιίαπι οεηα τ ἐρίμπι Πδείπι, εἰσ 
«ἃ ἡποα μετίατιτ, αι εξξαπι, [4 πετὸ εἴ,ποη ἐς δπίπια!θιι5, ποη ἀς 

ἃ 2 Ρἰαπείς, 



ΙΝ ΣΥΒΑΒΟΝΕΜ Ἂ 
Ρ[απείβ, ποι ἄς σεπΊΠ115 τε] πλοῖα  Π|5,ατιτ 4] α εἴα ππιο ά αἰ τα ἔδειιγαΣ 
Ραᾶττς, ἡπιατιπι αἰ ἀπ Τογιπη σοπιερ  τίοπεϑβ ἤππτ δ ρα] ςΒεττίπις 
δέ υὐΠ 5 ίπγα: (τα τοτιι8 εἰ {Π|πτεττς οὐ 5 σιπὶ οπλπί οὐπδειι εἰι15, αὶ, 
ἤπιος ἀἰχίπιιϑ ίδπι, τπίποτία πη ς σοπείπει, δ εχ (ς ρίεγας ργοσίσηίϊς, 
τιπὰ οἰππη πατο {10 Ὅς εαπο ἃ Πιροετεπχίπεητίθιι ἰμ{π1|5. (δηχεηἄας 
“Ζιοῷ ἤϊσπίτατεπι εἰπ5,Αγτί5 ρα οἰατ [5ίπ1ο αἰ πίταβ, κα υἱΔεἰίςεε {αΣ 
ἄς ςοὐ]εἰπίδιις σογρογίθιιβ παθεειγ Δ {τἰρ] πη : ιια τς ἀρ γεπηιπη [ΟΓ 
εἰτα ἐ Ἰοςῖ!, τὰ Πας Ρτοχίπις εἰ ας τοῖος ὑσοιλλήλν {πρδίπποίτιτ, πη, 
ἄς ́ σιος πατιπι ἀειποπγατίοπα ργίποίρία δέ Πγπιαπηεπῖα ρίεγαςβ 
Ρετίτ, Ηίπς φαος θεοί επιριβ,ιετιβ παΐπ15 αἰ ρ]ης ἀττίξεχ, υττᾶποῦ 
ἴῃ ορεγείμπο ςσίπηχίτ, πο ἡ εἰγοα οΥθεβ ιαῇ πετίεητειιτ ςΟςεπίτίςοβ, 

μας ηυίάςπι τεγγεγεπ,111α τιεγὸ ςοο! εἴζεπι, [)ε υεϊ ίτατε αὐτεπὶ σαί 
«ἰἰσαηγτ ἐχρεγίπηταν ἐπι Παια ἐχίσιιαπι ἱπρτίπη5., ἢ εἰπι5 ρεγίτί πη, 
“αί τερποσιιπι, σἰαἰτατιι πη ὃζ οαἰτγογαπι σα θεύπᾶοι}15 ρα ςεϊί ἔπη, 
Ρταίεττίπι ἢ ροριΐοσιμη δέ σεητίῃ πηογεβ 9 τίειβ, δύ ςοηίπεκι πε, 
4αάτγιπη ἀεηλιπι οὈἰογιατίο ρυπεητίαπι οἱσηΐς, ἱρῇς Ιοςσοτιιπι ἄς, 
(ςτἱρείοηίθιι5 αήςίαητιτ: σαΐπ5 ποῖτεῦ {Π1π Ρταὰς α]ή5. ἔεγὲ οπηπίθιις 
τ ποῦ ἽΠΠΠ σεητεῦ [αΐτ, δεπείαης ποῦ Βίης {π|ᾶπ| ςὅ πιο “ϊτατεπι. “υΐ 
πιογείδιι5 ςσπιαταπ 5. δ ἱπ ἐχίσγαβ ἸΙοποίπημαβ Γεσίομποβ τγαηίροτσ 
τη !5 υἰταπὶ αστιηξ, 411Π| ΓοΥΎΑΥΤΠῚ ΠΙΙ15, ΠΊΔΓ ΠῚ ἤεχιιβ, οςοσιπ,ί 

οπτηίμπη αἰ Ἐλεία5 σοσπίταβ παεπε, (δια δπτεπὶ ΠΟ, δ χαΐ Βο, 
1185 Ργοβτγεηίατ  οταβ,ςσπιοία Πίπς ςαρίμπεορτγοτεύ ΠΠππ|| πού πᾶς 
ἄἰςαπι, αἰία πγαΐεα ἔπητ, Νατη ἥαεπη διτπογεπι, Ππς Π Ποτγίςαπι ἤιε 
Ροείδηη, πιο] ἱρἤηιεῖ τος  ἱπες Πσεπτ,εῖ α]ἤ5 ἱπεεγρτεταδιιπίιτ, πιῇ 
τούθπη σςοργαρ[ίςατιιπι αἰ πα (α[ταπὶ πιξαίοοτί ςοσπίτίοης ἱπ γιέ 
ξιεγίπε ς Μ᾽ εταςςαπι,η πο Δα ππίπεγίαπι ταπὶ [{{τεγατίαπη Πα ΠΟΥ δέ 
ἰάοπειπι πιᾶοίβ Ποπηίπεπι τεάίε, [)ς ἐποιπάϊιατε ροττό, 4π8Ππ| πὸ» 
[15 ραγίς μας Δειυτᾶς, ποη εἰς αιὸα πλυτί5 ἀϊρυτοπη; οπτπε5 σαίρρε 
(επτίπηι15,Π}: ΓΑ ὉΠ Δ 44 αηίπιοβ πο το 5 Αἢ οί [πατίτατς, ἢ πε] τιπίτι5 
ΑἸ τεγίτιϑ' τις σςητίβ8 ΠΊΟΓΟ8 δέ πιατίοϑ τίτιι5. Δ πεγίος ραυΐο ἃ ποίἐγί 5,411 
45 πο 5 τείσγας αὐτῇ ΄Πι15 π]ατ 5 αἰ πα τηοπίζγδ,  πΊ8 11 σαοτιη 

ἄδηι ἱποοσηίταβ ΠΟΡ 5 δέ ἱπαιἀϊτα5 ἔογπΊ85 δ ἐἢίοίεβ πατεῖ; Δ εῖηα: 
[τε πτοητζίς σςομβαρστδτίοπεπι Ρεγρεζμδηη,Ε} δογ] ας, ΟΒΠατγ θά β΄ πε 
Ῥεγίξαϊα ἢ 4015 ςοπτπ]επλοτεῖ, δα πηἰγατίοπς ΠΟΤ ἀυιςίπηιτ, (Δ τᾶπν 

ἴο ἰρίτιισ ππαίογεπι πο 5 δάξεγες πο] αρτγαζοι,, ἢ τοίιπὶ ἤπια! πππς 
τοτῖς ΟΥ̓ΒεΠΊ,, οπιπε ΟΥ̓ΠΑΓα Εἰτι5,Γεσίοπο5,ΠΊο ΓΈ 5,114} 5,[γ} 85, 
Πυπιίπα,ροριοβ, τεσπα, δέ ατθεβ ἱπβηίγαβ, πιπὰ στη σεᾶπο οπηηία 
Ποος ἀπηδίςητε ππᾶσπο, δ σις π ἐο,ρετγατε σοπείπσας, τέο 
Ἑεγίς πιδοίς5, τὸ ἃ οἰτγα ρους] οὐ πιπὶ πγεῖατη. χ {ππτρε ἱπτπιεηίιπι, 
«τη! ετίαπὶ ἀριά ποῆτος πηαπεπτςβ,“ ςεγε παὸς οπηπία Ροίβιιπηι: 
παοα {Π|5 χε Παος ποθ ί5 πιοπαπιότγα γε! εσπτ,ιςῖ αΐ απτε ἐο5 ἔμεν 
τῦτ, ἰογταίβίς ποη Πἰςεδας, (το αι4επὶ αι τὰ ίς Παϊσεδηξ, ἴῃ τλΔΟΠΟ 
τη εττὸ πο ί5 Ρτεοίο δζ ςμαγιβίπηλα εἴτε «ἰθεπε εἰτίπιοε { το  ππλίπα 
ὧχ ςοπιπλεηϊατία, αι ἄς Πᾶς τὲ υἰτί ἀρίςητεβ, δ τεσ ρετιεί[ς πη πον 

δίς α΄!» 



ῬΒΕΔΛΕΡΒΑ͂ΤΙΟ, 
δί5 ἐγαδίάεστιπε, (πα: ἀ{χί Παέζεπιιβ., ποῖο σραύεηξ ποῦ ί5. τπούο, 
οΥΆΡΠΙΙΠῚ ἃ σεοστάρῃο. ἐς φιογαπι αἰ ογἰπιίηε πια]τίβ πεγθίς Ργοΐς, 

τη ῦσι15 ἰπίτίο ἔπος (Πεοοταρῃία: 4{Ποτίτ, αἷς πααπείτατεπι, ΠΠ πιοτὸ πιὰ 
Πτατεπι σπτο ες ἀίςεπ5, (διο  {{πποττπὶ εἴτ, ἱρίς ξεγὲ (ΟἹ 5 σεοστα, 
Ρδι εἰξ. ρτοχίηπιὲ γαπιεη εἰ ἀσςεάες ΒΡ] ἐΠίτι5 δ Μ] εἶδ: ς«Πποτγορύαρἤιβ 
πιδοίβ ἢίς ποίζετγ, δ [ιοηγπιις Δίευ, Ν᾽ ετιὶπὶ οπλί μας ἀϊετεπεία, 
δα ποίειηι πεπίαπιιβ, δζ ἧς ἉἀΠΙοεπτεία εἰι15, δύ ορετγίβ ππιΐπ5 εἰ ίτατε 
αἀϊρυτεπηιιθ: [δ ]Ποποὲ Α] τα ἐττετίς το ετγατίο, ἴΝεπηο ςετγεὶ ϑεγαθοπί 
Πίς ποῆτο εἰ εὔ ραταπάϊιιβ : τάπητα σιγὰ, ταητὰ ἀπίπγί ρετγίριςαίτατς ΠΠῸ 
τιπίπεγία αιια ἱῃ πος ΠΑ τα δ Π οὐδε ςσείποτε, {0 οσι]ο5 ροηίγ: τᾶτο 
πη ἐπ ςίο ΠΠΠ στη] 5 {τι αὐἥὐίογτ οὐπαπιζία οςί5. αγῖπι5 {Ππιιοτὲ τοτίις 
οτίς ρίξξον ἄρε!εβ υἱπετί χαςατ, Μίδοπᾶ τεῦγας Πα τα 115 ραττεπὶ 
ἰρίς ρεγασυδιίτ ἂς υΐαίτ,οο συ 4ἐπὶ τεη ροσε, ιιπὶ γα 1 ΠΠ|τατε πὶ οὐ 
Βὲ (εείεν Αὐισαίξιι, δέ ἀτουπς δάπιις τετίπεγες ΤΙ δεγίαβ. Ροσγὸ 
Πα ποι πα τ, τάπητα ἀΠΠἰοεητία ἱπ ααίΠιτ δ ἤβ χαί πιεγὲ ποιιεγαητς 
Αςυἱ εἴτι ταί αἰίχιο ἡ ἐχεπηρίιη ἐχῃίθεαμη, ᾿εξζογεπι δά πη οπίτιιπΊ 

το]ο, ετίαπι ΔτΩΣ ἐτίαπη σοπΠάεγεῖ, αι οατα {Π1ς ΔΙρίπα5 σεητείβ (οτί, 
ΡῬίετίτ, αι185 εἰππὶ αἱ {Πξ πο ρατο,ρταείρις παττος, ϑαίαῆοσ, [.εον 
Ῥοπείος, ἃς 8]105 σιιοίαμῃ, [)είπας ἐπα, ἃς εἰτι5 ΡαΙε5,Ρορυΐος 

ἵτειη δα ίαςεηςςε5, Βίας ἂς Τ αείτιις, ος]ατί Αἱ] ίας τείζες. 4ιὰπι (εἰπὲ 
ἢπες οπηπίᾳ: τι πῃ ειπ ἐπίοῦ πιίγετ, ιεγίπεης πἐ Πεηΐ ςατατγαζία ἤ5 πὸ 
τί, σαπὶ ΠοΓΕΥ ἐοΥπὶ ης πόγθο σαίάεπ πτεπιίπετίτ, [)ς ϑεγαθοης οἱ 

τὸ Δῇατίςο,ποπ πτίγιμηι, ξο5 εἴπ ποη ποῆς, Ατ χιί (Πεύπιδηίΐαπι δ 
(σα! Πὰς τοείες δά πιεπηογαπειτ., ἐο5 ἀς ταπτα τὰ πίΠ1 (εῆς., ῬΙαπὲ 
ταϊγα ες εἰς, Αταα ΡΠ πίμιπι τάπητας σατς ἔτ εχίίπιο, οὖ ποιῆτε, 
πειτίαμ ταςίτιιτι5 ἔα Ποτ, έγαθο μίς ποίξεγ Ἰοησὲ δοςιιγατίι5 ἐς ἢ ΐ, 
ἴςς τεσίοπίθ, πηαχίπιὲ “πο 46] ΑΙρεβ διτίπει, 1) ς Αἤα ἃς τπίπετγία 
(στςεία, ἱπτὸ (ες πηίπετίο παδίγα δΠῚ οὐδε, αι εἢ οπιπίπο ηιοά Π|π 

ἰατυετίες (Δ εἱς Ροτγγὸ εἰ 4α! σΕΠτίΕΠΊ ΤΙΓΙ5.. ΡΥΓΠΟΙΡΙΙΠῚ σεηεαίοσίαβ, 

Ροραϊοτιιπι οτσίπες, τεσίοπαπι ἡ πἈ] τατοπι, ΠΟ Ϊε5 αἰγοβ {Πσεπν 
τίιι5 ςοπιπιεπηοτεῖς (δυαρτορτεῦ Πίσδθτπον Πα Δίο 5 Βαγιιτη γοτ ΠῚ 
οπηπίθιι5 ςΟπηεπατί[5ίπτις εἴς πηεγίεο ἄεθεῖ, ἴΝοη ςεττὲ ηιιοά ἀρ 
τε, Ψις (γπαιίβίπις, ας] Πα πος, τς ϑτγαϊσοπεπι εὐπιεηήατγε τιον 
ἐϊπι. ἐπὶ γεξξίτι5 πίῃ δ αἱή5 οπιπίδιιβ ρος (ςίο, [τ Δ]!οΥϊ οταγία 
Πεος ἀϊσαπεατ, ΓΝΟιίπιιβ σΖυρρε οπιπεβ.. μος τίδι Πιιάτιπι ςοτα! ες 
πυᾶπη τηαχίπης, δ ἰπ ἐο τε οδ᾽ ςὐξατί πιίγιςὲ ; τὰπη ετίαπι ϑιγαδοηεπι 
ἤπης εἰδί εἴς ποεί(βίπιι πη, απ {ατ [5 ἰΠλι1 ΠῚ . ευἱ (λπὲ τεί ργατεγ τε, 
ἢες δἰίος τᾶ πο 6} {{Π41ςπέτε (ἀπὲ αἰσηϊπίπηα, ἄς ΑΙρίπα Κα πα εία σοπὶ 

Ρο[πείο,ΙοσιρΓ 65 τεπηιοπίμηη ρεγπίθει, Ἡόζεπεις Ἰοίταν ἐς Πιιήϊο 
σεοοταρῇίςο, δ δτΠ ουίβ Πειίιι5 ργς Παπτία, ἀιϊα πι]ςίᾶτ, Ν᾽ επίο πᾶς 
Δα εαϊτίοπεπι παης, πη πᾶ ἡυ{ ρτο Πίτιιπι ἤε, ρατιςίς τείεγαπι. Διά εὸ 
ςουγιρταβ. ἔα {Πς ἀγοῇ εῖγρι5 ἔεγταγ ( 4ς ] Ατίπο Ἰοσαιοῦ) ας ροῆν, 
Παδπι {π8π| εἰ σα σαπο τείπίτιιεποίρ ορεγάπι ςοπειηξης αὐτί 
ἀπά ίηιιαςβ ἀο ἐξ 5ἰπί, ρυίον φαίάειη Ὁ. σΟ ΝΕ ΑΝ 8 ΗΠ γε βθαςῃίι5, 

«3 (επιεητί 



ῬΗΕΑΕΚΑΤΊΙΌ, 

(εαιιεητὶ πετὸ ἐδ οπ  Ο. Ἡ ΕΚΟΝ, ΘΈΜΝΘΆΑΕΝ 5,8 Ππςταπιζ στο 
ΤΕ Β ΠῸΠ οεττὲ ἰΙσιις5 ἀεργεμεπῇ Πητ: αποά ποη υἱγογ ποτ δἰ σαί οἱ» 
τδητίο, [Σὰ (ὔτςςο ξοτταίβί5 ἐχεπιρίαγί σουσιρτο ἱπηρυταηάα εἢ,υοά 
ἐτίαπι ασγίειτ ἐπ πὰ ρΥείλείοης Ε]εγεβθαςἢίι5, ΒΕ οσιιπη εὐοσιπΠῚ ]!σ 
4ποευγα ςεπειπητείτίτιίτ [λο ε {5ίπλειδ αἱ ες ορείπιὲ ἄς Πτετίβ ποτὶ 
[5. ΕΝΕΊΤΟΉ, ΟἸΨΆΚΕΑΝΝ 5,ΑΠ|ηίτατε τἰδὲ ἰππέξιις,π| πο ίϑ Πιτ 
[{5 ςοα!ςί ργο ἴτο ςἄάοτε ςορίᾷ Βεπίοπὲ ἔεςίτ, Επιεπ διε απο πῦ 
Ρᾶιιςοϑβ γι ἀἰτίοπε υἱἱγ οἴατιι5.1 Ὁ. Ἡ ΔΕ ΤΌΝΟΝ 5,(σγρολτγιιπ ΠτΕΓΑ ΤῚΣ 
«Δ]Πεπεβίπτις, (ἀγασσιπι ἐχεπιρίαγ, σι οὐ εχ ΔΙ4{ οΠϊςείπα ργοάής, ο ᾿ 
εἰς αἰίχαίιις παῖς σοττιρταπ,εσο οδίτεγ τεςοσποιί; ἐγγάτα, πος ἀε 
ΡτΓεπξάετείη ἐο ροταί, αἰ ίσαιι ; ΠΟ απ οπηπία ἠεργεβεηεγίπη, 

δυταάπεττετε ροταεγίπι,ποη {ἀπ| ἄίςετε δυίιι5, ΕΑ ἐπί εἰ πυαπιαπᾶ 
ἱγταθες Π|τᾶ5, τις Πἰςεῖ 415 Πτ οςυ]Δεἰβίπηι5 δέ δοιεἰ[βίπγειι5. πλι! τὰ ταπιξ 
εἰιπὶ ργατεγβισίαητ, (δυαρτόρτεγ ἢ ἡιια Δα υἱτία ἱπτετ Ιεσεάππι 
οςεουγγοτ, Ζςπιδπηοάτιπι οςςαγίπγα οςπ]αείοτίθιυβ ποπ ἀπίταπη5, 
ῬΙυτίητιπι οπιπ 68 τοράπηι5, ἴ ςαπ4ὲ ἰά ἱπτεγρυοτατί, δύ πυιπλδης ἱπ 

Βτηνίτατί, πεῖ ροτίτιβ τεπιροτίβ δγευίτατί, αι ποδίβ εἰτεςοσποίςεην 
ἀοίοΙ! ςοποεάεθβδτιτ, πιραταῦε πεϊίπετ, (ὑοπιιόγτο πιε τοῖαπι πας δ 
τε Ν ν ΟἸατι[βίπις. ας ςαι8 Ὀτεμίτεῦ ἄς, συγ τε πη ἢ ρτα α]ήβ οπτηΐν 
[νι Εἰεσετίπι,ςαίτι5 ποπηίηί εὐίείοπει μδης Τηἰογί δέγεαι, Βγίηγα ταί 
οςοαῖϊο ἔπίτ, μυιίιι5 Πρ! πο Πυάία, δύ ςοσηίτίο εχίπιία, παπι οπιηο5 
ἱπτερτα σης, δ τι εἰτι5 γεί πιοπιπιεητα ἀοζε[5ἰπ|ὰ ααπαὲ τείζαια 
ταν Νοη επίπι Πρ αταῦ πιασίβ σΟαεηίγε Πατ15 διιτοτίβ ἱπίςγρείοης, 
“ιιὰπιαίγο ργατετ τεϊίηιια οὐ παπιξία. υτίπιπτ σοπίιαΓε5 δ ργατζογίας 
αἰσηίτατεβ ἀΠΊρ|{{5ἰπ|ς, εἰ Πυι]15 ρτο είβίοηίβ ας ροτίτ[5ἰπιο, ἀο ἐδ, 
τοί. ἰτὰ ἰαυτοτί, δέ Πτεγεοτιπι οπληίμπη ΜΜίεςούπατεί ππίςο, Αςεεῖ; 
Πιροίεα ρτίοτί παίς σαυιίας αἰτεγα αι, μος πη πεο πε ρτοργοῇτο 
ςοπβυπηδυ τ πεπιρε 404 οτατῖ “πος (4 ἔογε ποι ἀπδίγααπι πὲ 
τ 6 ΑΒΕΑΝΟ,αΙτΟ ἱπ οπηηί αἰ ςἰρ!πατὰ σεπεγς ἐχος]!ςπε[5ίπιο, 

ἢΠείδι εαπὶ παποιραγεπι, αἷς, ΜΓ ογπδεβίπης. ΒδΠ]ςα;, 26 ἐς 
Ααριί, δηπο Γοπλίηι Μ, Ὧν ΧΙΝῚ Χ, 
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ΙΝΠΕΧΊΙΝ ΒΘΥΒΑΒΟΝΙΒ ΘΕΟΘΘΒΕ Α, 

Βα 639 
ἸΑ. αὐϊα 265 

αὔς 497 
αὐαπτος 4:9 
αὔατίβ 291.301 
θας 415 
αδαίεϑ 750 
αὐάεῖα 107.150.613.1.4.3 
αὐεᾶειι5 486 
«ὐῆ 286 
αὐγάιι5 17.564. 
ΕἸΣ Δ τό 
ἁθἰίατίὶ γερο 663 
αὐἱετὶ σοῦ 
αὐοτῖρίποβ 2: 
αὑογαζα 47: 
ἀθουγαϑ σίῖο 
φθτεῖαπιιϑ Γπρρίτε,.,. στο 
αϑτειαπα ιδἱά, 
ἀρτοιϊδηιιηι οἰαἰτὰ 5 σοι 
αὐίγγιίε5 30: 
αὐίγετις ἰθίάεπι 
«αὖυ5 ξιο 

ὐγάτιϑ ξ58.559.563 
ργαϊ αὐγπὶ 40 
“εαἰδηάεῖ 27ι 
-α σιο 

2ιΔπ|ὰ5 64.8 
ἀιδητιΠΊ 568 
«ἰατα 208 

αἰατα 362 (40ι1.43; 
πζαύηᾶη 65 314..318.323. 

πἰατηαπίᾳ απάς 44: 
πτεῖτοῦ 241 
ποις απὶ 290 
λιεπΠε5 657. 663 
ἀςἤεα ρεῖγας 334. 
ἈοΠππιεηί ας ὅφο 
πιῇεῖ, 122.355.358.417.360 
«εἰϊαίτπι 569.577 
«εἤπιις 369 
πε ΠῚ σόπι5 360 
«εἰϊαϊα 25τ.360 
τοἰιαἰςαγιιβ 7:1: 
«ιπδίαςα δι1ι8 
ἀιπαγάειι 4.36.31:4..3: 
ΔιΠεῖοπ 24.7.314..331: 
ὩιΠπεγιια ραΐι5 235 
Δ.Πεοίιι5..3:7.32:,319.4.33 
ἀς Π  εἰιτι 4.:.45 
οἰ Π εἰῖς σαγπις 297 
ἀςΠη}|| Πὐθάϊτα Ια. 419 
2..ἴπ|1Π|5 τεπηρῖαπι ςό9 

τ ΟΠ αἰςὰ5 300 
ἀςπεΐ 355 
ἃς ΒΟ Πα ορρίἀτιπι 588 
Ἀεϊοπ 234. 
ΕἸ 7:9 

ΡΗΙΙ ΓΠΙΒΆΟ 5, 

ΔοΥρἢ ας 40 πρειῖς 377 
ἀςερίτγαπι ἐπί! “1: ποίπαᾳ 1ι6,355.361 
ἀςεὶρίτον Αδτηίοριςιβ, γ7γ9ς πϑῖπα (εἰ ἐδ τίτας 36ι 
Αςιγὶς Πατιῖιι5 254. αοϊποῖα ἰδίάεπι 
Δςοηΐτε5 216 ποίηεα πηογζαῖιισα ἴθι ξ 
Δεοητιις 490 αϑφέειιπι ρεΐασιι5 371 
ΔΟΥΡἤΠα5 48 ποϊῃεηίς5 383 
ΔΟΙΘΠΕΠῚ 2:9 αἀϑ 371.371 

Εσ τ] 474 ποκυβΝορταπς 390 
αακα πΠ0 366 πραΐςοϑδ 34.5 

Δι ΡΠ πὶ 3097 πσεα 390 
ἀςεῖγας 240 «οίαϊπα 358 
ΔΟΥ τα 5 346.364. τοίπιιτι5 268 

φοιοοοσίπτῃα 5 34:5 πἀὐσίο!ὶ 368 
διγο  {πι5 306 ποία! πὶ αυϊ 336 
Διο  ος ας ριοπιοπῖ, γ:ο αὐσία! επ(ε5 360 
δου Πα5 454. ποῖτα 37ι 
αὐϊς 376 ποῖτα {τι 371 
αὐτή ἀροῖ πὶ Δ 455. ποίτγιιπι 588 
δὐζίιπι 435 ποίιαι 324.371.372 
α4α ὅ:ς ποιοῖ [ἢ Ρ᾽αῖεα5 ἐχροπῇ 
αὐλάατα ς45 ται 1.4.7 
«(ᾳ«- 593 πσαιπιὶ τι6.3:1: 
δὐἀερίμπι 499 τσὰ 372 
αἀεῖρῃ 5 503 ρΙΠΊΕΓΙΙ5 281 

ἀΐαθεπα ς88.503 τοί ΠΉΠΓ 5 τις 
Δαϊατοτῖχ 22,535. ογρτιϑ Ὁ Ἡεγοάσοισ ἤιι 
«ἀοδορσίοπ ξοό τ πη Πι15 28 
ἀοπίβ σι τογρίας ἐπ πι|α 30 
δἄοῦ σο8 τουριίαϑ ροΥτ5 ΄ιβ 
αὐἀγαπηγτίπιι5 ἤΠι1ι5 57:3 ὩΟΎΡτιβ 748 
ΔαγατηγττίιιπΠι ς9 6.5 8.585 τογρτίογαπι τ 746 
δαἀταρία 688 πσγριί ἤσυγα ͵748 
δαὐγαῖία Νεπηεῆ 5 σός πογρτιϑητίαια 750 
ὐγαῆια 55ι:.56ι ἀΟΥΎρΙὰ5 Ργοιυίποία. σρῷ 
δαγαίτίας ςἀΠΊρι15 54: πσγρτὶ τί θατα 756 
αὐτί 206 πογρτίαςα ἔαθα 758 
φὐτίας τεγ πη πιι5 31: αργρτὶ φαϊΐτιι5 "όι 
δατίατίςιι5 ἤπι5 τι6.20:. πσγριίοταπι ἢ ἰδίἀεπὶ 
ας 305 πουρτιϑ5 οἷεο καῦεῖ 767 
αὐτιιπια ορρίἀππιὶ τ7οι πτογρτίοτη πιπιαἰτ 78ε 
δάιτιας 196.204. πογρτὶ ργρξεξευτα 746 
ΕἸΠΕῚ 200 αἰίιι5 (41{ι|5739.777.110 
αὔτ 5 τοό αἰίι5 αῖο 293 
δάιιία πιοη 5 2ος «ἰεἴαηί 148 
«ἃ 4: αὐλϊᾳ υἱἵὰ 209 
πᾶςζὰξ 361 πτηιαπι5 177 

πᾶς σεπι5 36ι ππΊΔηΔ 0115 183 
5 261.306 ΠΊ15 30.300 

ΕἼ ῸῚ 439 ππεᾶ 220 
«ἀϊπκεατουί πεςεῆατία, τοΣ ῳιηΐαπεβ 41 
«αἀϊπείοτῇ οὐτα ρα Ἀο ππεῆας Γπρρίττ,.,. 439 

πῖληο5 227 πηίδπί [ΤῸ 
«εἴα 42 ποίλπα 4388 
πεσείϊα 262.24.5 πηϊάπιιπὶ ἱπίετίτιι5 412 
ασείαηϊ 257 ππεα αἴτιο 497 
τσείζαπε α΄ 265 ππαλίις 372 
ποίει ἄροιο 465 πηςᾷ πιεηία 476 

ΠΕ [Δτι1Π 57: 
ποΐοβ διόδ.Ξις 
χοϊθ τὸ (ς.22 
«Ὅ] 115 ΠΟ ΤΟΥΤῚ ΓΕΧ ας 
ΟΤτα ἴῃ (1155. τ15.14.7.::8 
τοοΙὶαγῇ αἰ απεία ἰητοῦ ἔς, 
ΦΟΙΪ 5, 122,5 56.560 (:67 

Ξεραίἴι5 4π 

κρέα 34:5 
πρεα παπάς ἀῶ 5347 
ἜΡΥ 335 
ΡΥ Ορρίιιπι 336 
τοσπόογαπὶ ἤἥπχιι5 φζι 
φετία 177 
αἰςαηῖι5 210 
«ἰτυαρῇ πἱσις διό 
«πάτα 122 
«ἴἴαϑ αὐγεα 2:5 

«ἴτιι5 ΠηΔτΙ5 (ΟΠ πιοα τὰς, 
«ἴϑ209.,218,232 (134..116 
αἰατίο 216 
τοῦιιπὶ 219 
αἰετηία 2290 
«ἴατιις 255 
«ἰ( πε ὅος 
ΕΥ ΔῈ) 453 

τοῖοι ρίι15 διό 
αἰου!αρ ἢ τεπηρί πὶ 360 
«ἴάριιβ ξ:ο 
«ἰγαῖα 575 
αἴαβα ἃ 67 (67αΑ. 
κεἴαβ ρυπάοπιία πιειίτηγ. 
ΞῖΠίορε 5 2.28.31τ.123 
πιπίορεςβ ἀπριεἴτεν αἰ 

29 » (όδι 

κἰπίσρεβ ογπἰση οἴ αἰρὲ 
πἰπίοριπι υἱτα ͵)46 
«ἰπορῦ Πυθία σαῖίο, 777 
τ ΠΙΟρΡιπὶ ποεθ 779 
«ἰπιορία ορροπίταν 28 Ὁ 

ϑγρῖο 30 
ΚΙ ΠΙΟΡ ΠῚ πη]! εγε 70 
κἰπιορίς ἰοκα 30 
κεἴ αι οβ 
κιμεγή 112 
«τισι 184: 
τι Πα! τεσίο 215. 217 
αιΠα! οιῖπι ἔεγγ Δ 214. 
--ἴηἃ 239.264..250.χ63 

αἴης 'σῃεβ 263.264. 
«ἴῃα]α τις 
«ἴοι 343.34.4. 
οι 318.323.4.ο «1 
πιο! ἄδεμα 446 
ατῃίεῖ 414. 
Δἰοχαηάεγ ἤπια Ζ2γέ 
Ξεῖο ᾳ ΠΟΠΊεΠ 447 
αἴοϊα 341 



«τοῖα ἀἰα! Ὁ 43: 
τι Πίςε 5 4:18 
πίητε 5 316 
εχ 586 

ΕἸΣ ΟΤΧΩῚ 383 
αἰτίοις 27 
αἰτιςιιπὶ πηαῦς τις 
αἰγδηῖις 143 
αἴτιος ἥτις δ ἤσιιγα, τι 4. 
ὩΦΑΠΙΕΠΊΠΟΠ 358 

ραπιξποη β ἐχείαταβ 9 
ἀραιὰ ορρίάιιπι. 174. 
ἀραιπαγο ες 6:4. 
ρΑΙΠοςίε5 271.594..79ι 
ἈσΑιΠγείαπι 256 
ΕἾΜ 381: 
ἀριάε5 262 

ἀσηϊςοῦπι γ7γόο 
ρίαν 637.6 4.0 
οιδαάδτιϑ 69: 

ὩΟΥΡΡΆ,199.227.236.274. 
ἀρτδληὶ γάι 
ἀσταὶ 71:8 

Ἀρτὴ 732 
αὐρτίςοία 301 
στοὰ 315 

τοΥ σε ΠτιιΠΊ 26: 
«σία Ζ1ιΣ 

ἰςῖ5 τα ΠῚ 115 568 
δίας!5 ἱπτεγίτι 5 9573 
αἰαςῖδ Ἑἰγρειι5 393 
ΔΙΑΧ [»Ο(115 490 
αἰϊα 7:ο 
Δἰαθαη 44 6:6.628 
«ἰαεβ ρἰ [εἰς 533 
αἰαία 257 
«ἰαἰςοπιεηία ΜΙ ποιῶ 198 
αἰαἰςοπηεπεςς, 317.305.393, 
Αἰαηίτιςιι5 ἤπι15,720 (510 
αἰδιγία πὶ 229 
«ἰαζοπίμ5 48ο 
«ἰαζία 428 
«ἰατοηΐα, 529 
αἷδα 2120,222,229.231.232 

αἰθα φέϊα 757 
αἰράπιιβ ΟΠ 5 231: 
ΕἾΣΤΕ ΕΥΦΤΤῚ 232:. 
αἰραηία 4179 
ἰραπὶ 48ι.4.32 
αἰραπίᾳ ἱπουεῆιιθ 4.80 
αἱραπούιπι (Δεγ ἤςαπαὶ τὶ 

[15 4.8: 

αἰρίᾳ 193 
αἰδία 302 
«015 Επαεῖι5 13.280. 
αἰθίσαιπι5 193 
αἰρίοπ ἐρῖα., 
αἰθίιπι 194. 
«ἰδιεηςε5 τοῦ 
«ἰριαεὶ τρ5 
«ἰθυ!α δῆμος 230 
διιῦϊα 740 

ε ΝΡ. ΕΣ. 
αἰςεπἰς 4: 
αἰςαὶι ραιία 588 
αἰςαιιβ ξ72 
αἰςπισοπ 315.4.4.4. 
αἰςγποπίιπι πᾶτε 323 
αἰεα 262 
αἰεπαπι 328 
αἰοχ 251: 

αἰεχαη δ πιάσῃ 15 13.8.4. 

634..675:84. 
αἰεχαηήοῦ {γανήτπι8 ὅτι 
αἰεχαπάει Μ]οϊοίογ τεχ 

747.:7ὶ 
«εχᾶδεν ΡΠ  εὐἰτέ8. τος 
αἰέχἄσεγ ατοπιτεέζιι8, ὅτο 
ἀἰεχαπάεγ ἤαι8 271: 
δἰοχαπατὶ ἔεγ ἃ 568 
αἰεχαπάτγί, 4.96.570.575- 

ἼΣΟΥΣ ΠῚ ; 
ἰεχαπάτο δαπαϊ ξτο5 (τὶ 

Ρίογεβ 6:4. 
αἰεχβστι ἐχουοῖτα5 ρεγ ας 

ἀτοῦαπι ὅ8: 
αἰεχαηαγ! αἱππ] 686 
αἰεχαπ ἄοΥ ἀϊποβ ποπο .- 

τε αἤεέϊδιϊς 703 
αἰεχαπατίαπι 714. 
αἰοχαῃ ἀγία ἀσο 6ι3 
αἰοχαπάτια Ττοίαπα 546 
αἰεχαπαάοι τοί δι7 
αἰεχαπάτγία: ἤτιις ὃζ ἤσιιγα 
αἰεχαπατί {ερι}}.753 (752 
αἰεχαπήει δά Απιπιοηίβ 

οὔδει! πὶ 77ι 
Αἰεχαπατίε (το Π 640 
αἷσα παῖιιγα 187 
αἰσίάιιπι 228 
«ἰσοπι5 56 
Δ] ουῖσος 147 
4ΠΠς 229 
ΕἸΠΕ δ:ς 
αἰοπείι5 Ἶ 4:ο 
αἰορε. σὅ.4ιο,41:ι,528 
αἰορεεὶς 473 
ΔἸ οὕγοσεβ 177.1905 
αἰοτίιπι 236 
«ἰοία 67ι.779 
41)|6δε8 202.120.168,193 
ΑἹρΠεί σαγι5 πλῖγιι 2όι 
αἱ ρΠεὶ οπ 5 265 
αἱριεοπίαᾳ ᾿θίληπα 330 
αἱρῆειβ αηάε αἰξχι5 3:2 
δἱρ πὶ χαϊα ἰδιά. 
αἰἱρίιειιθ 257.265,513.2:6. 

319.340 

αἱριίάπα 38ι 
αἰἱρὶ5 Ιοπίᾷ 327 
Δἱρίᾳ 103 
αρίαπι θεῖα 199 
αἱρίτιπι ειπὶ Οἰκεῖς πο π 

τἴρι15 ςοπιραγατίθ.:οο 
Αἰξου απ  ΟΥὶ ἱσερόσκι 128 

αἴτει 391 
Αἰ τΠεπιεπε5 463 
αἰτἰπιπὶ 2ος 
αἰγαῖζες 4ος 

αἰγατιίβ τα ΠΊ Ὰ} 115 508. 
αἷγατιῖβ αἰ αἶτίος 647 
αἰγθα 527 
αἰγτία 433.442 

απγαϊτπεχ τοῦ! 4.4: 
«πγατὶ ἰφειι5 γό: 
αὐηδηϊάε5 ρούταν 64:3 
ἀπιαπιιδ 49ι1.500.514.. 

64.3.69 ὁ 

Δαπδιγπίθιι5 34.3.43: 
ἀπιαιγηςεἶι5 327 
διπαγαΐ 488.49ο 
ἀπιατηΐ 493 
διιαῇα 280.526. 537 
διατί 5 519.522 
Απγαῆετιι πὶ 299 
ἀπηαιΠος 3:3.330.34.9 
ἀπτδῖπιι5 323 
ἀπιδῖπυ πὶ 3217 
ΔΠιαΙΟγιιπΊ Γαρῖι5 464. 
αὐγαχίαᾳ 637 
αππαχίταῃὶ 5:47 
ἀπγαχίτιι5 573.574 
ἈΠΊΔΖΟΠ 5 484.5:8 
ἀπγθατγιαὶς (Δ(ΥΓιϊπὶ 22 
ΕΤΥ ΠΕ ΤΓῚ 546 
Δι δ απὶ 186 
ἀπιῦγαςῖα 434 
ὐη γδς Π| 433 
ἀηλθταείι5 ΠΠι15. 313.314. 
ΔὐγΟΠ ἐδ 175 
ατηδεγίε5 407 
αἤιεια 219.534. 
Δπλεηδηιῖ5 231: 

απηΐπιπι 257 
αἰπὶ πῆι 68.562 
«ὐηϊίεπ ἃ “62 
ἀπτίεἰειι5 269 
ἁπιίεπὶ “6: 
«πιτεγΠιι πὶ ἜΣ: 

ΔηιπΊοηΐᾷ ΧΑ 
ἀπιπιοπίβ ογάοιαπὶ 771: 
ἀπιτηοπίβ [ΠΡ 4.6.53 
Διηηΐ45 ἔιι, 583 
ΔΙΊΠΙΙ5. 33: 
ὐτηίΠις 3:5 
Δπίουσιϑ 468 
ΔΠπΊοΥ 5 551: 
Δηιρεῖι5 607 
ἀπιρηαρα ία 324 
ΕΠ ΠΕ ΕἸ 580 
ἀπιρἢίδίαιιϑ 784. 
ΔπιρΠἰατγαὶ (ἀςεἶ πὶ 380 
απιρκἰξιγοη «οπιεητι5 

360 } 

ἀπρπίοι 396 
Δηιρηγάϊοπῇ ἱπΠΙϊ, 4.04. 
ἀπιρησεπεᾷ 236 

ΔπΊΡ ἢ ἰοεἰι 311,5:5.4:32. 

44:5 
Πρ οεἶι υτῦ)5,1.4.8..4.12 
ἀπ ΡΠ οςἤ5 315.64.3 
ἀΠΊΡἢΪ ΠΟΙ ιΐδ 259 
ΠΡ ΐοη 396 
ἈΠΊΡΗΙ ΠΑ 4 
Δ ρῃ αὶ 403 
αἰ ρἰ γατι5 476 
ἀπῃρ τι 5 417.410 
«ατηρίαπὶ 282 
ΕἸ ΠΠΠῚ ΚΑῚ 22: 
ἈΠΊγο] ας: 349.3:0 
ΔΠΙΥΠΊΟΠα 3595.357 
ἀπλγηῖ85 398.54.3 
ΔΙΠΊΥ ΠΟΥ “1:1: 
ΔΠΊΥΖΟΠ δσδ 

απαδυτα 54.6 
ΔΠαΓΠατῇς 291.293 
«Ππσίεοη ροεῖα 6σ7 

απαΐϊογιπι 433.4.:ς 
ἀπλση 2:9 
ἀΠΑΡΥΔΉ3 ΖΝ 
ἀπασγταίη 38 
Δηδηςαι5 ὅος 
φηδεὶδ 477 
δηλ ήδτι5 477 
ἀπᾶρῃε 4“6ς 
ΕἸΣΕΤ ΠΝ [1] 36: 
ΠΔΡΙΔ5 259 
Πηδγίαοος 43γ.488 
4πα8 ἥιι. 130 
«Παίς ς 23,122.79} 
ΔΠΆΧΕΠΟΥ διό 
ΔΠαΧΑσοιαϑ ἡ δι: 
ἀπαχιτηδη ἄς 6.695 
ΔΠΑΧΙ ΠΊΕ 65. ς62.6ος. 61 

απαχίϊαιιβ 24:7 
ἈΠΑΧΥΓΙδ 697 
αἰπαχγγίάος τος 
ΕἾ ΠΕΊΕῚ 30.629 
ἀποῆοςε 3091 
ἀπιίουᾶ 543 
ἀποοη Ορρ, 232.275 
«Ππόγία 179 

Δπαδηΐα 336.4.3: 
ἀπαϊζετή 304. 
ἀπαχίαςτε 4οξ 
ἁπάήϊγα 578.5:86 
«παϊπηὰ ἀεἴπι πιδιοῦ, 8 6 
Δηαεπιοπ ὅος 
ἀπατίατα 300 
Δ ηατίεἶιι5 637 
«πήτγειτιπι 309 

ἀπάτίε5 575 
ἀπάτοειις όος 
ἀπαγοςορεῖς ἐδ]α. 
ἀπάτοπιεάα ἔχδιϊΐδ 40. 
ήτο 466 (7:ο 
φῆ κα τε] Ρ [πὶ ς46 
ἀπειηοΐεα 4058 
ἀῃοπιοίοᾷ τρια. 

ἌΠΕΠ,ι1. 



ἀπειηλγαπὶ 63γ.658 
δησιισεη: 5όι 
δηρίάα 5.43 
φησγαία 217 
ἀπηιροῦ 333 

«απ τα άο5 ΠΥ πιρία 333 
δηἰπια  ᾳ [ἢ αἴας ὅδο 
αηἰπιαίία ΠΕ σγρτ5 ἴαογα. 
4Π|0.226.2ς0 (77γο 

απ θαἰ 5 Ρ αἰροβ τγαιοέϊ 
᾿ς 4ΠηϊςοΥβ Ρῃ ΠΟΥ. 794 (:ι8 

Δηηιζοῦία ρὨϊοίορια. 
ἀηη!θά] ἀρὰ 4- (794 
θαδηι ἐπι  Πἰτι15. 2.4.2 

ἀπηιρ] 100 
ἀπηὶ ἀισεῖίο γό4.774. 
δηταςαὶι 297 
δηταὶ ἐραἰςγαπὶ 5736 
φηταη ΓΙ 578 
ἀητᾶη γα 5 578.579 
Δητϊτεπούογας 64.:.730 
φΔητεποάοτ ἀπο όψι 
Δηζεποῦ 580 

ἀπτεππῖ ρορ αὶ 22ι 
φητπες.τόο απίξϊεα,34.7 
φητῃεάοη 390 
ΔητἰϊοΠγ 5 4.409 
αῃτπεπηιιβ 607 
φητΠεπλ 7ο9 
φηϊγορορπασὶ γ 192 
αητίατίιπι ἰαἰγος πᾷ το 6 
δητίςαίι5 713 
πητίογυια 41:8 
ἀιἰπτιςποὶις 513 

αητίοίτα 474 
ΦΠτιςγασις 663 
φητίογα 401.403.282 
πητίσοπία ς4..57γο.711:. 
φητσοπϑ ἄρε! 5 6:5 (ς66 
δητΠΊεΠ!15 588 
φητ θαπιιδ 7ο4.7ι6 
αητίος 8 636. γοό.720 
δητοςπουιιπὶ ἩΪεταχ, σις 

φητίοο!ι5 δοῖ, 496 
πιϊοοπια ς:2.4.96.6ι7. 

7ιι.712.6 01 

ἀηιίραῖε 360ο.6.4:,71ι9 

πιραϊεῖ εγθοη ἢ. 381 
Δητίρατεῦ ρίγατα 513 
ΔΌΓΡ ΙΕ Π5 633 
ἀητΡ ΠΠῚ ροττας 732 
Δητρηγα 757 
ἀπιὶροῦεβ 7 
Δητγγίιιπ|. 373. 4πι,4.4.2 
απτροῖῖσ τ7ο.17ι.176 
ΕΠ ΠΠΕῚ ς6 
πητς4 1115 00 

δητ 222.223 

δηϊοπῆ ἐχρεάϊο ςο: 
φπιοπίι5 όξι 
Δητοπῖ αδὶ Πιρεγαῖ, 754 
αητγιποῦαδ πα ςζ2ι 

"ΜΕ Εἰ Κα 
ΔητΓιιΠΊ Ἐπιροτίοιπι. 783 
ἀαητγαπι ΝΥ ΠΡ ΠΑΓΙΙΠΊ,333 
απίτοπ 416 
αοηἰγοηΐ5 απ 4:19 
απιδὶς ἀτοπλ5 763 
πα ὶς 770 
δοῦπος Βαοιῇ 41.386 
Δ0Υ11,236.34.4. ἄσιι5306 
ἀραίτ5 393.395 

ραιπΐ. 5 92.:265.54.0.600, 

σιιϊ.713.504. 

ἀραπΊΐα ΓογΓαπιοῖι5. 5.4. 
Δραγῃί 49: 
ἀραῖαΓ1ΠΊ Ὁ 475 
ἀρατατία επις ἰδία. 
ἀΡε 65 όιι.13 
ἀρε το π όι3.58ι 
Δρε Πςοπ Τοίι5 σβϑι 

ΔΡΟΠΠΪΠιι5 120.193.198 
ΔΡεΠΠίΠὶ τεΥΠΙΠι15 24.9 
ἀρ ποῖα 4:0 
«ρ᾿ιεῖοῦ 49: 
ἁρῇπηῇ 303 
ἀρ᾿τίςς ποοσηΐα σοὺ 
ἀρἢτοα 45 552 
ἀρῃτγοάϊ Πῇ. ι7ο.64..579 
ἀρῃτοαϊτορο ἀπ ρύαίε 

ἔζατα 767 

ἀρηγαάπα 383 
ἃΡΙΆ 357 
ἃΡία (απριι8 587 
«ρίάδῃιιδ 343.416 
ἁρίαοπεβ. 357 
αρίβ υἱὰι5 πη χοο 
ἃρί5.7χγ6. ἅἀρίβ θοβ. 765 
Δροθαιπγα 564. 
ΔΡΟςΟρεβ π|π|5 350 
ἀροίο  άγπιρειιθ 604. 
ΔΡΟΙΪο Οἰατίι5 όιι 
ἀροῖ Εὐγιπιθπις «85 
ΡΟ ΪΟ Ῥογπορίι5 ςβ5 
Δροϊ οάουιϑ 652 
ἀροΙοάοτις σίαπι, 629 
ρΡΟΙΠ ον ποῖος 643. 

ὅ6ὅ46.4:τ. 

Δρο! οὐοτυία εῶλ 419 
ΔΡΟΙο Μαγπιαγίπιις 302 
ΡΟ Οςίατε5 250 
ἀρο  Πἰπὶς ἄξη τόρ! ἃ 31:4 
Δρο  ηἰς Αξτη κἀς 53:5: 
ΔΡΟΙ π|5 αγᾷ «τίη σεητεβ 

ότο 

ἀροὶ Ππὶβ Οο]οῆις 380 
ΔροΙ Ππι5 γείροπαπι 30. 
ἀρο Ππἰ5 σεῆα 285 
ἀρο Ππ 5 αὐ θ5 773 
ΡΟ Ππἰς πιϊπ ἢ 45: 
ἀρ οῖο ΡΠ Πατ5 419 
ἀρο ο 4:29.450.51 5.585 

Ὡρο οη 5 419 
ΔΡΟΠΟπί ργοπιοηζ, 789 
ΔΡΟΙΙο 5 793.381.54.7 

ΔρΡο Ιοπία 116..ς0.106. 

308.:12.ςσ19.61τΆ5-:.714.79 4. 

ΔΡΟ] ΠΟ ΠΙδ15 “04.695. 699 
ΔΡΟΙΠ Οἤϊτίςιι5 ΙΔς8 το 
ΔρΡοΪϊοπίι5. δτ4.623.6:0. 
ἀρο ΟΠ διοί ὅτῳ (710 
ΔΡΟΙΙΟππ5 ΑΥσοπαιταγ 

αατποῦ 6:4. 
ΔΡΟΙΟηίιι5 Οτόπιι5,4.4.0 
ΔΡΟΙΪΙσπίιι5 πιοαΐειις 6.4.9 
ΔροΟΙοπίϊι5 Νῆτι5 όι4. 

ἀρραΐϊας 369 
ἀρρΡία υἱἷ4 224. 
ἀρτοίορίτςὰ ριαίοξὶ.)γ6ο 
ρίας 306 
ἀρῖετα 46ι 
ἀρ 19ο,191 
ρ} Δ Ὸ τόξιοοσιιοι 
ἀΡιυγριαπὶ 432 

σα 531: 
ἀπ ΝΠ 6ό6ο 
δαϊια (ΟΡ 4 366 
4αιια (ἀςτἰ ΠεῖαΠπ δος 
Δ΄ [οι Π πτα 698 
Δα πιιταϊη τογγᾶ 768 
αι αἀπέζιις 227 
δαμα ἴλαε]π 208 
Δα. εἴα 14.4. 
Δασ|α Ιοιιΐδ 494. 
ἀαυο 26 
ααιίταπί τ68 
ἀαπα Ιαρίἀςίςζεης δοο 
ἀύάθαι5 39 
ιΆ ΡῈ 5 38.740.74.4. 
αὐδία ἐπιτίιιπιὶ 71:7 
ταδί ἔα. 16.728 
αγαθίςιις ἤπια 93.11.4.720 
δίλθιπὶἀἤ 703 
αὐγαςεατῖἤιι5 496 
ἀταρία 36.764. 
αἴαῦοπ 340 
ἁταςποῖα 49: 
ἀγατποῖ 6485ς.688.687 
αἴϑάιι5 η715.718.727.716 

αταδή 715.74.4 
ἀὐαιῃγίασα 257 
αἴᾶσα5:4.» ἀἴαπιὶ ςο8 
ΔιδπίπΊαι 39 
δύ ἢ ΑΥΙΠΊ ΠΊΟΓΠΙΣ 4.82 
ΔύαρἢΠεηΐα Αύας 430 
ἀγᾶΥ 177 
δίδίεπμα 74ι1ι δὐδίι5.382 
αὐαῖι 5 οὐ.639 

ἀγα Ρυΐπτερ5 368.37: 
αὐδίτιιβ.2::. αἵαιῆο. 77 
δἰαχίηᾷ 488 

ΔίΆΧΕΟϑβ, 4.72.503.507.693. 

508 
ἀταχίπιιβ ζΑΠΊΡΙΙ5. 67.507 
ΔΥΑΧΙΙΚ 323.324..373 
ἀὐθεΐᾳ 488 

αὐὔεϊα 5 ͵7οο 

τὶς ὄβ4. 
ΕΤΉ ΩΣ θυιή, 
ὐῦοτεβ [πεϊΐτας δὅζῳ 
ατὔον Οεατοίογιπι δἕσ 
ἀΥθοτεϑ πηατίβ Γαγὶ 7127 
ΔΙ ΟΥ̓ ΠῚ πη ΠῚ 1Πὶ 167 
ΑἸ ΌΟΥ 5 ΠῚ ΓΙ ΠΊ τοῦ 
αὐροτβ ἀρ (δάε5 πιϊγῇ 
αὐστγιπι ἰΔς, 1670 (167 
αὐθογιιπι Ππαθίταϊογέβ. 927 
Αὐθουιπι τείας 167 
αὐςααϊςεὶ αἴ πὶ 374. 
ἀτοδαϊα 222.373 
αὐ πσαπαχ. 7: 
δίς ]Διι5 13 

τς πεῖαιις σιφ.7954.535 
το εἶδα Ργ οι δὶς 
αὐςπεάεπιι5 64: 
αὐο Πὰς 253.360.366 

ἀὐς ΠΟ εἶτιι5 44. 
ΥΩ Πεοῦις 334. 
αἰζοππείι 613.624. 
ἀτόϊίςιι γα 5 3 
αὐζϊος τιεἰΐ ραιτιιπ Ζ 
ἀτίηγτας Ταγεητίπι8, 270 
αὐέϊαγιι τ: ς 
ατάδηία 37.376.34.7 
ἀὐάαπαχοϑβ Ριοπίοπῖ, 7ος 
ἁγάεα ορρίάιιπι 220,224. 
αταϊαὶ 30ς 
αγάπεππᾶ τι86 
ἀγεσοητίϑ ρίζα. 330 
ἀγεοΠΔ το ΠῚ Ρί τ πὶ 231: 
αἰεῖαβ 741 ἄτεῖδ. 70 4. 
αὐείατα: 173 
ἴημα 35 ΔΙΈΠΑΣ 33 

Διειπαία 5.4..:6ι. 714. 
ἀτει πα δαπιρΠιεγαπιὶ. 
γε ΠῚ 218 (497 
ἀΥσ 15 ΠΊΟΠ 5 68.5τό 
ἀὐσαπιοπίμ5 143.545 

ἀυσεητυπιὶ ΠΊΟΠ 140 
ΔΥσοπιιπὶ 6ι4 
ἀρ 236 
αὐτοὶ πίε {86.580 
τοῦ 4:3 
αὐσιια τεγγἃ 3:11 

αὐρίπα οὐά 355 
αγοίαὲ 354:.355 
ἀτοὶ ςσπαϊτοῦ 463 
αὐσοίϊίτι8 ἥἴπιι5. 6 354. 
αὐσοπαιῖας 4:.4.:0 
ΑἴῷῸ5 ἈΑςῇαὶ. 351. 362.356. 

380. 4.33 
ἀτσοϑ Ρεϊαίσίςειιπι. :12..4τπ 
αὐσοϑ Οτείίσιπι 316 
ατσοϑβ Απιρ ἢ] οςΠἰς 26, 
ἀὐσοῦ ΡοΥῖ᾽.21ς (315.4.4.4. 

ατσιία 4:3: 
ατσιιϑ «αἰτεῖ απι σις 
ατσγτία ξ: 

275 ἀγογείρρα 
ξ ΑΔ Ζ 



᾿ αὐἶΔ 67 

ατίαπὶ 3012 
ΕἸ ΕΠ ΕῚ 6:4..683.687 

αὐἰαπα ΠπεΣ 686 
ιιαγαῖίε5 4513.517 

ΕΥ̓ ΓΟ] 753 
᾿ φτἢ 687 
αὐἱοτὶς το π 5 797 
αὐϊεῖςς ργετιοῦ 136 
ατὶςο πη ίςὶ, 178 
αὐἰπιαὶ 744. 
αὐἱπιαίρί 20 

αὶ (πιὰ ρία «αὐ πλῖπΠἃ ςὅΣ 

ἈΥΠηΐ. 55.4.712.74.4.597 
«τι πλίπιπὶ 218 
ΥΪΠη 115 ΓΟΧ ςοο 
αὐἱοθαγζαπε5 ξιρ 
τίου εἰμ ραιτία. 414 
ΕΥ̓ΤΟΣῚ 56.564. 
Φ11|5 0015 3096 
αὐτο α 17: 
Ὡὐ! ταχεῖς 58ι 
Δυιίζεαβ Ρισεοηποῆιδ. 20 

᾿Αυι ἠϊς ταῦ]. Ὀοηγ Πι. 
᾿ατἰπίρριιβ.79 4. (3:67 
αὐ οςς5 624 

αὐτὶ ρδιι ι5 603.713 

«αὐἰΠρώΐτοϑ 34.8 

αὐἰοπ οι5 45.6ιτς 
αὐ πο ἰἐπη118 όιο 
«τιοςγατιᾷ .9 
«ὐτἰῆσαιυϑ 304. 
«ὐἰῆοπ 383.6:6.74.0 
᾿τ οηὶςο στᾶπιδι. 27.4.3 
«ιτἰἤοιείις δἰ οτπεςα. 81 
«ὐἰοτοῖςς 4.3: 
᾿αγιἤοις 5 χοῦ 48: 
ἰὐποραῖγα 667 
ἀγ τ5 : 649 
ΥΓΠ πιοῖῖςἃ χι8.,747 
ΕἸ ΕῚ 231 

ΕΤΈΤΤ ΟΣ 49.407 
αὐτὰ «405 (38ι 
φὐπηαπηεηιαγ ΡΠ ΠΟ ΠΙ5. 
ἉΥσΊ ΠΕ τΑΥ1Π γορ!ῇ. 673 
ΕΤ 122 ΠῚ 502 

ΦΥΠΊΕη ἢ 28.122.74.4. 
ΦΥΠΊΕΠΙΙ5 281 
Ὡὐπιοζίζα 34: 

ὩΥΠΊΟΣΖ.5 716 

ΔΥΓΠ8 45,396.3908 

τ 1 [ὦ 497 

ΦΥηδτίοη 37: 
ΓΠῚ5 216 
ΦΥοπΊα δι 

Διοπηα τ βογᾷ 74: 
δτοίγοθα 14:5 
ἀγοῖγία 453: 
δΥρὶ 274. 
ΕΥΤ ἐν» 12 

ΕΠ 1] 33} 
ατίδος 667 

1. ΝΕ ἘΠῚ 
Υίδοοϑ 4.91.537 
ατίαειᾷ 504. 
Διιᾷς σιο 
ἁτίςη οι} Π1 όοο 
ἀγίεπ 5 08 
αὐίπος {ὙΠ ας 63: 
ἀγῇποε. όιϊο.636.64.0.650 

όςι.730.733.74.5.793 
ατίγῆα.43: (74.8.767 
αὐ πηοείιςα ργαίςέϊαγα. 
Υα.603 (599 

Αὐιαραίάα τπείατὶ ςοβ, 
ΕΠ ΕΊΙ 12.145 
ΑΙ ὈγοΥ ργοπιοητ, τ29 
ΑΥτΑςἃ ΠΟ ἢ 5 51.557 
ΕἾ ΦΉΠΙ 49: 
αὐῖαςέηα 7οο 
ἅγτα σε 45. 568 
ἁγία πο ΟΡ οη5 358 
διῖαυίας5 509 
γΐαχαία ς08 

ΔΓΙΩΧΙἃ 5 357. 358 

ἁτταχιαίατα ζοβ 
ἀΥτοΠη18 [) 

αὐτεπάογιια 614..64.2 
ΔΥΓει ἐδ απιίς όο; 
ἀττειη! ΠΠ} 1τς0.230. ὅ20 

ΕἸ ΠΕ ᾿’οό 

γα ἢ 1 65 [πα 675 
ατιρημῆα δ:ς 

ἀγιιδέϊι τς 2. 
ἁγιεγηΐ 8 χ2.18ς 
Αι ρεπιπε 199 
ΔΙ Ρίη 5 304. 
ΕΥΤΤ ΠῚ 1:3 

φίαπάεΓ 209 
δίςᾳ ορρίάιιπε ΄ᾷι 
«ἰκςαίοπ σ2ο 
φἰςαπία 647.:4ι: 
ΕἸ 1] 154. 
αἰζαηίι5 ἀτχ “4ι 
«ἰςαηίας ἰᾷςι5 ἰδ α, 
αἰςερίαε5 148. 54. 
αἰ 394.398 

αἰςα απ 231 

ΕΤΤΕῚ 61.114..118 
4Π8 υἱσιις 329 
Πα τοι πιϊ πὲ 4τι 
Πα ρατίεϑ Ἰδιώ. 
αὔϊαις πα όι7 
«Π| 347 
αἰπα αὐ 5. 34.5.346.349. 

355.359 (297 
Αἴπιι5 ἔτ σΟΓΙΒ ἔπη ράΓῈΠ5 
ΑΠπι9 ργὸ εηυσιη δεῖϊο. 
ἀΠπὶ πηι 4.3.0 (ὅφο 

αἰ ποεηίε 598 
ἀἤιις 564. 
δἰοραὶ 31| 
Δίορία.393 (396.4:: 
ΔΌΡιι5. 362.350.393.368. 

396.4ι1: 

αἴραπευς 497 
ἀΙραγασι 784. 

ΔΙ ροη αι 635 

ἀἰΡι6ς5 770 
ΔΙΡῚ5 6ι3 
ΔΠΡ15 (ΟἹ Πρ σοι 
Δ|Ρ15 ἴσοι 791 
α(ρι5 ἔσγριις 530 
αἰριοπία 496 

«αἰρίεσοπ 490 
αἰρογάςηι5 590 
αἰρογεηα ἤεᾷ 590 
αἰρπηρίίαηι 4.79 
αἰαςπηὶ ὁ 663 
αἰϊεγᾳ 499 
αἴῃι 406 

ΕἸΠῈ] ξε δ 

φἰδγγῇ ὅ99.707 
αἰϊασονας Πα. 731.74.5 

αἰϊας πὶ 663 

αἰαςαπι5 540 
αἰάο δ “40 

αἴϊαρα5 731:.74.5 
αἴτὰ5 132 

δἰϊενία ςς 

Δἴἴο γι 5 ἰδια. 

αἰϊεγπαπε 4.13 
αἰτοίαρα 743 

αἢγοποπ)ίᾳ το 
αἰἴγαρεδ Με τι ὅ9: 
αἰϊγραίσα 483,614..6:6 
αἰτγ ρϑιοη ς8 574. 
αἰΐγνὰ 565.585.56 5 
αἰγίυ τι ᾿ς ὅιο 
αίγί νι ἃ οπιάπιπὶ Ζ:ι 
αιαῦγιῖβ 623 
αἰδο 15 ΟΥ̓́Τ 122 
αἰαίλητα 380 
αἰανσαῖα ἀεᾶ 700 
διαγραῖα 744. 
ΕἸΚΤΕΤῚ 583 
«τἀγη ἐξα 593 

ἃἰαιηεέι5 380.407. 4:12 

αἴατηΐα5 4:1: 
αἴξαβ.2197 πἴεῆηι5.130 
ατεὶα 210 (4:6 
ἀιΠα ΠΕ ΠῸ5 31:1.316. 4:12, 
αἰπαιᾷ 744 
αἰ εη 5 637 
δἰ εη 415 όι4. 
ἰΠεη 21.233.238.6 99 
Διπεπιςπίε 95.320.,377 
Δ επιεη ἢ5 [ὰ εἰρ. Ραγτῖο 
«ἰπεηοςίεδ 368 

ατῇοπ 430 
φἰπγιθε5 ορρίἀιιπὶ γόο 
Αι ταῦ 526 
Δι γα} ἃ σρρίάαα. 74: 
Δι Υ ΠιΌγ 05 όιο 
τυ πιϑγαάι5 014. 
αἰἰπῖαπεβ.,:18 Διἰἤϊα.266 

αἴ 5 πο 8 549 

αὐδητίσιι πη πγᾶτε 4 
ΔτΟΠΊΟΥ πὶ ἀορτηαῖα, 7 
ἴα Χ 411..4.:3 

αἰγερατί 131: 
διγορατία ΟΣ 

αττα Ἱκογῦ γεσῇ οὐ σο ο. 
αἰ} 14 634. 
Δία 8 ΓΟΧ φὺς 
αἰτία ει5 ΡΠ Δ ἄς ρἢ 8. 6. 
ατιαῇὶ 45: 
ΕἾΠΟΣ 497 
αἴτίςα πη ἦς 382 
τις ποτα β 269 
αἰτίςα ἀρ ρεϊίδι. 5376 
ἀτεγία ὅορ 
«αἴγ8 2ιξ 

ἀπ 64η}} 268 
αἰιεῖϊα. 49 διεηΐο, τς 
ΔΙΘΓΠ 5 235.6 06 

ΦΠΕΓΏ τι8 ΓΕΙ͂ΓΩ όξψ- 

«πες Ὠιοπηεάεα 274. 
δι 5. (ΕΓ αἢ πᾶ ἢ ες. 

αυρα 41 (73: 
ΕΠ τυ 350 
δυσιῆα 374. 
δυρσιζα Οπίγεα ΕΠ 
δυςσυ πα Ε πιεῖ τὰξ 
αὐ σαὶ ἐπι ρεγπι χοῦ 
διιρα 5 τῷξ 
ΕΥΤΕῚ 574. 
Δυΐι πη ορΡίάιπ “79 
4 ὈΟιΠ5 4:1: 
δυϊεῖς 5 754 
δαϊεῖς υἰρατα “:6 
4015 289.30οι.3583 

δια ίοηιᾷ 292 
δυρ ἴα 1909 
δυρἢίάι5 224. 
φατὶ ᾿ἰαμ εἴδει ξάϊ ρυγραη.- 

ἀϊῳ σατο .9 
ααΓο 1.1.9 
ΔιυιίοπἰεΠΊΊΠΔΓΕ τι .22.4. 
αἰπτεῖ οογη 734 
υταγίατας 307 

δυτοίγ οι 5 αιξ 

«ὐτοϊγιαϑ 514. 
αὐτοπηγαὶᾳ 793 
ὭΧΟΠΟΚ 2Ο0Ο.Σος 

ΧΊΔΗΪ σφι ΔΖΑΠΊΟΠΔ. εις 

ὩΖΔΠε5 374. 
2814 507 

ΔΖΑΥΙΓ 5 (4.0 ΦΖΟΥΙΙΒ 317 
ΔΖοΠεπίς5 383 

Δ Ζου “ικ 
ὩΖΟτΤιΙδ στο 

Ρ Δυαποηίιπι 38 
ὑαυγίοη 694.6ὅ9ο, 

γος. 7γ6ς 
μαὐυγίοηια ὅ9ο.γοᾶ 
βαυγίουβ ἤτι5 ͵7οο 
θαυγ!οπίογ τεσίο 4.39 
ραυγ!οηι τοῦ 

δαῦγί 



Βαῦγεία ζοϑ. 496 
Ραέϊγα 25.60. 4.93 
Ραξιίπηϊ 4.9..687 
Ῥαξιτίαπα 688.67 
κι ᾿σηίσεπα 422 
Ὀαειίος σείϊᾶσ᾽ Πο5, 7.4.2 
Βαάας ῇ όοι 

δας απ 364. 
μας 65 524 
Ὀατίι 346 
δθατι5 ἤπιε 133.151 
θατικ γερο 157 
Ῥαπὶβ 145 
Βασαάδηϊδ 68 
Ὀαυγαάα ἤπιαν 789 
μαὶα (πεπια 218.235 
ἐΕἸΕῚ “ι3 
Ραϊληαα σις 
Ῥαϊεαγί ες 613 
Βαϊα απ ὐς ἀρρε ]ατα 2:6 
ῬΑ! απιὶ ευἱγί αν αν, 72.4. 
Βα πιιτη γι6.738 
δα!εατες ἱπ Πα 159 
θαΙςαίε5 ἐπ ϊοῦο 5 τ5ο 
να εαγίι πὶ σίτι!δ ἐριά, 
δαΐατὶ ζιό 

δαπργία γ7ο9.Τι: 

Ραπάοδεπα 66: 
Ραγδίτος Ν 453 
θΑγθαυ ργαπιδιουί 1.4.3 
Ῥαγάι 189 
δαγάγτα 154. 
δαγαγαιὶ 154 
δαιθατὶ απάς 6:.63ο 
ΣΙ Π ΠΗ 630 
βάτος: 793.794 
Ὀατσαα ὅ:4 
θαγροία 683 
δανσγ ας 6:6 
θατσοιις 308 
ἰρατίιι πε απ ογ(ουἕα:π|. 273 
δατὶς ορρί τη 27ι 
Ῥάγας το πη ρ πὶ 358 
Ὀδεηϊ μι 343 
Ῥαγπας 3:2 
Ὀατατας ΕΣ, 

ΒΥ ΠΊ 649 
ῬαΠηδηὶ 131 
ἀΠΙεὶ 296 
Ῥαἤίϊις ἥπιῖι5 ͵ο9 
Ῥαϊοτορεία 508 
Βαβας πες 7ι4. 
ΣΉ ΠΠ 131.14.8 
θαϊοιδ ΠΟΥΙΙΠῚ ΠΊΟΥΕ5,1.4.7 
θα!ϊαγηίςας το 8 

ὑαϊατης 287.295.196 
θατα 476 
Ῥατῆγα ραϊιἀε5 γόι 
Ἀτίας 31:4. 

Ῥατίᾳ ς7ο 
Ραϊοη 304..524. 
Ῥαϊία5 794 

τ Ὁ ἜΝ 
δεδτίςς5. σ6ο,519.6.4.5.186 
θε14 πιο 5 784. 
Βεϊειορ οα όοι 
Ὀεὶθίπα 36ι 
μείσα: ρορυϊὶ τ88,168.186. 
θεἰϊίαςα 306 

Ρεϊ!οαςὶ ροραΐέ. 186.188 
θεϊοπ 1τ4ς (ι82 
Ὀεῖ πὶ Ττοιαπαπι 18 
θείοπ ορρί πὶ δί π,131: 
θεπδειϑ ἰάςι5 200 
δθεῆεῖ ριὸ ἀ5 παθίτὶ, 779 
Βεπεπιιπίτι5,5:38. (241 
Ῥεπειεπιῦ ορρίΠ, 2.4.0, 
ὈεΓεο  πτεβ 5ς5.45: 
Ῥεγεςγπιπία 555 
Βεῖεπιςς, 725.125.732.793 
Ὀεῖγαα 712 
ρεῖοπιςς 739 
ὈεΥγιῖ5 739 
θείᾳ 342. 410 
Ὀεξδιοιϑ φσι 
θεθα Ἅ41ο 
Ρεδῇ 308 
Ρεῖτις 688 
δετατοπ5 4Ἅ53.49:1 
δειτῖς ορρίάμπι 95 
0115 δοό 
ἐΐξιθ' γΣι7.780 
ΒΕΠαΥῚ (ρας 524. 
νιοα 13 
διαγρὶς 28ι 
Ὀἱιπγπῇ ξφο.286.5:13 
ὑΠΠγηία 122.539 
διταπιὶ Π|9 Ρ εἴτα 306 
δίταπλεπ 705 
θἰταπιεη σα 724 

οἰτυταϊ δ αὐ 5 7:5 
διτυ πη 5 ὉΠ 5 787 
δίτυτίσεδ ροΟΡαΪ τ8ε. 182 
διαπιθεεϑ αἰκφέσκισε οι 

δἱζαπτίοταπι ΟΠ. 214. 

μίζοπα ζο 

δίδεπα 538 

δἰαίτο ἱπιϊα 122 

Ὀἱαγ πα πι 543 

ΒΙεπιπιΥ ε5 ͵,4.5.776 

δΙεππὶ ορρίτιπι λιό 

Βίεγαι ΟΡ ἀν πὶ 217 

δἰ ἰτῖεῖᾳ ορρί Διιπι 122 

διυτίπι ορρίάαπι 54: 

Ροαρτίηβ ςό.4ιο 

“Βοκαίία 379 

Βοςαταβ 26ς 

Ὀούι5 “785 

Ραοιΐᾳ 311.376 
Βαοιῖᾳ ἀεί ρο 385 
Ὀαυπηι 457 
ναῦε 417 

ναϑεῖς 414..4.16 

Ῥαοποᾶ 225 

θατερηῖας 293 

Ὀοεῖμιι5. 155,6 4.:.710.383. 
αν όϊιο (284. 
βοσιιβ γ84.785 
ὕοριις Γεχ 346 
Ὀοίμαπι ορρί ἄϊπι τι 
Ροίᾳ 350 
Ὁοή ροριῖ. ι57.197.20 4. 
᾿Βοϊδίμευπι οἶα πὶ γε 
Ῥοποπία ορρίαιιπι 208 
Ροοίιγα ὅ:ο 
Ὀοταπιἃ 717 
θοτῆρρᾷ 7ο: 
Ροτγῆρρεπὶ 7οι 
οί πιοτιδ Φ:8 
δοτίεπι “93 
Ρογυπέπε8 ς 8.69.280 
υοίῳᾳαατίτα 373 
θοίρμονιδ ρσραΐ, 2853 
Ροίρῃου Οἰπητηονῖ", 390 
ὑοΐρπογι5 ΤΠγαςίε5, ς4..2 
υοῆτα 717 
Ῥοιυτί πιασηϊτασ πποπιο- 

ταπα 496 
δου [ηαϊεὶ 731 
ὑταάγειο ρορυ 147 
ὈΥΔΟΠ πη 68 6γό 
Ὀγαηςπι5 Δ4ος 
Ὀγδη τὶ δί ἈροΪ] ἀπιοτεβ. 
Ὀτγαπειιάα. ο 4 (ὅσο. 
Ὀγδηςπατ ορρίΠ,4.97 
Ῥγαῆι ᾳ ρίήος 174. 
θιδυτοῖ 483.384. 
Ὀγαυτγοηΐᾷ 384 
δυδυτοηίᾳ ίαπα 384. 
Ὁτεσὶ ξ17 
θιερεβ ἰδ 4. 
ὕγειιοὶ 304. 
ὑτί.309 διία8 382 
θη! πηια 219 
ὑγί(εἰβ 583 
Ὀτίίεις αδὶ ταρτα 558 
Ὀυϊτἀπίλγερίο τ2ι.58.67. 

ὅ9.ιο 8 
Ὀτίτἄπία ἕογπιὰ δί ἤτ᾽. τοι 
υχιππούυση ποτε εἰ τὰ 

ταῖᾶ τοι 

ὈγΙ ΤΟ πιλ 5 317 
ὑτίχίᾳ ορρίδυπι :οά. 
θεμπάππαπι ορρί 4.225. 
ὑγαδαῦο υπάς ποπιῶ.2 73 
Ὀγαπάιδογῆ ρογῖαβ 273 
Ῥγατῖ ρορι 24.5.210, 
Ὀγυτοτῦ ἀρρεϊ το (2.4.6 
Ὀτγσεβ ΡορΡ 198 
θωρπῆιϊϑ ͵)63 
Ὀαθυ]εοτῦ ορρί άπ. 719 
θυρο βργρτί “8ι 
ὕυδο αν Ὁ8 όοι 
Βυδιεπαπι 280 
δυζα ορριάϊιπι 233 
ὈμςαΠ 5 276 
θαςερ αι 664 

θυςερἢ δ] 644 
δας πειίαπι 314. 
δυιέξευ! ρορι! χ280.281 
δμάοτιις 4:9 
διισεὶ ρορα 269 
θαρτγαίιαι 27.34.3 
Βεγα 50.55.37: 
νυγάίραἰία σρρίἀ πη τ8ὲ 
θαΠτ5 ΖΕ 
δυτίςι5 ἰαοσ "δο 
θαϊσπεβ ρορε 28: 
δθιιτιι5 σρρίαιπι ͵όο 
ὑατγίιπι ας! ΠΠ 205 
Βαιτγστιπι 914. 
θιυιχί σρτιηι ςορία 2366 
Ὀγδί εις 499 
ὑγ} ΠΟ Ὁ 5 316 
ὑγγεϑίῆ αι ΡΟρΡαΪ 288 
θγτγεῖνα 18 28: 
ὑγτία: 317 
Ὀγτίἃ αὐχ 730 
Ργβιιϑ 6:9 
Ὀγζαγές ρορυῖί 5:7 
ὑγσαπτίατι ορρί ἢ 3σι.: Ὁ 
σ Αὔὐαιᾶπι5 σεβ 

«ἀραϊπυϑίοη 56ς 
ςαῦ ΠΟ ορρίάιιπι 17ο. 

177 ; 
«ρα εη ἢ ς σεῦ δζ τερίο. 

όοο.όοε 
"ΚΑ ετ ΡΟΡῸ 4.48.4.52 
«Δθετίάες 4:4. 
οὔτι πο ἢ 8 ΠΥ͂ΟΝ 
«ΑὈεῖα ἐυ14, 
ελδῖτα 33.602 
«Αγ Πητπὶ ΟΡ ρίας 184. 
«ςε5 βουριῆ .γ8ι 
εδάδυετα ἱπ Πεγαι 5 

ἀείοῆς 743 
«ἀάαπὶ 493.499 
«Δάςεῃδ σιό6 
«Δἀϊ, 55: 
«Δαπιεά 14.1.386,397 
«ὐπιε ὅόοό 
«αὐπγία ἰαρὶ5 τ: 
«ααπιὶ αἰ πες 647 
«ὐπλι9 τό6.ςς3 
«ἀὐδυτοῖ ροραΪὶ 129 
καιετοὴ 3:3 

«αἰοῦα 68 
«πτεῖσληΐ ρορυ 143 
«ατεῖαπα θαϊπεα ἴδιά. 
«πγεβ οτίσο ἰδι4, 
«ουδυπι σροίδπ.225.2:9 
«πἰαΥοΆ 788 

«εἰατίαπι “7953 

«αῖὰ (ρεἴσπςα 353 

«αταῖα πὶ 14.4. 
«αἰατ αυσυῆα 143..4.8 

[ξ ΠΟΤῚ ς39.586.587 

«οὶ ςαπτρὶ 6:7 

εαἰδῖῖα Ππν}5 214 
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«αἰαθτία 27:1 
«ἰΔθτὶ 268 
«αἰλί15 ὅγο.68ο 
«αἰδπιί ργο ἀἰσίοίξς πιᾶρῃὶ 

τά 15 ᾽γϑ4. 
«ΑἸλῃὶ πιοῖ 3 68ι 
ςαἰαείεπα ὅ99 
«αἰατίς 308 
«Αἰαρί5 ἤπια 5 20.4.11 
«αἰαίξηπα ορρίιιπι 170 
«αἰαιιτία 116.355.359 
«ἰθῖ5 ό:ο 
«αἰ ᾽πὶ όο 
ΕἸ ΕΔ οἰ δία 24.0 
«αἰςεάσῃ 378 
«ἰς Πλπτῖβ (Ὡς ε Ππὰ 174 
«Αἰςῃδῃτ5 ποῦς όιτ: 
καἰεη πὶ ορρίάϊιπι 129 
(ΑΙ πιι5 554. 
«Αἰετὶ ρορυὶὶ 131 
«ἈΠΠΑἱεὶ ρορα 14.4.15. 
«Δ Πἱςε! αἰεὶ τ5ό 
«Δἰἰαπῖο5 429 

«ΔΠΠατετῖα ορρίἄτιπὶ 2.4.0 
«αἰ Π 0018 Διο 
ΟΠ γὰ5 44:.4.4.3.580 
«ΑΠΠἀγοπηιιδ 2412 
«4ΠΠΠπηαςῇι5 43.794. 
«Αἰ π| ἰοει5 693 

᾿ (ΔΙ Ππ15 ΡοεῖΔ ς98.6ι1ι6 
ἙΔΙΠ ΡΟ ΙΒ ς63.χ65 
«αἰ Πἔα 334..79 4. 
«4{ΠΠ| Ππ πες 497 
«ΑἸ πἰςιι5 δείειςβ. σις 
«ΔἰΠγϊιι5 350,24.0 
καἷρετῆθῃβ 94. 
«Αἱ ρεἴαῃϊ 132 
οαἱρᾷϑ5 52ι 

«αἰγϑα 30ι 
ςαἰγάηε 576 
«αἱγἀἴμπὶ τ66 
«αἰγεδάπιι5 637 
ζαἸγπῖπα ό:ο 
«αἰγάοπιίιϑ ἀρεῖ 366 
«Ἄτηᾶτε αι 476 
ελτηατῖηα ορρίἀμπὶ 178 
«αταραΐα 09 
«ἀηργίεπα 507 
«και γῇ 5 ἱπεοεπαϊα δέ (α- 

αἰϊεσίᾳ “763 

«ἀτιγίε5 749 
«πιεϊοραγαϊίς5. 735. 784. 
«ἀπιείουιπι ραίςαα 5716 
«ἀπιεῖῖς ΟρρΡΙΔπΠ1 153 
«πηειίηα ΟΡΡ. 257.26: 
«πλεῖ ἴτας γιο 
«αὐηίτγιιϑ 6:2.613 

«τηϊεπᾶ 494 
«ἀπ [ἃ 536 
ατρδη! ΟΡ Ϊὶ 242 
ἐαπηραηίδ ἀεἰςεριίο 232 
(ΔΙΒΔΏ ἷᾷ πεῖ} 5 24:2 

ΤΟ ΝΒ Ε. Χ' 
(ἀπιρι ΟρΡί ἀιπὶ 208 
ςΔιηρἤαπὶ 28ι 
(2ΠᾺ ΡΓΟΠΊΟΠ, 586 
«ἀΠπδηίτα δίοίςιια 4.20 
(Πὲς 556.4.10.570 

ςαῃ δ 312.31:6 
ςαπαλοεγεσίπα ὝΥΤ 
«ἀπαάατία 6:5.664. 
«(Δ 65 (ἐρ  ς γα 5 4096 
(Δ 65 [παϊεὶ 66ς 
«ΔῃΠοπῇϑ εἶα ε5 276 
(Πι1ΠῈ πῖγα πιογάήαεϊτ48. 
«ἀΠι{Π1|Π|.273 (668 
(πεῖς τό 
«ἀπορι:ο οἰ, 74.6.750 
(Δ ΠΟΡῚ5 750 

«ἀπορὶ [οῆα 758 
«Αῃταῦτί ρορΡα τ4.8 
(ἈΠΙΔΌΓΟΥΡΩ ΠΟΥ 8. τιι 
ςἀΠεῖΠι}5 303 
(ἈΠιΠατ πὶ 6οβ 
«αητίπι ορρί πη ς9.:8ς 
(Δηϊο 5 ςαἤίσαίογεβ τα. 
(ΔΡεῖ ἤιιαΐτιδ 553.700 
«ἀρεήιπιιπι 308 
ςἀρραάοςεβ 522.63ς 
«ΔρΡραάοείᾳὀ 68.1:22,696. 

512.,51} 
«ρἑιΐος 26ι 
«ἁρποθαῖε: 286 
«ΡῬί τη! Γαστϑ 122 
«ρύςα ἴῃ Πις 56,239.2.4.0 
«ἀργία δον 
«ἄριιᾳ ορρίάππι 234. 
«ἃρίᾳ ορρίάιιπι 788 
«ἄρυς 4.98 
ςταὰχ Ορρίἤϊπιπι χιό 
(ΥΔ Π 8 216 
ςαγαιη Ὁ 8 117.290.5 
«ατᾶῃᾶ 537 
«ἄγαπι5 σις 
«ατοαϊπίοςεγία ζοό 
«αὐ πεαοηῇ ἰφρὶΠ 79: 
«ἀγάδμινα 34:5 
᾿αγάᾳ σε Ῥεῖ 697 
καγάίαςε8 ΠΙ͂ΟΝ 
«ἀγα πςἢΐ 799 
(68 3:1.356.:1.6Σ0.ς83 

(ατεβ ῬΔΥΡΑΥΟΡ Ποπὶ αι8-- 
ςτοίι 532.500. ([ε629 
ςἀτίατος ΡΟΡΕΪΙ 497 
«τίς Απιίοςπίες δοι 
ςατίχιπι Ιου 1 Πὶ ὅ:9 

«ατίςα εὐἰΐα ἐθια, 
«ἀτίςᾳ ᾿ΐη σι ἐδ 14. 
καῦαπὶ αγθαγίε 8 630 
(γιὰ ὄι.22.552.509.6τ9 

«αγιίεηα 404 
(αὐπιαία.362.:36: (τοῦ 
ςαι πη ηἶἰὰ ιτ2ι.687.630. 
«αὐτὴ απίταγ τῆογεβ ὅθο 
(αὐ πιαπίςᾶ αἱ{|8 ᾿ ὄφο 

ςΥπλεῖτι5 σιο 
«ςαγπιεητῖᾳ [ατίαἰα. 222 
(ἄγ πιο 133 
(αγηεαήες ; 94. 
Γ(ΑΥΠῚΥ ΓΦ ἢ 5 633 

καγραῖα 649 
«Υραῖμει5 332 
ςἀγρϑιῃὶιπὶ ΠΊατε τ:6 
«Υραπεῖζε5 298 
(γη8 728 

(αὐπὶ ροραΐ  τοϑβ.207 
(ἄγ πὶ ὈΠἰΠπεητίᾳ, 722 
ςαΥρ εἴαπί ρορι . ε3τοῖς.4. 
τΥἘΟἱἱ ΟΡρ.1, 229. (144. 
οαΥτα 4.89. 

καττπείᾳ 133.137.14.3 

κατὰ 467 
ςαγῖπασο ξ9 

«αὐῖπαρο που 1τ4.8.1:50 
«υτΠασίπεη ΠΠ ἱπηρεγι πη 

δίτς5 789 
αὐτὴ 503 
{ὙΠ ΕῚ 806 

Γἄγαγᾶ 631: 
«αὐγαηἄα 6:6 
(ἀγγοῖα ρα πιὰ 7,.14..776 
«αὐγ (πηι απ π1πὶ 302 

«τγ τις 30Σ 
«αῇαηαγα 573 
[ἘΠΕῚ 74: 
«ἃ Απὶ 714. 
Ἑ(ἈΠῚ πισητεϑ ͵7ο4. 
(ΠῚ πηῖγα 7ι9 
(ΑΠΠΪΠ αΠΊΟΡΡ. 229.240 
«αὔτι5 πῃ 5 47.54. 
εαἰϊογιπι πα: 7:0 

«αἴρι ος 4.93.496 
«λρίηα γεσΐο 31. 
οἰρίυπι της τι 44.4.72 
«αἰΐαπαεξ 4.75 
«αὐ ἤτεγοβ 688.1:ι 
εαἰπτονί ἐδ ἱπία!ς 2.167 
«αἰπορᾷ 314. 
«ΑΠορεῖε5 ἤπιι5 315 
«Δορεη 65 313 
«αἰ παπαῖ σι 4:27 
«αἴταθαὶα 513. ς16 
«αἴλοη το 

(αἰζοτεβ 155 
καΠοτί ἢ ἐρια, 
«αἰγε5 613 
«ταθαποηίος γ:8 
«αἰαῦατ πλιι5 γ750.757 

«ἴλη ΟΡΡΙ Δι ΠῚ 257 
«ἴα ποπίεβ 372 
«ἀϊαπεπῆ απὶ φαγὶ ξεγτ{- 
«αἰαηία. 90 ([15.259 
«Δίδοι ε5 ζοβ 
᾿«αϊδοπίιβ ἄροϊο 361: 
«αἰαιγαΐζ [)απιθ 294. 
ςαἰαγα ἐὶε8 634 
Π 0 1 664 

0 4182 
«(ατῃγατί ροραΪὶ τ:78 
(αἴοη 5 {τεῦ 793 
και! οΥίσεβ ΡΟΡ τοῦ 
(αῖορτεγίδ “408 
«αἰτοιδὲ 2οὔ 
«Δυςαι5 4.77.4.85.306. 
«ἀὰςῇ ἤπι.3:8.3:1.:.: (654. 

(ιςοπίαᾳ 324..3238.332 

«αἰΠ]Ποπία ορρί 175 
(ΔΗ υἱγ16 65 ὅ:ο 
(Δ ΠῚ15 4:9. ὅ:ο 
«απςοηὶδ 373 
{|| 0| 281 
«απ εἰ ἐδι4. 
(αγπτμ5 429 
«αγίξεῖ 657 

«ἃῖο 349 
ςερτεη σός 

«ςεἐθτίπια γερο 479 
ςεθτίοπεβ ροραΐ 970 
ςεργίπᾷ “76 
«εὈτίπὶ ροριπὶ 578 
«εἰδάοῃ 330.334. 

«εἴπη δ 533.6 00.587 

«εἰ εἢ ἀτὶδ 637 
«εἰ 273 
«εἰευτίταϑ (Π οἰ αἰτατίθ.11π.- 

ἐς 4 
«εἶτα ΡΟΡΌΪΕ 53:.168.129. 
«εἴτα γερο 120 
«οἰδεῖ ΡΟΡΟΪΙ 91:.1.4.2.159 
ςεἰτθεγούαι πὶ ρᾶγῖο5. υ5 4. 
«εἰἰθετοτγῖ ἀξ ἱπ ποι. 

Παἴιδνιτιο (138.1.77 

(ΕΓΒ ΕΠΙ5 Π]ΟΠ5 τοιόσδ 

[{||0 010} 4ι1ο,4.18 
(ο ΠΕ. ΠῈ 525 
[7 3:5.36χ.6ςς 
«ες τίς όοφ 
εεποιηδδί ρορΪΐ τάς 
ςοπτοτίρα ορρί ἀπ 262 
ςεητούρογαμῃ Πππ5. 264. 
(ξ05 466 

(οΡΠαΐας ρΡγοπιθητ, 792 
ζΕΡ μα 435.439.4.4.3 
«ερ ϑἷο Οεγρσίπ5 σός 
ζΕΡ Ια οπε5 436 
«ἐρ Πα! πὶ ορρί ἀΠ, 257 
ζοΡΗ 5 38ς,390,408 
[}Π|0Ὶ 395 
«ερὶ 735 
[010 ͵)7ο 

(ΕΓΔ ΠΛ 15 614. 
ςεταπιίξη 6:8 
(εΥδτιδ. 458 
ςεἴαίιβ 526 

ςεγαιπία 273.4.81:.4.84.. 
τευ δου ρεϊαπς.34.ο (373 
ςειθεῆς ΓΤ 
τευ Ρ ἢ 5 6:3 
«ετςείανα ορρίἀαπι 764, 

(ἐσ 



τεἴτεῖος 743.4:77 
«εἰςείειιδ ΠΟ 5 333 

«εἴζορίτης. 664..967.67 4. 
«εγαίηηᾳ ἐπ ζπία τ: 
«εγάοῃία 273 ψΦ 
[τυ] “153 

ςεὐραϊῆα γ8ι 
ςεγειαηὶ 153,21 

(εΠῖπιις 30 Σ 
«οὐ απ 85 ἰαςιῖ5 ζ08 

«οἴγιε5 οἐ τὶς 173 
«εἴἴειι5 Πα ππ5 635 
«εἴῇ ρορα]ι 413.4.:6 
«οἴΓ[2ἰ5 309 

«εἴπ ορΡί ἀϊπὶ 649 
τεῖί5 4.13 

εεἴοεῆᾳ Γιἀςεζαπιοη. 35: 
«εῖοτγῖ! πιάσῃ τι 1πὲ5 689 

τεἴλι5 της πη σία. 727 
τεῖγαᾳ .4.86 

ςε  ΠΌΠΕ5 ΡΟΡΙΠΙ τοῦ 

εἴιαα 334. 
εἰααΐα 74: 
«Ππαθαχ 5:6 
«παρτία ει 

«παπαῖ 436 
εἰπε ἀτ- ΠΣ 
«ΠΥ ΠΊΟΠ 764 

«Πατοη κα 3938 

«Παἰαοῃδηα 358 
«Παϊςεῖοῦ ὅος.6:6 

τηϑίςίς 330. 337.388.4π| 
412,4.30,43:.4.34..4.4., 
7:ι4.716 

τ αἰεία 333 
επαίςτες 6ι3 
«ἰια! εἰ τα 551τ.714. 
«παἰςεάση 521.530 
ἐμαί δι 701.723 
εἰταϊςεθοη ἢ ςοεὶ 30. 
«Πα οι τα 508 
εἰ  γδε5 27.64.5 
«Παϊγθοι πὶ 698 
«᾿Ππᾶπιαπεπα σι8 
εἶχηςε5 ἤπεῖι5 4.30 
ςπτοπες 315 
«Πδοπεῖῖβ ὅ9ο 
«ἰλγδάγις 637 
«ἤλΥαχι8 66 
ὉΠαΙαΧ 554.793 
τἢαυ Πα ιτῇ 464. 
«Παγπιοῖα5 ΡΟΥΠ8. 57:7 
εἴατοη ᾿ 563 
«πατοπαάς 518 
τἰατοηΐᾳ 553 
(ἢΠδτο πα ΠΊ όι8 
ςΠαγ α} ορρί άπ πὶ 153 
εἰνατν δῖ ς 49 
«πατῇ χ8: 
«Πατιαγῆ 281 
επί 28ι 
εἴχτεπᾶ ὅοο 
εἰϊαυοιαὶ 728 

Ι 
«εἰ Φοη ἴα ἱπ Πα] το. 63: 
«Πεϊοπαταβ 324. 430 
εεοπορπασὶ 733.3:ι 
«Ππειγοδείπ5 2390 (643 

«Πειόποῖις. 4η τυϊηιεῖγα 
ςΠπεγιοποῖῆα ΤἬηγαςεία πα- 

τίοποϑ 644. 

«Ππεγουη οί αἴοβ ὅιο 
᾿ ΓΠευΠρἤτοη όιο 
«Πευπίο ρορα δ 28ι.282 
(Πἰπηαία 633 
εἰν πη οΥ 11} 314. 
[ΠΌΤ Ὸ] ΠῚ] 438 
«Πα πιγ ἀἰ5 ἔοΥ πα τεΓγα ΠῚ 
εβε τ 

[ΠΠΠΤᾺῚ 603.τι6.6 07 

«Πὴ ἀπιθίτιιδ 6ι1ι4..4.3: 
«πἰουβ 332 

«ποαίρεθ. 44.,662.69ι 
«Ποατῖπα 688 
«Παῖπιιβ 639 

ε«ἴοπεβ ππαᾶς 24.4. 
«Ππογαίπη! ηὶ 49: 
«Πογήιϊγασα 4599 
ἙΠπογεπα 348 
ςπουζεῆᾷ 356 
«Πγγ (εἰς αἰδὶ ςαρτὰ ς59.4.|0 
«Πγγίαογαιϑβ οὔιιεπι 6128 
ΠΥ ΡΡας 639 
«δυγίορο 5 ορρί άπ 378 
«Πυγίουγποας γιό 
«γγίοςοια 714. 
εἰγία 576.543.584 
«Πυγίεβ 584. 
«Πιγίορι γῆς 138 
ςΠγτία πὶ όι4. 
εἰθογαπι γε αἴας ἱπ ἰαρί- 
665 ἰπάπταϊα ͵ό6 

εἰθοῖιι5 552.793 
εἰ γτατίεὶ ὅιο 
εἴθγια ὅοι 
εἰργτεΐ όοι 
εἰδγτεηῇς τεσὶο όοο 
ἰδ γγεῃ ες Ὡγποτε5 63ς 
εἰςαάες Γοογοπ[ἐ5 25ι 
αἰςπγτι5 Ὰ 217 
εἰςΐ 78ι 
εἰάεπα ͵)οι 
εἶστα 544. 
αἰ Ρέππτι9 αδηριι5 ὅοο 
εἰ σα πὶ γεσῖο 560 
[{{Π|{{π| 1] 122.583 
{ἹΠΦΕῚ 77.710 
εἰ Ποία ἀϊΠῸ 63ς 
ΕΠ πιῖ ςαπΠΊριι 5 ὅοο 
αἴϊὰ 434. 
Εἰ Π|εἰι5 ἄρο!ο 584. 

Πὰς : 4ιο 
εἰπηατι!5 320 
εἰπη τὶ ροραΪί 5281.24. 
αἰπηθγΟΥ 1 ΠΔ πού 284. 

᾿ ΟΑΠΊΠΙΕΙ 5 ΡΟΡ. 284.,299 
εἰπιπιϑ9 Υ εἰΠπίοσυῇ ἰας, 812 

ΧΡ ἘΠῊΝ 
εἶπ ογ ἢ ρΟρυΪ το τά 
.474.49ι1 

[Π|}| 00 7{π|7.] 474 
εἰπηοῖ 5 466(434. 
εἴη ξαΐος οὐδιίο 5 Δα τΠοΥ 
εἰ πᾶπιοιηϊξετα ρίασα 66 
εἰππ ΠΟ ΠῚ ΠΔ 660.738 
(ἢ ΠΑΠΊΟΠΊΙΠῚ ΡΓῸ (ΟΠΊ- 
θα ΠῚ ΡΠ Πσ πο 738 

εἰπαἴᾳ 6:6 
[ὙΠῸ |ῸῚ 530 
εἰπὶ επα 539 
εἶπο 5 523 

απ γγᾷ5 7ι7 
εἰγοεία πὶ ομρί ἄππὶ 224. 
εἴγοε5 ἐερ αἰςγιιπὶ 380 
αἴγοα! ράγα οὶ 103 
Εἰγο ΠΊΕ ΠῚ ΓΕ 5 τοῦ ἰσκιοὶ φι 

εἰγαιποο γ32:.γ8ι 
εἰγεηίι5 382 

{Π]}1Ὸ 4οι,4.92 
[ΠῚ Ὶ 789 
εἰ[η τ8 327 
αἰραάαπατερσίο 203.14.2 
«ἰΠΠ5 46: εἰδή ὅσοι 
εδία ὅφι εἰ Πσπα 63: 
αἰματοπ. 3090.393.30.4. 
αἰ Πατα 9 ἀρια ΙΔ 6Σ6 
εἴπατιις ριίεἰς 780 
«ἢ γτεὶ 225 
εἶπι5 ξ4ο͵ 
εἶα 15 Ποπιο 1: 
εἰζατα 537 
εἰπε ἤπιαν 199 
εἰατιιδ όι2 
εἰαπί αἴπὶ ορρί πὶ 208 
εἶδα. ΡΠ ες όξι 
εἰδιιῶς ἔεγγεῖβ πο 736 
«[ᾳζοππεηἤ 613 
εἰφσο με πος ς4.603,613 
εἰαποπιξίογῇ ἰρεςαὶς 4.74. 
«ἰεδηῖβ πα αὐι5 225.2:6 
«ἰεαπιηΐβ ρίδὶτα. 330 
«ἰεαπιῃες 582.580 
οἰεαηατία ᾿ ς7γ6 
«ἰἐπαιιπὶ 4.:ο.:5ς 

εἰσοῦϑιις 6:3 
εἴεοπ ἰφῖγὸ 5:0 
εἰεοτπαςιι5 δι7 
εἰεοπα 363 
εἰεοραῖγα 91.535 
εἰεοραῖγαι ΠΊΟΥβ 754 
εἰεοραῖγα κοσπο. πα 7ιι 
«ἰεορδιγῖβ ορρ. 749.76: 
«ἰεορΠαπες 54: 
«Ϊεοπγπηι5 2᾽ι 

εἰεια 390 
αἰ 65 ἴῃ Πα} 6.4.8 
εἰ πηατιιπὰ ἀεἰςτρτο 6 
«πη χ 634.717 
«ἰἰπεβ 310 

«ἰἴτοΥῦ 374. (ἴΔ τὰ. 
εἰγιεπιη εἶτα: εὐο05 Ροε- 

εἰ τογπα ΟΡ," 208 
εἰεΠππὶ σρρίήιπὶ ᾿ 211 
εἰγρεὰ ορβ. 268 
ςΠεπιίάος 41ιο 
«ποι 458 
«ΠᾺΡ {15 τοπη ρ πὶ 7.7.4. 
ςΟς(ἃ5 753 
(οὐ ᾿πιπηὰη αἱ 736 
(«οὔτ 5 378.60: 
«οὐγίαᾳ 360 
ςαὐποίτι5 ρογτις 314. 
«αἰοίγηία σος.7ιι. 717 
ςαπᾶπαϊ ργαπα δα τεπὶ 

Ἐκπ5 673 

ςαξεῃΠιπιἰοχ 332 
«ςοἰγεῖπ ργοραῖαο 674. 
«οἰΠῖς 122,4.78 
«οἰςΠί 473.4.77 
«οἰ ἀεὶ 280 
«Οἰϊαά 5 Ν᾽ ἐπετὶβ τἔρ! 884. 
«οἰ τα: Ρορ. τ 4. 

ςοἰσεπα ίᾷπᾷ 597 
ςοἰοηα 563.57γ6 
ςοἰορίιοηῃ ότι 
«ςοἰορποηςηι δ τ 612 
ςοἷοβ 302 

«οἰοίήε 552,553 
«οἷο ῖπις 213 
«οἰοῆι5 ἈΠΟ. ὅτι 
«οἰοτίοριιβ εἰς, 324 
«ςοἷοιις 4:5.4:ι: 
ςοἰπιπηηδ πη (Οοτίπιπίαςο 
Τῇ πιο ἱπίκείριίο. Ο τός 

ςΟἸ γε 5 όο 
(ΟΠΊΔΠᾺ 500, ς14..534..535 
(ΟΠΊΔΓΙΙ5 314... (50.934. 
ςοΥὐ 4 Πούμτῃ ἰἀςεγάοτπι 
ςουπαὐΐα 16.17 
(οΙηαρεηᾷ ςού. 71.712 
(ΟΠπιπϊίεπα σοῦ 
«ςΟἰταϑ γεγ Ομ ΠίπΠΔ 292 
᾿οπλ ΟΡ. 184.204 
«οΟπεδι5 Δη σι 5 σιό 
ςογαγμοπ διοίσιι 450 
ςοηϊία τι5 φάι 
«οπιαγῇς ορρίδιιπι 132 
«οποπίβ ἅγατ᾿ 73: 
«οπορᾷ 4.43 
«οπείᾳ ατγδ9 τοϑ 
ςοπίδει ρορμ 148,6: 5 
κ«οῆπεης βΌραΪΙ 182 
«οραίβ 394.395 
τορῶς ἰδιά ἐπι 
τορἤε5 ἤπινῖιδ 66: 
ςοΟρίᾳ ΟρΡΡί ἀπ πὶ 254. 
τορι τα ταγος. ΑΙεχϑη - 
αγις 758 

ςορτίᾳ {ἰττιις 259 
(οργδῖαϑ όο: 

(ΟΡἕΙ5. 7γ41.74.2.772.12 4. 

τοῖα 229 
ςογαείι5 ΠΊΟΠ 5 613 

ζούδος ΠῚ 933 
ΑΔ 44 



«οτος τεσσ “21 
«οταςίπιδ ριϊκ δ 439 
ςουαίῖς 38ι 
ζοταίϊ9 396 
«οὐδ 388 
«οταίδία 313 

εοϊαχογιπι ηϊἶιπὶ 176 
«οτδιίο ορρίδιιπι τ8: 
ἐούζογας 2ισ 
κουογτα ηπιϊλ :όσ,2ος 
εογίαδα σρβιάμπι 13; 
«ογῆηίισ σρρίάυτε σὸν 
«οτῆπίαπι [τας πε 235 
εοτίςα «τς 44: 
τοιΐ «ἀπτρὲ ς70 
ςουίη ἢ 322.34.3.36:.4.13 

536.7γ90 - 
εοὐπἰ πέσει! ΠΠῸδ τ16.3: 5 
εοτἰπιπίοτιιπι ἤεγοιδ 365 
«οὐ (δίᾷ 332 
εοτί τις ὅο3.6ο0 
«οὐίζει 5 80 
ἕογπ. δ. 43: 
ἐοιπίςεβ πίσγα [ΠῚ 
«οτἰπιοῖα ργοπιοη. 4.4.2 
(ΟΥΠΙΙ ΠΊΟΠΙΕ5 380 
ἐούπιι ΒΥ ΖϑῃτίοΥ ΠῚ 309 
κεούῃια Πσογαπι 44: 
«οτγηκ τιεἰ τού ζ18ι 
κοτοιοπάαπιειῖς 474. 
«οὐοζοπάδπηα υἱσὰ5 237 
εούοπᾶ 347 
«οτοπεᾶ 395».395.4.:18 

«οτοπεὶ 396 
«οτοπεπίες 396 
κοτοραιις 63:.28: 
«οτρι ΑἸεχαπά τε: 
ςοὐΐτας ὅοό 
του πὶ 780 
«οτίυτα ἰπ[εἷα τς 
κοιἤς Σ15 (2ιό 
«οτῆςα δρρεϊ το δέ εἰ τ 
εογιοσγα δυρ εἰπε 77: 
ἐοτὰς 480 
ςΟΥ̓ΟΥΗ ΠῚ ροῦῖαδ τοὸ 
ζΟΥΗ5 ΠΊΟΠ 5 4οι 
«ογυυδητεβ 4σι 
κοὐ ϑδητίιπι το ΠΊΡΙ ἢ 4.55 
κουγδια 455 
«οὐὙβιπὶ ΥΥ 449 
κούγςαὶ ΤΩΣ 6ι3 

ἐτοίγοιβ 613.638.63 4. 

εογγοπι Δ ΠΓΓι1π|4.01,.638 

κουγ ἀδ] τ ττῖθιι5 380 
κογάδ[ι5 384..162 
ΚοΥΥ απ Π| 28ι 
εουυρηδἤιπι 240 
«οΥὐΥρδητίς 497 
«οίᾳ5 πεῖν 228 
«οἰηΐᾷ ὅιτο 
κοίεπιία Ορρίἀυπι 247 

(ΟΡ 6)5.6ο7.116 

ΤΌΝ ΗΝ; ἘΠῚ. 
«οὔαὶϊ ςοι.502.7906 
«οὔ ορρίάἀιυπι 2ι2 
«οἤϊιγα γϑουῖις, 268 
τοτεβ ἀπί πιαὶ 783 
«οίποη ἰηία!α 789 
«Οἵτι) ἂρ εἴ 120.1;7 
«ΟἴΠτ 134. 

«σιηςο  α  ορριάμπε στο 
τοιπίς 4:0 
«οἴπυς 430 
«οι πιῆ 198 
«οἴγτία 321: 
«οἵγε 785 
«οἵγς ὑ 32: 
ἐοῖγβ δάροειῖς 533 
εοἴγαῖ πὶ “5: 
«τον 5 574 
«ασὰϑ 633 

«ταιηδαί πα 634. 
«Απιθυία 44:5 
[{{|{Ὶ 384. 

εἴαηδί 382 
σδηρι5 637 

ααπῇ 438,4319 
ἄππο 325 

ααήι5 όις 
ετα(εὶ «αἂς5 7ο9 
εἴᾶτεβ 3.64.2 
«τεῦ πε 233 
αἴατεῖὶ ερἴοῖα 666 
{ΓατΓᾺ5 δ8ς 

«ελπρρὶ ΠΙη διᾷ 
«αῖπις Παυίας 8:4. 
«Γεπιηᾷ 381:.182 

«τεπιοπᾶ ορρίάιιαη χο8 
«τεσ: ΠΠ 185 δοβ 
πςορπασὶ 732.732 
σεοροίυϑ 365 
«τείρποηιϊεδ 34.7 
σεῖς 46.4.61 

ετεῖς ἰηΠίτατα 459 
εὐεῖα αγθὲβ ομοῖ 327 
«τεϊεη ε5 δέ εογάεπι Κὶ εἴ 

Ραδίϊτα 46ς 
εγεῖες [5 πιᾶῦς Πείζίτ 4.62 
«τεῖεπ ιιπ ποτε. 320 
«ετεη πὶ ἀϊπία 464. 
εἰκῆ ρείαρσιδ 4.6.116.::5 
σευ 385.390 
εὐἰπασογᾶβ τ ςβο 
απ ορρίἀππν 245 
αἵ εἰς ΠΊ 457 
«τα 4σι.4.02 
εὐ κούαπι δεῖ! 4.02.36ς 
εαὐἰπὰυς ἤπι8 322 

«ποῖα - 44: 
αἰτἤνι8 294. 
«ὐἱῦ ργοπιοπίογί ην 117 
«αἰ πιεοροη 456 
«τοῦγτὶ 308 
ΟΙΟΙΙ5 ΓΑ ΠΊΡΙ5 4:17. 4:1 

«τοςραϊϊοΚ ροτεῖ αρίϊ. γϑι 

σοςσ απ οΥιῃ οαἶτ5 γόο «γε πσες 375 
«Οςοά 5 ἐχοιβ 771 εγεεῆιις 545 
«ΓσοοατοΥμση οἰαἶτα5. 719 «γείααςς τη [ιἴ5 464 

γό9.77 4. ςγείος ε5 18.210. 2:0 
(ΙΟο [88 ἐργᾷ “35 «γείορεᾷ ὈΡεΓ 35:9 
αρογα 435 «γείορεα ἰρεϊμηςα 35 5.5:ῳ 
[εν 2 ΠΠ|0.2 6417 «γαϊρρε ὅ:: 
«ΤΟπ ΠγΟἢ 366.6:0 «γαϊία τά 
«ηγοπία ροίἃ 366 ᾿ςγαπῆτια ΦΣ 
(ΓΟΤΗΓΟΥ τ 5 637.648 «γαπ’ ἤμπμ᾽ 4.4.639.6..5 
«τΟτηπαὰ 52.522 «γὠοπίᾳ 4:8.4.6ε 
αοπίμπι σρρίάμπν τός «γάοπ 4649 
(τΟπ5 ΑΡοΟΙ]οπίι5 794. «γάοπες 4:7 
«τοῖο ορρίδεπι 2ο6 «γάτεϊιν όος 
«Τοτοματαγ ργαᾶτια 25: ἐγαγία 5: 
«Τυ ἢ 309 ἐγάξπις 35 
εὔμπὶ ἴοπς 330.1237 ἐγεγαξς ἀἌ[ὁὋὌο 
εγαγᾷ ΔΙ παγμπι 381. ςγῆεπε 314..375.374. 
εὐὙτ 8 [μ}95 263 «γιηδυογι ἢ ΟΣ ιτσ7 
εὐγαι πα σι «γπαεῖνα 26ε 
ἐϊεπρίιση εἰςι5 705 «γπαπιοίο 7:: 
ξὶεῇας 49.4.37.6:4. «γπία 44: (41: 
δῖα 286 ςγηπαϊοα οταιίοηΐς ποΐοῖ 
ἐϊεπιις . 298.302. «Υπηοςερμαϊοτῦ δἄτιο 75.5. 
ἐϊγραηία 33: ζΥποζέρπαϊ]ε “3: 
{ΠῚ ΠῚ Ὶ] 396.4..τ9 «γποίροϊ!ς “΄’όο 
«αὶ ροραΐὶ 182 ςγποροῖς “779 
«ας! πὶ ορρί ἀπ 229 «Υποςερἢαῖις “70 
«α] ππιι5 πη οδιτογ 788 ςγη08 Γερἢμα]ς ΣΦ 
«ὐπιᾶπιι5 ἀροῦν 556 «ςγηῃοίϊδπια 624. 757.5-68 
εἰπΊ8 557.518.595 ςγῃοίιτία 36ς 
εὐπηῖς 234. «γητδις. «66 
«ὐπιδηΐ (εῸ (ἀρίαπε το: εγπυτί 3:6 
«απιάτατι ἀρρεἰ Διο. 22. ἘΥπι15 56. 4ὁὉ 
εαπεὶς φ: «γρατί τς 4.97 
φ(απίς]οτιπιὶ τορίς 1:6 ἐγραπίδιπᾶ 33: 
«υπίςοναπι πηλία τόο «γρδτι 5 31ε 
«ρί6ο Ρεχίτε! δ 1276 ςγρϑτί εἰς 3:65 
εὐταὶτ5 4:1. ςγρατι(βίᾳ 36.1.0 
εὐγεῖεβ ἀπάς ἀϊξὶὲ 4.4.8 ἐγρῆας 4::.41:5 
εὐγεῖεβ 31:1:,.4.13.4.4.5. (γρτί Ππας 648 
εὐτγεῖες τἰδί εἰ πες 453 εγρίείιις 8ι2.264. 415 
αὐτεῖίςιιβ ΑσεΓ 4.47 «γιαξιςς τος; 
εὐγεῖιπι (εε5 446 «γτὰ 4.97 
εὐγεῖατν 814 Πομηπὶς τα-- ογγθαπτες Δςετήος «4-ς4. 

τὶ 4.48 «γιθίαπα “707 
εὐτγίας αὐ εὗ 649 «γτεηδιςα 4.57 (γτεπεδταφ 
εὐγς ορρί άπ 219. (Υτέπε 793 «γιεηαὶςὶ 757 
{01 Π|}}} ὅ:ο «γτεηαιᾷ ορρια. .47 
ἙὈΓ5 ΠΊΟΠ 5 4.48 «γνεηδίςα ΡῃΠοίοριν. γώ. 
εὐτίοτγιιπι ἰτ15 73: εγγοῇ ΣΟ: όφο 

εὐϊοαία ορριάαπρ ζοο εγγπος ἰηἢις τιά 
ἐγαπεῖς 19.14.:.209 «γέμα 451. 40: 
(γαχᾶγίβ γόο εγυ[ ες 3τᾷ 
εγθείε 451:.4.55:. Ἄὕτὰς σε 4.79 4.8ι ὅοΣ 
εγθεὶία δι4. ΟΥΤΒ ΤΕΧ 417:.6τ: 
δε 4:51: «γτιὰϑτεχ απήε ἀϊξὶιξ δος 
ἐγδεῖε5 ἤδσιαα 54.4. «ΥΥὶ πρὶ 5 όοο 
«γϑιῆῖγα σιό ςγτὶ (ἐρ αἰ τᾶ όος 

εγθιοίμέϊες 5,54. ἐγτι ἐριαρἢιαπι 69: 
εγθογίιπι “58 «γτιβιτα τορΐο 71: 
«γειτία 2379 «γιπείυπι Ξ4: 

«γίπε, 



τ ΥτΠεΥἃ 1τ16.34.0. 4.57 
«ΕὙτΠεγιιβ 38 
- (γτπ αι πὶ 4 
ζγπημηι 457 

(ὙτοΥΠ|ὶ 5121.513 

(γἵούμ5 5:16 

[Ὁ 22 141Ὲ] 550 
«γεϊςοηΐ τος (τί. 5σι 
«ΥΖίςο ΠΟΥ πὶ ἀπ πιςητα 
17) Αεᾷ σις 

αδεὶ 294. 
ἄἀπεοταπι ἱπυρογίαιπι, 205 
ἀπέϊγ!ι 4.55 

. απ 4.88 
ἀπαάλία ὅ:ο.613.63ι 
ἀκητίατα 3204. 

. ἀχιπιπίαπι 305 

φἰοη 3:1: 

αἰ πηγαῖς 30ς 

ἀατιαπᾶ 198 
ἀαπιαίτεδ 557 

αἀατιαίαϑ ϑεοπιῦγι5 ὅι8 
εἰαπιαίςιιδ 7ι7 

ἀατααιιι5 603 

ἀαπαία 543 
ἄππας 233 

ἀατιαὶ 213,355.357 
τ ἀππάφτί, 4.75 (399 

ἀαπάϊ δεαρίοεπαϊ εςε8. 
ἀλπιμεί τα 308 

«ἀαηυθίι5 294. 

᾿ ἀδουὶζὶ 2305 

ἀαριἴτα5 ργαπηπιᾶτ. διό 
“ἀλρίπιι5 4.90..4.00.734. 
᾿ἄφρῃπε γι: 

ἄαταθα υὐῦ5 73: 

᾿ἠαταρία 3»0 
᾿ἀκτάδηϊαᾳ ζ66.570 
ἀλτγάλῃμη 305 

ἀαταλπίογιπι σεπδ 306 
᾿ἀχταλπιιπι τόβ8 
ἀατάδηιιβ ἰδ14,, 

ἀατίαςε5 744 
ἀδτιὰβ 295.74.4.76: 
ἀπεγίιι5 ἰοπ οἰπηαπ8 697 
ἄατίαβ δὶ Πιρεγατιιδ. 79 Ὸ 
ἀαγῇ ἐρίτἀραπι 6093 
ἀαίηο ΟΡΡ. ι46 
ἀαγαςσπτηιβ αι, 195 
ἀαίαγετή 306.3098 
ἀπ(τγ!τις ΙΔσ5 σ5ο.56ο. 
ἀσίογ {ιπῈ. 550 (528 
ααἰπιεπὶ ξιβ 
ἀχῆαοιπι σις 
ἠδῆιγ 533 

ἄατί5 ΡεγΠ εις 384. 
ἀλυὶῖς 41.497 
ἄδυ!α 407 
ἀδυηΐα 233 

ἀαυηῇ 274. 
ἦδαι 204. 

θευα 737 

ΝΟ Ρ ΤῈ Υ, 
ἀεςασηοαβ 288 
ἀξκζαγοας 7907 
ἀξοείεα αΥχ 332.363 

αςείςῖα 194. 
ἀεείμηα όγ: 

ἀείιπεέϊοτῆ υαιοίηϊα 235 
ἀςρσυηεπιι5 239 
εἰ ἕδεῖεβ ΟΡΡ. γχιό 
ἀείαπίτα Πα ὈΙτ15 256 
ἀεοιαπίγῳ πιρτίας 31:1 
ἀείοίαγιδ 525.539.54.3 
ἀεϊεέϊατίο αἰ τε πα! Π|εςς- 

ὕτα ͵ 17 
ἀεϊέϊοτῦ [ερμ! τ τα. 4.67 
ἀεί πὶ τεπηρίαπὶ ἄροι!- 

. Π15.354..388 (.ι80 
ἀεϊριεἰσι τεπΊρ ὶ ἐρο!φτίο, 
ἀεϊρῃὶ 4οι. 402 
ἀεἰρῃίπιιβ Ρουθ. 388 
ἀε!ρμοναπι ἢ. 402 
ἀεἴτα ἀσγρτίαπι 28,665. 

666.774. 

ἄε]ι5 63. 
ἀεμηαγατις 211.364. 
ἀεπιειγῇ σδαπι 348 
ἀεςπιείγη Γρεςία 73: 
ἀεπιηειγῇ ἤατιια 383 
ἀεπγεῖγί 5 σι. 4.94.526 
ἀεπιειγίι5 ΡΠ ε ει 15. 383 
ἀεπηειτίει5 ΡΟΠοὐςεῖα 4:20 
ἀεπηγειγίι5  παϊεπὶ 368 

ἀεπιειγίι5 ΡΠαΥΒ 305 
ἀεπιεῖγ 5 δεερτ, 41.58ι 
ἀεπιείγιι5 Ποῖα ς7ό 
ἀεπιειῖτία 5 420.7ο9 
ἀειπεῖγοι ΠΊ 4:19 
ἀεπισιατίοπεβ ἰἰογιιπι 

αἰϊαπαάς 57 

ἀεπιοεγατῖια 9 

ἀεουιπι ρουίι5 787 
ἀεγῦα σι: 
ἀεγθιζῖε 493 
ἀεγθίειιπι ποῦ 490 
ἄἀεγοεῖο 744. 
ἀεγάκ όγο 
ἀειτοῖᾳ τσὶ 
ἀκίςεη ι5 Δ ἰπέεγος 359 
ἀειιςαίοπ 400. 41:6.41τ9 
ἀευτίοριιϑ 3:6 
ἀευτοῦῖχ 28: 
ἄειι5 ἱππιαγίατα 5 το 
ἄειι5 χυία {{τ γει 
ἄειιϑ πηογιαὶ 779 
ἴα 465.737 
ἀϊαθεπα 358 
ἀϊαςορεπη 538 
αἰαάες 4:9 
ἀϊαά εἰ πιο 5 184. 
ἄϊα ἀεα 368 
ἀϊππα Εἰσλαα 234. 

ἀϊαπα ραϊιτα ἔαπῇ. 3.4.8 
αἴαηᾷ 269 

αἴαπα Ταιδροία “4. 
ἀΐαῃα ΑΙρπεοπιᾷ 339 

ἀΐαπαᾳ Ρεγῆςα 362 
αἰφηαᾳ  ητἢια5 6:6 
ἀϊαπα Ρεῦραα 635 
αἴφηιιπι ΟΡΡ. 1:0 
ἀϊφίκοι ο5 304. 

αιατεβίοεβ ΡΟΡ. 216 
αἀϊςποῆαποειςα ΑἸκαὶ.ς 80 
αἰξὶς 4.54.460. 
αἰέϊα Πυρρίτες,.4.57..4.60 

αιέϊοβ 333 
ἀϊςαιςπία 24.206 
ἀϊέχίπ πα 460 
αἰξὶγππαιπι 46ι 
αἰαάγπια ἱπίι, τό:.:6 7.616 
αϊάο 780 

αἀἰάγπιεπα όιό, 633 
ἀϊάγπια ΟΡΡ. διό 
αἰε5 πογαγαπὶ ͵7ο 
ἀἰεταπη πο Πια {τὰ5 τὲς 
ἄἴε5 «οητίη αἱ 127 

ἀη Ρετίαγιιπι 605 
ἀἢ απ πηαἰία 68 
ἀιγειπιι5 78ο 
ἀϊπαγπια 5ξο.54.4. 
ἀϊπαάγπιεπα, 550..4.51.1.2.4. 
αἀϊοείϊιατίϑ 382 
ἀϊοάοτιδ 495.719 
ἀϊοάοτι5 Οἴοπιι ὁδζό 
ἀϊοάοτιξ " 64: 
αἰοάοτιϑ ἀϊα!εξίςι5,79.4 
ἀιοαοτιβ Τγγρῆοη 635 
αἰοάοτιι5 σγαπιπιδῖ. 586 
ἀιοάοτί ἄμ ογαΐουιεβ. 598 
αἀἰοσεηεβ ροεῖα 64. 
αἴοσεπεϑ Ποίςιι5 680.7ο9 6 
αἰοξεπίβ ραιγία 524. 
αἰοργ "δ το χ 417 
ἀϊοιηεάεος 2753.4.4.4. 
αἀϊοπιεάεα 4116 5 190 
ἀϊοπιεάεα ἐπίιι. 274. 
ἀϊοπιεάις τεπιρία πη 2οό 
ἀιοπιεάΐ5 Ποπογαριά ν ε 

Πεῖοϑ5 144. 
ἄϊοη δε άεπηίεις 755 
αἰοπὶβ δάπεγήιβ Πίοϑηγ.- 

Ππὶ ἐχρεαϊτίο 246 
ἀϊοπγῇαε5 ροεῖα 64: 
αϊοπγἤιι 6:4. 
ἀιοπυῆιις Ππηϊουίος. 624. 
αἰοπγποάουι, 52:6. (54: 

ἀϊοπυἤιιδ ατγϑὲῖ {ττίρτου, 
ἀϊογί5 ἀἰα! εέξίςιι5. 54:2 
ἀϊοηγίι5 Ατίς5. σοό 
ἀϊοηγίοςϊεβ οἵαῖοῦ δι8 
ἀϊορίαπεβ ς89 
ἀϊορο 5 151.534. 

αἰοίτυγίαδ5..4.4.4.77 (773 
αϊοίρο 5. γόο. 763.772: 
ἀϊοιγερῃεβ ίορῃ, δοι 
αἰοιίπιις 44 

ἀἰρ εἰσ ιιπὶ 412 
αἰρμλις 515. 
ἄἀιγαὰ ργοιη, 719.730.733 
αἴτες 373 
αἰροητίιπΊ 34. 
ατγας μι πὶ χιό 
αἰττα πὶ 154. 

απιιπ|..4.29 (15.4.9 ς 
αἰεἰτίαγ ς«αὐοάιτα αἰ Πεὶ.- 
ἀοςμίπ 488 
αοεἰπηιτς ἰρὶ5 552 
αοειπγία ςς2 
ἀοάοπα 30.18..4.2ς 
ἀοήοπα ἸΠείρτγοιιςα 318 

ἀοάοπαι ΓαρΡίτεΓ. 212 
ἀοάοπαῖ ογαςι[.5:17..313 
αἀαπάδ!πι5 540 
ἀο ει 440 
ἀοἰίοπεβ σροξάο. 64:5 
ἀοἰοπία 647 
ἀοοροβ 26.4ι:ς. 4ιτ8 

ἀοίοθεία 615.713 

ἀοίορια 4:ι 
ἀοϊοπιεῖα όφ99 
ἀοπιδη εἴτα “48 

ἀοπιίτιι5 ποθαγθιι5 18. 
ἀοταίζϊα ,27 
ἄοτεβ ότι.6 40 
ἀοτίςε 4:ι 
ἀοτίαπι 336 
ἀοτιςῃα πιεύειῖὶχ γόδ 
ἀοτίεπίεβ 3:0.:60. 4οι. 

ἀοΥγ αι ΠΊ, 5 σι (4ι|.4.57 
ἀουγ αι 4.59.534. 
ἀοβ υχοτῇ ἀρια Οαπία. 
ἀοίάώ 476 (57 
ἀοτίι5 ςαπιριι8 4:6 
ἄχαρις 304. 
ἀτδεαπυπὶ 608 
ἀταςοηῖδ (τε πὶ 2.4.4. 
ἀτάζοπεβ πρεγ τ. Πεγς 

Ραϊπηαίτίτιν 735.78 4. 
ἀταςζοπειιπι 784. 
ἀταζοπεβ ργοάϊσίοίς πη8-- 

σηίτααιη 5 663 
ἀιλησα 685. 686 
ἀταησὼ Ρεγἤσοπιες 688 
αἀτατίαπα 495 
ἀτεζαῃ πὶ ό:ς 
ἀτεραηῖ.3:2, ἀτο.3σ6 
ἀτίοη ΟρΡ. 274. 
ἀταῖίι5 193 «194. 
ἀτοπιοάατῇ «ἀπιεῖι 688 
ἀτοπηίςμοστοβ 291 
ἀτγαεπταπι ἔπ. δ ΟΡ Ρ.232 
ἀγαοητία ἢ, 170.208 
ἀτγαίάος 180 
ἀταῇ πιοῦϑ 28ι 
ἄγαΐις δι. τοβ8 

αἀτγηαπποῖαδ 54: 

ἀϊγορεβ 259.30 

ἄμρι5 ἢ. 173..:8ς 
ἀμπίας 



«εἰεῖς ρούτυς.314. (4.40 
ἀυ οὶ 3212.327.4.36,4.38 

ἀυοάεείαι ἀεοτ ἀγα, 577 

ἄατα ἔπ οο 
ἀιιτίας ἔπι. 14.4.53 

ἀιιτῖα ἤπι. 1τ95.208 

αἀυνςοτίογα ΟΡΡ. 1τ86.3:8 
ἅγιηα 324..327 

ἀγπιας 370.371.373 
ἀγοίκενίας 44 
ἀγτγίδ ποπ 5 783 
ἀγτειτα5 [21] 

Απες 4:10 

τ άιτο 

ἐθοίαδ τισι 
εδυιτοπεϑ ΡΟΡ. 1:85 

εὐ πιδ πα ες ΟΡ. 159 

ες φίαηα 503 

εὔὐϊεας 34.6 

ΓΝ ΠΕ] ζ6.4.19.46 

ες πάοβ 1τ16.322.337 

εαἰλρτίκασιεην ὃζ εἰ τηαταπι 

απι5 δί οδίεγιιατιο 6 

εὔορῆιβ ς6.4.19.43 

εὐ ΡΟΡ. 178.184. 

εὐεία 433.709 

εἐὐθαιία ΟΡ̓Ρ.β 273.31:1 

ἐσηδτίᾷ εἰἴὰ 31:6 

ΓΙ ΠΗ) 317 
εἴπ ε5 εἴτι 5 359 
εἰασα ίδης 336 
εἶχα Ρᾳ α5 374. 

εἶπα 731.593 
εἰαυοῖαβ 712 
εἰατίᾳ 5:6 
εἰδιτίςιι5 ἥπς ςφό.ς9ξ 

εἰαιτίςα ρεαίεξιιγα 759 
εἰαἰτίςι5 σοῦ 333 
εἶἴλπια υγὉ5 729 
᾿εἰαπιίτίς ἤπὰ5 71:9 
εἰαῖεα 392.4.02,4.98 
εἰατιῖα 314. 
εἶεα οὐὰ 34:2 
εἶεα ΟΡ. 24.3 
εἰεαρο  ἐβ 586 
εἰεέζειπι 138 
εἰεὲ 327.351: 
εἰεοῦ 380..4.:3 

εἱεραπτῦ πεπαιίο δόρ. 
731:.732 

εἰερπᾶτορΠασί 732 (66 ο 
εἰερἄτογῇ πιαπίπεταάο. 
εἰερπαπιογῇ ραγῖαθ 660 
εἰερἤφητεβ Γιργὰ 670 
εἰερ!απτίπα 774. 
οἰ ερ[απιίᾳ ͵γ46 
εἰερὶ 5 ΠΟ 5 734. 
εἰειῃ ας 325 
εἶτα 34.5.64. 
εἰεα [ἢ 380.758 
εἰει πα Οεἴος 380 
εἰεαα 384.514.516.620.. 

Τ ΝΘ Ἐ Χ, 
343 
312 

302 

379 

558 

315 

206 

71:4. 

εἴειιτεας 36ι ερὶπα 
εἰσι 396 ερίτοτλτιιπε αγδεβ 
εἰειτεί 5 ΠΡ ίτΟ, τὸδ ερίγας 
εἰειι πὰ Ππιι5 266 ερι(τἰγα 5 
εἰοαεεγα 316 εριΠγορ 5 
εἰευϊπεῦιϑ ἤπι. Ζις φρ τα! πὶ 
ΟΣ 322.504. οΡ᾿τεγραπὶ ΟΡΡ. 
εἰϊπιαὶ ὅφ9.5ο4. εἐρίπερμγγῇ ποαΐ ορρ. 
εἰ᾿πλίοῖας ' 418 ἐεροπιοῖ Ορ.:39 (24:.6.2ς0 
εἰ ἡ "οβ.73: εαι ΑἸςχαπατγὶ 
Εἶ15 313.34.1.34.4.353.4.4.5 ἐααὶ ἐχος εἢτε8 26δι 

εἰς 3.5 εαπὶ ΠΡεγογιῖπι 155 
εἴοῃα 4.14. ἐασα πιο πες 7: 
εἰοααί τό εαιὶ ΝΜ δυγούηπε σ4ι 
εἰρὶα ὅ:: εἰκᾶ 374 

εἴα ρορ. 182.18ς. ΕΓΔΠᾺ 34.7 
εἰπεῖ ρορ. 185.197 εἰαῇπιιδ ἥ τπι.26ς. 3 57.374: 
εἰγπηγατίςᾷ γοσ ετδίξιιϑ 407 
εἰγπιαὶ φοι."ο4..69ς εἰατοῦ Πεπὶδ (αῖρτα ἐχρεπ 
εἰγ 8 ςαπΊρι5 Ζ ἐυπταν 13 
Ἐπ ρουῦ απ ΟΡΡ. 15ι.7γ53 εἰαιοηπεη 5. ΡΙΒΠ οι Ποςα, 
επηρεύοεϊοδ 264. εἴαταπι ΟρΡΡ.2296,Ἠ, (64 
ἐπηοάιις ὅς5ς εἴαῖγτα 21:6 
ἐγησαι ΠΟ Γο5 663 ετετγαθὶ 38.744. 
ἐτηροτίοι ἤπια “8: ετεπιηὶ 744. 
ἐῃάεία 73: ΕΥέΠα 335 
ἐπάἀγπιϊοπί δ εραὶ, δος εγεῖϊις 4:8 
ἔπεᾶ 530. ΕΓΕΙΓΩ, 9338,4.10. 4.10.4: 

επεῖὶ 522.52:90 εἴειγίςί ρῃ ΠΟΟρἢ 778 
ἐποπε! ζιβ εγειγ ἐπα ἈΠΟ. 43: 
ἐπιςοηΐα ΟΡΡ. 2Ζιό εἰσίπε5 399 
επίρειι5 343.416 εἴσοίϊαηϊ ρορ. 177 
επἰέρε 374. εὐἰςπιποπίια 777 
επί ρία ἰπία 757 εὐἰσιία ἰη (14: 267 
ἐππᾷ ΟΡΡ. 26; εἴἴσοπ 317 

ἐπηΐμ5 ροεῖᾳ 27: εὔἴπειβ 45ο.4οι 
ἐπορα: 34:5 εὐἴπειπι 4π|.418 
ἐπτπυἢαίπιος 450 ετἰδ ἔπι. 225 
ἐπεϊοςατὶ 675 εἴρῇᾷ ὅ:ι: 
εηγάήτα ,ις εὐ γηὶ 523 
εοὔδα 4“. εἴαπρτιίο ἰοςι5 7:0 
εραπιϊπιιπάς, 374. εὐεΐσεῖας 688 
ΘΡΑΡΠιιΣ 4:0 εὐἰαιις όφι 
εἐρεὶ 313.1217 Εἀρ εις εχι πάήαιῖσ 4οὉ 
ἐρ εἤτι5 ταπρι5 334. εγτῆγας 613.389.30 4: 
εἐρμείι5 6ο4.52:8 εἰγιῆγεεα Ατ]σπαι5 772 
ἐρεῖ τοπαάϊτοῦ δος; εἴγι τας 7:0 
ἐρμεῆα: ᾿ίαηα:τεπιρίιπι εγγιμιαί όοξ: 
ἐρἢίαίτες Ὁ (όιο. εἰγιμτί 523 
ἐρίιοιϑ. 30,406..4.4.7.4.53 ἰρυϑίβα φβς 
ἐρουΐ 4.63 εἰγιπία ἱπία, τόι 
ἐρποιραιγίᾳ 52:8 εἰγίπγα (ἐριοΠγπὶ 717 
ἜρΠοΥῦ ποῖδτζαγ, 64.:5.594. εἰγτπγαῖιπι πᾶτε δια, 
ἐρίιογαβ 3:18 ΕἸΥΧ 263.264. 
ἐρῆγια 314.3:5 ἐποπεηίο5 σοβ 
ἐρἢγτεί 299 εἰορίβ Ορρ. 250 
ερίςποπη1}} 321, 4.οἡ εἤίποτία 414 
ερίἐϊεῖοπ 434. εἴεοείεβ 390 
ερίἐξεῖαβ. σι, ςιό. 21.529. εἴξοςγεῖος 457 
ἐρίστιιδ,593.608 (540 εἰΠίεα 317 

ερίἀδιιγιιδ 355.360 εἰ πάεγ 155 
ἐρίἀαπηηι5 273.499. εἰαπιοι 197 

εὐϑας ἀεκερίσ 4:5 
σαθαα 117.163.384..4.:: 

ἐαθαα ςδιᾶ απ ἢ 4.28 
εὐκάτρια 551 

εὐςγαιαία 496 
εααιεἶτι5 4οο 
ε΄ εππι5 δὲς; 
εἰάοτιι (τυροῦ σι 
ιάοχις. οι. 96.376.6Σ 4. 
επάοχι Πα δίτατίο. 2. 76 4. 
εἰτάσχέ παι σατο οε 
ἐπεπὰδ 3517.4.4.2.4.34. 
ΘΕ ΠΊΕΠῈΣ “95 
επτηεπία 552 
ΤῸ 45: 
εἰ συνῇ στα 25: ε 
ἐπ Οἵ Ροσῖιδ “5ε 
εοηγπιᾷ 267 

ΕἸΡΩΙΟΥ 13.4.59.525 

ἐὰ ΡαϊοΥ [ΠῚ 30Σ 
εἰ ραϊουία 533 (702Ζ.4:29 

εἰ ρΡ γαῖεβ ἤμ. σά. ςοος 
εἰμτρίαςς ά4“5:. δις' 
εὐτὲρὶ γεργοζαῖίο 388 
ΕὐτΟ 115 ΟΡ, 626 
εγορηΣ σού. 
ΕΌΓΟΡῈΝ 317 

εἰτορο ἰφάες τιο 
εὐγοῖαϑ 265.329. 4.2 4. 

εὐτιςπιήϊα 332 
εὐτγείεϑ 349 
εὐτγπιεξάοπ 34: 
εὐ ΡΥ 558.4.:6.4.:2.4:: 
εὐτγῆ πεπις5 352 
εὐτγῆῆεὶ καρις 36: 
εχ Πεπεῖ 443 
εαεθῖα σιό 
εἰπῃγάληιδ 6:7 
εἰπῇ γάεπιιϑ 494 
επιτος 39ς 
εὐχίπιδ 4.8.11:4..1:17.289 
εἰχΥ πι οιι5, 460 
ἐχεςῇ» πτρεῖ ἐχοείϊιπι:ο 
εχίταπα (Δ ἀπιεπῖα τ46 
Ἔχίτιι8 ἄεπ [εῦ, 534. 
ἐχια τεσίο 5574:599 

ἐχίγα Τδυγαπιτεσίο, 63Σ 
Ε Αραβσγρια γ8ο 

θατγιπι ἰοἰα . σεβ 
[αδγαϊοιία ΟρΡ.- 2218 
ξαδυίαγαπι αἴας 1. 
(αἰεν ἢ ορρ. 2ιῷ 
[αἰ τυ τὴ ΟΡ. 2ιῷ 
[αν ϑεεβ ςαπιτεσε ςοπι.- 

τηοτὶ “8ο᾽ 

[πππεηᾷ ἩΡΑΣ Π 68 
{αυιεπτίᾳ ΟΡΡ. ζχοΚ 
(ςπυ 653 
ἐεπεῖγα ΟΡΡ. 346 
ξεγεῃτε απΠῚ ΟΡΡ. 217 
ἐεγεητίι πη ΟΡΡ. 228 
{τγξητάπη πὶ ΟΡΡο. 223 

ΠΟΝΒΕΝΟΝΝΝΝ ω 

πππΤΠ τ τ τ ττςθ.......... 
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{οτεπιαπὶ 
ξειγατη ὃζ το ααΐ ει πηιτη 

ἐχεγοιεηίης ὅ:: 

ξουτὶ ἱπαιοπίογεβ 4:: 
{ετοπία ΟΡ. δ ἄεα. χιβ8 
ξετοπία παι ἴἶς ἰβεγα 2ι8 
ἔοι οτας 2:ι 

δειίπ οι ροτῖιδ. 300 
πάεπα ΟΡΡ. 218 
παι ἤογ ρτο προ 207 
δαγῦτνία 300 
Παπιίηεα ἷὰ ζοὸ9 (499 
διαυιον ἐπιρεῖιις πηίγιιϑ 
βυιιιογατ [ἢ ἀιςσγ τη απ 

ἀατίοῦ ε5 6:8 
Βαπηπῆ ἴῃ (εοσταρ ία 

Ῥᾶγῖες 662 

βιυιπιΐπα αὐγίξεια 675 
(οάϊπε φατὶ δί αὐρζεΐ 129 
ἔο "ε5 ἰοα. 203 (6ς 
ἐογπιίςα αὐγῇ ςἤοαϊξτες 
ἰογπικα ᾿παἀΐς: 667 
{ογγαιζάγαπι ρε 15. 670 
ἔξοιταπαῖα ἰπία ας. 2.14.2 
ξοσταπο τρί πὶ 230,367 
τοι αἱρεῖ 210 
ἐογαπι Οογη εἴα πι 208 
(οι Εἰαππιπ 219 

ἔρταπι [αἰ ορρ. ιτ7ό 
ξογαηι δειπ ρθη! το 
ἔγατεῦ “39 

«τεσεηὶλ ΟρΡ. τ5: (Π|5 ὅρ 5 
{τοπάε5 πιίτα πιασηίτιαϊ 
φταπηξτί (γι ἀἱ γαῖ ς:Ὸ 
ἘαΠπιπη ΟΡΡ. 228 
ξαςείπιι5 ἰλτὰ5 231: 
ξιπάλει πὶ ἐχεγοί Π1Π| τό ο 
ξαπάκ ἱπιιεπτίο 344. 
δ λθαῖο Ῥορ. 129 

σαδαδδηία φκιβ 

φᾳαῦαία γι; 
φαῦτ όφι 
φαῦ ΡῸΡ, 229 
ϑαθίαηα 49ι 
φαθίπ!ι5 435.786 
φαύτεια {γΥἷπ 283 
σαάαγία ΄“:ο 
φραςβ 1 Π[1.160.12].132.1...0 
παϊοη 514. 
«αὐποηετῖίςα 514. 
σααϊταηα ΟΡ. 133 
σαδιίταποτῖ παιίραῖίο 91 
σασίαπα Ραίςια τόι 
φαὐίταπα ΡοΥτς 1τ62.163 
σαύιαπι οτίσο τότ 
σαάίιπι [ΟΠ 5 τό4 
σατγεῖτιι 301.302 
ϑαίεια ρΡΟΡ. 143 

φαϊλια 57.187.517 
σαϊαοτῇ 206 
φα!αδϊορῃδοὶ 286 
φαἰλιία 542 

ΝΡ 
232 σαϊεοταγιιΠΊ πσπαῖίο 2: 

ταί! 72ι 
τα! εἰἴ15 ΠΟ Π 5 6 
ψα πα ττίρατια ὅ9,168 
φαί α Οὐ! ρίπα. 20Σ 
φα! Πα ἀυρουδ ΠΗ͂ 134. 
σα! Πα πιασηίτιο. τοι 
σα! ἴα του πλὶ πὶ ΡΥ 218 
σα Πα ααλάγίρατιτα τόο 
σα! οσιιπι πη ΟΥο5 18 γζιδ8 
σαἰοτγῇ Παθίτιι5. ὃ αὐπια 
φα!!οι5 ἤπι5 1:0 
σαϊϊοτιιπι γείροῃ Πιπ|29 2 
σαὶ! πατίᾳ {γί 235 
σα!οστςεία 443 
σΆΠΠι5. ἤιιιΐι5 σε 
σα ίιι5 ΟΟΥπεί5. 777 
σαπηάῦτιπὶ 28ι 
σϑη ἀατβ 66: 
σαπήϊι5 201 
ϑαῃσαπιαο 297 
σαῃραπιεδ 700 
ΒΕ ΡΩΣῚ δ;6.667 

σαῃ σίβ οτίσο 68: 
σλησεβ αγῸ 5 68: 
ϑαησεῖιϑ “7ορ 

σαησι 439 
συγ πιςάε5 56ι 
σαταπιαπῖεβ 791.123 

σατείζηγτγα 38: 
σαγσαπιιπὶ ΡΓΟΠΙΟΠ,274. 
σαγσάτιιβ 457 
σαῖσαγα 457 
σατηληεϑ5 ι68 
σαγίαθοτα :4.4 
σατίαατα 63: 

σατα5 σι 
σαζα Ὦ 593 
σιταοταπι ΡΟ 7210 

σαξαὶ σιι 

σαζιϊοῖαδ σεῦ 537 
σαπίαγα φξες 

φεάτοΠα687.122.684. 686 
σεάτοίπί 687 
σεάίοί ἢ ὁ “)οβ 
φεσεηη ἐαπι τ94. 

φεὶα 263 
σ εἶα: 83.4.88 
σεπεῖεὶ 526 
σεπηοείατγετίοιβ ἰάςι5. 716 
σεππᾶ ΟΡΡ. 193 
σεοργαρ ιὶ 6 
σεορταρῃία 7 

σεοστγαρ να’ αΠι5 το 
σεῖορ ιε5 397 
σεοσπηεῖγία το 
σεοπηειτίας ἱπιεπιὶο γι. 

σεορῆγτιΒ 2770 (747 
σερῆγταβ 270 

σερῃγτιπιὶ 270 

σογάπι5 385 
σετοπίμ5 853 

Ἑ Χ, 
Βετεπηΐμ5 Νεβοσ 3246 σαππιι8 4:4 
σετοηΐα 339 ϑγᾶτοβ 466 
ϑεγρεῖῖνα 5387 σγύεβ 647 
βεισιπταπι 563 σγρᾷϑ 564. 
ϑεγσιῃί ρορ, 563 φγραῖιι5 64.597 
σεγπηαηία 13. ΟΥ̓ΠΙΠΑ Πα’ ἰΠ αἴ: τσι. 62: 
Θεγπιαπὶ ρΟΡ, 280. σγπιπαίιπι ΑἸοχαΠ, 73 4. 
ΘεΓΠΊΔΠιςΙ5 279.:82 σγπιηπεῖς 68: 
σεγπιαπούαπ (ξάς5. 28. σγπιποίορῃ!ῆσ 572 
σεέοπ 3:6 σγπιηεῆα πῇ, τις 
φεῖτα 7::.7γ16 σγπατοροί!β ͵76ι 
Βέγαπιβ 316 ἘΠ ΟΡΙ 417 
φεοττα ΟΡΡ, 61:3 μι! Ἰα ἀἀπλ5 4097 
σεῖγαί 736. Παἰεἴτι5 τἀ ΠΊΡΙ5 432 
Βειγαί ας 603 ἢιαϊεπίιι5 ζαπηρ5 64. 
φεγγεπί 290 Παϊϊεηίς5 383 
σεγοηίΐιϑ Ηπαΐ5 326. Πα]1ε5 3:9 
φεῖγοηὶδ ἔλθει, τόν Παὶιαγίι}8 391.396 
βεῖα ΡΟΡ, 28ι,285.203 Παϊίσεπέϑ “68 
φίησί πηι 18 ΠαΠςαγηδῇ 360,6:1:624. 
τϑεῖαγιπι Ππεβ 29ι πα!πιὰ{] 383 

σεῖαγαπηι ἀεἰετῖᾷ 295 [να ἱατπα 6δ:ς 

σεατιιπι ἄειι5 713. μια] ἰζοῃε5 648 
βειαῖι 733.787.123 ΠαΙ τὰ 5 350 
ΙΑ ΓΙΠΊ 717 [ιαἰ ιπΊ ΟΡΡ. 217 
ΘΙ άε5 πιαυίπε 137 ΠΔἸΙΖΟΠ πὶ 576 
σίδπαςϑ εαττὶ 7390 Παϊοππείιϑ δι. 
φίδυςας ΠΠ115 ὅ20 μαίορε 291 
φίδι Ῥοιπίεῦ 394. 4.78 Παϊυ5 46.4.19 
σίαυζορία πὶ 290 ΠᾺΪγ5 12.538 
σἰγοοιίεπι 395 δαϊγοϑβ οἵα 5:5 
σίγειγιιπι 199 πιαὶν ἥπ9 ἀπρ8 {77 

φἰγίλῃϑ 397 ΠοΙγζΟΊε5 527.64.5 
σπίάιι5 ὅτι.6:ά. ᾿πιηγαχίι ρΟΡ. 285 
σηποπῖοπ 7' ᾿ιαγπια 389 
σΠΟΡῚ5 507} μαγπιεη 8 4.33.5ο6 

σοβία!ιις 605 αὐ πιο ηᾷ 513 
σοσατεπᾷ 326 Πιαγραρίᾶ 561 
σοπιρίὶι, Α4τ|ι Παγρδίιιδ 794. 
σοηίϑήοξ 343 Ἰιατρε δαῖαγηῖ δ: 
φουθειι5 5.4.4. ᾿ιαταίριςε5 7:3 
σογαγϑ5 7:2: πεδὲ 368 
σογάγηᾷ 799 ΠερεΠιΠΊ 668 
σοτάϊπα 702.708 Περτιιδ ἢπ; 312 
σογάτιδ5 5590 Πεκαπτοπιπὶ ΕΠ] 6:4 
σογάίι5 54.4. Πιεκᾶῖατιιδ 16.613 
σοταϊαί φοισοοόφο Πεκαϊοίηρο 5 340 
φοισίριία 4175 Πεκαιοπυργίσβ 494. 
σοισοάγ!επα “96 ᾿εκαῖοηραε. 146.349 
σούσοπεβ 7289 Ὠεζαίοβ Αροἱο 590 
σοτρορίᾳ 475 Ὠεχαρα ἐερυ ςἬγιπι 6 8 
σου πᾶ 4.8 ἱιεέϊοτίϑ ἰπττ5 568 
φοιγάαίεβ 66: πεάγοίπιοβ 33. 
σιποα 302.301:.4217 Πεάιρίοπ ἤι!, ΄’οδ 
σίσα 362.380.395 πεσείαϑ ΟΥΔΙΟΥ 617 

φταπίςιιθ 56: Πεΐα ορΡ. 243.24.4. 
σταςὶ 629.57. 63.3.6 Πεϊίςε 570.371.384: 
φιαςοΥ ΠῚ ΕΓΓΟΤΕΣ 149 Πεῖοϑ υἴζι8 391.396 
στεσεϑ ἀρισᾳΟγειζίεβ. 4.62. Πεί τις 350 
στίιι5 ΠΟ Π 5 ὅος Πεῖίεπα ἱπῇι. 384. 
στε 5 35. Πείεπιιπι 391 
φιγπίμπι 593 Πεϊϊςοπίι8 879 



Πεῖῖςο5 ἀεῆγιϊο 370 
Ππείίοοσι 36ς.391.39 4. 

Πεἰο ΡΟ 5 714.764. 
δε ορο ταμὶ όις 
λεἰχιι5 333 
πεἰἰαπίςιιβ 40.:89 
Τιεί ἐπ 368.4.27 
1]! εἰροητιδ 53.557 
με! οἤροητα σιξ 

Ἰιο!ορία 317 
πο" 317 

Πείιιειῇ 283 
ποιηετοίςορειπι 150 
Πεηεῖα 508 
Πιεπίοεἶι 122 
Περιας μοναὶ ἱπιιδῖου σ80 
Ππεριδεοπιεῖ:ε 526 
Πείαείεα 534.3.4.12.4.94. 
Πετιαςίοσιίςα ῥγαἐεέζετγα. 
Πεγαςει πὶ 458 (7γὅ7 
Ἰπεγας ες οἱ.διο 
Πεγαςιάες ΗΙεγορ 5. 
Πεγας Δι επτεια γα 3(6τ4. 
Πεγας τα 5 ὅ24. 
Πιεγας! 4 29 5.519.520.575 
Πιεγαςῖμιπ] 71ι12.713.795 
ΠεγαΟΙ ΕΟ ΡΟ 5 ΟΡΡ. 25.8 
Πειαιπὶ όοό 
Πειογηία ἴγ1π1ἃΔ τ95.196 
πεσα ες ὅξ: 
Πετσι 15 ρα Ι πε] 409 
πεῖς ϊε5 Οὐπορίιιδ ς8ς 
Παίς] ς5 Ττοίβ ἐχρασπα- 
Ποία 15 ο]α 654. (ἰτςόο 
πες! ἐπι 15ι 
Πεγο {5 εἰ 5 770 
Πεγοα]!ς ςΟἰπηπαύατη ἢ- 

τιι5 δζ φρρεϊ το τό 
ΠείςαΠ δ ρυτϑί, 64. (19 4. 
Πετομ! 5 οπα εἰ τεπιρ! 
Πεσα ες πὶ Οδρίτο!ο -- 

τειιδ 268 
Πογεαίειιπι ργοπιοπίου ἢ 
Πεγοιΐαπιπι,»2 96 (246 
Πείεῖιι5 220 
Πειπιαᾶ 80.791 
Πειπηασούαϑ 593 
᾿ιεύπγατιδ 593 
Πεγπιὶα 5 578 
Πειπιοηίςα 346 
Πειπιίοηίοβ πὶ 322. 
ΠεΥΠΊΙΟΠ 6.355,3,9 (354. 
Πειπιοηδῆα. 337.369 
Πειπιοπαίείβ εἰσι 296 
Πειηοάοτιις όιι 
Πεγπισπιίϑ εἰπτἃ5 774. 
ΒειηοροΪ 5 χόο.Τ7όι 
Πειπιορο! τἀπὶ 77γο 
Πογηλιι5 556.531, σὸς 
Πεγηϊςὶ ρορ. 220.222.229 
Πεγοήες 667. 7:5 
πετοάοτις 45.;7 

: 9. ἜΣ ΕΝ 
Ἰιείϑεδ ρειεσιίπαπίς 7 
Ἰιόγοιπι αγθ5 720.762. 

793.77 
Ππειοήταῖις όιο 
ἱεοτίᾷ 308 
Πεῦρα φις. 517 

Ὠεποαϊ Οριιβ ἐς τεύγα ΔΠῚ 
θῖτὰα 202 

Πεποαϊὶ ραιία 304. 
᾿ιοίρεγιε5 280 
[ιείρεγη 784. 
πεῖίαα Αἰοχαπάτγι πα. 572 
Πεῖγα τὶ 21: 
Πίςεπεϑ σεοπιεῖα 526 
Πέρα ΟΡΡ. 272 
Εἴργα 633 

Πἰεγρίτια 457 
[ εγαρο 5 όοο 
Πιεγοςερίᾳ ὅς 
Πἰεεὶςτιβ ει 
πἰειςιητίβ ἥτα5 714. 
Πίεγοπ ΡιοπΟΠ, 295.129 
᾿ἱεγο οἰγιπσγῆ (οἱ ἢ “22 
Πιετοίοίγιηα ἃ Ροπιρεῖο 
πίεγοοπιῖ, ((ςαρίᾳ,713 
[ππ|Ό Πιι5 347 
Πιπτεγα ἔα. 257.263 
Προ πα 332 
πίρρι μία α 613 
Πἰρροροῖας 430 
Πίρροάγοπιιβ “754 
Πιρροςζατοβ 626 
Πὶρροπίατιϊβ ἥπιι8 24:5 
Πίρραύςπι5 72.84.54. 
Πίρροθοῖοπ 504. 
Πρροζογοπα 454 
Πιρροπια!σὶ 286 
Πὶρροπαχ όιι 
ΠρΡοπίϊπι ορΡ. 247 
Πίρροπεβ 780 
Πίρροίποιις σοι 
Πίρρυς 478 
Πίτα 34.5 
Πιγοΐ σὰπὶ πια ἰεγὶ Ρ.ςσοῆ.- 

ἴς5,γόο (γ84. 

Πἰγαπάΐπεβ Νδυγίταπίςο 
Εἰ ραπὶς ἴσια 77.120 
ιΠραπία ἀείςυριιο 1128 
ΠιΓραπία ΟΡΡ. 131: 
Εἰ Πραπουπὶ ριιοΓΡοΥς τι 
Πιίραπούεπι τΟΧίςιΠΊ. 157 
Πιραπίᾳ ἃ ο, αἰ τις 
μἰπ| Παιίο 608 
πιπουία 18, 485 
πἰπουία Πηὶς 23 
Πποίιηϊα 366 
ΠοΙπιος 637 
Ποπιείειιπι 6ις 
Ποπιειί ἀπ: δι4. 
Ποπτογίςι5 ΠΙΠΊΠῚ15 δι: 
Ποπιειὶ ραῖτία δι2.594. 
Ποπιεῖὶ αι ες [ 

[ιοπιοῦὶ ροο5 ααϊά 55 
Ποτηεγ ςοητῶρτογοϑβ. 14 9 
Ποπηεγιιπὶ ραῖγίς παπᾶ 

πιοπηΐη!ς 28 
Ποπιεῖί τοπιρ πὶ ότι; 
᾿Ποπιοτὶ (δρεϊςῃτα πὶ 4.65 
Ποπιεῖο πε τα ἰοςα ἰποο- 

σηΐτα 288 
Ποπεπῇ τα σεπεῖα Ροιῖ 

απ τ σός 
Πιοπιΐη ἢ τηΐγας ἤσαγς. 675 

Ποπιοίμιπι 4.:6 
Ποπιοῖςε 4:7 
Πποιιοπαάες. «46 (7γσ4. 
Πογαάεὶ αθεγεθ ργοιιεπτιϑ 
[ιουτίσοη 3 
ΠοΟΙΠΊ ΕΠ μι ΠῈ 4:ο 
Πουπηΐς ΡΟΡ. 225 
Πποιπεῖ ζόι 
Ππογοίζοροίᾳ 112 
ἢγαίιι5 431: 
Πγαπιρο ἐς 181 
᾿ιγαητεβ 311,186 
᾿γατγοτίς ὅ50.663 

Πα εοπἤϊτοτες 258 
ἔγθεααϑ ογαῖου ὅοι, 627 
ἔγθγαος ἀἰέξαπι 627 
Πυυυίαπεβ 308 
πγάαίρες 663 
Πγαάατα 532 

᾿γάατηι5 σιι 
ἔγάε 3091 
γάτα 357.4.43 
᾿ιγάταςςς 653 
Πγάτεῖεις όι9 
Ὠγατίεπίες 64: 
πγάτι5 272 
Πγεῖᾳ ΟΡΡ. 243 
ἢγῖας 540 
γε 391.303 
Ἀγ ΠΠ5 595 
Ὦγ 5 5,51} 

Πυπεῦτες Τΐπ 657 
Πγπιεῖτιιβ πιο 5 384. 
ἢγραᾶπᾷ 331: 
Πγραπὶς 296.474.663 
ἤγραρα 598 
ΠγραΓή 657.663 
Πγρείειιπι όοο 
Πγρείεαᾳ 4:15.4.13 
πγρεγθουεί πιϑηῖεβ 198, 

4.87.57.675 
Ὠγρετεῖα 368 
δγροςμαίεῖς 434 
Πγρορπεῖο 318 
Πγρίοί 5 336 
πγτγαπυς “713 
Πγτιςαηία 488 
᾿γικαπὶς ξεγΠΠ|τὰ9 67.4.80 
᾿γγοδηίι5 ΓαΠΊριι5 ὅοο 
Πγτεάπααι πιᾶζε, τι4. 4.71 
Πγγπλίπα 328 

πγυ]να 389 
᾿ιγῆας: 362.389 
Ι Αςεϊδηα ΟΡΡ. 153 

ἰΔςεῖδῃ! ΡΟΡ. 153 
ἰδογητι5 793 
[αἰγῇι5 ὅ:χ 
ἰδ Ι.Πὶ Ιοςι5 714. 
ἰᾳτηΐϊτο5 347 
ἰᾳΠΊηΙ8 γιὸ 
ἰχροάεβ ρορ. 199 
ἱᾳροάςβ πποη5 ιτ93.199 
ἸΔροάμπὶ ἤπεβ 304. 
ἰαργρίατεσ, 203.272 
ἰατάδη 5 334. 
[45 377 
ἰδ ε5 357 
ἰφίοηΐα 43.50.0 Σ 
Ἰφίοηϊς ογου ες 19 
ἰφίοπίς παιιίσαιίο 42 
Ἰᾳα(ΟΠ 5 ΠΟ ἢ 5 ζοῦξ 

ἸΔ(σΠ 1110} ΡΓΟ ΠΊ, 526 
ἰΔΠΉ8 αγσοβ 356.3.7.6:ὅ 
ἸλΧχατῖος 4387.497 
ἰαζγσεβ 285.:296 
[δεῦτε 5 340 

ἰδενία 26ο,4.77.341 
ἰδ εγίος πα] τοσξ5 4380 
ἰδευία ἤτι5 157.1:2 
ἰδεγογιΠΊ ἀΥΠΊΆ τς 
1θεγοσιι ΠῈ Γίτι15 156 
ἰδετοσ 6:2: 
θεγι5 ἤπι, τσ 
ἰδεῦ ἱπππ ἀδιὶο 112 
ἰδθεγπία ἱπΠιΐᾳ 103 
δες 534 
τι 415 ἴραιγα 78 
ἰςαυῖα 4.98.723 
ἰςαυαπὶ Ρεΐασιιβ τιό 
ἰκαύῃ5 44.4: 6ο8 
ἰςεῖϊ 5 5:5 
ἰςἤπεᾷ ΤΠεπιὶς 41:9 
ἰς πα 49 
᾿ς πειπιοπ 7709 
᾿ῆγ5 793 
ἰςΠγορΠδοὶ, 89.123.684. 
ἰςοηΐαπὶ 708.733 
ἱςοη Ρορ. 177 
[ἄπει 380.38ε 
ἰςὶι5 4:0 

ἰά4 556.573.4.54. 
ἰ(χ ἔοπῖεβ 557.574. 
ἰ4πἰ ἀαέιγ! 4.48.455 
[ἀπριι5 ΠΟ Π 5 457 
ἰἀαητηγυῆιβ δόγμα ἐς 
ἰἀοοππὶ ἄσε τος 
ἰάεΠα 4:9 
ἰάγγειι5 6Ζ4. 
ἰἀπδεάᾳ 152 
ἰάυπιαα ΄7ιο 
᾿Διιπγαὶ Ζι..72ς- 
ἰε]Πὰ ΟΡΡ. 20 
ἰσίεῖε 4.7 

ἴσπεῖε 



ἵσπεϑ ἕαρετε ξογ5 ργατεν 
εἰεριαητεπὶ γ8ό 

ἐσπίϑ υἱοατὶ ρα πὰ δος 
"α τι 5 741 
ἡ ενάα 153 
Ἡεοίτα διά ἐπὶ 
{εγσεῖς ἴδιώεται 
ἐπ γεν 5 Ηπα, 173 
ἐρᾷ ΟρΡρ. 133..66 
ἰΠ{Πι5 38ς 
ΠΠΤΤ ς67 
{πππὶ τεα γαῖα πὶ ς67 
4ἰππ ΠΟ 1 ΠῚ 570 
ἀἰτατν οῖα5 572 
{Πγείςιιϑ5 τγαέζις 302 
ἔς 66 
ἐπιαπἀε5 769 
ΠΌΣΟΙ 65; 
ἐπηαιιδ 122 
τπιργα 5 449 
ἐπυῦαγιιβ 35 

ἐπιῦγαπιι5 ἔπι, διό 
ἐπηθτιιβ ὅ:ο.τι7 
ἐπυπτιπ αὶ 733 
ἱἐπιπιιπάμ5 ἥπιις 730 
ἐπιρατοτὶς ἐχςε}!} ζει (δἰ πιὶ 8 
ἐπαςιιις ἤπια 5 265. 306. 

316.356.357.3:15 
ἑπάϊα {0.1::.6ς ((εδ.6ς 
ἐπάϊα: ἀείςίρτοτεβ πηζάα- 
ἱἐπαϊα: παι σαιο οι 
ἱπάϊα: ἤτιι5 31τ,6 55 
ἐπάϊα πιασηίτιο χ2,6 56 
ἐπάία ἔγα σεβ ὅ:6 
ἐπάϊα (α τοι αἰτα 5 ὅφο 
ἐπάοτγιιπι οοῖοτεθ 465 
ἑπάοτιιπι ΠΊΟΓΕ5 666 
ἐπα το αὐ ο5 δ5:.66ς5 
ἴπάϊ αὐ Αὐσυῆιπι 652 
ἐπατα: πηγάς ία 667 
ἱπάϊςα σεητὶβ σεπεία 668 
ἑπάοταπι οὐἰτ5. 673.68: 
ἐπάογιπι ἢ 682 (68: 
ἱπάοτῇ ᾿εσατί αὐ Αασαπα 
1πάυ9 δορ ἴα ὅς: 
ἱπάϊι5 ὁς6.66ς. 667. 662. 

ὅς 4. 
παοέϊι ριιεγὶ 17 
ἴῃ ξεγπα πιοπῆγα 20 
ἑποριι5 331: 
ἱπίοπιπίοτπι σαρίεπῦο.- 

ταιπι ἰοςιι5 759 
ἱπ|ιῦγεβ ρορ, 204 
ἱπίυϊα Εὐτορα τ2ι 
ἑητεγζατί ΟΡΡ. 154. 
ἱπτεγοςγεᾶ 153 
{πτεγα ΠῚ Π ΟΡΡ. 219 
ἔπτοῦρίες αὐ ργαῖεῖ, 679 
᾿πιιπαἀφιϊοηῦ ρενίςα α 134. 
ἱπυεία : 1.80 

10 217.4.29 

ἰοὶ ορρ. γ788 

Τα ΓΕ- Σ, 
ἴοίειιδ ΠῊΕῚ «200 278.γ86 ἴατίιι ἰδοιι5 184.290 
Ἰοίδιις 2116 ἴυάαα 7ι..717 ἰάτο πὶ ΟΡ. 219 
Ἰο πίε ΡΟρ. χιό ἰπιά τοὶ 781: ἰατγπληα 273 
ἰοη Ἐγασίςι5 όι4. ἰπάπογιπι γἶτιις 71: ἰ5ΟΡΡ. 350 
ἴοποβ 6ι1.3:0.513.616 ἱπσαγιπίπιιπι με! {π|πὶ 788 ἰατεῖες Παϊδητεβ “86 
ἰοπιᾷ 1122.31:τ1.268 {|| 133.135. ἰΔῖποπ ῆιι. “793 
ιοηἱπ' ἀεἰςγίριο 6ὅο: ἰα ς 332. [ατίπιιϑ τγα έξιιϑ 210 
ἰοπια οπσίτιάο 6ὅ3ι ᾿]Πο Ροἱ ̓ ς 550 ἰατίπα τεσίο το 
ἰοπίςαγιπι αὐτοί πὶ ςαταίο ἔα} 5 Οπίατ 567 ἰατίπα υἱ͵ἱὰ 218 
σα δ ἀαι ποτε 603 ἐπιποαγίιβ ΓΑ ΠΊΡιι5 152 ἰατποτῦ «ἢ Οτγαεῖς ππῖο- 

ἰοη ἢ Ο5 306 ἱπρρίτεγ Οαἤεῖὶβ 7σει τὶἰοργαρ δ (ΟἸ]ατίο το 8 
ἰοη 5 (αΠΊΡΙ15 396 ἰχ5 πιὰ 465 (30 Ιατπτααο δί ἰοπσίτιο δῖ-- 
ἰσημπιτεσία 603 ἰυγα τι πιοϑ ἥτις ασὐιγαῇ {ατιὰπι Πιπιρτα 78 
ἴορρε 7:ο ἱχία πα. 6:3 ἰατίιιπι ΟΡΡ. 2:0 
ἰογαδη δ σιό “τ-- 230. ἰατηλιῖ5 ἤτι. 6338 
ἰοίςι ρορ. 18: “Παρίεπιι5 658 ἰατοπα ογάσαϊαπι 760 
ἴοιι5 το] οἤϊις 68 ἰαρταπάς 6:7 Ἰαῖοπα 3:1: 
ἴοι δ Γεγιδιοτία τέρ! ἃ 381. [ἀρ γείπτηί δὐ{π5 417 ἰατοποο Ῥαγτ5 4.66.609 
ἱρβιζγαῖεβ 375 ἰφὈγγίπιῆ5 431: Ἰατοπγΐας 73: 
ἱρῃίρσεπίᾳ φι3 ἰαςεῖτα δἰςαίταίεα 4. ἰατοηΐς Τ πατὶ 246 
ἱρπι5 4.27 ἰακἰπίαπι 25: ἰατοροίίταπα »σωίεξι, γός 
ἱροέϊοπιιβ Ἅιι ἰαζοηικα 32 2.249.351τ ἰατορο ταπὶ 770 
105 πεγπηίςα 5 4τι ἰαεοπίς ραῦζεβ 350 ἴατιιδ οἰ (τ5 77ο,γ7γ80 
ἰγῖ5 ἔπι. 535.537 ἰαςδίτα ςοπιεήαιδεβ 666 13τορο] 5 
ἐγ] 3ι6 ἰᾳεοπίςι5 ἤπιι5 349. ἴαῖαβ ααἱὰ ἀϊςαῖι 20 Σ 
ἰαυγᾷ 38ι ἰΔεοη ἐ5 354. ἴαιιϑ ἔτι, 24.5 
{4υτίτα 38ι. ἰφέϊεγίπι ὅς; ἰδλυϊπι ΟΡ Ρ.220. 221. 224. 
᾿λυτία 38ι. ἰαάα ὅος ἰϑυιγεπτιπι ΟΡΡ, 220. 224. 
ταυιγίςιι5 ΠΟ Π 5 6:8 ἰαάοπ “6.375 Ἰεθεπὰβ 46ο 
{{πυἰτίεπίεβ ρυαῖμτα. «3 ἴᾳπὰ [Δ ΐ σεπιιβ 132. Ἰεθεάιτιγη ᾿ὅο5 
ἱκπορο 5 5:6 Ἰφεῖῖεδ ΟΡΡ. 637 Ἰεδίπιιις 331 
{Π4π5 τεπηρ πὶ 73: ἰασατία 254. Ἰεταποπιδητιςῖ ΕΖ 
ΠῚ 4: Ἰασατγίταπαπι απ πὶ 25.4. ἸεςΠειιπὶ 36: 
{{πιαπάςες γ77ι ἰδοςίεϑ 4:59. Ἰεξζμτη ρύοπι, 4557 
ἰ(Ὸ 9 390 ἰαρίπα 658 Ἰεάα 444. 
ἰΠρα!ς ΟΡΡ. 133 ἰασυίᾳ 418 Ἰερα 34. 
[ρεΐιπι ΟΡΡ. δι ἰαπιία 17.4.17 ἰεΐοσεβ ς58.550.31τ1.389,6 29 
ἰδίοις ἤπι5 4.4.514..632. Ιαπιῖειις 4ι1:8.6ο; ς7γ8.582.582. 
{Ππιπὶ 4466 Ιἰαταΐπα ἤπίταπῖεθ. . “0 Ἰεϊερία 21.3.31: 
{Π|ις ΟΡΡ. 64: (5ο8.667 ἰαπιροπίᾳ 490 ἰετποιῃγίςεβ ρΡοΡ. 182 
{{πε τι. 4.3. 53.279.294. ἰαπιρίαειι5 5όι ἱεοπίάε5 4:3 
εἴτι ἔοπιεδ 199 ἰαπιργτεὶ 383 Ἰεοπιπὶ πγ5 717 (734. 

ἱπτὶ οἴτία 295 ἴαπα αὐϑούεᾷ ὅόο ἰεξοπες (ουπιίςας ἀρρεϊ [τί 
{πιπὶ τς 4ι [παίεπα 536 ἱεοπί ας 613 
1 Ππιὶ ἤόητες ἀεὶ 4. ἰαπάϊ 285} Ἱεοπίοροὶ 5 7γόο (γόι 
ἐπ πλίι5 Νερῖαπῖ, 53:5 ἰφπίαπα “18 Ἰεδτοροίτάπα ργα εξεινα 
 πιί εἰ [υ{ϊ 864. Ιαπίσεγα αὐϑοῦοβ 6509 ἰεοτήϊ 316 

{πτᾷ 53 ἰαπαἰπιπὶ ΟΡ. 231 ἰοοπατῖίιις 543 

(τα! 5.201 ἰαοάϊςαα ς552,553.594.71: ἸεοίΠειε5 418 
ἰταϊ ας ραττες τι Ιαοῖπος 4:6 Ἰερίάοτιϑ ρἱ(τς 780 
{τα τ ἴογπια 301 ἰαραῖπις 6.4.9 Ἰερίάτιπι ΟΡΡ. :-46 
ττα τα: ἰαιῖ5 220,:76 ἰχρετγίας 3:0 ἱεροπτῇ ΡορΡ. :196.197 
ἰτα ἴα ει 24:5 ἴΔρ15 [εγύγει1ϑ 459 ἰερτα δἕϊα ὅος 
{τ 11 πιιπίπιεπῖα 276 ἰαρίάε5 ἀνῖςε5 668 ἰεργαυπι 329.33: 
[τα] τα Ιοπσίταο 276 ΙχΔρὶ5 ἀϊπαπειίαγιπι αἴ αἀϊ Ἰεριὶς 793 
ἰτ4 Πα’ τε πλιπὶ 3094. πετις!οσιιπι 67: ἰετΐα 33: 
πἰιαςα 31.325. ἰαταπήα 381 ἰετηο 8 334 
τοὺ 49 ᾿Ατίπιπιιπ “38 ἴεγπα 3:4.357 

ἰϊτοπίιιπι 41 ἰατῖπις 373 ἴετο ἱπῇι, 176 
{ποτ 545.347.41: ἰατ Δ 3:6,.5γό,41:.714. Ἰετυι5 468 
ἐταιγιῖπιὶ 210 ἰατί ἴτε5 σοι [ε5θοϑ τ16..956. “58. 5:90 
ἐταγαί σιά4.71ι6 ἰΑνίδιν5 Τπρρ, 41:4. ἰεβθιι5 56 

ΒΒ 



ες Νυ}}: Ε: Χ. 
Ἰεδοςες 589 ᾿ἰπηγτα 633 
Ιετισοπεβ 18 {ἰπελ[ἢ ΡΟΡ. 178 
ει πα  ρίμγοϑ 6ι6 ᾿ἰπάιϊις ό:: 
Ἰει]Ππιι5 4.60,53ι1 ᾿πσυα Οατογιπι 646 
1ετῃς ἢπι. τ45 ᾿ἰπρυγίειπι εἰςέγγιιπι το 4. 
Ἰειιςα ΟΡΡ. 272.350.4.24. ἱπσπαγιπὶ ἀϊ Πεγεπτία: ἃ- 
λευςαἴϊα ι-ς Ριυάσεαςος 320 
Ἰεμςαίρις ροῦῖι5 524. ἰἱπιαπι 200 
Ἰειιςα5 4.33.4.35.4.4.4. ἱπχΧῸΡΡ, 7483.786.562 
Ἰευςαῖαβ ἄροιο 436 ἰιραταα πῆι. 50 
Ἰειεὶ πιοῖεβ τ185.4.57 ἰἰρατῖβ ἐπί. 266 
Ἰειιειπηπηα, 314. ᾿απα 500 
ἴειιτο 300 ΠΠροαΐ όι7 
Ἰευςοςοπιαϑ 460 Ἱἰ{|ις 306 
Ἰειιςορίιπι ργοπι, 7557 ἱτετα ΗἰΠΡαπούμιπι 13: 
Ἰειςορεῖγα ργοσιοπ, 203 {{ππγι5 533 
Ἰειοορτγ5 45ος ᾿ἴχα ΟΡΡ-. 783.786 
Ἰειςορ γγεπα Ὠ δη8 616 ἰος 45 ργΟΠΊ. 753 
Ἰειςοίγτι ςι.ξ22.699 Ἰοζογιιπὶ ἱπιρειϊτία 9 
Ἰειαςοῆς πῆι. 243,24.9 ἰοςῖ λσο,Ξ2τ.4οι1 
Ἰειςοιπες Ρμαπαπι 4.78 ἰοέγιπι 31:: 
Ἰειέιγα 34.6.398 ἰοειηζατιιπι εἰ 5 “33 
Ἰειέϊγαπι 373 ἰοςῆει ας όηι 
ει όι4. ἰοσαῖιις ἰαρί5 ςς 
Ἰειτεγη ἢ σίσαπτε 272 ἰοπραιυίτας [παογιπὶ 666 
Ἰουτεγπίμπι {ἰττ5 ἐθίάεπιν ἰοη σαι δέγιιπὶ 667᾽ 
Ιοχ το ἰογγπια ὅ:ο.ὅ:4. 
Ἰεχτηἀοίιπι ὅόο ἰοτγταιις 633 
εχ Οδιπεογαπε 664. Ιοραάιυία ἱπῇι, σοι 
Ἰεχοιή ροΡ. 186 ἰοτορπαρί 5 δγεῖθ 79ι 
ΠΊΣΤΕΙ 7ο4..7γι6 ἰοῖοϑ ἀγροσ 7οι 
{μετ ρατεῖ 65: ἰοιορ ιδσὶ 786 
1068 “95 ἰυςαπίᾳ 244. 
ΠΡεῖπγα πε 4.53 Ἰποαποτῇ οὐἷσο 24.4.220 
Ἰιροριπα πίστι τεῦγα 792 ἰπτὰ ΟΡΡ. 209 
Ἰϊρτὶ παΐὰ5 ἐτιέζα5 12 ἰπςετῖα 274. 
105 531 ἰαςϊξετί τεπηρί πε 112 
1ιθυγηΐῖ 304. (ππεῖπε εἴτ 5 774. 
τθιγπίάεϑ 305 ἰπςοτοτίᾳ ΟΡ. 186 
10 γα 764. Ἰυςτῖπιυ5 ΠπΠ15 236.250,235 
1|ργα πᾶ τεττῖα οὐδίβ ραᾷΐγβ5. ᾿τσιπιοπ 21τι 

Ὁ ΠῈ γ8: (782 ᾿πισα} 15 367 
Του ς ̓δυίσαο δὲ Ιδοίτιο ᾿πεγίτις 183 
1 γευπι ξείασιιδ 115,313 ᾿μοτῇ 284. 
11 γ5 ἰαςεγώος “82 ἱπράτπιπὶορρ. 168.183 
"Ἰἰὐταδεθ 4ιο ἰπρειπι 21 
Ἰιςατ τοβ8 ἰῇ 28ι 
“ςοςοίοπα “63. ἰυσπα τεπιρί πὶ 4.81 
᾿ἰΐσυτεξ ΡΟρ, τ94.τος ἰυ πα ον 5 213 
1ισυτασπι πιοῦε ἐδίήεπι ᾿απεηίς πιαγπιοῦ 2ιό 
1 συτα ἀείςερο 2ιο ἱπρίᾳ 272 
ΕἸ σγε τὶ 198 ᾿πρὶ45 ἢπι, 281: 
ΠΕ ΠῚ . 431:.4.48 Ἰυρίξεγαε οατ185 207 
Π|γυαῦ Ῥγοπιοηῖ,256.257 ᾿προύιπὶ εἰ 5. “7070 
Ἠπιαα ἤιι. 145 ᾿πίοπεϑ ΡΟΡ. 154. 
Ππιεηΐᾳ εἰΐξ, ὅςο ἰυΠπιάπουιπι εἶτιι858 146 
᾿ἰπιεγα 354. ᾿υΠτδηΐα τ4.4. 
«Τἰπιὶα 316 ἰυχ ἀυθία 132 
1Ἰπλπε ΟΡΡ. ὅος ᾿ἰΙγεᾶοῃ 212.259.591 
{πιπςῦ Πίαης Ῥἢλπ 224. ἰγεοπεβ 122 
ΠπποιΠοίδηα 15: ἰγεδοηία 54:2 
Μιπιποίαιᾳ ἰηίιι. 107 Ἰγεαῆιιδ ᾿ 46: 

ἰγωκιιβ πο 5 5:4.74. 
Ἰγεμπίάιι5 316 
τγςπηϊάϊαπι 312 
ἰγείᾳ ὅτ9.122. 5.4.1. 631:.632 
Ἰγωούμπι ἰδ 631 

ἰγείαςιι5 τοπεητι5. 6532 
Ιγείπα 359 
ἰγείγηα 44: 

ἰγεή 559.513.634. 
ἰγεοη 384. 
ἰγεουία 40: 
ἰγεούπηᾷ5 31:7.4.34 
ἰγεοπηεάες 4535 
ἰγεαγριιβ 351τ.4.63 
ἰγεατσυβ Εὔοπθ. 653 
ἰγευγσι (αςε πὶ 352 
ἰγειγοίιπι 362 

ἰγειγσί!εσο8 4464.723 
ἰγεὰβ ςς2.377.508.5:5.401 

7οο 
Ιγέχιις 315 
ἰγάϊᾳ 599 
ἰγάϊρορ. 122.212.513.590 
ἰγάϊιιπι 647 
ἰγαϊΐα ροτῖας: άπ 
ἰγπείῆας 316 
Ιγργοδῆ 308 

ἰγγπεας ς58.635,579 
Ἰγείιι5 3:6 
Ιγῇ5 552.714..724. 
Ἰγπηαε ία 4453 
Ἰγῆπιας 5 292.295.594. 
᾿γποάὶ 434 
Ἰγῆς 617 
ἰγἤρρι!εο 503 
ἱγτῖι5 315 
ἡνι, πβε ἀρ ΟΥΔΆ 347 

Τηδοεοπεβ 302.343 
πιφοεάοηία 316 
πιλοιηίᾷ 434.4.42 
πιδειῆίᾷ 330 

πιλεί(τιι5 Πεγοα!εξ 334. 
"ταλοᾷ ἤιι. 258 
1πδοἃ ΓΑΠΊΡῸ 424213,716 

πλᾶςίᾶ5 γσιό 
πιδετί5 4:8 
τλο ατειι8 4: 
τοῖο ῃε5 426 
τιδοοροσοπεϑ 473 

ταδογηΐιπι 306 
ταδαπήεῦ 4933.688 
πιαϑ τ! κα ΠΊΡῚ5 ὄι7 
τασαπάεγ ἤρχιοιδ «54. 
ταπείηα 7:7 
ΠΥ ΕΙΣ 374. 
τιξηᾶςς 14.8 
τηκοῖς 474. 
ταξοπίᾷ 370 
ταϑοδήες 4:55: 
ταλοατία ὅ4: 
πιλσὶ Οἰϊα [ἀπὶ 1:5 
ταλδὶ 690,723 

πηᾶσηα Οὐαεία 244. 
τηᾶσῃεῖεβ 4“51,.4.13.61-6 
τηλσῃ εἴϊ4554..416,696,6νὉ6 
ταλσοαὶϊ όιό 
τηασοία 663 
τη δίας 614. 
τηαϊίαςιι5 ἤπι15 41ο 
τηλίαςα 1483 
τηλίοα 23.34.9.350 
ΓΙ ΕΙΓΕῚ 579. 
τα] εη(ε5 4:13 
πια] 666 
ΠΊΔΠΊΔΙΙ5 330 
τηαπιοῦτίπεπὶ εἰπατη 2.9 
τηδη ἀδηΐδ 670. 68ι 
ΠΙΔΠΟΣ5 294.4.10,530 
τη ΔΉ ]115 αι ει δις 
ΠΊΔΟΠΕ5 64.4. 
πιφίφοῖί 5 ς20 

πηι πιο πι αἰ 11Π| 7.58 
τι δητ41π|115 τοϑ 

τηδητποᾷ 324.374..308 
ταδητιᾶ ΟΡΡ. 204 
πιατγιίιι5 ς ΠΊριι5 227 
πηλετία πα τοβ 
ταδυίαιι5 Αγαγ ηῖπιι5. 4.34. 
πιαίδηϊϊς γ3ϑ6 (407 
πιαγαῖποπ 369.384..382. 
ΠΊΔΥΔΙΠΟΠ ἐτ15 τα τι 5.38.4. 
τααταιΠ ἢ "5 ΓΑ ΠΡῺΙ τὸς 
τηλτςε ]ι5 Ὁ ἐϊδυία 6.4.2 
πιᾶταὶ ὅφο 
πιαταιθι5 “΄ιξ 
πιδιςοιηϑ πὲ 38: 
πιαταοηΐιδ 396 
ΓΙΈΤΩΗ 437.50.4. 
τᾶτε ροηῖε ἰππ έζιπὶ ςο 4. 
πᾶτε ἀπ πιλπτὶ ἤπιε 4.9 
ΠλῚς φἰφεία!ε “8 
παυὶϑ ᾿πΊρεῖι5 0 
ΤΥ Ι5 05 δί πιαῖεῦ 2ού 
τπαδίαρα “΄ 8 
ταλγσαὶος 3:6 
τηδύσαγῖτας όβ8ιε 
τηάτῖα ἰΔςι}5 σοι. )γε8 
τηλίσίαπὶ 67.4.90.4.95 
τηλγι5 294. 
τηλταπάγπὶ 286.33ι 
τηλύσιιδ 434. 
τηλΥπηδυί Διο “57.122 
τι ΔΥΠΊατ πᾶ 430 
ταλυπηαγίπιι5 ἄρο!ο 4.9 
ταατπιαἰειςα 439 

πιατῆα 432 
τηατίγαῦα ͵741 
ταλυίγαϑ 4:2.7γ04. 
τπιλῖϑ ἃ Ῥευ 9 «ΟἸἰταν ὅοο 
πηατιία αι 23: 
τηᾶτῖι 5 308 

ταϑῖγαπᾶ 494 
πιλῆασειπ 4837 

τοδηαθλιίςα ἐρυϊηςία 70 7 
εηλίϊῳ 



ταί (118 οο 
πιαίς (γἹῆ 132 
πιαίειος 362 
πιαΐι5 πιῦϑ σοι. σοὅ.7 09 
πιαπαπηὶ 663 
πιλίξιτία 59.780 
πιπίδίϊες οὐἶσο ὅτι 170 
πιαίἰεπτὶ πὶ τερ 1τα 

δύίτίμιϑ 171: 

πιαίβεπ Πα πεῖ 5, 1 -- 
ἄιι5 δ ἀο5 173 

πιὰ οης ρα στου 173 
τηλί ἢ ο5 88 
πηφίσιῃε4 790 
τηαιτα “86.133 
τηίγας 716 
πιφίϊαατα 6390 
ται ϑυ ες 86 
πραῖγα τη [εαϊα 156 
ταδί εχ [παϊᾷ “78: 
τυλιτογαπι αἰ τ5. 789 
πιζυτιτα πα απἰπιαὶῖα δ 

ἔγαέλιιδ 784. 
ΣηΔΙΣΕ 732.123 
ΓΑΤΠΠΠ 549 
πιλυίοῖ! {ρας γιιην 624. 
τηαιγοαί ἀφέζιιβ 794. 

τηλιαηᾶ 41.345 
πιδιγίπιιδ «κι, 232 
τηλυοϊειπι 168 
Σηατλία τιό,63ι 

τηαζαςεπὶ 517 
παχεῖ 304. 
τπᾳζεῃα 727 
τπεζεῖιδ 551: 
πιεζοῆα 368 

τηεάαητα ΟΡΡ, 247 
τηξάεοπῃ 277 
πιεάϊα 5οι.503 
τηςζάϊι πεῖρα ζος 
τπςάϊζα ροτῖα 505 
ταεάιςαδ [τοι 5 “04. 
τοεάίςοσαπι οἷα 955 
τπεα!ο ἴλη ἢ ΟΡΡ 11,20 4. 
ταςσαϊουηατηο ρορΡ.. 185 
πιεσσαζι ρου. 205 
τηεάοβεῖ ρορ. 145 
πηεθοθ ΠΥ ηὶ 286 
τησοῃ 340 
τηεάογαπι χοῦ «τοῦ 

πιεύμ 4} ρορ. τοῦ 
πηείίιις΄ ςο;.693.74.5.776 
τηςσαθατὶ 763 
τη ϑ ἰδ οΎΤαδ 667 
τηεσαεπε5 234..371: 

τησσαίορο ἰδ 347 
τηςραϊοῦγΣ διο 
τέρατα 258.377.378 

Ττηεραγα ΟΠ ἀἴτοΥε5 258 
πιερατὶε ΡΠ ΟΡ πὶ 378 
πιείσηα 300.50οι.653.,615 
γηςὶδ5 δι4.7:ι 

ΤΟ Ὁ ΤῈ Κ᾿ 
πιεῖ πη ἢ 15 440 
τηεϊαιη δουία5 ας Πτιιδ17.4. 
πιεἰ απ ἢν [ιι5 607 
πιςία Πποῖο πε τ59 

τηοἰφηϊη ἱτοραϊΪ δοδ 
πιείδῃια 637 

πιο τΠι15 378.605 
τλείαϑ ἢ 1.57ι.517.391.4.15 
πε αἱ ρορ. 186 
τηεΐεῖεϑ 431 
πιεϊςίορο 5 648 
πιεΐεαοεῦ 7:ο 
ταεϊ θὰ 300 
πιεϊία στ ς5 “39 
τπεϊσιιπι5 266 
τπεϊἵπιι5 Ρόττι5 71: 
τπεϊθοτι5 5432 
τηεί τα ΟΡΡ. ὅο,267.454 
τηείττεα 418 
πλε [τἰπ ἃ 400 
πιοίεἰπὶ ΚΙΣ 
της] δςαρηϊΐοπ 385 
τπεὶ ἔστε η 5 5217 
πιεῖ ἴῃ αὐππἀΐπε 46: 
πιο ἰατία 131: 

πιεῖοϑ 237 
πιεὶρίδ ἅπι, 229 
πιεῖπιϑ ἥπι, 158 
πιοπΊη0 : όφι 

τιειπποη ἈΠοάϊι5 578 
το ΠΊΠΟΠίδ τεσία 771 
πιο οηία 77ι 
τηοπιηοηΐΠι ὅοι.773 
πηεπΊΠΟ ἢ 5 αἰ (15 393 
πιεπιποηίβ ἐεραἰςΠγῇ σότ 
τι ρ ἢ 5 γ)ός 
πιεπᾶπάεγ 6ο8.:87 
τας ΠΔΡΟΪ 5 224. 
πιοηδρ ΡΟΡ, 185 
τη πα 65 "66 
πιςῃ ἀεἴτιιπὶ 759 
πιοηάε[ὴ 7790 
πιεπαϊάα 3:1 (468 
τηζααεῇ ρει ΠῚ ζειΠὶ 
τηεηςοἰς 5 6:3.629 
πιεπεζγαῖος Εἰ 50. 
τπεῃεογαῖεϑ όφι 

της εἶδιιϑ 28.358 
τηεπεῖαιϑβ αὐ δ τπίορεβ28 
τη εη εἶδ! ΕἸΤΟΥΕ5 35.37 

τλΘΠ οἶαιι5 ΡΟΥΤ5. 37.795 
πγεηεἶδι!5 ΟΡΡ. γόι 
τε Πε Ππεῖι5 ρουτ5. 94 
πιοπεππεἰ ογάςα! πὶ 94. 
ΠΊΕ 5 324.326 

ΤῊΣΠΠΟ5 369 

ταςῃίηχ 79ι 
πιεηῖρρ᾽ (αιοζ45628. 720 
τηξηοάοτιϑ όιβ 
πιεποάοτιι5 596 
τη ςηἢ5 Ατζειιβ 552 

τιεηῇς Οδγιβ 525 

πιςος τα Σια. 
ΤΠ Π[ΠῚ 350 

πιέηγηϑέ 149 
τηξουανα 210 

πηι οτ ἀϊ5 σἰδςίεδ. 52 
ΠΊΕΓΟ Γι 5 774 
ΤΠ οΥΙ5 188 
ταεγπηαη ἠα]ἷς 484. 
τηοΥπιοα5 4184. 
50. 30.58 
ΠΠΕΙΟΠΕ5 427 

Τ]ΕΓΟΙ [ΥΙ1ΠΊ ΠΊΟΥΕ5 780 
π]εγεπ (15 ἱεραίταγα ἱπῇ. 
πιεορὶς 2:8 (7γόό 
πηείαρία ἱπ ἢ. 268.390 
πιείεπηθυῖα 309 
τιεἤεηα ΟΡΡ. 257.24.0 
πιεῆξεπα ἐχριισπαῖα 270 
πιςῆςεπα ςοπαὶ, 258 
πηοίεπίος ὕε πὶ 187 
τε 350 
τιοοπὶα 34.34.5 
πιεεηῇ 322 
πηείςηῖι5 Πἤπ5 223 
πιςίδ εἰς Α41ό 
τηείοί 347 
τηείοροιαμπι 36.74.. 73" 

5“06,699.780.122.500 

πηείοροταπιίς ἔεγΠτὰ5 709 
ἘΠῚ 14 
ΤΕ 4} }}1Π| ἐΠ1Ρ. 459 
πιειαϊ επίεδ 4:3 
πλεῖδριις 255 
πιειᾳσοηί 1τ62.7γ84..γ7γ86 
πιεια ογαπι ἱπ Τ ατγαά τὰν 

ηἰα Ρτοιεπίιβ 137 
πιεϊαροπτιαι 16.255 

ἱπειαυτιβ θ. 247.265 
ταῖς [15 Βα ατίςιις 139 
τιεῖποης 43.34.6.4.10 
της ΠαΠᾶ 360 
πιεῖ γγηῃ εἰ 564. 
τη εἰν ἀτίτιηι 374. 
τηετγούοτιιδ 563 
πτοία! πὶ 199.394. 
πηϊςγρία 786 
τηϊα5 47.194. 
πιίάεα 359 

τηιάϊᾳ 55 
πιϊσααί 473 
ΤῊ] ςΠοτιιπὶ πλιτ5 τόρ 

τη οπογιπι Οοϊοηΐς ὅσος 
ται] εἴιι5 553.60χ.6 ὁ... 
πα εῖο ΡΟ] 15 550 
τα ταὶ το εσί πὶ 67: 
ΓΙ ΠΠΤῚ 381 
πα Πἰατίογ τη ίαγδτῖο 15... 
πιἰτΠγδάςς 309 
ταἰ τα ε5 834. 
τηΐγα 602 
τ Πγὰ 8 382 
ταΐ γε 5 δ4: 

πη ΠἸο 65 Ασι 
ΤῊ: ΠΊ45 δι4. 
ΠῚ ΠῚ ΠΟΥΠΊΙ5 43.6ι3 
ταἰ πη ῃ οΓπηὶ ἰσςδ δος, 
τηϊπ αὶ 71:8 
πιίπάιε5 539 
τη Πογιια; [ΔΠι1Π| 27ι 
τα Ποῦ Ογτι τὶς ͵ι: 
ΠΛ Π 1115 ΠῚ 14.5.124. 
ΤᾺ Π111ΠΊ 126.690 

πηΐποα 3594.377 
ταΐποβ Ἰοιιΐς ἐπ) Ἰαγίς 

721.713 
ΠΊΪΠΟ 5 14:2,4.5.458 
τηῖῃ οϑςατ}5 5210 
τοίη 65 330 
τηϊητίι5 ἤπι, 2Ζοῦ 
πηηγα 314..332 

ΤΩΙΠΥ εἶτι5 333 
ΤᾺ ς ἢ 1Π| 23 5.215 
ΤῊ  ἘΠιι ΡΥΘΠΟΠῖ, τό: 
ΤΉ ΓΠγᾺ5 69: 
γα γ  ἀατίςιι τ “43 
πιϊττοραίϊε5 717 
τη ϊτγίεπε 572 
ΠΡ ΤΙΙ5 499 

ΤΏΙ 5 6ο2 
τηπαίαϊςε5 2γ8 
πιηαίγτγιιπι 6:3 
π]ΠΕεῖτι5 ͵,όι 
της 09 Γός 
πιοδίαϑς “:ς 
πιοασεῖα - 6όξ 
πιοάρΠεῖπε8 4479.534. 
πιοάγα ΓῚ 
ταυτὶ ο5 [Δ εις ͵)48 
πιοίοςπαιῃ ἔπ, γ84..7γ86 
ταοίοη 623.629 
τιοϊοηἰβ οὐδιῖο ὅ:ο 
πιοϊοίδὶ 911.213.216. 
πιοίγοτεδ 4ι|.434.435 
πιοἰ γευίιπι 323 
τηΟΠΊοΠΊΡΠΐ 5 γ7όι 
τ ΠΙοΠΡΠΙΓα’ ͵,όι 
πηοπατί τίς! πλ εἰ Π|1Π| στ 4. 
τηοπατοῆία 9 
το πο (5 ρογτ5 194. 
πιοπεῖ Ορρι ἢ τ 99.304. 
τποποχυΐα 147 
τπιορίι5 4:7.6ι-: 
πιοπῖςβ 8ζ (αΠΊΡΟ5 ςοΠ1- 

τηιταγὶ ͵)όβ 
ΤΊΟΡ ἤΠιις 4:7 
τηούθιιπὶ πε οητεβ τοπ 

θυταπτατ όὅβ8ο 
πιορίϊ ἀοπιίς πὶ 64. 
ταορῆορίᾳ Ατῖςα ἢ 390 
πιούέπα 550 
πιούσαπτίιηϊ 24.8.260 
τιοτ ΠΊεη8 σιό 
τιουϊ πιεπὶ 38ι 
τηοχίηϊ ΡΟΡ. 186.1921 
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τλοτο Ὁ 5 144. 
τλοτβ Παιί{5 667 
τποίοὶ. 4.77 
τηοίςΠἰ ἐχοοοίτατίο σιβ 
τιοίςπίςα 479 
τος] ἶει πιοπτο 54.73.50. 
πιοίςβ χει 
τοῦ ἰη Πεταταπὶ 7:3 
τιον πὶ 517 
τιοίγῃ αὶ 527 
τισὶ! ρι[«ἰ5 671.78:.4.80 
τα σ!]οπε5 ΡΟΡΪ 28:1 
ται!εϊθεῖβ ορεγα 38 
ταῦ Πα 45 ἤ αυἶτι5 14: 
ται] ετιπὶ Αεργριίαγ ἕο 

. (α αἰτα 5 ὅδο 
τ εν ε5 [παάϊςα: όὅγ4. 
ται ετες ἐχοί ς 711 (736 

ταυ ἰούεβ ρᾷςξ (δε δ ητεϑ 
ΤῊ 11ΠῚ ΠῚ} 115 367 
τηαπ 133 
σταὰπάϊ ογπιᾷ τοιτος 
τι γο 38ι 
παὰπγεϊία Γλληἃ ὄοο 
τινι ἷβ ἰασος τγόγ.γ68 
ταν ςορίᾳ ἀρια ΗΙΙρα, 
ταιιίατιιπι ἰοία 4.53 (57 
τισι Αἰεχαπτ, 752 
ταὰίαγιιπι πιἰπι!. 6Ὸ 310 
ταὰίκιιδ 4.53.723 
ΓΦ 4.0 

ται Πεοληατεάϊο ὁόο, 666 
ταν ποπεβ αι 217 
ταυτίπα ορρί ἀπ 208 
ταν (αἰς όοδ 
σαγκαἰς 380.305 
πιγςοηδς 554. 
ταγςοη 333 
τα τοπιιδ 4.66 
ταγείιος 394. 
τὴν ἀλίαπτ σ5ι 
την ἀπ ορεβ 647 
την ἠὰ5 383 
τη βίοι 528 
ταυϑάοπεβ 1τῷ0,286.709 

χαγὶὰ ορρίάαπι 256 
τηγἰ ία 6:6 
τυ πήιι5 626 
τον ΟΠ ΠεΠ[{8 δι3 
ΤΥ Πεῖε5 φ 78.580 

τηγία 63.633 

τυτγπα ξιΣ 
τηγίθα 528 

ταύτη ὅτι 643 
τα αϊα 301 
ΓΔ 503 

χηγτίεα 540 
ταυτί εατίςιιϑ ἰασιι «28 
την ταπτιὸ 148 
τη πη ἀοη ες 36ι 

την 5 5 4.74. 

κα ἘΠῚ ο(ἴ[πὰ 300 

ΓΝ 
ταγιπι9 318 
παγγΠίι5 589 
τα γτγ πα 269 
πα ττοιιΠΊ Ροασβ 3:3 
ΤΩΥΤΓ ΠῚ }5 312 

ταγγιιητίιαι 3:8 
ΠΊΥ (} 115 373 
ΠΕΥΠ 285, 286.: 40.599 

ἸΏ Πα 343.)40.54: 
599.64.7 

τῇ] 41:3 
ταγ 5 “πε 588 
γι 554.6 06 
Ἐ7 345 

παραῖαᾶ 737 

παδαῖαὶ 715.293 
πλραιαὶ Αὐαῦεθ 721.7γ36 
ΠΑ δι Πι ΠΊΟΙΕΣ 743 
παρτ τα 135 
παθὶα 312 
παριίαηΐ 4386 
παροςοάτοίοτας όις 
παριαῇϑ αἰϊιατγία 94 
πδοοί[α ει 
παἰιιγίαπιιδ οι 

παίφάος άτξι 

ΠΆΠΊΠ τας 1τδι 
ΠπαηταῖΩς το 

πᾶραϊᾷ “78 

πᾶρςε 289 
πᾶρίνα 7οο 
ΠΑΡ πα: παῖαγᾷ 7οΣ 
πᾶρμτπα ἴσης )ος 
παρ τίπα5 ἤπλιι5 245 
ΠΑΥΡΟΟΡΡ. ε20.170,173 
παιθοπεπᾷ οἵα τόρ 
πᾶίθο ροτῖι5 τ78 
πλοῦ ορρίάϊιπι 208 
παγαΐίδι πιοπιιπιεπι 389 
παᾶτάήιις ὅ6.,74. 
πᾶῦπα 219 
πδύ Πιιίι5 219,25: 6 
πιιπεςῖβ δοδ 
ηϑ19 30: 

ΠΕΤΤΤΕῚ 68: 
παίαπηοπεθ 123,203,705 
πϑυαίε Ὑτοίας 571 
παιιαία Οπίαεί 5 314. 
πϑυδίαπι αὐζαπα όσι 
πδυςίιι5 603 
παιείατα ατ 5 “οδ 
πϑιςγατῖα ἤα5 Τ͵όι 
παισί 300 
παιραΐζιιϑ 41.434. 
πϑυρ  α: 354. 
παιρίτ5 355 
παιροπῖι 303 
ΠΑιΓιι5 ; 4:0 
παι αι πλιπὶ γγο». 
παχιδ ορρίάμπι 4.66 
παχίοπαϊτοτεβ - ὅγο 
πᾶχιβ τ 58. πἰρσεῖ ργοπιοπζ, 

Ε Σ ὩΣ 

παηήνία 477 
πεαπαχγίπὶ 9γ8 

πεφηῖποβ Ογχίςεηιις 4: 
πεᾶροί!5 213.537 
ΠΕΔΡΟΙ (5 οὐ ΠῚ ΠΟΥΙΙΠῚ 237 
πεᾷρο] 5 (ε Νὰ 113 
πεατπιιδ ἥπιαι15 175 
πεοδιίάες 4.77 
πείαα 289 

πεσΌροΙ 5 753 
πεουοπιδητί 723 
πεῦαϑ ἤιιαῖιδ 531: 
πεάεα 335 
πείσῃ 34.6 
πεαιῖα ΜιίηεαΔ 3456 
πέσία ΩΣ ΩΣ 

πε 5 437 
ΠΟΤΕ 4:τὸ 
πείςει 5 3123.330 

πείει ΠΙη 633 

ΠΕΠΊΔΠ (15 ΟΡΡ. 170.178., 
301 

ΠεπΠΊειιβ ἰεο 362 
πεπιεῖ Αἠαῆτία 462 
πεπιεῖῆς ἤδτια 382 

ποπιοίτ5 ορρίἀμπι. 120 
πεοείες 6ο8 
ΠεορΡῖΟ  ἘΠΉ115 563.297..4.51 
πεορτοίεπηι τὰ. 1115. 4.0 ς᾽ 
πεορτοἱεπηὶ εὰγγὶσ 296 
πέοῃ 207 
περΠεγίπιϑ υτὸς 7οι 
περίτα ορρί πιπὶ 218 
πεέρτιπηί το πρ] πὶ 4. 
περταπιι5 Ηςἰἰςοπίι5 370 
πεγίςιιβ 55.437 
πετγῖῖι5 4.35.4.36 
πείίαπι ργοιποῃτοσὶ ἢ τὰς 
πεῖοαἤϊιις σιό 
πεῖ ρορε]ὲ ι85 
πεμοῇ τποπῖες 184. 

πείοηϊβ 4:14..4.293.427 
πείϊοτέϑ δεῖ πὶ 9:3 
πέῇις 434 

πεῖ ταπλα] 9 288 
πείρῃγτα ργοπιοηϊζ' 757 
πεογρι ΟΡ ἢ 64:.64. 
πείαπι 273 
πἰθαγ5 507 

πίςαἴοῦ 504 

πίςατογίι5 πΠΟΠ5 700 
πίςαα 54:2.4ι10.66.4. 
πίεεα ορρί πὶ 17ι 
πίςερποπίιδ ᾽ς ςος 
πἰεα υἰςι5 “58 
πἰεα 5 6:6 
πίςοπία Ζοό 

πίςοπιεάΐᾳ σ2ι.5 4.0 
πἰςϑπιεαϊ γεσεβ σ4ο 
πίςορο 54,33 532.6.4.3.754. 
πίρτεῖεβ ζάι 

551 

πΐεις 4:13 
ὨΠῚ εὐατίπις σις 
ΠΕ] σιγά 7.4.5 ὨΝ Ἰπῆι σι 
ἜΝ 749 
ἩΠΟπΊεἰγ 1 ΠῈ 74:3 
ΠΠΠῚῚ 747 
πιϊ απάε διισεῖι 66,667 
πη οὗίᾳ 2.7 
πες πάτα ὅδο 
ΠΙΠιι5 ὅοφ 
πίοδε 24 
ΠΙΡΠ4ις5 557 

ΤΠ ΕῚ 390 
ῃΙχα 3.0.377 
πε! εαμὶ ς04..506 
πιῇ ὶς 50: 
πίω 5 377. 41τ 
ΠΠΡΖΣΤῚ 614. 
πἰπουτίσεβ ρορυΐ 18 
ΠΙΓΓΆΤΙδ “δι 

Ποδτι5 304..309 

παρὰ Ορρίδιιη] 158 
πολ 238.24.0.301,4.72 
ποπιαάεβ 276. 29. 30: 

472.4.87.:90 

ποπηδαιιπιτοπίοτία 207 
Ποπηΐ ό29 
ΠΟΙᾺ φιδ 

ποχίε ρορε 108,283 
ποίεία ορρίμπι 244. 
ποιιαβ 17 
πομοςοπηπι ορρί  κ4: 
ΠΟΊΠΙ5 ΠΊΕΓΙ5 92 
Ὡοχ δτίη πο Ὁ οείαῇιτ30 
πυθεπάϊ ςοηΠιειμάο 678 
πιθα “χ46.γγό (:40ο 
πιιςεγία Ορρί ἀμ ΠῈ 219.238 
πιιπιδητὶα Θρρίἀιιπι 154. 
Ὠππιὰ ΡΟΤΊΡΙΕ 15. 22,222 
πιπιὶπα τῷ 
πυσλάα ΕΔ ΕΣῚ 

πυπιίἀατιτι ἀρρεϊδτίοι:ς 
Ππυπηοσ 221 
ΠΧ πιοηϊαηᾷ 9244, 

ὨΥΠΊΡ Ἰδει1Π| 299 
ΠΥΠΎΡΠαειι ἰοεοιιθ ᾿ 306 
πγπιρῆσιαι ρει. σις 
πγῆς 6ι8. 653 
πΥ (εἰ 663 

Βοας 749 
Ορβης δυυίας 174. 
οὔἤςε α 14.9 
οὔαίςο ορρί Δι τοβ 
οα όοφι 

οκαΐεα 395.399 
οςίάεη 5 6 
οςεαπι5 Πιυυαΐις 4 
οςεδηὶ ἤπιχειβ τος ρυο οι 9 
οςοαπὶ Ρατῖε5 5 
οςεαπί πιοῖιι8 τόςφ 
οὐἤᾳ 4:9 
οοπιιδ 4.390.497 

ο(ἶγι 



ΘΟ γγοπηα 6:3 
οὐ αἱρίι πὶ 199 
οαῖςα ορρίάπι 219 
οὐγροάες 675 
οὐᾳ τό 
οὐείις 300 

Οὐοιπδητβ ζςοβ 
οὐους υἱἰέτίταπτες 675 
οὐϊγήα 528 
ας πα! α 315. 43: 
αὐοἰδ! πα ςαρτίἶτὰ5 4.22. 
αὐϊριις 366 (6.8 
απ ἤιπιῖνι5 683 
αποροίαϑ 713 

απία ας 212 
απο 3:5.361᾽366.369 

αποπῖδι 342 
αποδπαϊοϑ ό:ο 
αποπεβ ἐεραϊε γιπι 570 
(ποιγί 2οι.24.5 

«ποιτγία ἰπίαα 243.24.9 
αἰ5 ς6 

οσαάοϊαρία ΠπιαΐαΣ τορ 
οργσία 274. 
ΟΟΥΡΙΙδ 369 

Οὐσγὶϊ5 280 
οἰαπα 357 
οἰδία ορρίἀυυπι 1:4. τὸς 
Οἰδΐα ι7ι.1:7γ6,:96.634. 
οἷδις εἰ{τ5 630 

οἷεἰ ἔοῃ5 497 
οἰεπίᾳ ρεῖγα 3:8 
οἰεηΐα ςαρίὰ 3721 

Οἰσπι5 371.373.432: 
οἰεππι 370 
οἰεοῆοπ 4:4. 
οἰσαῖ5 377 
οἰϊπειϑ 274. 

οἰϊζοη 4:0 
Οἰτατοβ 4.66 

οἷστα 336 
Οἰγπιριι8β 550,34.2,4.53. 

540.63).63 4. 

οΟἶγπιρι Ρ᾽ γε 8 3:1: 
οἰγμιρίογαπι οὐἵσο 34: 
οἰγπιρίᾳ 324.340 
οἰοσαίγς 530 
Οἶγγαϑ 412 
οἰγῇς 327 
οπιοπαΐες 371 
οπεδείειιβ 3995.397 
Οηεὶ ; 2όι 
οπεῆὶ ροραϊὶ 182 
Οη εἰ ετίτα5 68-ς.678 
ΟἿ πιοητεβ 36ς 
ΟὨγΥςΠίταδ σιϑ 
Ὁρᾶ 508 
ορϑηάϊχ 509 
ορίιλάες ἱπίϊα 730 
ΘΡΠίεητοσ 434 
Ὀρπίμία 1579.296.6:: 
ΡΠ Π9 433 

1 ΘΡΈΕΣΣΝ 
ορπϊαίᾳ ἱηια 112 
ΟΡ γα πίιπὶ “68 
ΟΡ ΠΥ 5 7383 
ορίει ,234.24.2 
οριπποιερτία 603 
ορἕβ αἱσιβ 74.702 
ορυπιῆ 41.4.00 
ΟΡιιδ 56 

οΥἵαιϊίοπίβ ἔρος 5 τό 
οτακι απο γεάἀαϊτῦ 366 
οΥδίβ τὰ που πὶ ςοπ.- 

ἄσκας 8 
οὐδὶς ραγιιίο Ρ ἤρα, 71 
οΥΡῚΒτεῦγα ΡαΥτίτο τὸ 4. 
οΥθᾶςιι5 ͵7οο 
οΥςαοτο 443 
οτοδεπὶ ͵,οι 
οὐς ίβεπα 507 
οὐ Πίπι5 314. 
οὐεποπιοπῦ 374..392.399 
ογαϊᾳ ορρίάϊνιπι 2ο6 
οἵεαάς5 4.55 
οὐεὶ 383 

οτείϊαγπι στα. 686 
ΟΥεῖτος 684. 
οτοίϊα 316.418 
ΟΥειπι 206 

ΟΥ̓ΕΙΙ5 56.419 

Οὐεταηΐ, τ.4.9,131.132,14.4. 
οτῷα. 53: (4:29 

οὐσία 319 
οτία ατὉ5 14.4..4.29 
οὐἱς Πα ειπὶ 578 
ογίοη 4:19.682 
οὐπτῆγίᾳ 282 
οτἶζα 658,679.653 
οὐπιοηΐ πὶ 422 
οὐποαΣ 362,367 

οἵπεαῖοϑ 268 
Οἴοαῖεβ όοο 
οὐοδίαϑ 4: 
οΥΟΏϊΕ5 64.3.71: 

ογοπτίβ ἔοπ 5 717 
ΟΥΟΡΙΙ5 ὅι3. 76.388 

οτοίρεάᾳ 152.155 
οΥρίιειι5 455.713 

οΥρἢΐςα.32:: οΥἴπᾶπε,ςόι 
οὐῖμᾷ 4:3 
οὐ πὶ ορρίἄσπι 233 
οτιποῆα5 ͵ις 
οὐποῆα όιο.7ι7 
οὐτοίραῃα 348 
Οτγ σίας 21,467 
οἵγδς 273 
οἵα 56,4.14.34. 
Ο5 ἰδειιβ 569.570 

οὔτι τεπιρίαπ 772 
οὔτι 5 αἰγ Ππὶ γόι 
οίοσο [πρρίτοῦ 6:6 
οὔτία ορρίάιιπι 210 
οὔ ἀαπιία όο 
ΟΠ 5 417 

οἵδυγᾷς 961 
οἵάες απ6 5 ΓΤ 

οἴγαα “412 
Οἷϊε8 (αΥπε τιοίζοηῖς5. 791 
ουαϊαςεπὶ 475 

Οχίθιι5 ρουτιιβ ι76 
ΟΧΙΙβ ἤπιε 5 68.4.37 
οχγάναςας 653.666 
Οχγηΐα 317 

ΟΧΥΪιιΝ 343 
ΟΧΥρεῖοΠ «8: (770 
ΟΧΥΥΠΕΠΙ ΡΗτ5 τεπηρ ἢ. 
ΟΧΥΥΥ ΠΕ 15 ,)όρ 
ΟΧΥΤΎ ΠΟ 5 ρὲ 8. τδο 
οζοϊα 4ι1:,4.99 
Ρ ἄςμγηῆ ργοπιοηζ, 256 

ραςκιειὶςα θεἰ πὶ 571 
Ῥαζούὰ5 7ι0,712 

Ραΐξϊίας διό 
Ραέϊξίας ΠΟ Π 5 ὅοό 
Ραέϊοη αια 776 
Ῥαέξϊοιιι5 53τ σοῦ 

Ῥαξϊογι ροΐτιις 20.4.198 
Ραάυ5 Πιιιιΐαθ. 137.1.4.3 
Ῥαδάσγιβ ζοβ 
Ρααιίσα!ούπι Π0 5. 4.26 
Ῥαοηίᾳ 210,213 
ράοπες ΄ 
Ῥαία5 395 
Ραρσαίᾳ 2ος 
ρασγα γι: 
Ῥαϊαπιοῃα ας οοἷοό 
Ραίαπιᾳ 9.15 

Ῥαϊα5 377 
Ραϊαπιςεάες 355 
Ῥαΐα: 9ο8 
Ραϊαα ορρίάμπιπι ὅ49 
Ραἰαραρίιιι5 ὅφο 
Ραΐαυιιϑ 30..212 
Ραΐ τἰτερῇδ5 ζ76.179 
Ραϊεπίες 439 
ραίααρο!] 5 τι 
Ραϊθοῖῃγα 6ὅ::.667 
Ραϊθοῖῆγας. 667 
Ῥαϊπίπαπι ρα] (Πγ.3257 
Ραἰτπαγιι5 ρσοπηοη ἵ, 24.3 
ῬΑ αγις 736.795 
ΡαΠ ες υἱγσῖπεβ 7774. 
ΡΠ αὶς οὐτιι5 6:3 
Ῥα δ ἀἰ5 ἢ πηι ας γ “4.7 
ῥα! αάϊαπι 38: 
Ρα επα 436 
Ῥαϊπηα ορείπια 776 
ραϊπιδορα τὰρεβ 694. 
Ραϊπιρ ἢ πᾶτ 5. γος 
Ραἰπιείιιπι γ24.736 
Ραΐτιις ὅσοι. ͵ ις 
Ῥαπιίας ζ123.512,330 
ῬΑ ΡΗγ ΠΑ ᾿ ό3ι 
Ῥαγησῃγ ἢ ρείασιβ 648 
ῬαπρἢΗγ ΐα ἱπιτι πὶ 634. 
Ραπιρ  γ]οσγαπι οὐσο 655 ΡαυΠεπίδγιιπι οτῖσο 270 

ΒΒ 

ῬϑΙηροΥτι5 ἤπιε τος 
Ραπατιδ 6109.,62:.6 4.3 
Ραῃενία 180 
Ῥαπάατία πὰ τις.2: ς 
Ῥαπάδτιις 550.635 
ρΡαπαϊΐοη 653 
Ῥαπαίοη!β ΠΠΠ 377 
Ραπάκχπις 34.0 
Ρᾶηαοια 

Π27 Ραπάοίαορρ, 24.7.314. 
Ρᾶπηοηία 

: το 
Ῥαῃμποπῆ 703 
ῬΑΠΠΙΜΠ1. γς 4. (396 

Ραπογπλ ΟΡ, 257.262. 
Ῥαάπορειιδ 49ο,408 

Ρᾶπορο!!β 77ι 
Ῥαητία ἐπί α 3 229 
ῬΑπιίςαρα πὶ 299,4.74.. 
Ῥᾶηχαπὶ 486 (4γ6 
ΡαΡἢἰασοπέβιβγιιοο, δ. 
Ῥαρῃίαροπία 429 
ΡΑΡΠιι5 3217.6 το 
Ῥαιαροίαπηη 400. 408 
Ραγάςπεϊοίτα 418 
Ραγας!οαῖγα 4οε 
Ῥαταῇὶ 374: 
Ῥαταςαπήα 497 
ΡΑταίαπσα Δ4ογιάο 
Ραταροιαπηία ΄’ιά4 
Ῥδταϊαζεπα 687 
Ῥαιαϊαδςεπὶ 69;5.γοό 
Ραΐαιαςα 687 
Ῥαγχιδῆπὶ 50 Σ 
Ῥαγαταῇεεπὶ 504. 
Ρατατοπίιϊιπι 777 
Ρατάαϊες 734. 
Ῥαγαπεῖα τοῷ 
Ῥαγεητιπι (ἀν [15 υεἰςὶ, 

674. 
Ῥατίιιπι ὅο2.:1:: 
Ραζη 4195 
ραν ες λοβ 
Ραγίίις Ζιο 
Ρατί 15 ἐερ πα! ςἤγαπὶ ς.7Ὸ 
Ραγίαΐς ἱμάϊπι ς7γ9 
Ραγὶπὶ 186 
ῬΑΓπΊᾶ ΟΡΡ, 208 
ῬΑΥΠῚ 494 
Ῥαγπδῆτις 365.4.ἐ 
Ῥαγοςεδηίϊας 7596 
ῬᾶῖοΥαι 31:6 
Ῥδιοηδία: 332 
Ραιορηΐ 5 6 ,4.66: 
Ρατιδιυίιπι ΟΡΡ. 143 
Ῥαιπαοπίάς 448 
ῬατιΠεπίᾳ 440. 
ΡαγιΠ επίςιι9 αἷσι 474. 
Ρατιπεπίυ 520 
ΡαυΠΑΠΙ 261: 
Ῥαγῖπεπας 374. 
Ῥαγιπεπί πὶ 298 

3 



ΕΓ ἘΧχ ι 
Ῥαγποηορε δίγεπ 21,227 ρεῖτα 552. ΡῬῃδπαίαα ὁ 68.925 
ῬΑυιΠεηΐας 269 Ρεϊτίπιι ζἀΠρι5 ὅοο ρ]ιαπίᾳ ραιτίά 414. Ῥαττπεπίας 343. ρεϊα πὶ 7509 ρῥἤαποῖειιβ 408 
ῬάγΠί ρορυϊδ 122,278 ρεϊας οΠι 746.756 ῥῇατγᾶ 373:788 
Ῥαυιπῖα ξευτΠ τὰ 680. ρεἰιιῆιπι παπάς ἀϊξῆ, 7δι ῥῃαγαῖς. Ὁ 373 
ῬΑττΠὶοὶ ἱπιρεγῇ ἤπφβ σιο ρεπεῖορε 436.4.4.4. Ρ)ιανθεῖίςα ργαίεέζιγα. 

, Ῥαγχιπὶπὶ 218 ρβεπειῖβ 317 Ρ[μαγεπίς5.37ε (7όι 
Ῥαυιῃία 4194: Ρεραγαιθι15. 325.2.14.4.22. ΡΠ Δί οΠΓἘ5 373 
Ῥαϊγίατίς 744. Ρεταῦϊ 5ς7.325.48,4.33 ῬΠαγπιαςι ας 380 
Ῥατὶ5 211.,331.333 Ρεγζοῖα 559 ῬΠαγπαςεβ 475 
Ῥαιγαάγαε ᾽4.77 Ῥετάϊςε5 Ἱπαϊπ΄ 65.683 Ρ[ιαγπαςίςπιεηῇς ᾿ 534. 
Ραϊαπὶ 34.7. Ῥεταϊὶχ Ργοίοσεπίβ 620 ρῃαγπᾶςια 300.526 
ῬαΠιίστὶς 692 Ρεῖσᾷ 635» ΡἢδγΟ5 28.34.30 5.515 

. Ῥα(ατσασία ὅφι Ρεγσαπλιϑ 594: Ρ]ιατία [5 343.418 
Ῥαίατσαάᾳ 69.693 Ὀετια5 419. Ρ]ιατιι5 54.759.753 
Ῥαιιαίαᾳ 6:6. 666 Ρετίεϊε5 δοδ ρῃατγιπὶ 785 
Ῥαΐατα 632. 633 Ρετιποίδι9 392 ΡΠάγγρα "4 
Ῥαῖγδεὶμ5 εἰςζιιϑ 4.74. Ρεϊρεπηᾶ 615 ῥΠαιγοίιπι 407 
Ῥατίος 5 288 ρεῖρεγςπᾷ ᾿. 379 ῥἢδῖγσεα Πτῃη0 4ιι 
Ῥαϊῖσς!ε5 63.4.63 ρετίῃε 122,6 90 ρῃαιγιαάοπ 4:ἰ 
Ῥατγοεῖι ταπιΐ8 “69 ρετίαταπι ἀπ ὅο5 ΡΠ ματγ5 243 
Ῥαιγοείί ες 352 Ρετγᾶςαἃ ((Ποῖα 505. ρἢαγίτίς .74.4. 

. βαῖτα 379,373.4.45 ρΡετίγιπι ςαἴτ15 697 ρἰλῆ!ἰς 63.4.68 
. Ραιγεη[ἐϑ 37: Ρετίατιιπι Σπας 697 ρἱιαίς 478.508 Ῥαῖπιοβ 333 Ρεείσρο!β “59: ρἰιατηίςιπι οἴὔ᾽πὶ 750 
Ῥαυ 5 δα πη 5. 312 ρεγίεροι{τᾶπᾶ ἰ1 4. ρα 516 
Ῥεςμηία ρτιπιπι Βρπαῖα Ρετίεὶ ἔρεοα!α 769 ΡὈ[ιδιηίτες 508 

᾿Ρεκιπίς υ͵5399. (δ᾽ 361. ρεγῇᾳ ὅφο Ρῇδιιγα 381 
Ῥεάλἤιιπι ρτοπιθης. 64.9 Ρεγῆςσιις 780 ρῇῃαζεπιοῦ, 537 
Ῥεάλίιβ 51:8.59ι. Ῥεγίϊειιδ ἴπιι8 1ι4.,736 ΡΠαζεηιοποιίεα 537 
Ρέδαπιπι : 249 ρεγαῇᾳ ορρ. 217 ΡῬΠεᾷ ἐύ ΠΩ Ῥεάϊςα αγαείαα.. 43 ρεῆαπιι ἤπι5 τό8 ρῥ είς “633 Ῥεάϊεῖ! 273 ρείϊτι5 114. ρἤεπιοπος 282 
φεαγί! ρορυῇ 177 ρεια!α 418 ρβεπειιβ 374. 
Ῥεραίιβ ἥηιδ. 4:0 ρείεοπ 395. Ρἢεπίςες 1) 
Ῥεραίις 34.5.365 ρετεϊϊα ὁρρ. "24.5. ῬΠεῖα 2] Ῥεῖιιπι - 9443 ρειπεί {8 635 ρΡῇγίατᾶς ρσεῖᾷ δ:6 Ῥεϊίσίςα ροττίο Αιῃς.386 μειγὰ αγθς 739 ῬῬΗΠΔἀερηίΔ «.4. “90 Ῥεϊαϊσίςα 4π4 ρειτοπίιις . 1777 ρ αγοπὶ ἄταδπι 172 
Ῥείαλσοπεϑ 294. Ρειτοϊογῇ Ρορα! 182 ρῃεῖοῦ 330 Ῥεΐδπα 346 ρευςε 201τ,295 Ρῃϊάϊα5. 237 
Ρεϊαπηγάϊα 523 Ῥειιςετῇ 274.:275 “ΡΠ ερ 302 Ῥεϊαπιίε5 309. ρΡειιεϊπὶὲ 295. ΡΠ ΠρΡυ5 360.619 Ῥεϊαίσιο ΠΡ τοΓ, 213.2:8 ρῃαθίᾳ ορρίάιιπι 173 ΡΠ Ιεπιοπ 639 Ῥεϊασοπίᾶ 3:16 ρῃκῆις 337 ΡΠΙΠεΐατιβ 4τιισος Ῥεΐαγσί ρορυὲ 213 Ῥῇααο 249. ρῃϊ[5" 37.775 
Ῥεϊαίρογιπι ογίσο 212: ρῃαροτίῃ ρίίς  σχβ8ο ῬἢΠΙεπούιῖπι ἀγὰ: τ63.7γ95 τ Ῥεῖ! 5 παῖῖα 432 ῬΠαρστιαϑ ριτὶς 114, -ρμιεἴασιις 366 Ῥεϊίπαιιδ δι4. Ῥῃαστοτίορο! ς 763 ΡῥμιΠοπιεῖα 286 Ῥεϊϊαπι 427 'ρῃασιὶιϑ Τεισίᾳ 572 ΡΒΙΠοπιείτυ πὶ 552 Ῥεῖϊα - 714. Ρῥἢαϊαγηὶ 43 ριοραπιοα 371: Ῥεϊίαπα 260 -“Ῥῃαίαπιις 269.272 ᾿ῬΠΠΟΠπιδῖοΥ 4ιο ΡεϊΙ ἐπα 371.3721 - Πα  εγπιὶ 314. ΡΠΠΟΐα5 δο:,δού.64:. ῬΕΙΙεπε 372 ΡΠΑΙαππα 4:13 ΡῃΠοπ ἼΕ. [δξ8 ῬεϊΠπειις 320,4.21 Ρῇῃαϊδησία 49 ΡῃΠοαεπι5 7:0 Ῥεϊοροππεῖιβ 301.320 ρῃαϊαίατπα "327 ΡΠ ΠΟΙ ΟΡΠὰ αι κι τς 2ζι.390 ῬΠδίαῖα 294. ρΡΠΠΟΙΟΡΙ [παϊὶ δ64 
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ΡἢΠτίζίμπι ,...43 
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ΓΠΠΠΠΙΕῚ 758 
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Ροπιρεᾷ ΟρΡ.- 238 Ρτοίς πὶ 434. ΡγτΑίι5 419 
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ρυχέοδογῆ αμϊπιεγηΐο - ΡιΟΪἐπιαιι5 Απιοπῆ πὲ - αυίτιιος απάς ἀἰὶ 210 
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Ρτίαπιφ 305 Ῥυγρυγάγιαι ρ ίκΆ τι σιβ τοσί ΓΟ Π81{9 717 



ἔ{001}}}} 2: ι 
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τπεα Ποπιλίπᾶ άσι 
τ εςα5 476 
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τγρα 374. [αἰα5. 28ι 
τιγρεβ 371 (αἰαρία 190 
τΠΥΡἢ 8 ἀσοῦ 373 ἰαἰάα ρουτιις γ88 
τῆγειιπι 227 (796 (αἸατῖα υὰ 2:0 
ἰλοπηαπιὶἐπιρεγ ἰφτταάο (αἱ ετί πὶ 1:86 
ΧοΙΔηΐ ΡΟΡ. Ροτείζα5 ἐπ {αἰεπτίπα 272 

Δαυριῖα τγᾶϑαῖλ )7ο δ᾽ (Α]οπείηϊ 268.:7ε 
ἑοπιαποόγιη οὐἱσο 565 [αἱερία ορρίάμπι 189 
τοπιδποῦῖ πιγε8 710 ρᾳ-- [αἰ σαπτιιδ ᾿ς 388 

ἐϊο σεπετίπτ 276. Σ2{αἰπιαςῖ5 (ἢ 8 6:4. 
τοπιαηὶ (ΟἸ ΕΚ 21; ἰαἰπιοπε 34.2 
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Δγη93ς6 ἴατῃϑ ἢ.238.4.90 
[απ τς 5 ἢπΠ9 322,3595.366 
ΙἸἀτρεάοῃ 637 

ἔτι 514. 
(αίοη ἱαίαία 271 
(αἴγαρεβ Ρεγίατιιπι δὲς 
ἰφιγεςῃίεβ 56 
(λιγτὶ 451:.452 
ἰφεγτὶ πσπαπιεπεῦ 4.7. 
(ἀτυγη 5 45: 
ἰαῖγτιιδ ργοῖοσεπ ὅζο 
(Δυγοπιαῖαι 122,53: 
δα ςοτα ζιό 
(αι Πα ὰ8 το 
(τα βουτὰ σ64. 
ίζαιβ .ς64. {καὶ ς64. 
ἰαπιαη ἄοῦ φός.580 

ἰςα πιο πα τ 5 ΓΑ ΠΊρ 18.570 
{ςαπιαπ ἄτι; 570 

κα πάαι "πὶ 6:; 
(τρία τείας “748 

{ἄρ μα τπαἰαπιίετα 758 
(κατ ποπ ςόι 
{τἀτρ ΐᾷ - 

(ἀγρεα 419 
(κἰνεάι!ειιπι 409 
{ςεπἰτα 4.95.709.725.7:8 
ἴατλοϑ 334. 

(ςεπς σιο 
(κεπίττο ΝΟ πιλάεβ. ιΣ2 
(ςςρ 18 519.565.879 
(κεαΐᾳ 758 
{ς-Ππείγοπεϑ 26 
((πετίᾳ πιοπ 8 1τϑιν2οῖ 
[ἰφίμιις 4: 
(ἰπσοπΊασις 1:70 

(ριο δὶ κα Οαίατε ἀεβεὶ 
ἰατα5 788 

(ἱρ.«αἰαπιίτοίιϑ εχ γι 
{τιτὰβ 379 
{τὰ ιἰθϊα. 

{(ἰτοπ 379 
{τἰγοπιάεϑ ροῖγαε 377 
(ἰτορποχίομ.3γ. (348 
(αατῇπ 4.77 [ταπὶ 351: 

(ἀναποτῇ αἰέν πταθ γόξ 

Καπὰ8 355.372.366.393 

[ΠΤ 316 

((Ο1}15.328 (οἱ 5 275 

(οπιρτγοδιία ἱπ πιϊα. τσὶ 
(κοτάϊί 284.286.3907 

{τορι Ρεππαῖὲ 668 
(τογρίομπ ες Ναυτν ταπῖς. 
(οτία 31:8.42;} (787 

{αἱριουστι πιεπίας 8.15.4. 
{ςγαϊῃα 526 
(«γἱαςίπι χοῦ 
(ςγ!!ετίςιι5 ἤπα5 175 
(ςγια πὶ χα πι 247 

(γι 



ΕΝ ΩΕ 
ΑΚ ετίςα πὶ ΟΡΡ, 2:2. ἵεγροπτεβ ργοάίριοία πιᾶ-- 
10γἹ ετίςι5 ἔπι 2:5: φπιτασιηίς γιό 
(«γιαιιπι 22.359 ἰεττογῇ (ρεζα!α 150 
{γἱαχ. σὰς ἰεγτοτή οὐίτιιϑ 153 
{ςγίατιιβ 302 ἰοττουίμ ρίγατα το 
{χγτὰβ σι7.4.τι (γα Ππ|5 Πααγτα5. 632 
(γγα ζργα 4:ι (εὐαὶ [αἱ 436 
Κγτῇ ἀραὶ 4“:ι (εγιιογιιπὶ ποπιίπα 294. 
(ςγια 3Ξ1:121.4.80 εγιιογ απ Οὐ μαἰτἴτιι,. 636 

{γιμάτπι ΠΊΟΓο5 302 {εὐὙΡἢ 5 331.333 
{γιπῖα δ9.3οι [εἰαπηιιδ 513 
(γιμπορο δ 7:4. [εγτίαγί 31:6 

«γιβειιβ 330 [εἰ πηιΠιιΠΊ Οἷα ΠΏ 705 
{εθαῖῆα σει (εἰοτι 5 6ς53.719.514. 
{ρει “31.74.5 [εἴτις τι7.565.558.559.50 
{εθεπίτίοα ἴτας γ7όο (εἴα ὶς 182 
{εθεπίτίσπι οὔίαπι 7όφ (εἰγεϊτίςα ργαξεξζητα 762 
{εσεπίζα αθγ5 199.393 [ετίᾳ αν 5 229 
{εν εῖτι5 28: (επιοῖὰ 48ι (σι 
{σία 154. (ἐχιία αῇ πᾶς ἀρρεϊϊατα: 
{εσοθτίἀα ὈΡΡ. 154. (οχτιι5 Ροπιρείι ος (170 

ἄισα 381.38: {δ ΡΟΡ, ὅΞ4. 
{εἰοίςα ἱγὶδ 38: ΠΡίη ρορ. 2ϑι 
{οσεϊίι5 38ι. ΠΡυ Πα τείροηία “7ι 
{εἰεπ αητία 118 χός ἤργι!α Ετγι γα ὅιτ4. 
{εἰεπ με Αρο 4:9. Πεαπιθτί ροΡ, τὲς 
{εἰ εἰ 3095 ἤςεπιι5 466 
{εἰεακία ςοι. ςοΣ. ζοι. 705. Ποῖ α φο.τι5.24.8.26 

637.6..1 Πα]: ἤσυτα 58 
{εἰσιιςιι5 ΝΝίκατοῦ 595.687 ἤει [4115 264. 
{εἰειςας γ)ο; Πεία οι Ποιγοαπ 264. 
{εἰειιςὶς χιι Πεείτας ργοάϊσίοα. 46 
{εἰϊηι5 373.6:7 Πεείταταπι ρα Νίαυτιτα- 
{ει {Ππ|5 ἰ4οι}8 ὅόι ποβκαιίας 787 
{εἰεἰ5 “63.315 Πεΐη πα σοι 
{1} 16.317 (37. ἤεοπῇ ΡΟΡ; τοῦ 
{εἰ γῆ δί συγ ἸΔιγοςπία Πομ ἔγεῖῖ ἤπιχιι8 σι 
{εἰγταδτια 309 ἤΠομαπὶ παῖς 46.ις 
ἐξπιίγαπια δς:.699 ἤτγοπ 37ι 
{επιϊταπηαἰς ορεῖα ὅφο ἴα 28:.4.4.4..4.4.6 
(επυϊσιιητιϑ 282 Παξεπᾷ φόι.525.533 
ζεπαῖαβ ππιετοίης 667 Πάς 3χ6 
{επερα! Πα 2ιῖ9 Παεητὶς 668 

{επὰ 155 Παειαπί τς 

{ξπποῦπεὲς ζοδιβ8ό.ι87 Παιςεπιιπὶ ΟΡΡ. 229 
{εποπςεβ ΡΟΡ. τάι Παϊείπειπι 2.4.0 
{ερὶ4 5 4:0 ἤάοῃ 4“4.716.717 

{ερίᾳεα τίρα 4:15 Πάοπίᾳ ἰη{π, 757 
{ερίτι5. τιοο Πέάοπη 49.74.4 
{ερῖεπι ρατεῖ 4.1 {ἰἀοπὶς τας 7ιβ8 
{εριεη δάϊῃ πὶ ,.,53 Παάοπιογιπὶπιεπία γιβ 
{ερυϊεγοτιπι σεπεσα 780. ἔἴσα 577:786 
“ξαυαηὶ ροο, ι78..184. ἤρειπι 565.573 
{εαμδῃ ἢπι,᾿ 184. Πσῆϊα 72.302 
(εταρὶβ γόι ἤριαπι αυϊά 56 
{τρίς τεπιρί πὶ 759. Πσιηπὶ 351 
4ετοηἰς 7γ4. ἴρίυ πλοπ 5 173 
ἔξτεϑ 666 [Ἰστῖιπι ΡΓΟΠΊ; 588 
{εγσιιητία 153 ΠΙαςεπὶ 707 
{εἴτα ς ὅ:9 ἤιδα “666 
“{ετρεῆτες πηαχί πὶ ὅς ΠΙεπὶ 4.48.4: 

τ68 Π|ἰᾳ Ηπι, 668 {ογρεπῖεβ ρεππαιὶ 

Χὶ 
ΠΠὶ 231.508 
ΠΡ απ 703.79.4.795 
Πα γὰ5 ρὲ (τ 780 
Ππγϊ45 6:4. 
ΠῚ γ84. 
ἢπηαγ ςἀρὶεπή, πιο, 66 4. 
ἤπιραιις 434 
Ππηπιοπίάες 333 
Πηϊοῖβ σός..809 

Πηιοῖ 5 ἀΠΊΡ5 “70 
Ππιοπ 617 
ἤτπιις διΣ.6:6 
Ππιριοἰτα5 Γπάοτγιιηι 673 
ἤΠηδάα 552 
Ππα οΡΡ. “208 
Πηδαϊει5 [ᾳ ρί5 386 
ἤπάς ὅοι 
{ἢ αἱ 475 
Ππάϊεα 072 
ἤπάοπεϑβ 659 
Ππαοπαίία 666 
Πηπαᾷκα 709 
ἤπορε 68.4.9.4.76.4.78 
Ππορίκα γαρτίςα ξσιβ8 
{{πορίςᾷ τεῖτα 136 
Πηποτίαπι 305 
Ππε 440.527 

Πη’ ρυςφείριυι! αααῖαοῦ ττΆ. 

ἰοεγατες ρ οίορἤ 680 
ἰοάοπια Σ ᾿ 7:5 
ἰοσάϊαπα 496 
[οσαΐϊαπί 67.4.90.4.93 
[οἱ ἔαρτα πεγτῖςεπὴ 774. 
(ΟἹ Μαί σετατῇ ἀεὶ 3.4.7 
(οἱ χυατε πηδίου οὐΐξηβ ος 
«ἰΔἀεποῷ Ὡρραγεαῖ 130 
(οἱ ἢ αὖ οπιπὶρ. : αἱ, 665 
(οἰἱ ΡὈ. 632. 638 
(οἱ! ἡ όςο 

(οἱ πέεπ ἢ “78ο 
(ΟἿ 15 εἰττας “"ό3 

(οΙ!5 ἤγερίτιδ ἰη οςςᾷ, 130 
[οἱ ροραἱὲ 573.633 
ἰοἱοςς ͵)οδ 
(ΟἹ αεἰ πη ιι5 ό3ο 
(οἶδ ατθ 5 ὅ:ο 
(οἰγπλιῖπι ΡΓΟΠΊ, όοι 
(ΟἸγ πιὰ πλσπ8 634. 
(οπίτις «οἱ ΜΠ πο, 773 
ΠΙΠῚ ὅορ 
(οἰγπιὶ ι19,634:514..553 
ἴρπεηα 5οι.506 
(ορίιος ε8 45:.608 

(ορίτᾳ ἀεᾶ 739 
(ορμῖπα ὅ3τ 

(ορῃῆς Βυαςπιαπεβ 678 
Πηὰ5 δ! ει 5 182 (ορίΠ|5 εχ δός 
Πηπεῆδιπαάς ἀἰϊῶᾳ 7:5 (Οτουᾶ οΡΡ. τ 
ΠρΡΠπΠιι 466 ίοτοῦ συϊπάεεϊπι ἔγαισ τα 
ΠρΡγ 5 454..553.55} ἰοτοτία οἰ υτατεβ σιε 
Πγας 4.72...36 (οὔροί!ς [ιρίτεῦ ΕΙῚῚ 
ἤταςε5 34.4. (οἤτατιιβ - ὅιο 
τας αγιπὶ ςοΠαίτοΥ, 253 (οβτδιις απίἀϊ5 50 
ἤτεηα πῆι, 238 ἰοτδάος όι6 
ἤγεπεβ 20,21,24.ὨῷὨἡ ραηϊεἐβ 486 
Πυρίς 633 ἔρατία. 349 
Πιδοηΐϑ ἰδε5 710 Γρατιαπογῖ ροϊγδάτι ἢ 4.13 
ἤτεπαῆς 21. [ρδγζαυίιδ Κα ΠΠρΡιι5 1: 
ἢγεπιαγ ργοπιῦιτ, 24.6 [ραγηὶ 438 
{τίς ἤπι. 254. ἔρια 02 
Πτγηίιπι 308 ἐρεϊππεα πιεῖδιιτί 26ς 
Προ 133 ἰρεγοπίις χ6,4:12.417 
ΠΠπῆ ΡΟΡ. 187 ἰρεγπιοριπασὶ 73ι 
Πῆπιιβ σιό (ρει γαῖ τορ 
ΠΗπιτηγα ρεῖγα 350 ἰρἢαρία 934.34.6 
πγρμίαπι 86 ς (ρῃδέϊετία 241: 
Πίγερα 603 (ρΠίπσεβ 735 
Πιαςεῆπα σο4.ὅ9».7ο6 (ρίπα υἱεῖς 2ος 
βιαϊςα 4.94. (ρίπα ευἱ4 πιζοις 686 
Πταςεπὶ 4.75 (ριταπιεπες 492 
Πεῖπεβ 427 (ρ!εάοπ 4οο 
Πππατασάιις 739 ἰροάϊιπι τῷ 
{πιϊπιπε᾽ Αροσ ςγό ἐροϊετίεπὶ ΟΡ. 219 
πιγγπα 5:8.684.. ὁιτς ἰροταάᾶες ι6 
{πιγύπα ἄπιαζοθ 603 ἡλήϊᾳ ό21 
πηἰπιπία 477 Παρ Ππογ και} 5 784. 
(σαπάιι5 ὅ3ι ἢλίδπου ὅ:ο 
(οαπεδ 4.79 ἤλιίοπεβ ἐλ 237 
(οδιγῖ 381: Παιοπία ΟΡΡ. 2ι8 
(οειαῖςϑ τα. 388 Περπαίδορρ. 272 



ΟΝ 
είδγαση γατίο το ἰγοῖᾷ 314. 

ἤετεα 384. (γεδιπίπογαπι εἰ αἰτα 5 50 Ὸ 

ἤετοῖα 459 ἰγείου 325 

Πειίείαγα5 οΡΡ. 347 ἰγάοπεδ 296 

(πε πεῖ 363 ίγεπε 37.11:15.774. 

αἰρμαπᾷ 537 ἴγεπεϑβ Ραΐειδ 774 

Πακςαάς ἱπίμ, 124. ἴγεβ 220 

Ποϊατὶ 143 {γίπιυ 745.74.7 

Ποηΐ ΡΟΡ. τοῦ (γ͵ατίϑ ἔπι, 24.2 

ἤογα8 ἔιι. 224. (γἱοίοπ δογ.6ο8 

ἤἥταδο ΄αφηάο εἰλεαῖτ 98 (γἱοίοπτίς «ἰιἰαπιγο 608 

ἤταθο μετίατις Αἰεχᾶ.ο 4. (γἰαῖα Ἀπεὰ 2Σι 

Παρ δίβ ρεγεσυίηδίο τοο (γπι4 ἱπίιι. 6:4. 

ἡταθοπίβ ργοσεπίεθ 4.59. {Ὑ πηρεῖιιδ ἔπ. 262 

Πιαθσηίς πονίαγῇ [ἰ,4.95. (γπιδτὶ ρΟρΡ. 145 

Πιαροηὶβ ραϊία, φξὺς (γιρίερσασεβ 19.14.1 

Πιδιαγοαϑ 459 γπογία 552 

Πιδιίᾳ 37γ4. (γρίιαεϑτερία “86 

ἄγδοςε5 24.6.62: ἴγρίϊιι5 383 

Ππιατοηίε ἀαα. 620 ἵγγδ ραύια “οι. 787 

Πγαῖοι 5:5 ἔγτδ πιασμᾶ 79: 

Πιαιοηῖςε φος (γείίπηι ρεγίου 79: 

Πτατοπὶβ ΓαΥΓΙ γ7ι9 ἴγριιϑ το 

Βταϊοπίς ἴπῆι, ει ἔγγαταίῃς 55.27 4.366 

ἤεδτιιϑ 373.433. {γγατα ΟΡΡ. 238 

Πιοπογΐα ἐπία, 267 (γτῖα ἱπιΐα 331 

Ππτορπδάεβ 346 (γι 36.512 

Πυπιπορπασὶ 3: {γε πὶ στῖ ὅ9ο 

Πιαϊποςαπιεὶϊ 73: ἵγτιᾶ {τι “σιο 

Πιγπιοη 313 ἔγτογιαπὶ ποππ 699 

Πυρογοχ οἀοτγίθιις 738 ἔγγαιις 290 

ἤγρος δῆπα: 375 ἔγτιι 332 

Πυμθατα 31:7 {γ{κίᾳ 30 4.210 

ΠΥ ρΡΗ αι 41; {γῆτία 46:.4.63 

Πγπιρ να] 5 αγδ5 374. (γΓρέγεειϑ 09 

Πγαιριμαίις. 265.357.374. Ἔρε «ἄριιβ ὅ0ο.236 

ἢγτα 302 τΑς τὶ 347 

ἤγταχ ἅτθοῦ 38: ἴδει 552 

{αδλτιΠ 281 ἴΠΆΓΙΙ5 τ43 

Παρτμεῦθας 397 ἴα ἔπι, 130 

{ὰςπας 73..769 ταϊαῦτοία 4.89 

ζασο 8. το ἴαίατες 4:18 

{υσίηι5 οι ταΐδιι. 244. 

Πιεῆοπες ΡοΡ, 186,88 [ἀἰεπεῇ,: 31:6 

{ιοίαα ορρΡ. 240.362 [ἈΙΏΔΓΙΙΣ 317 

{υὐευὶ ρορ.:85.280.28ι,285 [ἅΠ1ΠᾺ “718 

(υρασιδιί 28ι.282.784. [ΤΊ ΓΑ 297 

{υςΠὶ ΟΡΡ. 216 ἴαπηγγδοις 298 

{45 9:18 (ἰἰθ.550 τἀπιγτὰδ 7ι7 

ΤΙ Ιατιιπὶ ςασπὶ ἢ εἶπι5 ρίο ἴαπαῖὶς 76ὅ1.300.4:|.4:75 

{ἱσαβ 177..183 τὰπαῖβ ἀπάε μαι 490 

{αηΐπὶ 376 ταπαί{ιπιὁ ὁ όξο 

Πιπίϊιβ ΡΟΡ. 384. ταπἰπίοιπι οἵδίππι 759 

{ὰτεπᾶ 7οο ἴἅπί5 ΟΡΡ. 526 

{ἃ 4.4.69ι1ᾳ τρια] ὶ αἰυττἴος 647 

{4 ὅ9ο ἴαπλίαο5 τεπιρία 350 

{ἤδη οἴούεβ ὅ94. ἴλπῖα]ι5 333 

Γιυΐαπα {ει Ππθ 6094. ἴᾶρε 345 

Πιιγπὶ ΟΡΡ. 217 ἴᾶρῃῇ 293.4.4: 

{γϑαγιιδ 372 τὰρῃίαίτι5 434 

{γθαγίθ 253.572.254.295 [ΡΉΙ5 ΡΥΟΠΊ, 791: 

{γθατίτα 242 τἈΡ[ΠΟΠτι5 Αι 

ΕΓ ΝΜ, 
ἴρο ἢ 5 “57.759 
ταργοθᾶειι2.58.6 7.11.6 56 

τἀργεί 49 
τας ΟΡΡ. τι 

ταταίςο ΟρΡ, 170.179 
ταχατὶ ΡΟΡ. 21:6 
τἀταςιηὰ ΟΡΡ- 214. 
τυ δε! ογῇ ατίξο ἀπο 182 
ταγῦα 15 382 
τῖατζοῇ δΡΡῥ. ὦ 21: 

τατοπτίπιι5 ἤπα5. 252.263 
ταγεηταπι αἷς 269᾽ 
ταγοητὶ ροϊεμτα 256.270 
ταύ εῃπ ρουτ5 273 
ταυις ας ἰασας 72125.79ι1 
ταυτί εἰἱα ἰπία, τὰς 
ἴαχηα 398 

ἴαγροῖος 475 
τἀταμί πὶι5 ΡΥ. ἅτι 
ταγα αἰ πιῖα δα ρεΓθ.18. 21 
ταγααίπί αἀπάς ποπιξ τ. 7 
τατίεππαπι πα 640 
ταῦίίιδ᾽ φόι 
ταῦ 5 64.0.7: 
ταιτατιιϑ 141 
ταττε ας τ4ο.99 
ταῖζα 38ι 
ταυτί ἰπετίιιπὶ ὅιο 633 
ταυτὶ τῷ 8.197 
ταυτὶ πιοητε5 ό:.730 
ταυγίζα 298 
ταυχ τουαπὶ αν απο: 

ργαίτδητιδἰπια 200 
ταπγογιπι ἀϊπο οο 
ΔΌΣ 1τ2τ.4.7γ1.4.77...90 

ταυγοσπιῖ ΟΡΡ. 257:258 
ταατορο πὶ 608 
ταυτζούιπι ςεγια πᾶ 765 
ταιιτοροῖα ογταοαί απ 716 
4 υπ|πῈ .54.3 

ταχί ἐᾷ 6:7.663 
ταχίϊι5 663 
ταχιίογιιπι ποῦ 5 678 
ΤΆΧΥ πηῖτα 715 
ταγσείιπι 349 

τεαπΠιπ ΟΡ. 229.140 

τεάπτὶ ἄρυδπι 276 
τεᾶῖςο δ τπίορδ 653 
τοζὶοίασεβ ΡΟΡ. 179.543 
τεσεαῖα 331 
τοσέα 314 

τερπαπὶ 590 
τεῖ 115 410.522 

τεϊοπίτειιπι ξζι 

τεῖιπὶ ΟΡ. 613 
τες ἰπὶδ 61: 
το ἢπε5 622.4.4.8.4.54. 
τείςροα 179 
τοῖερἢιι5 587 
τειοδοσῇ 123 
τεἰ πη [δία 5 ΡΓΟ ΠῚ. 633 

τεἰπι {{π|5 63,634 

τεῖα5 - : 333 

ταὶ ποΡοίσ ἢ ρορ. 525 
τε διε 5 τ γσεῖ 
τΟΠΊ Πα 1ΠΊ 354. 

τεπιεία ΟΡ, 246 
ΓΕ ΠῈ15 595 

τεπλὶρῶ 41.4.4: 

τεπιρίᾳ ΟΡΡ. 246 
τρια Ηεϊιορο ἀπ 762 
τε 685 ἢπι. 21:9.1:0 
τεπεα![ 4͵οο 
τεπεγίς8 Κα ΠΊΡ5 397 
τεποῇβτεσῖο “3: 
τεπεις 366 
τεπο 5 4.66 
ἴεης ἕαῦυἶα 576 

τεηεάο5 5γ6 
τεητγγα οἰ 29 775 
τὸ 9 61:3 

τερουῖχ 537 
τοῦ Πγροιδοῖίςε 32 
τεῖγα ἰῃ πη 4 

τέῦγᾷ 531 

τοῦτα πὖ {πιρεγ εξ γόβ 
τεῖγα τε αν πὶ ραγείτα τι. 
τεσία ἰογπιᾶ το 
τεῖτα της ηίατα 58 
τεῖτα ἀεζειρτο (εςἄάιιπι 

Ἐταϊοῆιεπεῖι ὅχ 
τεῦγοε γοταπ αἴτα5 τος. 
τοῦγᾳ ἰδιίτα τοβ 
τοῦτα ἰσησίτιο το8 
ζεύγει 8 3201,407 
τεγσεῖα 905 
τεῦπα ΟΡΡ. 2416 
ΤΕΥ ΕΓ πὶ ὅδ: 
τεγ πη Ὲ 18 δοε 
τευ π ἑ ας 634.64.5 

τεγπιίοτατι ἴση τό 
τείίι τη Ραμα 6γ4 
τεῦ ρδη ἄτη 8. 414. 
τεπιυάίπιιπι τεῖτϑε πιίγς πιὰ 

σηίταάί ἰδ 733 
τεἴγαυοῃία ςἀις 

τειγαρο 5 τοπἐπῖμδ ὅος 
τεῖγαρ 5 382.715: 
τεῖαπεα 4587 

τευ γᾷ - 57.93.70 4. 
τευ τη οπι5 394. 
τευ ζα: 197 
[ει 15 6.3 
τεῦ Π}6 85 329 
τευ εα 329 

τε γα 9 Α.11.383 
τπεα! εἶτα ἀρ ἀν Ἴ0}3 
{παῖ ΟΡΡ. 7838 
τπ δ] ο5 τα Πτ8 4.6:.605 
τηλπιᾷ 4:ι 
τΠαπιαγίβ : 326,4:ς 
{Πππτπιαῖ 4517 
εἰ: Δυπηδοὶ 5 4:8 

195 τπαυτπὶ ρορ αὶ 
ἶ τρί 



1 ΝΡ 
παρῆι 71.7γ17.788 τπυσηίιπι 6,410 
τεῦ 559.583.635. {πγτοπ ᾿335.338 
τοῦ. 33.558.386,4.17 γος ῇα 335 
τόρ Αερυρτία: 773 του ἀτάςς ποῖαταῦ 4.4: 
ἐπεραπὶ (Δεοτάοῖες 774. τπα]είπία, “8 
τἰϊοθᾶπιιδ απ ρ5 ς8: {πιπαῖὰ 212 
τπεσπιε! !α σι4. ταυτί 24: 
τΠεπλίΟη πὶ ςς2 τι στίατες ἰϑίεπι 
εἰνεπε τ 318 {Ππετῇ τενσία 170 
αἰϊεγη ογγὰ “118,4.77.4.85 {ππγῚ απὶ αἱπιπὶ 177 
τἰνοπα ΟΡΡ. 788 τππγῖτι5 6:4. 
το π. Ππος 5 ορίοπιῇ ὅοσ τἶνι15 ͵737.74: 
τπεοσίταϑβ ΙΟρ α δι4 τπὰ{τίὶ 207.Σ210 
1Ππεοπιη εἰζιις 6:6 τι (τια Ιοη σα. 12:1: 
εἰεοαεέϊες ὅσι τις] πὶ ΟΡ. 159 
αἰϊεοάοπα 2ο8 τπυτί γα αὐθογε. σος 
ἀπεορῦριι5 40.614.6:.4. {πγατίγα όις 
τῃοοο Πτ5 54. τῆγπιηθχίᾳ 606 
τπεοάοτια [εξ 49 τῇ γηιθτα 57ι 
ἀπο ΡΠΠ8 ΠΕ ἢ οτίζαδς 89. ΓΕ ΠΙ Ῥγα 5 ἱδιάεπὶ 
τποορ γαῖ ραῖτία. ς89. {πΥπίδοιπι}{ττι15 519 
τΠπςορηγαῖο ἃ ηο ποπιᾶ τπγηία 5:1 

ἐπάιταπι ςβο (577 {ΠγΠ[48 390 
τπεοριιγαῖί δι] οτμ ες. {πγ παι δ 217 
ἔπεγα 53.465.7γ94. τιγηϊ 286 
εἰτετα ἰηία, σιό τπγπποτῆ: πιασηϊτιιάο ο8 
τἰγογα ΟΡΡ. οι τπγγαα 362 

τπεγαπα 43.465 τῃγταί δι 
τεταραηᾶ 39 4: 410.,.4.12. τῆ γγίάες 322 
τἰιοτπιοργία 40 τίαρα 482 

εἰιετπιούοπ ΓφΟΒ.527 τίατα ό97 
ἀπεγηισις ἤπιιϑ᾽ 313 τρατπὶ 519 

τηεγη Πα 266 τἰρατεηΐ 209 

ἐπεήϊα!α Ἴ210,359.4.13. τιρατίαῃ δ 279 

τπεθα!οτίςα χορ τιβετίι5 108.282 

τεΠαϊοηίςα 31.2.414. τἰραγορΡΡ. 230 

εἰϊείρί 388.394. τἰδαττίπιι ἱαρὶδ 230 

τεοίρτγοτίε 325 τίς 5 4ι:: 

ἐπεοίργοῦ 311: τἰςπι5 ἤπι. 200,68 

τἰ πεῖ 5 444.448 τίρα ΟρΡ. 784 

εἰτίορα 396 τἰσίγίπὶ ρΟΡ. 284. 

αἰῖεδε .λ80.305 τἰσίαπεθ φ69.518.709 

τποα5 433. τιρτατπιοζετα {709.591 

ἐπεοπες 477 τἰστίς 74.265.500,667 

εἰϊτοαιὶθ σοβ τρηοία ᾿ 396.398 
τιοσ πῆι. 317 τίπιαιι5 ΡΟΥΤΙ5 τ44 
{Πποπὶς ΟρΡρΡ. 759 τἰπησ δ ΤαγΡτΟῦ 6ιο 
τπεορεῖβ “7ο8 τἰπιῖ] ΡΟΡ. 187 
Ἐποταχ πιοης ό1:6 τἰτηοηετζα 539 
τη στίοι5 Πη9 383 τίπιοπίπι 253 
τοίη εἰ 28: τιπιοίπειις Ραιγίοπ. 367 
τῆγαςῖα ς.26. τἰπιιςηιδ τῶι 
τῆταςία πδιίοπεα 644 τίησιβ 132 
τἰιγα εἰ τπι ΓΟπιπιοητῇ 387 τη ΧΟΡ. “83 
ἀπ γασιπὶ τὰπὶ Ὑτγοίαηἰβ α΄ τἰτία 56ο.ς4: 

Πηϊ9 9065 (1:87 τἰγεα5 395.713 
τπγαςῦ δέ (Τεϊαγ απ πιοῦεβ εἶτ Π5 359 
τπγαςεβ ἰῃ ΝΜ αςοάοπίᾳ 31:1 τλπιεπιι5 369 
εἰγασαπι οκα 216 εἰἤαπιιβ ΟΡΡ- “88 
τῆγαςεβ 28; τίταπιιδ 4:3 
τγαίο ρἱ του διο τἰτατείϊ 5 4:4. 
ἐῃταίϊαϊοιι5 Ὑπαας 749. τἰταταϑ 4«:᾽ 

“5. 
τομὰς ὅοι 
τἴτα 5 σιο 
τἰτγγ5 4.8 

αϊγγι 448.45:.455 
τἰτπΐ 310 
{05 Ορρ. 444 
τπιοὶι5 451:.999.607 
{Π|8Ὑ1|5 220 

τοσατί 14: 
τοὶ σιια 31:5 
τοϊοίῃε ἤτιις 1:7 
το ποδοσίὶ 543 
ΤΟΠΊΔΓΙ5 31:8 

[ΟΠΊ15 308 
τοπιίίᾳ στιά. 
τοπιίίιϑ ό3ι 
τοπιοῦὶ 218 
τοραταία 747 
τορᾳτίᾳ 730 
τοραξίι5 ἰαρ5 730 
τούεαῖα 47: 

τογρεπί ΡΟΡ. 175 
τας πὶπ 56,408.4.:7 
τεας ποῖα 306.38ι 
τας πίη. 434 
τγϑείιεᾳ Οἰς Πα 561.4.4.6 
τίαοπεα 6ο3 

[Ἐπ Ὶ2}..}}:] 7ι6.717 
τασατα όος 

ταρε[αϊ (ΑἸἱπ πα 4096 
τασ απ τό 
τα σίιπι 8.4.6 
τα σαγαΠῈ 30ς 
ταὶ ες 6ι17.63ο 
ταηπαῖα ἃ αιθατγί5 ἴῃ 

Οταςζοβ “5:0 
{ΓΥ 1 πὶ 4579 

τη ἐ{(ἴπ|πΊ ΟΡΡ. 217 
τΓΑΡΕΖ᾽ 299.309.4.77.5:8 
Ὀσρέζοιῃ 713 

τιευίᾳ πα, 209 
τεροπίι5 όις 
τες 5 σφ. 56ο.6ι6 

τγεγιϑ5 πα, 228 
τευ] ρΟρν 4:8..86. 
τας 380 
{541 | 29΄,29 4.390 
εὐθος πὶ Ρορ, 185, 
ττίςς ει πὶ 24: 
{το 8 31:7,4.:1: 
τηϊΠαΐτες 457 
ἐτςοτί ΡΟΡ. 177.195 
{τϊτογγίμυπε 360 
τ ἀεπεπὶ ΡΟΡ. τοῦ 
αὐϊετὶϑ “"ιό 
τειπαςγία 356 
[ΠῚ τυϊάεπὶ 
τροάε5 380 
εἱροάι(ίοπ 380 
τι ρηγ!α 314.391 
τ ΡΟ ΙΤτῖ9 316 
τρο 5 "ιό 

τιὶρτοί πε ἴα 712 
{ἰτεη(ς8 37ι 
{τα 328 

{το π 25 [αειῖς “793 
{τι πὶ Γερο “88 
{πα στὶ ρΡΟΡ. 18; 
[ΓΟ 5 122.4.55.513.595 
το πηΐ ΡΟΡ. 1γ9 
τγαζεπ 355.359 
τγοσίϊπιπε δοό 
τοσίπὶ 54:1.543 
τγοσίτἰδ 3821 

ἰγοσιοάγια 30.735.776 
ἴγρία 557.3:1ι.54.1 

ἴγοια αἱσι5 "ό7 
{10 7 56ο,4.: 
τγοίφπα αἰτο “58 
τγρίδπιιδ ΠΡ 9 7ο(ς 4 
τγοίδης ἀπ δὲς ἱμεςεοτεβ 
τγοῖας ἐχείϊ πι 18.575 
τγοίςιι5 ΠΊΟΠ 5 “67 
᾿ΟΡΠοηΐ5 Γαρῖτεῦ, 725 
τΓΟρΠΟΠΙι5 398.:0 2 

τύ ρποη θοάοτιΣ 7ι4. 
ταάεγ ΟΡΡ. 155 
τα] 1 Π| ΠΊΟ ἢ 5 τορ 
ταπιε] ἰςιῖ5 282 
[1 Π|5 ΟΡΡ. γοι 
τυγάϊταπία 11.1.32. (132 
τιγαάπτα πες (εγαςίταϑ. ι3 4. 
ταγά τη ας Παιιε8 137 
ταγά 1 14.5.13: 
τυγοεπίαπι ορρΡ. ιγά 
ταγπΠᾶ ἀοδ 

ἴγαηᾶ «74. 
τγαπεπῆς ρύατια 360 
τρεε5 ἤπιιοΥταβ 209 
τγεῆοη ξσόε 
τὑγαρῃαὶ 51:6.31:.7 
τγπάδλγιι5 712 
τγπάατή ζορα] “757 
ἵγπάλυϊβ ΡΡ. 24959.262 
ὑρποπ 597 
τγρῃοηΐα “7: 
τγρμοπὶδ ςαι5 554. 
ΤΥΡΠοη 5 ἐερ !ς γλῖπὶ 225 
ὑγὰ ἤπι. 13.279.295 
ἴγγαπηθε 474. 
τγγαππίοπ σΥδΠΊ.5 26.577 
τγυγποσεῖα 280.285.296 
τὐγπ επί ΡΟΡ. 211 ΣΣ 

τυγίαυ πὶ 6:: 
τγτῖα Ραγραγα “ιβ 

τγτῇ 744 
ἴγγπηα 349 

τγιῖαὶ Εὐποπά 727 
ἴγγα5 απτίαυα ,ιά 
τ Εν τα γόι.γ67 

υδεςαῖ 14.4.1.5:4. 
ταςια ἥιι. 1.4.3 
υδ] ετία υἱᾷ 218,18 
πιαἰετία ΟΡΡ. 2:9 

μΔΡρΔΠε3 



ἩΔΡΑΠΕΒ ΟΡΡ. 216 

τπιαταϊ ἡ 305 
τπιαγδστί ρΟΡ. το6 

Δ Γι5 ἔτι. 170 

πᾶγα5 Ουἱπι} 6 282 

τιαίςοπε5 153 

τιαίοτιιπι πα σηϊτι4ο 209 
τιᾶῖλ ΟΡΡ. 88 

τιᾶτεξ 189.451: 
τιςεἰίᾳ ΟΡΡ- 1.4.4. 

τε} 14] ΡΟΡ. 182 
116 1115 αὐγειπα 479 
ΠΏ Π τ." 229 

με! !ετὰ ργεςίοία... 209 
πε! Πογὶδ απγὶ ἔαρ 14.,.4.79 

αἰ  Πἰςὰ5 οὐ. 404 

κιεπαβηί σις 
τεπδίγιιΠ| ΟΡΡ. 229.234 

τε πάτιπΊ ΟΡΡ. 199 
πιοη τίς εἰυ{τ5 761.774. 
τε πεῖς τς Ρ τΠ| 224.,263 
κπιεπετίς τεπ]ρ] ἃ δρυά ςο- 

τἰπιπος 364. 
τιεποῖΐ ΡΟΡ. 186.297 
πιεπεῖί απάς τ68.203 
πιεπείοσιιπιὶ πα σία 186 
πιεπεῖα σαι: το 4 
ἘΞΠΠΟΠΕΟΘΡΟΡ. τοό.198 
τις πτὶ σοῦ, εῖιπι Πιϊδποπιῖ 

πῖθιις, δ ααϊθ5 εχ ρὰτ 
εἰδι5 ἤλπε 26 

διεπὶ πη δ τπα 266 
πιεπτὶ ἰπαά ἰςῖ 657 
πεπιϊαϊι5 “΄13 

αἰεηυτἰπιαηΐ 2ζι 

τπεπυς αἴας ἀεὰ. χ6ς 
κἰοπιιδ ἀρρεϊεῖῖα 47: 
εεπιι5 Αστεα 649 

᾿Διεπιι5 πιάα ὅ:5 
νιεπια 24.1.273 
λιεπιι σου 364. 
διεγα 503 

διεγθαηιι5 ἰδοιι5 200 

ἀιεῖε παραητ είς 696 

διεύςεῖ ας Ζιο 

πειεῆι5 ἤτι, 230 

τε  Π τεῦ πιεμγὶ 18 
ἘΙεγΠλΐι15 ΠΟ Π 5 647 

διεγπη τ πὶ Δα τις 507 

πιεζοπᾶ ΟΡΡ. 204. 

“ 

ΝΡ 
τεὐτῖπος ΟΡΡ. 245 

ὈΓσοΠαΠῚ 170 
τπιοτίςεβ πιοπτ πὶ 455 

πείροιΠόπος ΒΑ γίοπί- 

(Ξ 7ΟΣ 

τπεπιίπὶ 231 

τποῆίη! ΟΡΡ. 2ιο.ζ9 

τυεἰτο τ εδ 131 

τιείαιιῖιι5 ΠΙΟΠ 5 238 

τπεῖτο Πε8 14.4. 
ΠΤ ὁ (7.11, 5210} 0 Ὁ 1:56 

πείπιεπτα ἐ «οττῖς 4.92 
πεῖϊῖοπεθ 93 (627 

ιίᾳ (αα Αἰαθᾶδεπούαπι 

εἷὰ οπαπὶ ἐ Οταςία 273 
εἰθῆ ΡΟΡ. 130 
αἰθόπα ΟΡΡ. 247 
υἱδλϊπιατ επεκατίο 67. 
υἱοπηᾶ ΟΡΡ- 177 

εἴπ ορτίπια 225 

παἰπιιπι ΒΕ Πα ΠΔ δι4. 
αἰπαπὶ πεῖαΠῖΠ,) 67.4.96 
εἱπαάεϊτεΐ 197.283 
υἱπαάο! οὶ 184: 
πἰρετα [παίςι ό67ι 
εαἰτα ρὲ Ιαθογεπὶ 679 

υἱτῇ 4.93 
υἱτ5 ΜΙ Δυγαηϊα 5784. 
εαἱτὶς πιῖγα ἔευτΠ|τὰ5 δζ τηδ 

σπίτιάο 67 
εὐἴτο5 ἐχουίας 294. 

υἱεῖς πηῖτα «ταίδ ε5. 4.96 
πἰτγεοί απι. όξζο 

εὐἱτγίατία αὐε πᾷ 7ι9 

υο5 ἄροιο ὅος 
αἰγίδι5 οὐπαπιεητα τς 
αἰγί 5 εἰοαπεπτία τό 
υἱγίσ!5 αἀἰοπ δ 436 
υἰγίδί5 τὰ 79 
υεἱγε5 απ [ταἰ πὶ ΔΡΡὰ- 

Ιετῖς : 20 
αἰγῆξεϑ τεῦ δεῖς Παπὶ ἀρρα 

{ι 23 

υἱγίζεα τ 5 14: 
ἘΠῚ Πςιι5 οὐδ 4094 
υπιῦτί ΡΟΡ. 207.210 
απι θυ 218 
πἀποςυ!ὶ 675 

υὑἱπάασίιι5 177 

πος 4 84 ἰοπυπιςοπ- 

ΕΙΝΙΒ ε 

π Χ, 
Ππέϊα 630 

ποςοητ ροΡ. 179 
ποσιητ ρΟΡ.170.177.195 
το τευ ΟΡΡ. 2:3.216 
πο (τὶ 220.222 
το] τα ΡΟΡ. 178 
τἀὐ]εαπίμπι ἴούΠΔ 237 
ααἰςαπὶ ἐπί 266 
πτειιπὶ ΟΡΡ. 275 
τσὶ 296 
πγειιπὶ ΟΡ. 275 
υὐἱαορρ. 272.273.4.41 
ετίατίιδ τ50 
υαὐίατιιπι πιο 5 550 

υτίο 133 
υτίςα “789 
υςετα 206 
αἰ Π πὶ ορΡΡ. 21:7 
υὐ]ςαπίμπὶ γα 230 
αὐαϊοαπὶ ἐπ α]α: 266 
ααΠταγπδ χα, 220.234. 
τχῇ 50Ά. 
πχία ὅ9: 
υἱχι πα όο 
ἸΧΟΥΕΒ ΓΟΥΉ ΠῚ 1ΠῈ8 202 
τχοτεδ (ἢ εἱγί5 ατιπὶ 664. 
πιζίτα 788 

ἘΠ 495 
Χαῦτῃΐὶ “64. 

χαθῇ άοι 
χαπίλιβ(γρῖο 599 
ΧΑΠΙΠιιβ 564..63: 
χεπαύςπαδ ρῃ]ΟΙΟΡΙΙ. 637 
χεποοίαῖεϑ “4: 
Χεποςίεβ 64 
Χεπορίοπ. 388 
Χεπορἤϑπςε όι: 
ΧΕΥΧΕΘ 380 
χεγχίβίασα 379 
ΧΕΥχεπα 508 

ΧΙπιο Πα 538 
Χίπορποπίᾳ ργοπιοητῖ.258 
χοῖς ἱπῆια ͵7όο 

χαῖπιις 369 

ἐν μὠβρὴ, με υα τι6.322 
᾿ταὐτίαἀδϑ ΠΣ] 

ζαιϊαίρα 493.496 
Ζασπια 788 

χαστίιδ 501.50 4. 
Ζαστιϑ8 699.702 

ΝΏΙΟΙ δ. 

ζάτη Γεσία γϑό 
Ζαϊεαςὶ ἐπ τπὶ 250 
ΖαπΊοἰχίς τοο 
ζαπείς ΟΡΡ. 258 
Ζαποε ἀρρεί αι 258 
χαπεϊκὶ χός 
ζατίαίρᾶ 494 
ΖΕΔ 234. 
ζΖαίάοςες 529 
Ζεϊετίςα τερσίο 436 
2ε 14 536 
Ζείεα 54: (54: 

Ζείία ς51.5957.559. 560,528. 
ΖΕ ]α εἰυτα 5 788 
χεῖες 132 
ΖΕἰ15 ΟΡΡ. “784. 
Ζε ἐς ηΠ5 ἀσεῦ 534. 
χεϊοτιιπι (ἀςεγάοτίιπι 536 
κεηοάοτιϑ ἰδῖγο 71:7 
Ζεπίςεῖι5 ριταῖα 638 
Ζεῃο 553.64.9 
Ζεπο ἰσοάϊςεπιι5 6:8 
ΖεποηΪΚ ραϊχία 24. 
Ζερίιγτα ὅΣ 4. 
Ζεργγιβ 26 
Ζερῃγτῇ Ποοΐ 41τπ 
ΖΕΡὨγτί πὶ 24.9.. 650.79} 

637.639.757 
χεγεῖγα αιὰ 374. 
Ζειιχί 5 ΓΤ 
Ζειισπιᾶ 4.59 
χαπιοῖχί π 288 
ἰηςΠς “88 
χοί εις οὐδοῦ 26ς: 
χοπα ΠΑδ [ὉΠ 5 όο 
ΖΟΠΑ5 598 
τοπαάτιιηι α΄υΐῃ ᾧ ἀὐιῖοῦ 87 
τοηαῖεχ 89 

χοηπαΡρεῦ σεπῆμπι ἡϊῆε- 
τεητία5 οο 

χοπᾷ αὐϊπα τοῦτα Πίδαις 
ἰπ «αἷο απτ ποπιο ΠΥ 
τς 108 

τοῖζεῦ 2383 

Ζιπηΐ 28ι 
σας 5 ἰαςι5 ͵9ι 
χυπτὶ 47: 
ζ2γαὶ 122.4.7 
τ φοροϊὶς ΦΣγ 

ζγτίιοξ 147 



“ΤΡΆΒΩΝΟΣ ΓΕῺ 
᾿ΠΓΡΑΦΙΚώΩ͂Ν ΒΙΒΛΙίΙΟοΟΝ 

ΠΡΩ͂ΤΟ ν. 

ΗΣ  Φιλοσόφου πρα 
γμαϊείας δἶν νομίζομᾶν 
ἐἰστόρ ἄλλίω χινα» κοῖς 

ἥἉ γκωγραφικίω 5 ἰὡ 

ναὖ χρρομρήμεθοι, ιν 
σκοπγῶν. ὅτισί οὐ φαύ 

- λως νομίζομᾶν, ἐκ πτολ 
λῶν σΐπλογ, οἵ τε ἢ πρῶτοι θαῤῥήσαντες αὖ 
“σῆς ἅψα ὦτα, τοιδ τοί παν σῖν ὑπηρξαν, ὅμηρός 
σε, τὸ αὐαξίμανα)}» Θ- ὃ ἐμλφσιος γνὺ Ἑκοαϊος 
ὃ πολίσης αὐτόν, καϑὼς κοὰ ὅβα τούδρφνας φὴν 
σὶ» Κοὰ σϊαμόκριτος σὲ νὸ δυσυ Θ΄, κοὰ δεκαξ 
αρχΘ΄, κοὰ ἔφορος, κρὰ ἄλλοι πλένους. ἐσι σὲ 
οἱ μετὰ τούτοις, δδᾳ τούδονας ἐπ κοὶ πολύ» 
βιΘ κρὰ ποσεισϊώνι(9. ἰνο]οδυ φιλόσοφοι. 
ἥτε πολυμάϑεια, δὲ ἧς μόνης ἐφικί οι σε 
ποῦ ὄῤγου διιυαπὸμ, οὐκ ἄλλου τινὸς ὄδιν »Ἀ 
πὸ τὰ ϑέια κοὶ τὰ αὐθρώσιναᾳ ὡδιβλίστον» 
1" ὧγντόρ τὼ φιλοσοφίαν ἑδιςἠμίω φα 
σί. ὡς σῖ᾽ αὕτως κοὰ ἡ ὠφέλεια ποικίλκ τις 
οὐσα, ἡ μὰ πτῶς τὰ πολιτικεὶ, κοὰ τὰς ἅγώ 
μονικαὶς πράξεις» ἡ δὲ χερὸς ἀδιεήμίμ πῶν τε 
οὐρανίωψ»κρὰ δὴν ἀϑὶ γῆς κοὰ ϑαλάτες ζώωψ; 
κοὰ φυτῶμ, κοὰ καρπῶρμνκρὰ τῶν ἄλλων ὅ(ὰ 
ἰσϊέμ στχρ᾽ ἐκάςοις ὄτη, τὸν αὐ πον πογράφᾳ 
εἴνσῆρα, τὸν φροντίζοντα Φὰ πόδὶ τὸν βίον τέχ 
νης κρὰ συσϊχεμονίας. Αναλαβόντες δὲ κα΄ 
θέκα στ ἀδιστοπῶμᾶν δ ἐραμένων ἔτι μᾶλ 
λον κρὰ πρῶτεμ, ὅτι ὀρϑῶς πσειλήφαμϑαν κοὰ 
ἡμεῖς, κρὰ οἱ πειὸ ἡμῶν, Ὧν ὅξι κοὰ ἵστπαρχ Θ᾽. 
αὐχαγετίω ἕναε τῆς 2 ,ωγραφικῆς ἐμπειν 
οίας ὅμηρομ ὃς οὐ μόνου οὐ πῇ κα τὰ πίω στοία 
σιν ἀρετῇ στανττίς ἱπσόβ βέθλετοι τοὺς στο, 
λα κοὰ ποὺς ὕσόρον. ἀλλὰ σιεσίόρ τι κοὰ πῇ 
κατὰ τον βίου ἐμπειρίᾳ πὸμ στολισικόν. ἀφ᾿ 
ἃς οὐ μόνον ττόβὶ πὰς πράξεις τασούσίασεμ 
ἐκεῖν Θ΄. ὅπως ὅτι σελείστίς γνοίν κρὰ παρα- 
στώσπ τοῖς ὕςόλου εἰομῳνοις, ἀλλὰ νὸ τὰ πόβι 
ποὺς τόπους πούς τι καθ᾽ Ἑκαστζ, κοὰ «ὧν κα’ 
πὰ σύμττασαμ τίὼ οἰκουμαύίω γίῶ τε, κοὰ 
ϑάλαῆαν. οὐ γα αὖ μέχρι τῶν ἐσχάτων αὐν 
σὴς πτόδώτων ἀΦίώκΟρ πῇ μνήμῃ κύκλῳ πόδι 
Ἴῶμ, κοὰ πρῶτομ μλν Ὅρἰ' ὠκεανῷ στϑβλίκλυ. 
ϑον, ὥασόβ ὄὴδν, ἀτσέφενον αὐτίώ ἵπειτα σὲ 
Τὴ χωρίων τὰ μϑὸ ὠνόμαζε, πὰ σὲ ὑτομνίτ- 
τῷρ τεκμηρίοις σισί, λιβύίω, κοὰ αἰϑιοστί- 
αν, κοὰ σισδνίους͵ κοὰ δδεμξούς, οὖς εἰκὸς λὲ- 
γᾶν Ῥυς “πρωγλοσϊύπας αῥαβας ῥυτῶς λέ: 
«7 γ᾽ τους) πὼς ταῖς αὐχρλαῖς, Οἱ σίνσεσιμ 

ΒΓΕ ΑΒΟΝΙΘ ΡΗΙΠΓΘ 
ΦΟΡΗΙ ΕΝ ΑΙ ΡΗ Ϊ» 

φοΥμηῖ ΓΑΒ ΕΥ̓ ΡΥΪΠΊΗ δ. 

ῬΩΣΠ1 α ΝΑ δά ρΠΠοίορῃῦ αἰτία 
ἘΞ ρεγεπεαλῦ τγαέίατίο, ζ ῃδης 
ἢ Ζαλπὶ μος τεπιροῖς ἐς ἤτκι 

 ΞῚ στδί5 ἀο!εσίπιιβ, ΘΟ Π ἀοταπ 
1| 44πι {1} ες ραταπιις. οί 

593) αατοπὶ ποῆτα Πας πιίηίπι 
αἰρειπαπία {τ οἰτίπιατίσ,, ρεγπηατ5 ἀεςα. 
ταῖυγ, ΠαπΠῚ Ππ| ἐΔπ| Ὀτίπγί ατιίπ σοῖς δα Πιέσ 
ταῦτ, τα ες συ 4λπ| ἐχτίτεγς, Ε]οπιεστς, Απα- 
χίπλαπάον ΜΠ εἴιι5, ΕἸεσαίαιιβ σοη οἰ ῖ5 εἴτα 
(αε ἱπηαυίς ΕτατοΠποπο5) Γ)επτοοτίτι5, Ετπι- 
ἄοχιβ., [)ίςοεαύοῃ 5. ΒΡ Ποτα5, 2. σοσαρία 
το5. ΡΟ μο5 ετίαπι ἘταιοΠΠ  πε5, ΡΟ γ έτις, 
Ρο[ἀοηίτ5, υἱτί ΡΠ] οίορῃί. Μίυτα πιοτὸ αἱ- 
{ςἰρ! πα, εν ἥυατη (Ο]1Π| δὰ ἴος Ορα ροίτε- 
Πΐτ ςοηςε πίτυν, ΠΌΠ 5 αἰτοτίας οεἰξ, ηἰΠ εἰ 5 
ααΐ ἀαίπα {{π||] ὃ ππππιαπα ἱπεισατας: πον 
ταπι τε] ίςετ (οἱ πτείᾶ., Ρμ 1 οἰΟρΠίαπι οἤτε ἀ{- 
ςαπηῖ, Εο ἄειπὶ πιὸ 40 πατία οἰξ αὐτὰς. συκεαᾶ 
Δάτεβ πγΡΆΠαβ. Ἂς οπεεν Ρτίποίρυπι; ΠοΠς 

{γ{Π|, ΓΕΓΕΠῚ (5 πιὰ Πῖ|α δα ςοὐἱε[ίτπ), τετγε 
Τί τ ππαγτ1π| ((ἰεπτίϑ πη; Πί πγα! |π|, Ρ]Α Πτα ΤΊ ΠΙ, 
{πιέξει δ α] οσιιπι, ας ρα Π 65 ΗΠ ΙΕτῸ 5 τεσ 
πεῖε [8 εἰς Ηςς εὐπά πὶ ροδι αι] ἢ οπιίπεπΊ, 
Πυί αττοδ υἱζο;, ἃς [ΟΠ ἰςίτατοπι σαγα δύ ςορίταν 
τίοπε ςοπηρ]εζξαταν, Ἐχ 5 δυτεπ) ἥτε αἰ δία 
σης, απυπιηιο ἐς ααπιεητοβ, πιασίβ αἀΐηας 
«οί ἀογεπηι5, ἐπ ΡΥίπγΐ5 αιμία δέ ΠΟ 5 δ αιδίος 
τε5 ποτ τες ἐίαπταϑ αὐ]ίτεατί, εχ αι. ΗΙρ- 
Ρτςμ5 εἰξ, χα ΕΟ πτευττπι ἢ υΐτι5 ροτίτίος ρτί 
ΠΊΔΥ ΠῚ δυτοτοπι εἴς ττα  4{τ. [5 Ποη (Οἱ τπὶ 
πηίπετίοβ ρτίογος ἃς ροϊ ογίοτες αἰτίατο ροῖ 
τίςα Γαρετασίς, (τα ετίᾶ ἐρία ἐεγπιέ τεγυπι εἰπε] 
{π|. ατια 46 πτ2π|(ρεζίαητ. ἐχροιίοπτία. Εχ 
40 πο πιοάὸ Πηρυΐατε λά γο5 σεγεπααϑ ἴα 
αἰππὶ Δ ΠΡ ιπτ, τ ρΠ τίπιαϑ σοσποίζογοτ, σο- 
σηίζαδῷ ρΡοίξετίς τταάογεῖ, πειτοτίατι ὃ Ππ- 
συΐλττιπι ραγτίιπη οτος, δύ αί ρει οσὐηεξιπι 
ΟΥ̓ οπη, τεταπι πο] τες Πα τα ΙΓ πτιας πηατε 
(απτ. Νοη επίπι δ ἐχιγεπιοβ αἰζρ ἰρῆτς τοτ, 
“πνίποβ ρεγποηίοτ πχοπιοτία, οἰτου πη! αἴταπν 
ἀν πεςίρίλπι ργίπιὺπι ἡ] 4επὶὰ Ὁ οσεαηο αἷ- 
[υτᾶ ([ἰςὰτ ο{{) ἀςπιοπίταίἜει, ἀςείπαςε ρ]ογα 
Ἰοςα ποηγίηατίπι ἐχρτείβ Ποτ,πσπι Πα ποτὸ {7 
σηίϑβ συϊδι44π| Οσςατίτι5 ἐπ Πππταῖτοτ, ἃ [τις 
ἃ Δειβίορί, δ δίάοπίος, εἰ Ἐτεπιθοσιαος Οὐ 
Αταῖσεβ Ττοσϊοάγιας, μος εἰξ, ςαιιριπαταπι 
ἱποοῖΐδδ ἐπε ΔΙ Χοτίς.. σευθίς οἱοοιτας εἴτε. 
(υἱ ποτὸ 4 οἵτιι5 ὃ. σαί ρεττίποιοητ, 

ΕἾ οΡίςυχίῃ5 



2 ΦΊΥΚΑΡΟΝῚ8. ΔῈ ὁ 6 ΚΑ͂ Ρ Η, 
οδίζυτίας Πσαίβολαίς, συο α αἰ παητιπ οσεαν 
πο. Ηίης επίπι οὐἱσπίσπι (οἷςπι, δύ πῃ σης 
οςοίἀεηίςηιν ἕαςίς ρατίτετ ὃ (ἐς [46: 

χἰϊα4. ἐς ἰπιάς το ςθη8 τ !Π[5 18 (οἱ ρει ςαΠξδχαῖ δυγα, 
Οὐ ςξαπί εητ25 αἰτίρταίσσετναι υπάδ5. 

εα4,9. Τῃ οἰ ἀ{τ οσξαπο Πχ { σεπτί[δίπγα (Ο] 15, 
ἸΝίρστδητοπι ποξέεπι, δ μηλάίἀφηπτία Πάοτα ἀ( 

ςἐΠ8. 
Βογὶδ ρεη. ἃ Ἐχ οσεαπο υδεϊίςοι ἀἰ είτε Εοττη ετίατι 
αἴρῃ, ἘΓ5) ἰπί οςςαίσμι ἱποοίαπί, πτουιδισπι ἐοσΠεἰταῖξ 
ἠεγαίοία εχ : Σ ; ; 

τ ρκραηο 4:- ὉΠ επαίε, δύ δοτίβ τεπηρεγίεπι "σαπὶ (αὐ αἱάε- 
εἰς τι ΗΠ ραπίσαπι παιιίσατίοποιη τς! οχῇΠΤετ, 

απὸ δ Ηείςσαῖεβ, δύ ροϊειία5 ΒΗ σσπίςες ἐχσ 
εἸοίταπι ἀπόϊαγαητ, δ. 1χτέ ἱπυρετγίππι τεππτεν 
το, ροί᾽ χιο5 δ ἰὰ οπιαπί, ἘΕΠίς είπὶ δέ ἔδυο- 
τία5 Πρίτας, ῃἐς δύ ΕἸγίϊαπι ςαπηριη εξ ρος, 

- τὰ ἀσοληταῖ, πη ΄αςηὶ ἃ ἀεί5 αντς στη εἴς 
ἹΜεπεΐαιπη αἰειίι: 

Θ4..4. ἘΠ Πυπτ δά ςαπλρ α Πππττηδ 5 (6 Ππ|τί5 δα οτας, 
ΤΝυπλίπα τε τηίτξης, Παυςη5 δέ πυης δή α. 
πΊΔΠΙ 115. 
ψίδυς υϑί εἰ είς, ποη πίχ, ἢγθοτηαι 

ταῦτα, 
ΟΟὐςεληιβ Ζερηγεί [σλτο5 οχυίοίταί αὐτὰ, 
Ἐουτιπαῖς ετίατη πα σοηῖγα ᾿]δυτίταπίς 

ἥπεπι δ οςςίδοεπίοηιἑτας (Οτταπι αυΐάσπι δα 
Ῥάττεπι δ ΗΠ ραηίς τοιπιίπιιβ ςοπουγγίς, Εχ 
ἀρίο αὐτοπὶ ποπιίης πιδητοίξιτη εἴ, συ η 
δ μδ5 ἡρίαϑβ ἰοοϊίςες οχιΠἰτηα θαητ, αυία δία 
πιοάϊίἰοςί5 ρτορίη σις ἰογεης. δε4 επίτπη ἄ εν 
τηέσρεβ δά οςεαπᾶ ἐχίοπιοϑ εἴς πηαηϊεἰξαῖ, 
συὸ ἐχίγοπι συΐάσηι, 
Δειμίοροβ αυί Βέξατίαπι ραγαάτί απ Ποπιίν 
ταυτὶ ΦΧΙΓΕ ΠΗ. 
Νεςστεγὸ ἱπαηίτεῦ ἀἰξέσαι ἘΠ δίατίαπι ραν» 

τίτο5. εἴς, Πὰς ροίξετία5 ἀσπιοπταδίταγ, 
εἰκ4.«, πο δυτεπι 4 οσοδηΠ1 αἵτ, 

ἱπρρίτογ οςεαπᾶ ατῷβ ἐρυ85 ρίεἰαίε ΡῬοτα 
Δειβίοριμ Πείξέτητ ρετῆς, 
(υοα αὐτῷ δζ {εριεπυίθπαϊ ἐς αὐ τίς οὐὰ 

Εχίγεπηα, [ αὐ Οσεάπιαν, πος ρᾳίῖο (Ὁ πε. 
πιίης ἀεί Ιοσιεης, δέ αἰ ἀσοης, παπαῖ, 

ε4..8, Οὐσεαηί (ο]α εἰξ πσάατυπιαζηας καοτίβ ἐπ - 
᾿ Ῥεῖ. 

«7 Ναπιφρογιπίπι δζρ[αυπτσηι οί πὶ ἄς, 
 ατομπίεαταγ σατο οη ἐπίην ουπὶππο {π||Ὸ 
«ὁ [εππροῦ ρραγσπτί τοῦ οἰγοιτησοϊυσαπίαν ἃ- 
{ἴτο. (ΟἹ Πλ τπ “ἀγα Πὶ ας ἰσαογία αἀϊχίῆςι εχ- 
Ῥοττοαγ, ατίοο ΠΠτται ἐπιρ ογί είς πη πιὲ ἀλπι, 
Πδητ. ροτίπ ἐς ςτὸ οἰτιοΐδτς τν 5, ὉΠᾺΠῚ ἴα. 
τι ποιοτίτ, ΕἸα σα πίον ον 6{Ἐ| Αἰ τεγατπα 1Π- 
τοῦ {6115 ποσά απ ςοϊ οςατατῃ ἐχιίς, Ν᾽ ς, 
κὰπι ἐχ πο Βμοσπίςεβ ἀμποιαμείμηῖ, δ δά 

Οὐ [α. 

αἰνιῆομδα Θ’ ἐκ Τδὶ Ὅρ᾽ ὠκεανῷ κλύζεδυαι. 
οὐθονσὲ τὴ αὐίοιοντῳ στοιε ἐν ἥλιοψ, νὸ σϊυδ» 
μᾶνου εἰς ποντον. ὡς δὲ αὕτως κρὰ τὰ ἄσρα" 
Ἡέλιος μὴν ἐπεῖζα νίο; σπτ᾿σίξαλλον αξόραιᾳ 
ἐξ ἀκαλαῤῥέσκο βαθυῤῥόου ὠκεανοῖο. 
Ἐν σ᾽ ἐτσεσ᾽ ὠκεανῷ λαμτγῶν φάος ἠελίοιο, 
Ἑλκὸννυκτὰ μελαιναν, 

Καὶ ὧν ἀςόδας λελουμβύους δ ὠκεανοῦ: 
λὲγφ. τῶρ σ᾽ ἑασεοίων αὐαῇοῶμ, κοὰ τίὼ δὺ- 
σϊαεμονίαν ἐμφανίζει, κοὶς πἰὼ σύκρασίαν 
“ποῦ πϑδιέχοντ "πσεπεισμθυθ-γ ὡς ἔοικε» 

δὸν ἰθηρικὸν πλοῦψιεφ᾽ ὃν κοὰ ἡραπλῆς ἐςρ 
τόυσε, κοὰ οἱ φοίνυκ δι’ ὑς ὅρον, οἷ τόρ κοὰ κῶς 
σίχον τἰὼ πλειςίω αῤχίω. μετὰ ταῦτα σὲ 
ῥωμαῖοι. οὐ χοκῖϊθα γοὺρ αἱ τό (εφύρου τανοαξ, 
οὐτοῖῦ θα δὲ κὸ “ὁ ἀλύστομ στοιει πα δον ὃ τοις 
τῆς, εἰς ὃ παεμφύάσε γα ὲν μβνελαύμ φπ- 
σιν σο δὴν ϑεῶρ" 
Ἀνὰ σ᾽ ὅν ἠλύσιομν παιδίον » κοὰ πέρατος 

γαΐηρ {θυς. 
᾿Αδαύατοι τοι μψουσιυ ὅθι ξανθὸς ῥασϊάμαν» 
τῇ πόν ῥκΐση βιοτὴ πὲλᾷ αὐθρώπτοισιψ, Ἢ 
οὐνιφετος, οὔτ᾽ αὖ χειμὼν πολὺς, ὅτε ποῖ 

Αλλ᾽ αχὲ ζεφύροιολιγὺ πνέιοντᾶς ἀντι. 
Ω κεανὸς οὐίησι, οὶ αἱ, ἣν μακαάβων σὲ νᾶσσε 
“πὸ φὶ καυρουσίας ἀσὶ φὶ ἐσκέτης πῶς σύ 
σιν. καί᾿ ὅ μόν Θ΄ σωωτρὲχά κοὰ Ψ τῆς ἰβκ- 
ρίας “Ὁ ταὐταητόδας. ἐκ δὲ τό ὀνόματος στε 
λου, ὅτι κρὰ ταύτας φὐόμιζομ δυσϊαξμονας» 
οἴχ ὁ πλησιάζειν »οιούτοις χωρίοις. ἀλλα μίω 
ὅτι γε κοὰ οἱ αἰθίστσες ἕσιοτοι ἀϑὶ Ὅσο ὠκε- 
ἀνῷ υἹηλοῖ, ὃτὶ μϑν ς α, οι" 
Αἰβέοττας,, "θι δεχθιὶ δισϊαέσυ τοι τοατοι οὐὖ- 

"- 

οὐ δὲ τό, διχθεὶ δισϊαξαπτοι, φαύλως λὲς 
μϑύου, ὡς σϊειχθήσεποι ὕςόδου. ὅσι σ᾽ ἀϑὴ 
Ὦ ὠπεανζ" ᾿ 

Ζεὺς ὃ ὃς ὠκεανὸν με ἀμύμονας αἰθιοσπάας 
Χϑιζος ἐξα μετὰ σϊαζτα, 

ὅτι σὲ κοὰ ἡ πεὸς ταῖς ἀὔκτοις ἰσιατιο 
“ἡδωκεανῖσις ὄδμ» οὕτως ἀνίξαϊο ἀπὼν πόδὲ 
σῆς αῤκτου" Ἶ 
οἵ σῇ ἄνμορός ὅξι λοιπηοῶν ὠκεανοῖσ. 

Διὶ μᾶν γαρ πῆς αῥκτου οκορὰ στῆς μα» 
ξκς. τὸν αῤκτικὸν σϊαλοῖ, οὐ γοὺ αὖ ποσού- 

αὶ ὀεϊρῶν οὐ Τωβ κὐερ χωδίῳ πόδιφίρνν 
μϑύων Ὅο᾽ ἀεὶ φανόβῷ, ἀΐων ἄμμορον ἅπασα 
λουπρῶν ὠκεανοῖο, ὥς τ᾽ οὐκὶ τ᾽ ἀπειρίαν 
αὐτό κα πταγινώσκουσιψ, ὡς μίαν αῤκτον αὖν 
“ὶ σϊυοῖυ εἰσύτος" οὐδὲ γαὺ εἰκὸς ἰώ σου. τἰὼ 
ἔπόδαν μὴ ἀτροθεσῆϑαε. ἀλλ ἀφ᾽ οὗ οἱ φοί- 

γικόδ' Ἐσημειύσιαν το 5 κοὰ ἐχρῶν τὸ πρὸς τὸρ 
σλουῦ, 



ΤΕ  ΒΙΝῊ ΜῊ 

πλοῦ. παλίλθεν κοὶι εἰς ποὺς Ἑλλίωας τίὼ 

διάταξιν ταὐτίω. ὥς στόν κοὶὰ πὸμ βερονίς 
κας πλόκαμον. κοὰ τον καϑωθβομ» ἐχθὲς κοὰ 
πρώΐω κατωνομασμδύοψ.. πολλοὺς σἵ᾽ ἐτε 
νωῦ αὐωνώμους ὄντας. καϑαάστθρ κοὰ αἢα- 
σός φεσιψ. οὐδὲ κρατας οὖ ὀρθῶς γράφει, 
οἵος σ᾽ ἀμμορός ὅδι λουτηρώψ, φόύγων τὰ μὴ 
φδυκτοί. βελτίων σ᾽ ἡράκλειτος κρὰ ὅμη 

ρικώπόνος.. ὁμοίως ουὐὐης τό ἀρκτιοῦ, τίὼ 
αὐκτον ὀνομάζων . ποῦς γουρ κοὰ ἑασόβμας 
σόδματα ἡ αβκτίθ'. κοὺ αὐτου τῆς αὔκτου 
οὔρ(Θ' αἰϑοίου διὸς. ὃ γὰρ ἀῤκτος, ὄξι σῖυ: 
σίως κοὶ οὐατολῆς ὅρος, οὐχ ἡ αῥκτος. [5 

᾿ μὴ σα τῆς αὔκτον, [ὦ κρὰ ἅμαξαν καλέ, 
κοὶς ἣὃὁμ ὠοίωνα συκόύειν φκσὶ, ὃν αῤκτιν 

κὸν σϊκλοῖ, σα σὲ τό ὠκεαν οὔ ὴὸν δοίζοντα. 
εἰς ὅν. κοὰ ὃν οὗ, τὰς σϊύσεις, κοὰ τὰς αὐὰ» 

σπολὲςς ποιῶτοι, ἀπὼν σὲ αὐτὶ σρεφεδϑοὶ, 
κοὰὼ ἀμοιρεμ “τό! ὠκεανοῦ, οἵσῖῳν ὅτι κατὰ 

σημέϊον Ὁ ἀρκτικώτατου τοῦ δοίζοντ Θ’ γί. 

νετοίι δάρκτικος, ἀκολούϑως σὴ πούτῳ Ὁ 
σποιμτικὸμ ἁρμύσαν τοι", τὸν μὴν δοίζοντα 
ὑφείλομᾶν οἱ ἐχιῶνι, “πο ἀδὲ σῆς γῆς οἰκείως 

ω ὠκεανῷ. πὸν σ᾽ αῤκτικὸν. πῆς γῆς ἃ- 

σηόμδνου, ὡς αὖ πὼς αζόϑασιψ κατὰ πο αῥ- 

κεικώτατου τῆς οἰκήσεως σημεῖον. ὥς τε κοὶς 
ὧδ τὸ μόρ!Θ’ σῆς γὰς,κλύζοι τ᾿ αὖ [63 ὦκε, 

ανῷ κατ᾽ αὐτου σὲ, κοὰ τοὺς αὐθρώττους οἱ» 
σὲ ποὺς πῶσβορἑους μάλισι, οὖς ὀνομαεὲ 
μὸν οὐ σϊαλοῖ . οὐσὲ γοὺρ νωῦ στοῦ κοινὸν ὄνο» 
μα αὐτοῖς κέντοι πᾶσι. τῇ διαίτῃ δὲ φρά" 
{: νομίσας αὐποὺς ὑσογράφων : κοὰ ἀν, 
γαυοὺς ἱπτπεμολγούς, γαλακτοφα γοὺς «βί 
ονς τε. κοὰ ἄλλως σῇ ἐμφαίνει πὸ κνυκλῳ 
πόδικει ναι πῇ γῇ τὸν ὠκεανὸν, ὅταν οὕτω 
φησὶν ἡ ἥρα" 
Εἶμι καὶ οψομῆύν πολυφόρβου πείραᾳ γαΐης, 
Η , " 
Ὥκεανομ τὰ ϑεῶν γῆνεσιψ. 

τοῖς γοῦ πόδασι πᾶσι συυήθῳ λίγει τὸν 
ὠκεανόν. τὰ σὲ ἰσια τὰ πόδατα κύκλῳ πόλι 
πειτοι. οὖ σε τῇ ὑπλοστοιΐα τ ἀχήλέως ἀασί 
σὺς κύκλῳ πόδισιθεσι στον ὠκεανὸν ἀϑὲ τῆς 
ἔσυθ' ἔχετοι σὲ τῆς αὐτῆς Φιλοπραγμοσύ 

νης κρὰ; τὸ μὴ ἀγνοεῖν πὰ πόδὶ τὰς πλμμυ- 
οἰας τό ὠκεανοῦ κοὰ τὰς ἀμπώτεις, ἀψοβ 
ῥόου ὠκεανοϊολέγοντ,. κοὰν τοὺς μὸν γοῦ τ᾽ 
αὐίασιψ ἐπὶ ἤματι, προὶς σΐ αὐαροιθοῖει, Εἴ κα 

ἐ μὴ πρὶς, ἀλλα σὶς πεέχο Φὶ ἱσοοίας τἧδαπε 
Οὐσας ἢ φὶ γραφῆς διαμαρτημθης. ἀλλ᾿ ἥγε 
“πθαίρεσις “οιαύτη, νὰ Ὁ Ὁ ἀκωλαῤῥίταοῦ, 
χε τινα ἐμῴασιμ τῆς πλημμυρίσὺς εἐχούσις 
πἰὦ ἐπίβασιμ πραξαν νὴ οὐ τελίως ῥοώσῖφ. 
“ποσεισϊώνιΘ΄ σὲ κὶ ἐκ τό σκοπέλους λίγαν 

3 
παιίσατίοηξ εἰ5 πτεραηζ, πδῆς συοῷ αἰ λη- 
τίαται αὐ (γαοοβ δοςείβις : σαεπιδαπιοα δέ 
Βετεηίςε5 οςίατίξ δ (λπορᾶ,απ5 ποπγξ μα 
{ζεστὸ ἀΐε αατρτγίάίε παϊσατῖ εἰζ (ΟΟΙρΙ ατα5 
ετίᾷ Ποςτόροτς αδίῳ ποπηίπείυς ἱπαιίς ἄτα, 
ταϑ)ίαππε. Οτατες ἱστξ π γεδεἐίςτίδέτ (ΒΟ τι5 α μηδ 
ααογίβ ἐχρεῖβ) ποπ ξιρίεπαα [ισίεης, ΝΟ], Βοιπετὶ, 
115 ΗἸεγ δε ἔτιι5, δ πηαρίς Ε]οπιεο σοπί 818, 
ααί ρτο οίγου!ο αγξίςοο αὐ, (4 εἰϊ ατίαπι πὸ 
πὐίπατ, Αυτοτα ἐπίπι εἴ πείρετα τεγηγίηί τ υὐ 
(,, δύ ρύο υτί ογεῃί [οταί5 τεγηλίπιιβ. ΝΑπὶ ΠΟ 
ατόϊος,(ς  αὐέτίςιιβ ἐρί{π|5 οὐται5 ὅχ οςςαία εἰξ 
τεγπιίπιι5. Βεγ ατίλπι επί, ται ὃ ῥ᾽ αυίεγτί χά. 18, εὲ 
παηςαραῖ, εἰ Οτίοηςίοτγιατε αἰ οἰτ, αγ εἰς (4, Οὐ [1, 
πὲ ἀεεαταῖ: ρεῖ οςεαπῦ δαζοτῃ ΠουίΖοητς, ἱπ 
αι εἰ ἃ γιὸ ἱρίοϑ οςςαίαϑ οττασίῃ ςΟΗςίτ (α 
πειὸ {ΠΠ|π ττοττί, ετ οςεαηί ργοσίι ἐχρειῖτζ εἴα 
ἀϊςοτεῖ αὐ Πσηῦ Ποιίσοητίβ, σαί πιαχίπγέ ας 
ςοάϊι ἡ ατὥοη, αγουτα ες ποις ατςαπ|, 
(σίςξαηπεητεν αὐπῶ αΐς πὰ ροετα ἀρΡΡΙ ταπὶ 
τ65..4 Πογτίξοηιζς δςςίρετε ἀεθειης, σποά πὶ 
τειτα ρτορίπααίῃϑ εἰς οςοᾶπο, [ρ(απιττετὸ οἰ 
οὐ αγέξίςπ, αυΐί τεττᾶ αἰτίη σίς ργορίησυίία 
τί5 Πσπαπι, ποῖας δά [ἐπίστῃ [ἐςπ ργορίην 
πα ςίπτᾶ ρουτίοπεπι δά αὐόϊο; απο οίτγοα εἴ ε 
Ραττοπὶ [εῖγας ΟςοΔπῈ5 ρετ(ςίρίπιπι ἱπιιπαῖ, 
Ἐε(εριζείοπαῖςβ πηαχίπις ἀσποιις Ποπιίπε5, 
4105 ποπγίηατίπι σαί Πδια (ἀπὸ ςοπηηοπ, 
{ται πεσάππι επίπι μᾶς ετίδπη οταῖς σύπιιπε 
115 πουεπ πηΐποι{5 ἐπ άίτιαι εἴς, Οςτογααι ἃ 
τΐπσησί χτ {105 εἰοηιίταν Νοπιδάας, 4 εἰἘ ον; Ὁ} ὃ 
ἴῃ ρΡαίςεπαο ρεςογεαίϊιετοβ, ζ ἐο5 ΠΟΌ:]ς8 ἃ 
7085 πιυ!σςτο5,[αςὲε πείςεπίεβ, δ Ιοςαρίετοβ ἰ 
ἀείοτθες. Ἐτ ρυδίεγεα οσεαπὕτετιτγαβ οἰτοαίτε.. 
ἀεπιοηίξεατ,απι [τπὸ πππς παϊίτίη πιο: 
Ρο, αὐτο! υτί5 αἰπιος σοπβηία ἰρεεπι, 
Ο:εαπαπιῷ ἀεῦπι σεπίτοτεπι. 
Τειηίηᾶ εηΐπὶ σα ἐί5 αἰΤαείαι οἰ οὐ σατὶ 

ἀίςείτ οςξαπαπι, ποιι(δίπια πεγὸ ἀπιἰοίτι15 οἰτα 
σὐπιείησίτ, ες ἢ [αὈτίςαπα{5 Α (Π{ΠΠ18 ἀΥπίβ ες 
εἴγρεο, εἴτοα ει οτᾶβ ροηίς οςεαπῦ, ΕΟάς ὦ» 
τίὰ ρεττίηει ἀΠίσ 5111 πα {Ππίο, πὸ ἃ εἰτα 
τί5 εἰγεάεμητίβ οςεαηί οἰ πατία πεηπδζβ ίσηο 
ταις πιο ὁ ςατηροβ πιπάετ, ποάὸ πιά ες 
Δγείςεητο5, ΟΠ ΓΈ Πιπιπ πηεπιογᾶῖ ΟΟΟ Δ ΠΙΙΠΊ, 
Τεγῷ ἀϊείςαπἀϊετεπιεπϑβ, τεῦ {πστίρίτ απ 445, ον. 
Ἑτεηίπι ἢ π τευ [εα ὲ5 αοςί τ, εχ αςοίάξτις 

[ογἤτδη μι οτία, αυταβετγγαηῖε ἀ εἰςείρτίοπ ας, 
Οριετγ εἰαίπιο αἱ δαί ἐπττυτίο, δ ΠΠπ πὰ οςοά- 
πίΙεπῖδ5 ας η5 ππ 25,4 παπα ἱπιιη ἀατίοη 5 
Παδεῖ ἐχρεείβίοηςζ, ΄σακ ἀςςεππι σαίά επι]ς, 
ΠΕΠΊ. Ποη Πιιχᾶ οπιηίηο ποπεπγεητῷ ΠΡ ἐαΐ, 
Ῥο(ἀοηίι5 ουπιίςορυϊοβ  πιεγαῦ τοζίοδβ, ἰπ, 

ἃ 2 τετάυπι 



Οὠ[ὃ. 

Οὐ α. 

-ς 

ὲ 5 Αἰ ΒΘ πο. ὁ Ἑ σα καὶ ἈΡΉ- 
οἶδε απάλίος Δίσας, ες ἥτππις ἀρρεϊ ες οςεαπῦ, 
εἰα5 Βχᾶ δέ ατίοο5 ἀςπιοηίεγασί (ρὲ 
τατιγ. Θείπισαι συί τοί δουπατ πετὸ παΐ- 
11 ς«υπιτατίοπε αἰ εἰς, ἵΝοη εηΐπι ἐρία ἱπππ 
ἀατίοπίβ ἀςςεῖίο Παιίατ! σατίαί σσραταπάα 
εἴ σσόπιασίς πεηπαζῦ τα 5 εἰ ρία τε στοῇτο. 
ΤΩ ποα Οτατῖαϑ αἱτ, χυίρρίαπι πε πλΠπ5 (ὁ. 
εἴ. ΑΙ συ ἐπίπτας τεΠιτῦ, εο ἀζῷ πιοάο το- 
τασι οσεαπᾶ ΠαπιζρΡ ε Αἵ, ΕἸ απὶς ετᾷ ραττξ 
Αἰ χυᾶ ἀἰςίς οσςαπί δί Παυπιίπίς Πυχᾶ, πὸ χε 
ἀζξεοτίαϑ,ε α ραιτί5, κα ππης ἱπαϊπείη πιοα, 
Ον-εαπί ἤαχαπι ἢιμπιῇ σπὶογηλῖθα τε! ἐπαί, 
Ατῷ υασιίΠλτὲ πτατ5 αὐ ππεπιδιιογαί τπΠΠ6Δη}. 
ἵνοη πηϊπογίππι, (ε α Πιτηίπί5 Πυχᾶ ἰη σοοα 

πὸ Εαἰχίτ ρατίεπι οςεδηΐ οχιἐοητῷ, αυδπιτεῖα-, 
Ποηξ συρηάα, Ππιιηγῷ» αὐ ἢν ἐπια! τορίςο τ 
δα!τταὶ ροἰιπη ρτοςεαςητ, (γαίςς ἀϊχίυ δῆς 
πὲ τεἰΠαυση5 Αἰ απα8,.(η οὐρα ῆῸ δάδμος ες 

Ροῆτι, Δταοεὸ τοτα γε!παποης, πε ὲη ἐδέο Δ6- 
δαυςῇε, Ποεί αὐἱηίπιξ ροτείί, δίς αέσπη ἐπα 
Τείετγαις Παπῆ συτίαπι, (Ηποπιειι5, 
ἸΝἸατίβ ἐπίτ δα αη ἄδηι. 
(Λποά ςειτῤ αἱίαα ααδ αι σσεαπι5 ΠΟ. ογαί, 

Τιας ἢ αἰίτει δοςίρίαβ, εἤ οί τ σσεαπῦ ἐστείν 
{π5,1π οσεαηῖ πεηίατ, Ν᾽ εὐ Πρες Ιοη σίοτί ἱπν 
ἀϊσετεηε(πιπτοτατίοπίβ. το δατεπι Παδίτα 
ὉΠί5 τοῦτα Πτίπίαϊα, ρυίπτῖ ἃ ἰσηΓα ας ΕΧΡ οτίν 
επτία ςαρίςηα εἴς. ἵΝαπι φυδοσπῷ ἀςςράογε 
πλουτα δ τ15 δά τογές ποῦ Ἴπ|ὰ ροΠ θη: 
εἴξ τπατς οσαςζηίτ, ατο ἃ οσσαμῖ ἈΡΡΕΙ]ΔΠΊ115: 
αὐἰδί ποτὸ σπία ρετοίρεις ποὺ οδείσίοτατίο ἱρ 
{Δ ἀεπιοηίίγας. Γνατβ δ Ὁ αὖ οτίεπτε, απο 
αὐ πο ρειτίπεξ, δύ} οςοαίσ, σποά αὐ Ηἰ- 
ίραηος, δ [Μ]αιιτίταηο 5, τὸ Ρ]αγίπη 40 αὐγὰ, 
Τὶ ρατῖς, ας Βουφα παι σατίοηίδι5 αὐ δέϊ, κ᾿ ε 
Π}σασπι αὐ ἤαποοῦίς τε Πρ εἰζαίεπι ΠΟΡί5 ἐπὶ 
Οὔ τϑείοποπι ἱππαπίσαδίϊς, φαία σαί σίτου], 
πααίσοητ, δζ ἑητοτ (ς οδιτίαπι σοπηηη [ρα Πτιγ, 
ἨῈΠ| ἀπιούπη ἤτητ Νοη πυιήτιτ ἐἤ ΠΠ 15 
ἘΧτηῦτι5 σοτῦ αἰ Ταητή5 σοπιροπαῖ, ἡ ηὰο 5 
Ρεγπτσαῖε ΠΟΡί5 ]ίσες, Νεσιοτὸ ροίασι5 ΔΙ 
τίςαπι δίππατς εἴτε ρυταπάπι εἶδ, σα ά ρτον 
τα πεπτίδιι5 απσυξεξ αἰ Πίη σι ποππθα5. ἢς 
επίην {ἘΠ πιτὸ5 ποςᾷῦ αυ 115 πατιί σας ΟΠ 5 ἀπ 
δίτας ργοπίδοαῖ ϑεά τα πηῦ ροτίμ5 σοπτίηπα- 
τὰπὶ σοηΠυί ἵΝΝᾷ χί παπίσῇϑ οἰζσαπγίγε σο πὰ 
εἰ ππτ΄ ςππάς τεπεγΠςητ, Πα  {Π|8 ΠΡῚ τεῦ 
τᾶ ςοπείπεηξξ οςοιτῆε ρει δ ζει, στα υἱτοτίο 
τείπιρεάίοεπτις παιίσοτίοης, (είς γείεζξοϑ ππ{ 
ἔς ἀἰσογεπτ εὐ ρ εν απνοίσαιίτατζ, ἰησεπείᾷ, 
εἰ (οἰτταίης, ὦ πὲ η10 πτίπιτϑ ἄτασε σασίπηι Πα 
Ῥετοῖ, ας τιαπίϊταπι, ροετῷ; οσσαηο ἀοοίεητεβ 
ξδίτι5 πἀατιμα, (τ Πἰσεῖ ἀςςοῆτι5 απ τεςς 5 

ποτε μδν καλυσηομδύσυς, πούκ δὲ γυμνουμξ 
νους. ποὺ ἐπ τόϊ πτοταμὸμ φοίναι ἣὸυ ὠκεας 

νὸν. εἰκάζει Ὁ ῥοίσες αὐτόν ἀϑὲ χὰς πλημ- 

μυρίσϊας Ἐμφανίζε τα, Τὸ μδν οὖν πρῶτου 
πὸ δὲ σϊδύτόμου οὐπ ἔχει λόγον. οὔτε γοῦρ 

σποταμίῳ ῥδύματι ξοικον ἐπίβασις Τὶ πλείε 
μυρίσυς, πολὺ σὲ μᾶλλορ ἡ αὐαχώρησις οὖ 
ποιαύτη. ὃ, τὰ τό κράτη λόγος δσϊέσκα 
πὶ πιθανώτερον. βαθύῤῥουμ μόὰ γαὺ κοὰ ἄ- 
“ψσῤῥου λέγει, δμοίως σὲ κοὰ στοταμὸν τὸ ὅν 
λον ὠπεανὸμ. λέγει! σὲ κοὶ μόλίΘ: “δὶ κεν 
ανοῦ πὸ ποταμὸν, κοὰ σπτοταμοῖο ῥόομ, οὐ πάν 
ὅλου, ἀλλα τό μόλους, ὅταν οὕπω φησίμ" 
Αὐτὰρετσὰ ποταμοῖο λίπον ῥόομ ὠκεανοῖο, 
Ναῦς ἀ σ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσας ἀὐρυπτό» 

ροι9. 
οὐ γαὺ τὸν ὅλον, ἀλλεὶ ἂν οὐ 6" ὠκεανῷ 

πόνποταμοῦ ῥόομ μόν Ὁ)’ ὄντι τό ὠκεανοῦ. 
ὅν φησι ὁ κράτις αὐάχυσιν τινα Οἱ κόλττον 
δὲ δ νότιου στόλον ἄγ πὸ χειμόβινοῦ πηρὸν 
“κακὸ δέλποντά, ὥθου γοῖρ διυύαιτ᾽ αὖ τις ἐκ» 
λιπὼν ἐπι ἔναι ον ζο᾽" ὠκεανῷ, πὸρ σὲ ὅλου 
ἐκλιπόντα ἔτσι Εἶν φῇ Ὅϑρ! ὅλῳῦχ οἷόμ τε. ὅν 
μηρ Θ᾽ σῖξ γε οὕτω φησι͵ ποταμοῖο λίποφν δό 
ουὅ σ᾽ ἵκετ κῦμα ϑαλάοσης, ἥτις ὅπ ἄλλι: 
“ἰς ὄξιν, ἀλλ ὠκεανός, γίνετῇ ὅν, ἑαὺ ἄλλως 
σἴέχα, ἐκβὰς εκ Σ ὠκεανδ, πλθον ἀς σὸν ὠπκε 
ανόν ἀλλὰ ταῦτα μὴν μακροτόμας δ δγαέ 

ἘΠῚ δὲτο, 9 ΠΡ μν ΔΣ - “ » 
πῆς. ὁὰ" ἡ οἰκυμδύῳ νῆίος ὄν, περῶτον ἡ ζ 

φὶ αἰδδήσεως, τὸ πείρας λησηεὸν στανταν 
χῆ γοὺ ὅστου ποτ᾽ οαὖ ἐφ κίον γίγονον οὐθρώ 
σοῖς δὲ τὰ ἰαατα τ γῆς πεϑελθευ,εὑρίσκε 
σαὶ ϑάλατσῆα, ἰι σῖν καλϑμδν ὠκερὺν ὀγοποῖς 
ὅτου σἱὴὶ αἰδδήσει λαβ ἂν οὐχ ὑπῆρξον, δ᾽ λό. 
γ᾽ σϊείκνυσι. τὸ μὰν γὴ ἑωθινὸν πλόυρὸμ τὸ 
κατὰ οἷο ἰνσῖδς, Εἴ τὸ ἑασόδιον, τὸ κα τὰ εἷς 
ἔβηρας, "ὁ «ὧν μαυρουσίας, τϑδιπλέίτοι ποῦ 
ἀϑὲ πολὺ πτόντε νωτίου μόρους, κοὰ τό) βορεῖ» 
ου. τὸ δὲ λφπόμϑινομ, ἄππλοιυ ἡμῖν μέχοι ναῦ» 
Ὅσ᾽ μὴ συμμίξαι μησίγνας ἀλλήλοις τὴν αὐὸο 
“ιπϑδιπλεόντων. οὐ πολὺν εἰ τις συωπίθασιμ, 
ἐκ δ΄, παραλλήλων οχεημάτωμ, δὴν τῷ.» 
κτῶμ ἡμῖροούκ ἐνὸς σῖξ, δι ϑιάλα ον ἐἰναι ἢ» 
πίλαγθ΄ τὸ ἀτλανπιον.. ἰῶμοῖς δϑεειργό, 
μϑνορ οὕτω «γνοῖς. τοῖς κωλύουσι τὸν πε’ 
ρίπλοαυ. ἀλλὰ μᾶλλον σύῤῥοωυ. κοὰ συν 
νεχΐς. οἵτε γοὺ πόδιπλαν ἀθιχειρήσαν τόν", 
ἐπα αὐαςρεψαντόϊ». οὐχ στὸ ἥπείρου σις 
νὸς οὐὐπισηούσιις, πὸμ ἐπέκεινα πλοιῦ αὐα 
κρουδϑῆναε φασὶν, ἀλλα ὅσο ἀγρίας, κοὶ 
ὀῥημίας οὐσϊῳν του τῆς ϑαλάπηας ἐλχθύσηρ 

“τὸν πόρομ, ποῖς τε σπζθεσι τόν ὠκεανοῦ τοῖς 

σϑρὶ τὰς ἀμπότως; κρὰ τὰς πλημμυρίοϊας 
ὁμολογεῖ 



τ ΒΥ ΡΒ ΡΒ ΤΌΝ δ 5 

ὁμολογεῖ ὧν μάλλομι σποίνηι γοῦ αὐτὸ βό 
“τὸς ἥν τε μετα βολὼρ ὑστάρχει,κοὰ δὴ αὐξά 
σετων., κοὰὼ μειώσεων, ἢ οὐ πολὺ ἡδαλλάωμ. 
ὡς αὖ ὑφ᾽ οὐὸς τοελάγος τὶ κινήσεως ἄγ δισν 

μύας, κοὰ ἀρ μιᾶς αἰτίας ἵστπαρχος σῖ ὃ πε 
θανός ὄξιν, αὐϊωλέγωμ τῇ δδξῃ ταύτη, ὥς οὐφ' 
διμοιογτιχἤδνζς τό ὠκεον στανττεχοῦ οὔτ᾽ εἰ 
οὐθέν ἀξ» ἀκολουθοιῦϊος αὐτῷ Ὁ σύῤῥον ΟῚ 

παῖ ἃ κύκλῳ πέλαγος ᾧ ἀτλαυϊοκομ»πεὸς 
ἮὉ μὴ δμοιοσαϑέν μαῤτυρί χρώμϑν σιλόύ 
κῳ τῷ βαξυλωνίῳ. ἡμᾶς σὲ ὃν δ πλέω λό 
γον πόδι“ ὡκεανδρονὼ τῶμ πλημμυοίσίωμ εἰς 
“πόσει νιον οὐαχξαλλόμεθτι τὴ ἀθηνόσϊωρομ» 
ἱκανῶς οχκρατήσαντας δὴν πόδὶ »ούτωμ λό 
γομοπεῶς ὃ τὰ ναῦ ἀϑὶ Ῥσοῦτομ λέγομῶν, ὅτε 
“πρός τε τίὼ ὁμοιοσπτίβειων οὕπω βέλτιομ νυ’ 
μίσαε, τοέτε οὐραύια συυΐχοι τ᾿ αὖ κρξ ον, 
παῖς οὐτόύθῳν αὐχθυμιάσεσιμ, εἰ πλέᾶον ἐκ 
ΤὉ ὑγρὸν πόδικεχυμθύον . ὥςτπορ ὃν σὰ ἐχα- 

Ἴα τὸ τὰ κύκλῳ “ οἰκομδύας οἷσξε, τὴ φραζ(ἃ 
φῶς ὃ σοικτὴς οὕτω κοὶ τὰ φὶ ϑαλάήζς φὶ 

οὗτός. πόδιεχφ γῷ ταὐτίω;, ἀγὰ Ξαλῶυ ἄρξα. 
μϑύῳ,λιξύκ τε, κοὰ αἴγυσῆ!θ-» κοὰ φοινίκα, 
ἑξῆς δὲ ἡ πόδιξ Φὶ κύπου. ἄτα σόλυμοι,κοὶὰς 
λύκιοι,κοὰ κάρσ μοτὰ σὲ τούτος ἡ μεταξὺ 
μυκάλης, κοὰ Φὶ πρωφσὺς ἠιὼν, ΕἾ αἴ χρῶ κεί 
αϑραενῆίι ὧν ἁπασῶν μέμνατοιι. Εἰ ἐφεξῆς 
“σῶν πόδὶ τἰὼ πϑποντίσια κρὰ “ δύξένο τὰ 
μέσοι κολχίσος»κοὰ τῆς ἰάσον Θ' «ρατείας. τὸ 
"ς κοὶς ὸν ἰκιμμόλικὸμ βόασορου οἱσξ, εὖ 
πκιμμό)ίος ἐἰσϊώς, οὐστάστου Ὁ μὴν ὄνομα δ 
κιμμόλίων ἀσϊὼς, αὐεῖὸ σὲ ἀγνοῶν. οἵ κατ᾽ 
αὐτὸν, ἢ μικρὸν πρὸ αὐ τ, μέχρις ἰωνεας ἐπε 
εἤραμομ τίἰὼ γί ἐκ βοασόρου πᾶσαν. αἰνίτ' 
σεται γοαῦ, κοὶ Ὁ κλίμα φὶ χώρας οὐτῆν, (0 
φῶοσῖσιν ὃν. κοὶς ὡς φησ μ" αὖ 
Ἡδδι νὰ νεφὲλῃ κεκαλυμμλύοι" ὃ σῖ πὸ] αὖσ 
ἨΐλιΘ’ φαέθων ἁδιλάμποετοι ἀκτίνεοσιμ» 
Αλλ᾿ ἀϑὶ νὺξ ὑλοὴ τέταται, 

τνωρίζει δὲ νὰ “Ἂν ἴσρομν μεμναμθύος γε Τὶ 
μυσῶυ ἔθνους ϑρακίσ τϑοικοαῦηος ὧν ἴσρομ. 
κοὰ μίω ποὰ τίὼ ἑξῆς παραλίαν οἷσξ . ϑρα’ 

κίαν οὐ(αν, μέλοι πανειοὺ " πταζονεῖς τε ὃνο 
μάζων, κοὰ ἄθω. κοὰ ἀξιὸμ, κοὰ τὰς πεῶκειν 
υλύας τούτων νηύυς. ἑξῆς σῖς ὄξιν ἡ δῇ ξλλά» 
νων σταραλίαομελοι ϑεασρωτῶμ » ἧς ἁστοίσης 
μέμνητοι, κοὶ μίω κοὰ πὰ πῆς ἱταλίας ἄ, 
πρα οἱσεγτεμεσημ καλῶμ, κοὰ σικελοὺς, πκοὰ 
σὰ πῆς ὶ βηοίας ἄκρα, κοὶς τί δυσϊαεμονίων 

αὐτῶν, ἰω αῤτίως ἐφαμῆν. ἀσῖς τινὰ οὐ ο»ἷς 
μεταξὺ σχλέμματα φαίνετο» συγγνοίψ 
“ς οὖν. κοὰ γοῦ ὃ γεωγραφῶν, ὄντως πολλῷ 
σπαρίησι τῶν οὐ μόβει,συγγνοίφ σ᾽ αὐν,κοὶ εἰ 

ΔΙΊΡΙί5 ςοηξοαπι εἴτ. [ἀεπιίφσίταν ρογπναία, 
τίοπιιπι αδίφ πτοάτι5 εχ Ὁ, ἱπογουπ επτοσιιπε 
ἰπαπδπὶ δύ αἰ πγίπιτΟΠιιπι, 16] ΠΟΤῚ ππα]τ1Π| 
τπατίαη 5. Βεγίπαε ἀοτπο εχ πτατί σαι τπα δζ 
τλοτ5 ΠΠῸ5 εἄαίιν, Πρ ραίςπο ἤαάε5 παρ εη- 
ἄδποη εἴξ, αι Παίς ορίπίοπί ςοπιγααίςίτ, πὸ 
Οςξᾶηο {{π||]14 ρτουίας ποι ἀοοίἀδης πες 
4ειαγΠπ4 ςασαεαγ πα, τ Δ ἰαπτίσαπιρε- 
Ιρτ5 απίπεγίαπι οἰγοιπιςίτοα ΠΟ ΠΈΕΠ8 {{{, δά 
Πος, πε {πλ||4 ἀςοίάαπι, Βείεαςο Βαργ]οηίο 
τοῖτε πείταγ, ΝΟ 5 δυζεπι πιαίογεπι ἐς οσεαπο 
οχίπυπάατίοπίρι5 τατίοπς ΡοΠάοηίο δ ας 
τπεποάοτο τεροῃίπγς, αὶ (έξαβ Πίίτςε ἄετε- 
5 ἀἰρυτατίοπεοβ ἀριιηάς ρεγαίςοτε. [προσ 
(επτίατπι δυτςεπι τΔητιιπι αἰςίπηι15» στοὰ δα 
αςείἀεητζίαπι {π{Πτπἀίπεηι {ἰς ἐχε{{ἰπτατε ἴα 
αἰτι5 {{τ, σαὸ  ςο] εἴ ία πε! ἐα5 ἐχ πα] ατίοπίθ 5 
Βίποτεπεδηῖ, {απ ρ] 08 οἰγοαπγξσίας Πσπιοῦ 
εχί[δι δίς ααΐεπιεχίγεπ,α, ὃ [εγαυΠΊ Δ Ππι- 
Βίταπιροεῖα ποις, δέ ἀρ εττὲ αΠΠ τίς, Πς δύ πὰ 
τε πτειπιπι. Ἐος αττοπι ἃ (ὐΟ]Ἰπηηἴ5 ἱποίρίν 
επ5 Δείςα ςδείπετ, δ. Α ἐσγρτις ἃ Ρῃσσπίςςε: 
ἀείπάε ἱρίλπι απιιζβ Ογρτιπι:ίπας ΒΟ γη, 
Τ᾿ γεΐ, (ὐὑατε5. ΡοΓ Βοβπετο ἰητοῦ γςαϊεη δζ 
Ττοαδά!ς Πτα5 . δέ δἀίαςεηίεβ ἐπίαϊα » αυαγιπι 
πιεητίοπεπὶ ἔα ςίτ Οαππίϊιπι, [πᾶς φαυτπι ας 
εἶτςὰ Ῥιοροητίάεπι, ταπι Εἰιχίπί υίορ ἐπ Οο]- 
σἰουτπι ἀρτιπΊ. δύ [λίοπίς ἐχρεἀίτιοπίς. Ἐξ 
{τετι Βοίρποσιπι (ἰπιπτεγίαι αοποιίτ (τιπὶ 
δ Οἰπιπλετίοϑ (οἰππογίς, ποη πατίῳ Οἰπηπιειίον 
ταγη ςοσῃπίταμη Πα Έ 5 Ποπηεη, ἱρίοβ ἱσποσα- 
πίτ, ααί εἰ5 φταῖς, ταὶ ραυο αητε {ΠΠπ|π|,τοδπι 

ὁ Βοίρμοτο δά ἸΙοπίαπι αἴηας τειγαπι ἀϊςυτία 
ταητ, Εοτίτηι ἰσίταγ ἀστί οἰ πη {ΠΠΠΠιιΔΠ5 αἰτίπ 
σίτ, φαοαά τεπεργοίπηι εἰξ. δύ {ἰς πιεπιοταῖ: 
Δότε ας πέρα] ςοορεττί Ππιπέ, 
ΠῚ 5 ΟἹ πυπααᾷ ΡΠΔειΠοπ (0 πτέπα ρατοίς, 
Ῥετηίςίοία (πρεῦ Ποχ (ςηρεῖ τεπαίταν {Π|5. 

ἸΝοταπι ἔαςίς ὃ Ππγαπι, ΓΗτςίαπι ΜΜγίοτα 
σεηίςοηι ΠῚ ΕΠΊΟΥΔΠ 5. 4 186 ΡΟ Π65 {{πππὶ Παρ ί, 
ταῦ, [πε πιαγίτίπταιπι τοταπι, σα Τ᾽ Ἤταςία εἴ, 
οὐδηι πὲ δα Ρεηεῖπὶ σοσ ποις ΡαοΠ 5 είς. 
δαὶ ποπλίπαϊ, δύ Δτῆοη, ὃ Ἀχίαπι, δ υἰςίπας 
{ΠΠ|5 {π|]45. Γ)είποςρ5 εἰξ οὐτα (Πγβ σουιπΊ πη], 
τίτίπτα τας δα ΤΠείρτοταβ, σιπα5 πηι πποτίῃ 
τηεπτίοπεπι ἔςείτ, ἔτ τα] ας ργοπιοητοτία πο- 
πίτ, ἐαπὶ πε απὶτοςαη5. 5. οτίατη δίς ]ος 
δ ΗΙραπία ργοπιοπιοτία, εἰπιβέρ ἐο!οίτατς, 
΄υδηη ΠῸΡ οὐ αἰ χίπγιβ. 5. 18 ττεῖῸ ἰπτοΥ ἀΐςεη 
ἄυπὶ υἱἀε απ οηλ, ἱο ποίςεπά ετίτ. 'ΝΑπη 

Νίάο Ἀάας, 
ΟἰγηΊεΥ 

ἐεπεῦγα, 

ΟώΓ λ, 

τιμίσην ε8 

ἱην Ογκεῖος 

οὐ εὐϑεηι ἴα 
ἐεἰἐἰρὶε μα 
οἴεα Τοη 

ααίτειτς ἀεἰςείρείοηῶτε τεγὰ Ἐχροπίτ, {{ πηι], ρ(α ἀϊδα ε. 
τὰ ραυττς] Ατίπι οπγίττίτ, πεηία τοποεάεη δ εἰ 
εἰν, Πρ ρει Εἰ ογίᾶ ἀοεϊτίπαπιζ αἰ Πεγεη 4 5 

32 ἔλθ’ 



ἸΡοοέά5 γαϊϊε 

οηδ Ραΐογα 
τι οὐἰεδεοηί, 
ποῖ κε ἄστο 
αηΐ, 

Ἂν εἶ, εἰ ̓ γε 
μεν ΜΜΙΜΕΥ 

παϊηγαμῖ, 

6 ΝΣ “νον ἢ Οὐ 
[λυϊλπιοιία πσπι Πα ἐπηρ!ςοηξ, ΑΡΠητδαις 
ππεγοῖα: δ ἱπσαίατίο, ΕΑ εηίπι ΠΠπ 6 Ἐτα- 
τοπἢςεηίς πειῦ εἴς Βοςείδβ οπλπείβ πο ἄοςεπ 

ἀπ ομίεζδα! στατία ςΟίεζετίβ σεις. (δ- 
«τὰ αετὸ (Δρίεπε βίην, ααί ἄς ροςςί8 ΄αίςζᾷ 
εἷος πιητ ρείπιᾶ συλη Δ ΡΠ οΙΟρΡΠίαπιρο 

εἰίςᾷ εῆς αἴεγᾶτν, ϑεα δά πειίας Εγατοπεπεηὶ 

ἰοησίογε (ετπιοης ἀεπαὸ ἀ{ΠΠςτοπάπιπι οὐ 
πὸ δέ ἄς ροεῖα γυτία5 βαρεῖ ογατίο πως 
αυς ἀε ραντίραϑ ἀείςείρεοπίϑ τεύγαυῦ ΗΟπς 
γ15 οὐ οἵδ ἀίσοτοιἜπιοταῖα ΠιΠΊ οίεητ, Νὰ, 
πίε εἴξ,εο5 υΐ ΠΠσππὶεοατί ἐαηΐ, ἐχίπυία 4{ 

φηίτατς υίγοβ,εὖἴ ρὨιοἰορ Πα (πείπτος ἀςάϊίο5 

εχιἰες, Ἐχ φαΐ, ρος Ἡοπιειῖΐ ἀπο5 ἐγ άτς 
Ἐτατοπεπο5, Δπαχίπιαμ τ 1 ΠΑ] ετί5 [απ { 
δἴοηὶ δι οποία ἃ εςαίδιυπι ΜΠ ΟΠ ΠΠΉΠ τι 
αυίάξ ρεία5 ἄς Πτα οὐθί5 Δείςίρτᾶ σά ἢ ετα 
θυ!α, Ηεσαίξαμι πετὸ σούς το! αι, δίς εν 
τίπι ος αἷία εἴτι (ουίρίατα α ἐο {ςτίρτῦ {ας 
τιλά!ϊτ, Ν᾽ εὐἴ επίπιπογο,ο ὦ δα Πφοπλα]ρ]: 
οἱ οραβ ἠϊ(είρ!πα ἤϊε, πιο ἀίσπης Βεης 8. 
ἘΠΙρΡραΐςῃα8ίη ἢ5 αυος αὐ ἘταιοΠΠοποηη ((τἱ, 
δίτ εἄοςεῖ, ααὸᾷ ππίςαϊῷ ταπι ρείπδέο, τὰπὶ 
«οὐγίπαγαπι σαρί(ο, πὶ τοίτοπο ἀείςριο 
2.15 ποιίτία Ρετείποαδί, απ σαροοτε Πεἰπιροί- 
ΠΡΙς δίῳ τούσαι ςο εἰζίιτηι δ ες! ἐρείςαγιτηι 
οδίσχαλιίοη αἰ ςτετίοης, δίςαις ἈΙεχαηάτία 
εσγυρί ἀερτεμεπάί πεαυίς, αὐγπι πα σίβ 
πυᾶπι Βαργίοηίαίη ἱερτεπιτίοποπι απ ίῃ 
δαΐϊτυα [τ ἐχροίίτα, πες σιδηΐα ΠῸ φαγτιπὶ {2 
4Ἰλυτία (της ε]ππαίτσηι σοη! ἀσταίίοπε, Βίπη} 
ἐπούο υἱῇοε5 δα οὐἱεπίεηι δέ δα οσςαίιηι πιὰ. 
φίϑβ ταίπιιδιας ἀοςεάφηίε5, ΠΌ}Π05 ἀΠί σεητονῦ 
πὲ ἀίσποίςεγευ {Προ εο]ρείςαϑ (0115 εὐ σπς 
εὐρατατίοῃθ8 «οί δύ πες ἀϊοίε: (ὐπίσαπῳ ον. 
φουαπὶ ρτορτίοίαίε85 εἀογο πίτππε, ργορτίς 
τεηῖ διτπσπηΐ, στπὶ ΓΟ  εἰξίτιπι τευτευππτρ 
τασπίσγαγαι Πριτ85 δέ πηασηϊτιάίη65.. δέ ίπ- 
τεὐ6 1814... δ εἰϊπταῖα, δ σαί οτεβ. ὃ ἐπ σονα," δ᾽ 
{{πιρ!ἰοάτοι δετί5 πατακᾶ πγαηί(επᾶτ, () απο 
αυίάξ εἰ αιί ἀπο Π{ ἀρραταῖ ἀΠοαῖον, εἴ 
αυί ορρία ςοἰξειίε δεςξίτοζίας, πο ρία ρίο- 
αἰάςατι, πςξἀ αί παϊπετγίσηι τειύγαύιπη {τ πο 
το δῃηίπιο πειίατ, ΕΤαὶς εηΐπιὶ]οπσότηασίς αν 
εἰηεαῖ, ἈΔΠὶ ἐχί στ (πο οίβ ἐπε αα Πςρτεηίτίο 
πε5,[1πὸ αὐ αιπχῦ πούσαητ, ΠΟ πλα]τα Πα εἴα 
Ρεχηναατίο, [π τοῖο ατιτξ οὐδίβ απηρίτα, σιοά 
λα (ἐρτεπιτίοπεβ υΐσαε δά ἐχεέγεπια εἴ πε} ά 
Βογτῃίατη, ας 46 (ὙΠ ρεττίηοτ ας πιοτὸ δά 
Αυϊδέγααι, αἱ» δή Α εἰ ορῦ υἱτίπτα, ΕΙος δα, 
κου αἰ βογοεητία μαδεςρἰατίπιαη Βατί εἰ πο 
ο α Ἰπ4ο5 δέ αὐ Ηί(ραποβ παδίτατίο: ἐ χαί- 
Ῥ5 105 )4 οχίςητοπιπιαχίπιζίοϑ δυῖςπὶ δά 

ἙΕΟΟΒ ΑΡΗ. ἐδ 
μυθώσια τινὶ πϑασεπλεκτοίι σοῖς λεγομέ 
γοιϊς  ἱσοοικῶς ,κοὶ δσϊασκαλικῶς, κοὶ ὃ σίεί 

μὲμφεδχαι, οὐδὲ γὰρ ἀληθὲς ὄδιν, ὃ φασὶν ὅδ 

σοδδφύις, ὅτι στοιυτὴς τες σοχροίζετται ψυχροὶ 
γυγίας,οὐ δισϊασκαλίας χάριν. π᾿ αὐοντίς 
δ οἱ φρονιμώποτοι πῶ πτόβὶ στοικζυκῆς ἴι φύε 
γξαιϑυωμγπρώτίω “ινεὶ λέγοσι Φ)λοσοῷλαν 

“ἰὼ “ποιαπιπκίώ, ὠλλ πρὸς ὁβατοδδονα μὴ 

αὖθις δδοῦμᾶν οἵ πλειόνων . οὖν οἷς ποὰ πόδ 

πᾶν ποιυτόι στάλιμ ἔσίχι λόγ Θ΄. ναυὶ δὲ ὅτε 
υϑὺὅμηοθ’ τ γεωγραυσις ἐρξῳν, ακέτῳ 

σὰ λεχίφύπα, φανδβοὶ δὲ, κοὰ οἱ ἱστακολουθη 

σανπόι» αὐ το] ὠνα)ρόυ' ἀξιόλογοι, μοὺς ὁπκέίο 

Φλλοσοῷίοις. ὧν ποὺς πρώτους μεθ᾽ ὀμηρου, 

σϊώο φισὶν δβα» δϑφύης " αὐαξίμουνσ)ρόμ τε» 

ϑαλοῦ γεγονότα γνώφιμομ» κοὰ σπτολί ἰὼ, ΟἿ 

ἑκωταίου, τὸν μιλήσιου. Ἔν μδ οαὐ κοῦ. 

νχε πρῶτου γεωγραφικὸν πίνακα, Ἐμ σὲ 

ραν, ΕΗ γράμμα, π'σούμβνομ 

ἐκείνου εἰναι ἐκ δὰ ἄλλες αὐτό! γραφῆς. ἀλ. 

λαμίμ) δι γε σίει πτὸς τοῦτα πολυμαύειας» 

ἐρήκωσι συχνοί, δῦ σὲ κοὶ ἵστπαρχος, φ᾽ τοῖς 

πρὸς δδαρῶ!» δισϊάσκει» ὅπὶ στον κοῖς 

ἐδιώπη, κοι ἴϑοῖ Φιλομαθοαῦπι φὶ γκωγρα 

φικῆς ἱσορίας “τσισιούσις ἀσδύατου λα’ 

βᾶν; ἀνδυ ϑλ τῶν οὐρανίωνγκοὺ τῆς ἡ εκλθ 

νικῶν τηρήσεων ἁυνκρίσεως . οἷον ἀλεξαίν 

οἤρειαν τί αἱγύσηοστότόρου αὐκπικωτόδα 

βαξυλᾷν Θ’ Ἀνυπιωτέδα,λαξέν ἐχ οἷον γε- 

οὐσῖ᾽ ἐφ δππύσομ δι ἄτημε χωρὶς φὶ οἷα τῶμ 

κλιμάπων ἀδισκονοως ϑμοίως τὰς σπεὼς τω 

“τωρατοοχωρηραίας, ἢ πρὸς σῆώσιν μᾶλλον, κοι 

ἡ ἤου, οὐ οὖν γνοίη Τὶς ἀκριβῶς. “λίω σξ 

δι ἐκλεισηικῶν ἁλίου (ὦ σελίώης συγκρίσᾳ 

ὧν. οὗίθ- δὲ σαὶ γοιαῦπτα φησὶν. ἅνταν τοῖο 

ὅσοι πύπων ἰσιώτητας λίγειν ἀὠϑιχειροῦσιμ., 

οἰκάως πτῶσώσηονποαι μοὶ δὴν οὐρανίωμ,κος. 

γιωμειρίας δή μοαττα, κοὰ μεγὶθανκοὶ ἀγεά 

ματα, οὶ κλίματα σϊηλοιῦ“ δῦ". κοὺ ϑτιλσ 

πα, κοὰ ψύχηνποὰ ἁπλῶς, τἰὼ τὸ πόδιξχον» 

“0 φύσιψ, ἐπεὶ κοὰ οἴκου κῶτασκόδυάζωμ οὗ 

κοσῦμιΘ'. τοῦτο οὖν ππορῳ τον «οἱ πολιν 

κτίζων αὐχιτίκτωμν μά τι γε ὅλίω ἀϑισκο, 
πῶυ τίὼ οἰκουμθύϊι αὐήρ; πολὺ γῶρ »ύτῳ 

σπῶσῆκε μάλλον. τὺ μδν γοὺ τοῖς μικροῖς χω 

οίοις, Ὁ πρὸς αξκθυς σ1ὴ πρὸς νότου κεκλε. 

διαὶ, σταραλλαγίω οὐ πολλίω ἔχει. οὐ σὲ Ὅρϊ" 
σταντ: κύκλῳ “Τῆς οἰπουμθύπο» πρὸς αὐ ἊΜ 
μϑν Ὁ μὖχει τῶμ ὑφάπωμ δε τῆς σκυϑίας , ̓ ξ 
Φὶ κελπικῆς. μέλι δὲ δὲν ὑστύτων αἰβιόπων., 

πὰ πρὸς νόπομ. "5 δὲ σταμπολλίω ἔχει 
οἤχφορού. ὁμοίως σὲ 7 οὶ Ὁ σταρ᾿ ἰνιοῖς οἱ α 

κεργὰ ἔδνοσιμ' ὧν οὖσ δὰ ἑώους μαλισα,τῖῦ ἃ 
ἶ ἑασόβίσον 



ΤΥ Β΄ ΗΕ Ἔ, 

ἑασόδιδο. πηρόστον οἱὲ τίνα νὴ αὐτίπτοοϊας ἀλ 
λήλοις ἔσμαν.χαῦ σὲ Ὁ τοιδὴον ἐκ φὶ Ὑ ἡλίς 
αἱ τὴ ἄλλων ἀςόδου κινήσεως τί αῤχίω ἐς 
χοῦ» κοὰ Ἐπ: φὶ ἀδὲ ἢ μέόον φορᾶς, ὐα βλὲ- 
τεῷ αὐαγκάζει πρὸς τὸν οὐρανὸν . κοὰ πεῶς 
σὰ φαινόμδνα στερ᾽ ἐπκώσοις ἡμῶν ΣΙ ουρανί- 

ὧν. οὐ δὲ πύνηρις σ᾽ αλλάξεις ὁρῶντοιι γταμ- 
μεγέθεις δὴν οἰκίσεωψ, τίς οὖ ὃν σαφορες τό- 
πων ἐκτιθεμῆνθ’ καλῶς κοὰ ἱκανῶς δισῖά-- 

σκοι» μὴ φροντίσας πότων μεσ νὸς μησῖ᾽ ἀδὲ 
μιπρὸμ:κοὰ γορ εἰ μη δμιυαὸν, {Σ] τίὼ τυυ-- 
θεσιν τἰὼ »οιαὐύτέω ἅπαντα ἀκοιβοιῦ, οἵ 
ᾧ ἂν πολιπικωτόμων, τύγε ὡδὲ τοσοῦτον ἐφ᾽ 
ὅσου κοὰ Ὅοϊ" πολιτικῷ σταριτολοθεμ δίς 
του ἡτσήκοι αὖ εἰκότως, δσῖ᾽ οὕτω μετεωρὶν 

στὰς Ἰσῖη πίὼ δεαύοιαν, οὐδὲ θὰ ὅλης ἀτοχε- 
σαὶ γῆς. φαίνεται γαῦ γεωλοῖου, εἰ τί οἰκου" 
μλύϊω γλιχόμδιν - σαφῶς ὀδειπέν, δ μϑὸ 
εὐρανίων ἐπόλμασὲν ἅψα ὧν κοὰ χρήσο ὧι 
-πθς τί δισϊχσκαλίαν, τἰὼ στ ὅλίω γίιῦ, 
εἰς μόν Θ᾽ ἡ οἱκκσμδύψ, μὴθ᾽ δπτόσιι, μήθ᾽ ὁπτοί 
σις, μήθ ὅπο κειμδύη  σύμοταντίΘ' κόσμο, 
μαθον ἐφρόνζεσε. μεσ εἰ καθ᾿ οὗ μόν’ οἰκῶν 
στοὰ, μόνου το καθ᾽ ἁμᾶς, ὶ ἡ7] πλέω ἢ νὴ στὸ 
στ, ὡς σ᾽ αὕτως, Οἱ Ὁ ἀοίκηον αὐτῆς πτοιόμ 

σι, κοὰ πόσου, κοὰ οἤχτί ἰοικῳν ὃν μψτιωρολο 

γικῇ τινι πραγματείᾳ ὦ 7ιωμετρικᾷ συμ 

φθαι “ἢ γεωγραφίας εἰσὺς, τὰ ἐπίγφα Οϊς 

δρανίοις συυάῴσηου εἰς οὐ, ὡς ἐγγυτάτω ὀνα, 

ἀλλὰ μὴ διεςῶτα »Οὕτορ, δον δρονὸς ἐς ἀῷ 
γαίης, Φόβε σὴ τῇ Φσαύτη πολυμαθίᾳ πτῷ 
ὥδύμδν τί ἐπίγῴου ἱσυρίαων" οἷον ζώων, νὼ φυ 

δὴν» ιὸ δ ἄλλων, ὑζ χρήσημα κῃ σήύσεκεῦς φε 

ρειγῆ τε κοὰ ϑάλαοσα, οἴμς γὴν γϑαργες αν 
γλνέῶνα μάλλον ὃ λέγω. ὅτι σὲ νὐ Ὁ ὄφελος 
μίγα σταντὶ Τρ ϑαλαξόντε τίὼ »ιαύτίω 
ἑσυρίαν ἐκ τε Φὶ στχλοεᾷς μνήμης σϊῆλου, Εἷ 
ἐκ πδιλόγυ οἷ γοιῖ στοιμτοὰ φρονεμωτοίηους 

ῬἘΆΥ ν: δὲ 7 

οσοαΐπα ποι ηατί (οίπλὰς σπληδ5, 5:ς ὃ. Ἀ ητὴ 
Ροάαϑβ ητοῦ ἔς σαοάδηιοσο εῆς, ποίςή π {- 
τλὰβ. ΓΑΙ. αὔτ ποστοι εχ (0}15.γοΠ πους [ἢ 
«εὐ πτοία οὐτ πα η5, δέ δάπας ἀσίτατίοῃί5 
αὐἀπιεάί. ἐπ σα {υἰρίςίεπ αἱ πεςειΠταῖῷ Πα» 
Ῥεῖ, δ αά ξὰ αἴτια ἰῃ ςοοῖο ππίςσιίς ποἤιεῖαρ- 

Ῥατγαᾶτ, [ἰὴ Πί5 αὔείηφοιεβ μα ίτατίομπαγίετα 
τε5 ςειπιηῖ, (5 ἰσ Γ]οςον αἰ ΠΥ πιίας οχΚ 
Ροηξς, Ῥεπεαᾶς [ΠΤ οίςπίον εὐοςοςαῖ, μα Π|8 αὐτῇ 
πο τη 8 αυίς {ΠΠΠ|5 στ Δ 75. Ετοπίπι 
πηίποι ρύὸ Ὠυΐαίπιο ἀ{ πηατοτία ἀΠΠ σε πίοΥ τῇ 
τηατί Πε απο, ο εα πλασίβ ας ΠΊΔ σίβ οἽ11|5 ἘΧ’ 
{{πτ| ταπτῦ (τς ρτοίεσιί, σιιαπεῖ! οἰ Πρ οττίς 
τοῖς ασαςφαῖ Ποπιίηί, ἑαγε ςοπεπίτει πα. Οὐ . 
εηίπι πίυδ]πὶς [ἰς ςοσίτατίοπεπι σχιο Πτ|πε- 
΄υχζᾷ ἃ τοία αὐίςῃϑ εἰ ἐεῖτα, ᾿ε (4 πα] πῃ 
τπάεξ, ἢ ηιι5 οὐδνς ἐετγαυ ἐχρίδηδίς ἀΠποία ἐ 
σαρίξ5, οἰ έτο5 διίη σούς, εἴ ἐ45 δα ἀοεἐτίηξ τις 
{ρας αάσαῖ, τεσ αὔτ τοτᾷ, σαί αιο Πα. 
Ὀἰταξ πα ρᾶτ5 εἶδ, ἢες συληῖα, πες α14}1{5 {τὶν 
πες ίη πο τοεί 5 τη πη {10 ςο {{τ Πτιεχροης- 
το σατοῖ Νο {{πηὰ ταπεπτοάο ρατῖς αὐο δά 
ποίει ρίαν. ΠαΡίτεξ, ὃ φυαητα ρα πιοο 
απάμη πλιτ8 {Π{π| ποι] εἰξ ροττίο, τα] ςέρ, 
ἃ χυᾶ οδτο. Ηποίρσίξ σεοσταρἢίο ἔρεςίεϑ εἰς 
{ἀἃ τοῦτ (π0] π|ΐ, ὃζ σεοπτγειτίςα τγαζ ατίο πῇ 
πίἀεῖ εἴς ςσίσπατ σα Ποτούγεπα ς ςο] εἰδή 
υβίπυηπῦ ςοίπησίς, οἰ ρτορίπαμα πιαχίπις 
εχ  Πσιία. Θεα η6 οποίπαησίταις ταπτ σα επτ, 
πυδητ ἃ το] [το ςοοἹ αἰϑίϊτ, Ἐὲα ταητο αἰςζάο 
ται σι  (π Π{π| τούτοηᾶ ἀρροηᾷ ἐς ρ! πᾶ Π 
εὐτηίπηδητί, ρἰαπταταηι, ςεγοτῖ σαίςυί 
τ] ε δ ἱππατ!ς τεῖτα σίσηίι ὃ πιαῖς, Νὰ ρίαῃΐ 
τ15 ατῷ εὐ ζτείι5 Πετί ροῆς, το ἃ ἀϊχοτίπιαν- 
δ ἱτεου, ααοά αυϊαί8 ἑα] ροτοςροχίτ πουίτίᾷ, 

εἰ πὖ πιεάϊφει5 αἤσετγεῖ υὐΠΠτ{{85; [4 «ὦ εχ πσταν Ὁ ἐν μεγάλῳ 
Παπιεπιοιία, τ ἐκ οἱσίοῃς ἀὐτατίοπο πιδηΐξε κ. τ γος.» 
ΠαῖΡοεῖς σι εγοδ5 [105 Πη σα]λτίρτς ἀϊίο 5. οὔ ργο γιὲ 

ὧν ἡρώων ἀφφαίνουσι, εὖὺ ἀχσϊαμήσαντας 
“πολλαχδ, "ὁ πλωναθοντας, οὐ μεγάλῳ καὶ σία 
θφυτῦ Ὁ, πολλῶν αὐθρώπων ἰσὶεν ἄςεα, ὦ νό 
ον γνῶναι, κὸ ὃ νεδὼρ σεμναύωτοιι διότι τοῖς 
λαπίθαις ὡμίλησφν, ἐλθὼμ μετάτσεμτῇθ’ ̓ 

πτηλόθον δ᾽ ἀπίας γαίας, καλισανῷ δ αὐγί. 
Καὲέδμῆνέλεως ὡσαύτως" 

Κυπῶμ,φοινίκίιω Του αἰγυτη!οςεσπταληθείς. 

Αἰθιόστας (᾽ ἱκομίω τὸ σιδυνίσς Εἰ δδεμέδς. 
ἙΚαλλιβύίω γ ἵνα τ᾽ ανόυ' ἄφαρ κόραοὶ τι, 

λέβουσι, 
Προδδεὶς κοῖς “ἰδίωμα φὶ χώρας" 

Τοὺς ἡ τίκᾳ μῆλα τελεσφόρου ὄϊν οὐιαυτόμ. 
Ἐσὲ σὲ δ αἰγυτσῆϊων ϑαξῶμ" 

Ὑᾷ πλέῖσις φόβει ζέσίωρ Θ᾽ αρουξα, κοὺ» 

(λρίςητία [ας ἀςφοϊανδᾶε, χυί αα πναΐτα ρογεστί χύρο οπΐηε 
πιᾶτε8 Ιοςα δ οί5 υασαρδηΐ εἰγοτίδι5. εἶπ απ|. ἠῶ δ"; 
ΡΠΙΠίπιο ἐπίπι ροματ, λα τογ πηουταί ἢ απ 65 ἡμφ' ὑὰ τᾶς 
τ ({Π-, τ ρει επείδην ἀσποι!ς ΓΝ εἴτου ἐρίς κι; ιεῖμμι, 
᾿ο]ουίατι) πο ἡ ἰητοῦ 1 ἀρ {85 ττοτίατι!5 [ππῸ μα... 
Αἀυζίλῃϑ Ιοησίπαημα εχ τεϊατειποσατας (τ, Οὗ». ἰοα 
επεγατρίς, ετεπίαι το οἰταπτίθ τι {Ὶ18, ἘΠ 

[τὲ επὶ ὃ ΜΜεπείδιις: (αἴ. 
Αἰῷ ὕυάραπβ Οὐρίαν, ΡΠ οτηίςζ, Διοσγρείαῳ οὐ Ά. 
Δειμίορεβῷ αὐῆ, τὰ δίδοπίοβ, δ Ετοπιθο 8, 
ΕτΠ τθγεπ, αρί(ππε!οηρίβ οὔ ςογπίθιι5 ἀση]. 
 Ααίεείε χ ἀσεί ργοργίατη οὐ ογτδίς πη: 
Το ρος { ἔσστιις ἰατσα ἐσ παάιτίπττ ἐπ ἀπ, τρίάει», 

Ἐτίη Δεσγρτιήβ ΤΠεΡίς ἐπ υίς εὐ Ππ, 
ΡΙ[υτίπια ἐτυσίξετῖ ἀοπαῖ ςυ]τοτΡι15 αὐ. δζ, οὐ 4: 

ἃ 4 Ηὰς5 



τ[ἰ44.:, 

Οὐ [Φ. 

4 ΤΕ Α ΒΘ ΝΠ 1.5 

Ηδϑβ ςεπέιπι οι ἀππι ροτῖο;, ταπὶ τα ἀν 
ςεητίς ((ὐυιθβι15. 

Ῥοεῖα υὐτίς (ουταίατ, εααΐ5 πεξέαπευς, δ αἰεί 
Οπιηία επίπι απο τηασηῦ 44 ςαρεΐν 

{πᾶ ριἀεητίαπι σσραταπί δαί απιεητεῖ, σαπὶ 
τεσίοηίβ ἱπσεπί, αηἰπια δ ρΙΑπιατιιπι ἔοσ, 
τ ας ρεςίς5 ρεζά(ςυηζ, Ν]ατίτίπτα ετίαπιαρ 
Ροηί]ίςες, (Τεηλίπο παπῷ Ππεπ 8 τη πιο ἄτπιπι 
ςοπἤαππις εχ αἰόέι, πες τειτατ πιᾶσίϑ ΠΠπ|ι15 
παάπι πηατίβ ἱπςοῖα;, ΕἸεύσα] ΄αοῷ ρεύπια- 
τὰπι ροτίτίαπι ὃ ρευρίςίεπιᾷ ἀρρ εἰ Ἰατί Πςεί 
Ἰησεπιίᾶ ρετίρεξίοιςξ δί ςοσηπίϊζοτεπι ορεγίί, 
Ἐτίπέπεκαῇα ίαπι εχ πλεπιουία αἴ (εὐπιο 

Ὡς ποῆτο αὐ ἰηἰτίο 4 Ὡατεαηξ. Εστερίς πε’ 
τὸ Π|ε 4 ρτγαίξης ἐπ ταξαπιίειπιο πλίμὶ αἱ4Ὲ 
ταῦ αὐ Δαςί, φαὸά Πτβ οὐδέ ἀεἰςείρτίο ΕΠ 24 
εἰαΠες5 ας πιαίοτί ἐχ ρατίς οημἀπςεη5.Ε ετ 
παπγῷ σετεπάἀατ ςατηρᾶ πιᾶύε ἘΧρΙ  ςαῦ Ρτο- 
ἤναι δί τεῖτα, ηιλπι ἱποο]ἐπλτ5 ἐχίσιπδγαμ σαί 
ἄεπι εκίρια, πιασπαγπεγὸ πᾶ σηδ, Πιαχίπιᾶ- 
ταπιαῦτο πηίπετία, απαπὶ πα ίτα δ] εἰπὶ το ἃ, 
τασβ. πὶ οὐ, αὐ Δα ΡΠ ΠΙπιατᾶ αυΐίάσπιαζείο 
πα Ὠἰςἐρίς ΠεΊοςα. ΕχοοΙΠ ἐπε ΠΊπγο5 δᾶ πι- 
Ῥεταῖοτεβ {Π᾿᾽ 5 ἐχεί{{π ςΟίταῦ, χαί (εις ας πιὰ 
τί5 ἱπιρει αἀεριί, πατίοπες ἃς οἰαίτατεδ Ὁ 
απᾶ ροτϊτεηεᾷ, συδεγπατίοηξῷ εἰσ! ἐπὶ οοσε, 
τευαλϊ πολιαῖς, ΕΑ ἐστε ἀπ τη 4 εἰξ, τοῦτος 
ἀείτείρείοηίϑ ποτίτϑ(αυαπι σεοσταρίᾷ ἀἰςί’ 
115) ΟΠΊΠΕ65 Δα ἐπηρεταίοτίαβ δεἐίοποβ δ αι, 
ςετείπτοῖτγα σστίηεητί ςπηα ἀΐσεγεηζξ, αὐ 
ταατίεπιί5.. εἴ αιτος (Πίγα οὐδ, δ αιος ἐχίεγία5 
εχίῦς, Ργατεγοδόρ ἥδ {{{Π} εἰπι5 ἀρ οἰἰοης, 
παοτητεέγεῖ! τος »ποςίείς παΐρεε πιοᾶο, 
τε αἰίεον, ςοσηίτίοπε ρος ααΐ πο ροήϊς 4 ε- 
Ρτεμξαί, ϑίηρυϊα επίπι ἥ πιο] 5 ρετιγαζέαγεί, 
4αΐί φυληία Πττερίο, σαοπᾶ πτοάο ἑαςεδῖ, ςο- 
σποιμεηι, σπαδίρ «οἰ, αἰ ξεγεπείαϑ, δέ απ 
τη (εἰρίᾳ ςοπτίπεαῖ, ςὔ 475 41 (πη ρατείβθιιβ τιὰ- 
ζεαπι, δ αἱία ἀε σαί, αῷ ρεπιογάίο τε8 δηςς 
σετεπδ5 ἀσοτεαίαηζ, δέ ἱπιρετή πιαρηπίτασί- 
τ εχιοηάᾶτ,πεοταίίοπε ρατί, αὐ {5 σαμέξα 
ρετποίςεγε]ίςει, δε ίρ5 εἰ τειτᾶ ρίπροητί, 
δ5. πατεῖ πιαΐίτο πιασίϑ αὰί ΠΊΠῚ15 1Π ΑΠΊΡῸ 
Ὅα5 μίίοε ςοηίρίςίξ, Ν᾽ χ επίπι σαί ας 14} { 
πτοάο σὐπέα πιαηΐξε! εἴ! ςοπτίησετει, ε{{Π 
οτδίβ απίπειπιβ απᾶ {0 ἱπηιρετί, Τατιπζ ςί- 
αἱςπθάαςαῖ, δε πεος ΄συίάξ ραξῖο επεηί 
τεῖ, φαίη ργορίπαπίοτα ποιίοστα Βείξι Ηςοῖα- 

Τπεη ΡΙυτθ. ἐχργίπιοετε οσπεπίτες, ας ποία εἴς. 
ἴσαι, πα πετὸ Ῥρευΐαμ ας πεςοίπτατξ τηδρίς 
{της, Ἰταῷ πιίπἰ πιὸ πιίγαπα εἴτει, { αἰ ἐὰ5 1ο οὶ 
«εἰςείρτον [π6415 αἰτίπεαῖ, αἰ ἐ5 ἈΔειμίορίβ. ΑἹ 

5 Ἰαςί5, αἰίῃ5 ᾿ οπίβηίς ΓΝ αὐ αἰτίη ελί, 

ΦΈ ΟΟΘΆΕ Α͂Ρ Η. 
αἴθ εκατόμπουλοί εἰσὶ, δεηπόσιοι οἵ οὐ ἐκίςν. 
Ανόμόυ" δ οἰχνδύσι συὼ ἵστσοισι κοὶ, ὄχε 

σῷ. 

παύτα γοὺρ τὰ τοιαῦτοι πταρασκδύαξ σι, 
νδῖο" εἰς φρόνησιν μεγάλαε τῷ καθέμ τῆς χώ»; 

ρας τίὼ φύσι, κοὰ ζώων κοὰ φυτῶμ ἰσίεας, 

“πΟϑᾶναεσὲ κοὰ πὰ πῆς ϑαλάῆας. ἀμφ» 
Βιοι γοὺρ “ηρόστορ τινὶ ὄϊν μδιὺ, κοὰ οὐ μάλλομ 
χϑδσαξοι. ἢ ϑαλζῆιοι. κοὰ τὸν ἡρακλῖα εἰ- 

κὸς ἀ σῆς σπτολλῆς ἐμπειοίας ὅε ποὶ ἱσυρίχο 
λεχθίῶκε μεγάλων ἐπιΐσοραᾳ ὄδγων. 
Ἐκσὲ σι τῆς σγαλαεᾶς μνήμης κοὰ ἐκ τό! λά 
γου μαῤτυρέϊ τὰ λεχθοντο οὐ αῤχαῖς ὑφ᾽ ἅ» 
μῶν. δΔιαφόῤόντως σ᾽ ἐσταάγεδ)αι δυκέᾷ 
μοὶ σεξὸς τὰ ναῦ ὃ λόγΘ- ἐκᾶν(Θ.: διότι τῆς 
)κωγραφίας πὸ πλίον ὄξ᾽ "πὼς τὰς χρέιας 
σὰς πολιτικάς, χώρα γοὺ τῶν πράξεωμ δδη 
γὴ κοὰ ἡϑάλαα ἰώ οἰκοῦμαν. πῶν μδὸ μὰν 
κρῶν. μικραὶ" σχῶρ σὲ μεγάλωμομεγάλψφ, μὶ΄ 

γίση σι ἡ σύμστασα. ἰὠπτϑρ ἰδίως καλοῦμβ 

οἰκουμῆψεν » ὥςτε πῶν μεγίσωψ πράξεωμ 
αὕτη οὖν ἐμ χώρα . μέγισοι σὲ τῶν «ρατηλα 
σῶμ, ὅσοι διιύαντοιι γῆς κοὰ ϑαλάπας αἢ 
χεῖν. ἔθνη κοὰ πόλεις συωιάγοντοῖο εἰς μίαν 
δδουσιων., ποὰ δεοίνισιυ πτολιπικίω,, σδλομ 
οὐὖἦν, ὅτι γεωγρα  λἰιὴ πάσας ἀϑὲ τὰς πρίξ, 
ἕξεις αὐάγωτοι τὰς ἡγεμονικες. ο͵χτιθᾶσιε 
ἡπέρους., κοὰ τσελίγη» τὰ μὰν οὐδὸς» τὸς 
δὲ ἐκτὸς συμπάσης τῆς οἰκουμθας, πὼς 

πούτοις σὲ ἡ διάθεσις οἷς ο]χφόβει τοιῦποε 
ἔχειν οὕχως, ἢ ἑτόδως, κοὰ γνώριμα εἰνας» 
ἢ μὴ γνώριμᾳ. βέλτιον γοὶρ οὖν σ]αχειοίζοιῃν 
Ἑκασαὰ εἰσύπσι πἰὼ χώραν δπτόσι: στὶς γ Κοὶξ 
πῶς κειμβύα τυγχίνει. κρὰ τίνας σα φορεὶς 
ἔχουσα. τοῖς τὶ ν᾽ ρ᾽ πόδιέχοντ!, κοὰ τὰς 
οὐ αὐτῇ, ἄλλων σὲ κατ᾽ ἀλλὰ μόῤεα διωαςυ. 

ὄντων. κοὰ ἀπ᾿ ἄλλης ἱσίας, κοὰ αχῆς τὰς 
πράξεις πτθχειοι(ζομδων  κοὰ Ἐτοττεινόν- 
σῶν Ὁ τῆς ἡγεμονίας μέγυϑ», οὐκ ἐπί 
σις διωατὸν οὔτ᾽ ἐκένοις ἅσταντα γνωοίζην, 
οὔτε ποὶς γιωγραφοῦσιμ, ἀλλὰ Ὁ μᾶλλομ 
κοὶ δον, πολὺ ἦν ἀμφοτόβοις καθορῶταξ 
πούτοὶς, μύλις γοῖρ τὸ ἐπτίσιις παύπ' ἄναε 
φανδλὰὶ συμβαίνει τῆς συμτπίσης οἰπουμὶ» 
νηὶ ᾿συῦ μίαν αὐχὴν κοὰ πολιτείαν ὕπη 
γμθϑας. ἀλν οὐσῖ᾽ οὕτως, ἀλλ τὰ εγγντίν 
ρὼ μᾶλλου οὖν γνωρίζοιτο, κοὰ πῶ σίμκει τοι» 
σὰ σἤχ πλειόνων ἐμφανίζειν. ἵν᾽ ἔκ γνώ», 

οιμα, ποιτα γοὺ κοὰ Φὶ χείας ἐγγυτόβω 
ἐσίμ, ὡς τ᾽ οὐκ οἷν ἐἰε ϑαυμαςὸν οὐσῖ᾽ εἰ ἄλο 

Θ᾿ μν ἐνοθῆς στῶσίκοι χωρογράφθ’, ἄλε 

λθΘ’ σὲ αἰθίοψιν., ἄλλ Θ- σὲ ἔλλησι., κοὰ 
ς μ -᾿ τ ΔῈ , 3 

ῥωμαίοις, πί γα οὖ ππῶσίκοι ρβ παρ 
ἐγσθμὰ 



᾿ π ἈΟΥΓΒΝΕΤΕ Ὁ ῬΊΤΕ Ἢ ΚΝ δἢ , 9 

τἰνοδοῖς )κωγράφῳ, κρὰ τὰ κα τὰ βοιωεῖν οὔ» πα τ6 ἀοίςτίρτοτί Πς Βὁξείςς ραἕε5 εἴ συ, 
-χὼ φρα(ειρυὡς ὅμκρ», ᾿ς Πα Ηοπιετα ἱπαιττζ, 
᾿οἵθ᾽ ὑρέίω φνέμοντο, Εἰ αὐλίσιᾳ τσέρήεοσαν, “(Οιπζ ςοϊ σης Εἰγτίδπι, ἀρ ἀοίαπιόρ Δ υ]14α, 
᾿Σχοϊνόυ τε σκῶλόν τι τ ΟΠοασποηῷ αςϑοοίοπ, 
Ἡμῖν σὲ πετῶ σήκα» τὰ σὲ στρ ἰνόδῖς οὕπτω, Εἰ 

σὰ καθ᾿ ἑκῶσις οὐκέτι. οὐσὲ γαῦ ἡ χρεία Ἐστοῖν 
γεταῖ. μέτρου δὲ αὐτὴ μάλισις φὶ ποιαύτης 
ἐμπειθίας. ποὰ (δὲ κὰ νὴ μικροῖς μϑν σϊηλόρ 
ὄξιν, οἷον οὐ ποῖς κωυπγισίοις, ἄμεινον γοὺ αὖ 
᾿ϑαρδύσεις σις εἰσϊὼς Κι ὕλίω : γήρίξοδε 

᾿στοσιι "ὦ τρατοτσεοΊδύσαε ἢ καλῶς οὐ χωρίῳ 
σόϊ εἰσδγος ὄξ᾽, γὸ γὐεσ)οσύσαε κοὶ δοϊσύσωε. 
ἶλλ᾿ οὐ τοῖς μεγάλοις ὅτ᾽ πιλαυγεςόβλομ ὅσω 
«τόρ τὸ τὸ ἄύλα μέζω τὰ τ ἐμπειοίας, τὸ τὰ 
σφάλματα ἱκ ἀπειρίας, ὃ δὶ ἀγαμεν 

᾿μνόνειος σύλ!» τὠὼὸ μυσίαν, ὡς τίὼ βωάσῖα, 
“πορθῶν, ἐππιαλινσ)ρόμεσ ον αλσιρῶς, πόῤσαε 
σὲ, ὸ λίθυδιυ", εδὺ σπτορύμες αὐσονοηίαν τόν ΕΥ 

υχόϊ πλοῦ «ονοτοὸς, τγγὺς ἦᾺ ἔλθου κινδιωωυ 
Ἐεγώλωμ, ρόσοκα  φὶ αὐοίας κατίλιπομ. 
οἱ μϑν που τό! στολγανέως πώφου γερὸς Ὅο᾽ εὖ 
οίτῳ Ὅο᾽ χαλκισ)κῷ  σφκγύτι' τοῦ 
πόῤσὼν ὡς καθοσϊεγασανὸς φαύλως, ἀὸ μα 
“λεῶν ἀϑὲ Δὲ) ενρύστου πὸ! ςὐλυ.οἱ δὲ πὸ ἐπε 
λώρου μνῆμες, ΕἾ πούτο οἠχφθαρονῶς;» κατὰ 
"τί ὁμοίαν αὑτίαν. πλήρης τε ναυαγίων ἡ ἕλ 
'“λες ὑπῆρξεκωτὰ τίὼ ξόδξυ «ρατέαν. τὸ ἡ 
ὯΝ αἰολέωυ σὲ, Εἴ ἡ δὴν Ἰώνων ἀρικία, πολιὰ 
“οιαῦ τίς σηαίσματα στοραοσϊεσίωκον. δμοίως 
σὲ κοὰ κατορθώματα ὅπου τί κατορβωβῆναι 
συυϊξα πικρὰ τίὼ ἐμπορίων δὴν πόπωγ. κα΄ 
ϑισόβ οὐ τοῖς πόδὶ ϑερμοπύλας ςονοῖς ἘΦ, 

ἄλτης λέγυτοι σϊέξας τίὼ οἵᾳ δὴν δρῶν ρα 
τον πῦϊς πόῤσαες, ,σσοχαρίους αὐτοῖς στοιῆ 

'σαε οὖσ πόδὶ λεωνίσγαν, κοὰ σϊεξαοδ! ἐὺ ἔχρ 

ἕαρους ἐἰσώ πσυλῶμ, ἑάστις δὲ τὰ παλαιὰ, 
«ἰώναῦ ῥωμαέων «ρατείαν ἀϑὶ σταρθναίους, 
ἕκανου ἡγούμας τούτου τεκμήριον. ὡς σῇ αὖ 
Ζῶς τίὼω ἀδϑὲ γκρμανοὺς , κοὰ κελτοὺς, οὐ ὁ, 
λεσι κοὶ σῇρυμοῖς ἀξαγοις δβημίχες τε ῬΤτο 

μαχραύτωμ πῶμ βαῤθαρωμ: κοὰ τὰ ἐγγὺς 
πόῤῥω στοισιι των ποῖς ἀγνοοῦοτ, κοῖς πὰς ὃν 
συύς ὑθικρυσηομδύωμ, κοὰ πὰς δυπορίας 7.0 
φῆς τε, κοὰ; ὧν ἄλλων. τὸ μὴν σῆηὶ πλίονΘ-, 
ὥς πόν εἴρη τοί, τρῶς οὐ ἡγεμονικοὺς βίους 
χοὰ τὰς χέας» ἔπ σὲ κοὰ τῆς ᾿ϑικῆς 0μλον 
συΐίας» κοὰ πολιτικῆς τὸ πλίον πόδι οὺς 
ἡγεμονικοὺς βίους κοὰ πὰς λέας, σημέϊου 
οἷε "σεῖς γοῦ τῶν πολιτειῶν σἤκφορας, ἀῷ 
“ὧν ἀγεμονικῶν οχκρίνομαν, ἄλλίω μθν ἡ» 
7, μονίαν πιῤρντοι τίν μοναρχίαν, ἰω κοὰ 
βασιλέων κῶλοῦμαν " ἄλλίων “Ἐ, τίὼ αῥιν 
ϑυκρατοιαν" πρίτίω σὲ, πίὼ σϊμμοκρατίαν, 

ΪΝοβίς ςουςηίτ: σὰς πογὸ ἀριτά [Π6405 {πηε, 
υσίπεαραα Πησοῖοϑ, πη εἰ ςαπεηίτ, ΗΑ 
επίπι υ5 αὐ πςίξ εὐ υε{]ΠῚ{τα5. απ πιαχίπηέ τα 
115 ἐχρογίεητία πιεηίατα ΟΠ εξ, πος ετἰπ ρυῇ!» 
15 πιαπί(εἰτ εἰξ. φαεπιλαπιοά{πτεπαιίοηί, 
05. Ετοπίπι σα (Ὑ] 1, 408} {5 δύ συαητα Πῖ,πὸ 
{οἰταῖ. πιεῖίπς πεπαιίοπε ηγαΐτ, Ἐτίη ἴοςο 
Ῥεπε ςαἰξγα Ιοςαζεῖ, ἰη [4125 ροπετεῖ, δ ἰοῦ ἔα 
ςετεῖ (5 φυί[οτο5 ἐπίς! σίτ, [4 φυτῷ δ ίη πιὰ; 
σῃηίς Ιοη σέ αἰ πού 415 εἰς, χιαπίο πηδίογα (στὸ 
Ρετίτίος ργαηιία, δ ἱπτρ ετίτία ἀεἰςι5. σα, 
ΠΟ ΠΟ 5 ἘΧοΓΟίτ5 οα ΝῚγ ΠΔπ|. ποῖ τ ἀοτᾶ 
Ἰτοίαπα ρορυϊδέι5 εἤξε, πιάση ς ἱσῃοπΐν 
Πία τοῖο σασπιπιεσίτ Βετία αἰ ὃζ Αἰ τταίε 
ἐξα ἀἥηπαγ φιοίαᾷ δ ἔτεῖα, πεῖ ατ πδυσατίον 
Ὠΐ5 αησιπέίας εἴτε {π{ρίςατί, ρατᾶ ἀρ ίαίς, απ 
πλλσηὰ πουγγεγοι ρεγίοι]α, ἐσ πογδητγίο ἐρ {π|2ς 
τε! πογπητ τόρ οα. ΠΠ|αιπἀς Βα  σαπεῖπιον 
πυπτεπτ ρεπος ΟΠ αἰ οἰ 5 Επτίριιη, σας Ρ ον 
ίπς ἰάεο ἱσσα]ατπητταη ἐχ Μία! εα δά Ευτίρα 
(ας «ἴαίβί5 ςυτπιπιίπιρτοῦδε ἀϊτοχίοει: Πέ πεγὸ 
Ῥεϊογί(ςρυϊομ τᾶ, χὰξ ετἰρ 6 ΠπΉ5 ΟἹ ςαμίατα 
περοαιεῖς. ἵΝαυτας ἢ5 ετίἃ ἃ Χ εὐχίβ Ἔχειοίεις 
(τα εία τείεττα εἴς, Δεο]ςοτ ὃζ ἰσπίςογ σον 
Ιοπία ααὰπι ρίατα παἱ115 σεπογίβ εὐταῖα ρύς δα 
{τ, δέτε {τί4 ρτοίρετ σείξας5, δέ ρεγ!οςοτῖ 
Ρεγίτ ΠῚ ἰτία σο ρίυτα σο πίε ἑβείποτα σοπν 
τίρίε. δίσας ἘρΠίατο5 δα ἀπσυίας 1 Ππούπιον 
Ργίατα ΓΤ εοπίοα σσπ]Π! το Πο8 Β ετίατ πιδηΐ. 
τι 4{{|ὸ ξοτῖ, δ Βαυθαγοβ ἑπτὰ ΤΙ Βειπιορυ- 
[Δ5 δεςορίς, οὔ ΠΟΙ ΡΒ 5 ρεν ποπίδπα (ξυηίτῷ 
οἰϊεηάτςε, (ὐπηίτίεη5 πιοτὸ δητίυίτατία εχν 
Επλρ]4. οπιαηῦ ποοίοπηροῖς δάπειίι Βαΐ- 
1Π05 ἐχεγοί, Ιἀοποῦ ἰλτἰς μαι τετ ἀοςιῖ 
πιεηπτ εἴς Δι ίζγου, δίπηπιοάο δ ἐχρεαίεί, 
οηξίῃ (Τεγπια πο 5,ατο (ΠΆ1105, οὔ ἱπίτα Ρ41{5 
465, δ αἰ ΠῚ] .65 δςοςεΠιτίν ας, δζΊοςα ἀείοττα 
Ῥαιβατίςϑ {114 Ὁ ΕΠ Πσογαει, δύ χσυσ εταητ ρρίῃ 
αυδϊοησίπαια, οσου ἱσποιδητία ἰασοεῖ, 
ἀϑίρ οζου]αγεῖ ὃ ςΟπιεατιι δέ ςοτοτατίϊ γουῖς 
ςορίᾷ. Ετπος αυίαξ χαυο ἃ ΔπηρΠ 5 εἰξ (τὲ 
Χίπιι5) ΔΩ ̓ πτροτατογῦ ττίταβ τυ απτέρ «Ὁ ατιοίζ, 
Ιπίρεῖ πιαίου πτοσα] 5 δύ οἰ {5 ΡΠ ΟΡ ἢ ὲᾳ: 
Ροττίο εἰγσα ρτίποίρα υτ85 πετίαξ. (ὐυέπ5 τοί {{ 
σπαμιο, αα δ του ππτϑαπαγαπι ἀ{Γοτεητίαϑ ἃ 
Ρτποίρίθις αἰ ςογηίπηυ5,α] πὶ αι πτοηαῦ 
“Πα ρυποίρατ ροπεῆτες, αυεπιτοσία πο ςα,΄ 
ΠΊ15:2 {{ ορτίπγατί ροτεητατῖ,ἀ εἴτ αγήξοςγα 
τί: τεχτ τεσίπις ρορυαῖς, (α εξ ἀεπηοςεγδτία, 

Τος 

ΠΠ44.5, 

ΗΟ [οἰ 49 
ἰϊᾳ Ρίεγάφας 

Ράγμνι [αὶ 

οἰτογ γεαίία, 



πρὶ δι αν, Ἰά 

ἘἘ ργαδι- 
ΕΝ 

ἵη σγαζο 

ἐς. 
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Του εἰαϊΠ τεγ πιο Δεγαπιίπα ςεπίεπλις εἴ, 
ἤἡἀεπὶποςαῦυ] 5 ποπιίπαπῖςβ, Ὁ {115 [Δ ςί, 
επάκ (ρεςίεί ρείπείρίιπι Πα επεία. Δ]Π4 επίπι 
[εχ εἰ τερίϑ ἑυβίο,ΑΠ4 αογὸ ορτίπιαιία, δ 410 
ἀεηίφ ρορυϊατίς. ᾿ὰ εἰ πεγὸ οἰ {5 ἔοτπηα ες Η, 
φαταὶεχ εἰς, Ὁ υαπποΡτέπιἑτπιὶ πο πηι}: 4 
ίεγαεῖς, ροτεητίοτίς εἰς ςὅπιο ἀϊταεπι. ΘΟ οά 
{ εἰαΠ|{5 ΡΟ ρα ατρ] ατίπηιπι οίγοα ρτίπ, 
εἰρε5 πεγίατατ; εἰξαιτξ σεοσταρῃία οίγοα ρτίπ 
είρυπι 5, ἂς Πεςείδίταζε5, δ ἐρία φιιαπιρίᾷ 
αἄπος ρίατοσαίίπαπι μαθεῖ, δ {1 σαί ἐπὶ 
ριατοσατίαα δα δέξίοπες ρειτίη ει, ΗΠ θεῖ διι- 
τεπὶ ςοητεπιρ[ατίοηξ ργοίεέϊο ποι τΠ]}6πὶἱρσ 
[χτιλξιατίο. ΑΙίαιταπὶ χυίάεπι τίς, ἀ ςἐρ] πᾶ, 
ὩαῖιΓ8, σαρτα 1; αἰτετᾶ πετὸ ἐπ Εἰ οτία θὰ 
[ἰ5(5 ρΡο[ταπι, πίμ1] δα δοϊίομεβ εχ [ξεπίδηι, 
εἰμί αίς ΝΙγΠ5, ας ΜΙ] επεῖαί, αυτ]αίο, 
Ὡΐϑ ΕΥοσε 5 ἐπατγαειίῦ, δα ρυπἀεπίίαπι πα 1 
(Δὲ εσέξιτε υἱάεαζυν αἀϊαπχεηίαην, Ο πο ἃ. 
σεῃϑ ἱρίς ρεγχαίγίς, ΠῚ ἐοτέ χα ἔλέϊα πηΐ, 
πεςε]ατίογαπι αὐ} Ρ εὐ πιίςεαπίιι ἘΧεπΊρἷα, 
ἱπ{ἰτατίοηξ δἰταπιξ μαι {Π|} εγαΐ ἐπὶ Τὶ ἐςετ, 
ηΐι εἰ χυί Δα Ιοςο5 ἀρρ]έςεῖ, ρα] οία ἤσηγζια 
ρίαθξιες. Ετεηίπι αί αὐὐίοηδιις, ο᾽ ουία, ας 
ποίρτατίβ καί πτεηάπης, Ποςρείσαυίγαητ, 
ςατετάπτποη ρΡεγπηαίταπι, Μ]αίοτς παπῷ (ας 
Ραΐ εἴ)» πυία5, χιιάπι {ΠΟσῦ υτ{ΠΠ|τατίς Π(ο 
τεπεπίιτ. (Οὐ τοςίτοα εἰ σαί τειγαγ ἀεἰςτρίου 
εἴς, πιαίον Πυία5, ιιὰπι Π]οὐτται συγα Ππςἰρίοη 
(4 εἴξ. διπιΠτεν δέ ἀς Εἰ ποτία, δ ἐς αἰ(ςίρ! - 
Ἠίς (εἴς τε5 ῃαδεῖ. χ ἢ 5 εηίπι σαοά υκ{ε πγὰ- 
σίϑῳ οετεάίδηε {τ|άπτε οπιηία ςαρεεπα εἰς, 
᾿Μαχίπιξ δυίειη [αἱ! πηαίετίος σεοπιεῖτία, δ ἃ- 
Πιοποπιίδζυς ἀπ εἰορας ες υἱάσταγ, Ἐξ 
τειεῖα ΟΡ 5 εἴτ, πατη Πραγα ΟΠ πταία, πιὰ σηί- 
τὐάἀίηο5;,8( 4] Παίυΐςεπιο 41 ργορτία, ἤηςε {114 
ταπι (ςεπτία ἀερτεμεπάϊ πεαπειητς, δεὰ ας 
Δαάπιοάππι 84 τοτίι15 τείτος ππεητᾷ ρεττΠεην, 
εἰαίη Α175 Δἀεπιοηιδηίαν, γἷς πετὸ Ιὰρροπεπ 
ἄχ ίυπηι δί ετεάξάα, χος ΠΠ|- ἀεπηοηϊγαῖα ἔπε“ 
τίη πρροπεηά, δ πππηα! [οσπι εἴτε τοῖυπ 
ἀλη, ετγοταη 8 τεττς Ππρετῆςίξ. [4 εείαπι δῆτε 
{{2: εοτρογ (οἡ]ςες ςαγίτη δά πιεά ἀεξει. 
εἰ, Πος(οἷα ἱπἐπία εἰς, χα σου ηΐ πὶ απίπγέ 
«οποερτοηππι ργορίηηϊι εἴτ, δίχα επὶ εὰ 
4εἤσηδητί (απτπτατίπι ργοςα] ράτια (πΡπιοπί 
τίο εἰξ, δίςυτί φαο κα τειτα γοτῖαα εξ εχ πτοία, 
ἸΝαπὶ δα πηεάϊίιπι πε τ εἰίαπι ὑπυπηπο 
φοΥρι5 Δ ἰἀοπεαπὶ εἰις ςοπίεγιατίοπεπι ίπ. 
εἸΐπατ. Ἐχ ἤ5 δυΐεπὶ ηςς ρεγ πιατία δ ςοαϊαπὶ 
᾿ἀρραγεηΐρεορε, ϑεπίυϑ εηίπι τε πιοηίο εἴς 
Ροτεί!, ςοηςερτίο ςσπλιηίς, Ναυίσαπείθι5 
αὔτ πιληϊεπέϊηςυτυδιίο πιατίς ἱητειςι τίς 

ΦΈΕΈΟΘΒΑΡΗ͂. 

“σαύτας σὲ κοὶὰ τὰς πολιτείας νομίζομᾶν, ὅν 
μωνύμως καλοαῦτόϊ' ὡς αὖ ἀπ᾽ ἐκένων τἰὼ 
αῤχίω ἐχούσας φὶ εἰσυπτοιίας., ἄλλ’ γὉ νό 
μος πὸ Τ βασιλίως πρόςαγμα ἄλλ Θ' ὁ 
αξίσων, κοὰ Ὁ τό σϊάμου.τύπτος δὲ, κοὶ αἂ 
μα πολιτείας ὃ νόμΘ΄. οὔκ (ὅ δὲ, κοὰ ὁ δ; 
κοίζου εἰπτόμ τιν δῖν τὸ “Τὶ κρει ον Θ’ συμφὶς 
ρομ.ἔὔπτόβ ὃν ἡ πολιτικὴ Φιλοσοζζα πόδὶ 
ἡγεμόνα ΟΥ̓ σλέομ ὄδν, σι δὲ κρὰ ἡ γκωγρᾳ 
Φία πόδι τὰς ἡγεμονικεὶς χρείας 9 ἔχει οἷντε 
“πλεονέκτημα κοὰ αἰνὴρ στρα (ὅθ. ἀλλ ὥτΒ 
υϑ Ὁ πλεονέκτημα, πρὸς τὰς πράξεις. ἔχει 
σῖὲξ τινα κοὺ ϑεωρίαν,οὐ φαύλίω ἅ πραγμαν 
σεέια, τί ἦν τιχνικίω τε κοὰ καθεμαπικίω, 
κοὰ φυσικίω τί δὲ οὐ ἱσυρίᾳ κοὶ μύθοις και 
μϑύίω, οὐσῖρὐ οὔσαν πὼς τὰς πράξεις. οἷομ 
ἐΐ πις λέγει τὰ πόδὶ τί ὑσϊυσσίως πλαϑίω 
κοὶ μβνελάονυ, κρὰ ἰάσον Ὁ)» εἰς φρόνησιν μὴν 
οὐσῖῳν αὖ συλλαμξαίνειν δδξειον, ἰώ ὃπράτε 
χῶν ζυτε. πλίω εἰ καταμίσγοι ποὰ δἶν γ3ν0. 
μθύων αὐαγκαίων τὰ στχρασίείγματα γρήσε 
μᾷ, σἤχγωγίω σ᾽ ὅμως στορί(οι οὖν ἐκ αὐελόύ 
βόδον Ὅο᾽ ἀδιβάλλοντι ἀϑὲ εἰσ τόπος αἷὸ στα 
βαδιόντος τἰὼ μυθοντοιΐαν.. κοὰ γα (δὲ (ων 
σδιοὶν οἱ προῆἶοντόϊν οἤχ Ὁ φὐάνξον,, κοὰ ἢ» 
ἡσϊὺ, ἀλλ᾽ οὐκ ἀδυπολύ, μᾶλλον γοῦ ασου“ 
σίϊάζουσιμ, ὡς εἶκος, πόδὶ τὰ χρήσιμα. διόπτόρ 
κοὰ ὑρ᾽ γεωγράφῳ ἡούτων μᾶλλον, ἢ ἐκεῖν 
νου, ἀιμελατίορμ, ὡς σ᾽ αὕπως ἔχει κοὰ πόδὲ 
Φὶ ἱσορίας κοὰ πόδι ἣν μαθημάτων. κοὰ γαρ 
"ουτων χρήσιμον ἀεὶ μᾶλλον λεσήεον, κοὶξ 
“Ὁ πιεύτόδομ, μάλιεα σὲ δὐκέι, καβάστδΡ εἴ 
θητοίι, γεωμετρίας πε, κοὰ ἀσρονομίας σαμ, 
σὴ τοιαύτη καυοθὲσαι. κοὰ σίε! μὴν ὡς λει» 
θῶς. σήματα γα, κοὰ κλίματα, κοὰ μεγὶ 
θα κρὰ τὰ ἄλλα τὰ Οὐτοις οἰκείᾳ, οὐχ οἷόν τε 
λαβὲν καλῶς, δῦ πῆς “οιαύτης μεθοσῖου. 
ἀλλ᾿ ὥς πόβ πὰ ἀϑὲ τί αὐαμέβκσιμ Φὶ ὅλες 

γῆς οὐ ἄλλοις σϊεικνύσσιψ. γύταῦϑα δὲ τον 
θέαι σε, κρὰ πιςδύσαε τοῖς ἐκέ σίφχθείσιμ" 
αὑυούεϑνα σὲ κῦἡῦ σφαεροεισῖα μὲν “ὸν κύσμοψ, 
σφαεροεισῖῃ σὲ νὴ τίὼ ἀφιφαύειαν Φὶ γῆς. ἔτι 
δὲ πότων πρόπόρομ, τίὼ ἁδλῸ μῶν ἣν μά 
σῶν φοροῦν. οὐ μόνον ἀϑὲ φὶ αἰδδήσεως ἣ δὲν 
κοινῶν φὐνοιῶμ ἐγγύς ὄξιψ. εἰ ἄρα ἀδισαμηνάν 
μϑῦοι οὐ κεφαλαίῳ, μικρᾷ, οἵου ὅτι γῆ σῴαερα 
εισης ἐκ μδ φὰ ἀϑὲ “ὁ μέσον φορᾶς, πόῤῥω. 
θῳν “,ἰσσύμνησις. κοὰ Ὁ Ἑκᾶ τον σῶμα ἀϑῖ "Ὁ 
αὐτό αὔτημα νόδύειν. ἐκ σὲ ἥ κατὰ πελάν 
γπ κοὶὰς ὃν οὐραωνὸμ φαινομδύωψ, ἐγγύθῳν. 
κρὰ γοὺ ἡ αἴόϑασις ἑπλμαρτυρᾶν διώαται, 
κοὰ ἡ κοινὴ φύνοικ, φανδδῶς γοῦ ὑϑποϑξᾷ 

Ῥἶς πλίσσιμ ἡ κνρτότης Φιϑαλάήης, ὥς τι 
μΆ 



ΙΒ ΒΡ Έ Τ ΜΌΝ: 

μὴ πῶσβῶλάν τοῖς πόῤῥωθῳν φεγγεσι, τοῖς 
ἐτ 

Ιοπσο!αςεητίι5 αὺς ραγ εν οἱ οησᾶτατ,ης αἱ 
Ἐπ’ ἵδν ὀξηριθοις τῇ ὄψει, δ αρθοντα γοαῦ . (ὰπι αρρ]ίςατε ΠΟ ΡΟίϑί5. Α Πρ {π|8 δπτοηι {0 

πλέομ Φφὶ ὀψίως ἐφαύν, καΐτοι πλέον ἀῃ 

οἰόντα αὐτῆς. ὁμοίως δὲ κοὰ αὐτὴ μετεωρι» 

ϑᾶσα ἐσὲ τὰ κεκρυμμένα πρότόδοψ. ὅστόρ 

σϊηλοῖ (ἰ ὃ ποιμτής. “ιοῦπου γαρ δι κοὰ Ὁ, 
ὀξὺ κώλα πϑὶσϊὼν, μεγάλο συ κύματος 
αὐθάς. ὃ ἘΠΕ Ξ ἦ 

Καὶ γῆς πϑασλεῦσι 3 αζει τι, μαῆλον απ» 
γυμνδτῇ τὰ ϑτρόσγαια μόδγικρὰ τὰ φανφύτος 
οὐ αὐχαῖς ταπαὶν αὶ, δ αέροτοαι μάλλον, δὴν τε 
ὀρανίων ἡ πόδιφορεὶ γ)αργηίς ὅδι τὸ ἄλλ Θ΄ τὸ 
αὐδὴν γνωμονικῶψ. ἐκ ἡ τότωμ δύθὺς καυσίεί 
ν4 "ὦ ἡ φύνοια, ὅτι Ἐῤῥιζομδϑας τ ἄπφρον - 

γῆς, ὁκ αὖ ἡ Οιαύτη πόδιφορεὶ στιωξξαινε.κοὰ 
“ἃ πόδὶ ἑῷ αλιμζδν δ "οἷς πόῤὶ δὴν οἰκὰν 

στωμ σϊέμιναυ τοί. ναῦ ἰσὲ δ επρίμε σίει λα- 
ξἂν φυια, ἡ ταῦθ᾽ δ; Ὅρ᾽ πολιζκῷ κοὰ Ὅρ' 
Ξρατηλάτη χρήσιμα. ὅτε γ}} οὕτω σε! ὦγνον 

ἂν τὰ πορὲ δῷ δρανὸμ, νὸ τὼ ϑέσιψ φὶ γῆς, 
ὥς τ᾽ ἐπεισϊαὺ γλύατῇ ἩΣ] τόπος καί ὃς ὅ7. 
πλλακταί τινα δὴ φαινομῆψων “Εἷς πολλοῖς 
οὐ Ὅο᾽ δρανῷ, ταρζοσεον γὺ τοιαῦα λὲγεν" 
Ὡ Φάλοι, οὐ γάρ πὶ ἰσί μὲν ὅπη (04-, οὐσῖ 

ὙΠΟ ΝΣ ΑΝ 
ὅπῃ πῶς, γιάων, 

οὐσῖ᾽ ὅπ ἐΐλιθ᾽ φαισίμβροτθ’ ἀσ᾽ ὗνο 
οὐσῖ ὅπ οὐείτιχι --- 

οὐθ᾽ οὕτως ἀκοιξοαῦ, ὥς τε τὰς παντάχδ 
συυαναθλάς τε τὸ συγκοτασίυσέι:, Εἰ συμ 
μεξυυρανήσειςκοὶὰ σ᾽ αρματὰ πόλωγ:κοὰ τὰ 
ἡξ] κορυφίω σημέαγὸ ὅς; ἄλλα τοιαῦτα κα 
πὰ τὰς μετασηώσεις δὴν δοιζόντων ἅμαννὼ 
αῤκίωικῶμ σα φόδοντα ἅπιντο» τὰ ἡὰ τεὸς 

«ἰώ σψιν, τὰ σὲ ὁ τῇ φύσει γνωρίζειν ἅσταν 

πα, ἀλλὰ τὸ ἦὰ μκοϊ ὅλως φρον τίζειννπλίω 
εἰ ϑέως Θελοσόψυ χοιψ. τοῖς ὃ πιτόύειν καὶ 
μὴ βλέπε, Ὁ σ]ατί κοὰ γοῶρ ὅθ τὸ Φιλοσο 
φοαῦτ(θ- μόνου. Ὅοἷ σὲ πολιτικῷ σολῆς οὐ 
ποσαύτης μέτεσιν," ὃκ ἀεί. οὐμίω οὐσῖ᾽ οὕ- 

σῶς ὑστώρχεμ ἁπλοαῦ σᾷ ἂν γὐ τυγχάνον 
σὰ τῇ γραφῇ ταύτῃ, κοὰ αῤγόὸν, ὥςτε μεσὲ 

σφαΐραν ἰσϊεν, μησὲ κύκλος οὐ αὐτῇ, οἷν ἦν 
στὰρ ἀλλήλχου εὖὺ σῖ ὀρθίους πρὸς τούτους, 
«65 λοξδο  μηὸ βοπικῶυ τε κρὰ ἰσημόλινῶρ, 
τὐ ζωσΐακξ ϑίσιν, δὲ ὃ φόλόμϑνος ὃ ἡλιθ-βὲ 

πευρ νὰ σχφορὰ: δεσϊάσ κί κλιμκώτωμ σε τῷ 
αὐεμωψ. τοῦ ϊα ὸ πὰ ππόρὶ «δὺ ορίζον τα ςονὰ 
οὖν ἀρκτικδς νὸ ὅν ἄλλα 15] “ πρώτίω ἀ- 
γωγίω Ἔ ἐς "ῃ ἘΠ ΉΜΕ τα πέακες 

νοήστες τὶς ἄλλως, πῶς διωκ τ τ“ ακολουθᾶν 

»ἴς λελομϑύοις οὐτοῦϑτ;, ὅντε μὴ οἵ δύθεαν 
γϑαμρίω, πόδιφόβη, μοῦ κύκλο εἰσϊὼώς, μπ 
«ἰἢ σῳχερυκίο ἀξλφαύφαν ἢ ἐπί τσεσιν, μή δ᾽ 

ὑγαυπη1 εἰεαΐα ἀρ ραγποτττ, ΠοπηίΒ 18 ἐῸ 
πιασίς ἀἰΠλπεία. δι πι] τες δ ἐρίς αἰτία εἰ εῖια, 
{115,64 ΄ιτος ρτίι5 οσοῦτα (πεγαητ αἰρίςαποά 
δ ροεῖα ἀεείαγας ἵΝδτη {Ππά ταὶς εἰ, 
ΕἸ δ 5 εἴατας, υἱέα ρτοίρεχίς αςιῖο, 

Οὐ [-: 

Δαπαυίσαητίθι5 εἰ ἔστη οὐ πιασίβ ΟπΊαςς 
σίϑ ραττεϑ τουγαστ ἐπι ἀπτισι εἴ αιτος 40 ἱπίτίσ 
ΠυπΊ } ἃ αἱ εραπειτ, πη σίβ ἐχιο!αηξ, ρί8 εἰ 
τὶ ΓΟ οεἰξίαπι σσποτίο , σαπὶ 4] 0 αΐ πηδηΐςς 
{τὰ {{τ2|εχ ἱρ5 συασ σποπιοπίςί5 ρατοῖ ἔχ ἢ 5 
επίπι ςοσίτατίο {Τατίσι ἑπτοπα τ. ἔν απ [τα ΐσ 
κατα ἰη ἱππηίι τοσίὰ εἴετ, ποη ατί ῷ τα] 15 οἰτα 
εὐπιοιπίίο ςστίησείες, Ετιο δά οἰίπηατα ρεῦ 
τίπεπῦ Ρεῦ μαδιτατίοπεβ ἀεπιοηειαπῖ, Ναης 
πεγὸ ἐπ ργοπηρτι πόπι4 ςαρτᾷα (απε, ες ῃςς 
αυίάεπι σαπείη οἰαη!, δ ἐχεγοίτυς ἀτιζῖο. 
τί ςοηΔπςατΝες επίπι ς ΟἹ! ραττεβ, δ τεῖτς 
Πεαίσπογατε οροστεῦ, υἱ οὔ ΑΙ (απ πη {185 
Ρατεγείπ σοῖο (ΟΠ τα, ργο Ιος5 ρεγηγαζαῖα 6 
τίπο, ροττατθατίοπςε τεποδῖ, δέ τα] [ο ιτατατ, 

ΜΜεϊατοῖ, ὁ ἰοςῆ. τεπεῦτος Ιοςιι5, ΑΓ α. Εσι5, 
Αὐυταρθί (ΟἹ τεττοβίαθεας, ἀλη5 πα πῦάο, 
Αυταθί ςοηίςεηάαῖ, 

ΝΝες δἀεὸ δςουτατέτιπτατί,, πέδην ἰπτὸ {15 
ῬαΠΠίπι ςοίπη ἐξίπι οὐι5, σοπία πέιπι εἴ οσζα, 
{ἀ5,ςοΠίτη (ἐπὶ ὃ της 05 σοοἶ πηεξαειις, ζ ρῸ 
Ἰοτῦ εἰσυατίοπες ἀσποίςζας, ὃ πος δά υεττίςξ 
ἤρηλ [{πῸ| ὃ αποσαπῳ μαϊυίπιοά ςουπάτπι 
Ποτίζοητίβ ταπίπιαςατίο ἢ 5 ρατίτεν δ ερίεπ 
τιίοηίβ πατίείαδξες : ἢ ςπηίποτία ποία Παρ εΥς, 
αυα ραττίπιαίρ εξ, ραντίπι παίαγα ρατοστ Μὲ 
τῦπι 4]!4τπ|ὰ πος οπτηίπο σαταπ 4, Ὠ{{{ ΡΠ οίο 
Ρ[ία σΟτοπιρί τίοπίβ στατία, Ουϊδυίααπι ἢ 
4ε5 δά μίδεηάα, [τεῦ ργορίεν συ ἱπιαειί πὸ 
ροΠίπε: πος επίπι εἰν (ΟἹ ἐπ Ρῃ ΠΟΙ ΟΡ ἢ δτί5 οἵ» 
Πεία, (οί αἄτ Ποπίπί ταῖς πὸ ἐπιρεγεί οτίτ, 
δαϊ ποι οπηηί [ἔροτς. Ἐππ|ὶίδλπηεη αυ ἐπ Πὰς 
ἀεί(ςτίρτίοης ποτίατιτ, πεφῳ δάεὸ {{π|ρ|!ςτι- 
ἀσανο πε αἀεὺ ἱποτίειη εἴτε πε ίπι,ατ πες 
(ρῃπατᾶ ἰηταξατιτ, πος {ΠπῚ1π είτςυ]ο 5, σαοί 
Ῥαγα εἴς, εὐ τεῦς πυαταὸ αἰ απτε5, Π!] 105 
εχ ρί5 τεζὸς, αἱίαιοβ οδ! το 5. πξῷ ττορές- 
ςογῦ,πεῷ εαπίηο (γα ἄ,πος Πρ η ξετ {πᾶ ρον 
4πείη {οἷ 5 σασι5 ποιτίτιν, ἀοςεῖίῃ οἰ πιο δ 
ποητου πιΑτίἐταῖε5. ΕἸςς ἐπίπι δύ χίια δα Πουί" 
Ζορῖδ45 αἰτίπεητ, δί δή αὐόξίςοβ, δ τε!ηα αὺς 
σὐη Ὁ !Ππ ρτίπια αἰ τἰρ!πατιπι ἱπιγοάαξείοπε 
τιλάππεαγ, {{ ἡ π|5 ΑἸ ἐτοτ ίπτε! σίτ, απο πον 
ἀο ἐὰ συς ἢΐς ἀΐςαπε αἴεααπεῖαν ’ απ πε ἐξ 
ἐϊαπι] πεῖ, πεῷ εὐταᾷ.» πεφ εἰγοα ἃ πούετεῦ, 
πεφίρματσαϊεπιίπρετῆςίεπι, πες ρἰλμαπι,πές 

ίη ςοεΐο 

Οὐ [ει 



Οὐ ενμαίης 
ζονιὸ, ντυ- 
χυν. 

τἰδγὶ Ῥμὶπε 
ἔιᾶιμς. 

Οἰμι ἧς 6 
10. 

ΠΆΛΙ ἰδ. 

42: ΦΤΊΤΒΑΒΟΝΙΣἙβ 
ἐπ «οἷο (ἐρίει πιαίουίς Ν τία {1185 πεςα]!ν 
΄αυὰ τα!α οπτηίπο ρεκάοξευ5,ἐ5 πε] χἱτ15 πλίσ 
πίπιο τα ατοπίς ἱπάίσεαῖ, αεἰ Πευλημαπι 
δος ίπ τεπιροις, [ἡ {15 αὔτρτίαϑ κἐπ γα ξξι5 
{{|ῆπε φυίδας Παίς τοῦτα ἀεἰςτίρτίοπί πη] 
ατίϑ ΕΠ  ποπ ροτετίτ. Βίπιρ! είτε ἤος πο! απ 
αὐ]ίςᾶ, εἰσ ε ας ραἢίπι απ] ραταπιις, Πα 

δ εἰΠοτία ἀεἰςείρείσηεπι, ΠΠΠ εηίπι οἰ] ἐπὶ 
Ποπγίπεπι ἀΐςίπιι5. Ποπ σαί ἄεπι ργουίαϑ πα 
ἀοίῦ, (ες χαΐ εἰγου τί ἀ τ ςἰρ! πη ς,4ς Ποπγίηί 
Πρ ετο, ας Ππά4ίοίο ςοπίσπεῖοε ρατίεπη δι σίτ, 
ΪΝες επίπυϊλυάδτε, πες υΠτὰρ εγάγεΠεςτε5 σαν 
{τ25 πγεπιούαῖι ἀίσηας ἀπάίςατε ροῆϊξτ ἰδ. 
αἱ υἱγίτ15 ἀο ρυ τἀ φητίς, ἐΑυυΠγβ ταῖί ΟΠ ΠῚ 
εὐτὰ ΠΈΠ|α εχετίς, πο επὶ πιοάο ηαυί οἰτοα ρού 
ἐὖς εἰ παυιίσαπαί ἀπιθίτα5,πεσοτίααι Πζερό- 
τε, ἐπιρειξεσίατι λςεῖε ςοπ! Πεγδείοπεπι, πίἢΠ 
δὲ ἀσξιτίπαγιπι πλαιΠεπητατίςαγαπι, δ ςοἷεσ 
Είσπι ραῖτες δάϊεςετίης., 445 ἀρρ]ίςατε οη 
πιοηίτ, [τὰς εὐπὶ Πἰ οτίαγ σοτηπηεηζατία οη 
ἐεεετίπγιι5,4 4 πτοία ἐπὶ εἴ οἰ16πὶρ ΠΟ ΟΡ ΐ 
δηγ(ατ αὐδίτζγαπι) ΠΟ ἐπα, ὃ Παπς 4 4ε, 
τέ οπτριλτίοπεπι ἀεογειπηα5. Εἰας ἐπίηι ε- 
ἑυίετι σεπετίς εἰς, δ δά εοίάξ τητο5 δειπεῦ, 
εὐαχίπιεζ ἔα σίο ςοΠ! οςαῖος, δί Πίς (τἰά ἐπι 
δι Πὶς ΟἿ ἐπίπι λά ο]ατί(ϑίπγο 5 (Π υίτὰ Ἡ αι 
Ὧδς ἱηοείδυπίυν, τπεηοτγίας ςοτηπιεπάαίίο 
πεπιδεσππηζυτ: τος αὐτειπ ὀχίσιια δίίσῃο 
Ὁ 14 1{ππ|, τε ἰλςεηι, Πίης ετίαπι ρα Π||4,0 Ὁ 
ἔσυτα, δύ ε]ατίτατίς ἐχρεττία οπηίττεητατ. ]ἢ ἢ 15 
δυῖεπὶ ἱπιπτοτγα δίπιαί,. 1Π ΄υίθι5 πεσοτίαπι 
ἐρίαπι ςοπιπιεπιοτατίοηίβ ἱποτηάἀίταιεπι αἴτε. 
τεῖ,εὐπὶ εἰ πιασηίτα ἀηε ἐχςο  Ππετίτ εἴ οἱ οτία, 
πυλ!ίετίη ᾿αταί5 ςοπείη σίγα π5,1Ππααθι15 
ποη ἐβιίῶα ρατιςυἱλτίπι α{Π| εητεῦ ἱπαίτί 
πΊῈ5 5γ[ζα ορετί πιασίβ ἰητο 4 πη5 πηίποτίο, 
παάπη Ππρι]5 ραττίθιιβ, ααᾶπι θεπείητ εχ. 
ριεῆᾳ. 8ίς δί ἐπ μίβ ἰἀείειάτιη εἰ ἐπα ςίαπη. 
Ηας {{φυ!άεπὶ δί ιρλπι {αίαςς [τίς 
εἰο εἴ. φυξετηασπα συοπαιητηοάο, δύ ίπ τον 
τοῖς μαρεδηῖ, εἰοχυίτατ, πί πεσοτίοίαπι ΠΟ 
αὐίηεηι, δί (τἰεπ4{ ςπρίάππι, σαίρρίαπι εχ 
{ΠΠ|5 πασαεῖς υλ]εαῖ, Οὐποά ἰσίταυν ργοροί!, 
εὐτῃ ΟΡιΙ5 (ἀρίεητίο ἰπΠἀΔσατοτεπ , δί {πο 
πηι ἀεςεαῖ ΠπΠοηγίπεπι, ἤοες τὰ ἀἰἐα Πης, δί 
ποετὸ Δητε ΠῸ5 ζοπιρ πδι15 εἰοςατίς, δ ἐρς 
ἢ εἰἴάεπι ἀετεδιι ἀΐςεγε ἀσρτεάίαπγιν, 40. 
"πε συστεῖα:, οὐπὶ ποη οπιηία εὐπάεπι (Π 
τοῦ ἀ{Πεγαπλι5. Οςίεγοϑ ἐπίπι, αι ςηυί ἃ. 
{{πά τε δὲ εεςετίπι, {8 πὸ ραταᾷ Ορ είς ρᾶτς 
τ οπλί[{π ρυταπλιι5. Δα 05 σπὶ ρδυ υ] δά 
ἄετς ροίπϊηιι5, πΟ ἱπερτα απὸ σοπᾶτιι ποῆτί 
υἱάερίζ οςςαίιο, ἵΝᾶ δ ἰλοπιαμοιῦ εἰ Βαχμο- 

ΦΕΟΟΘΟΆΑΡΉΗ. 
οὐ Ὅρ᾽ οὐρανῷ, μκσὲ εὖ ἔσῆαὰ δὶ μεγάλης αὖ 
«Ἐν ἀςέδας καταμαθὼν, μήσί᾽ ἀλλότι τῶν 
“"ιοὐπτων μησίοὐ , ἢ οὐκ οὖ σίξοιπτο φὶ πρα- 
γματέιας ταύτης, Ἀοὐχὲναῦ, ἀλλ᾽ ἐκείνοις 
οὐτυχὼν πρότερομ, ὧν χωρὶς, οὐκ οἷν εἴπ γεῶ 
γραφίας οἰκε!θ-. Απλῶς σὲ, ποινὸν εἰναι Ὁ 
σύγγραμμα δ σι, κοὰ ᾧὸ πτολιπιγὼμ, κοὶς 
σϊεμοφελὲς ὑμοίως., ὥςστόρ πίὼ Φὶ ἱσορίας 
γραφίω. κἄκει δὲ πολιτικὸν λέγομδω, οὐχὲ 
“ον πανταάστασιν ἀπαϊσίδυπομ., ἀλλὰ Ἐν 
μετασιόντα Φὶ τε ἐγκυκλίου, κρὼ συιυήβους 
ἄἀγώγης ἷς ελδυθόλοις,κοὶ Ξἴς Φιλοίξφοῦε 

σιν. οὐσὲ γαῦ αὖν οὔ τε ψέγων διωύαιτο παν 
λῶς, οὐτ᾽ ἐπιαινὲν » οὐδὲ κρίνειν δ(ζε μνήμπρ 
ἄξια ἣν γεγονότων, ὅπῳ μκσῖν ἐμέλησον 
αῥετῆς, κοὰ φρονήσεως, κοὰ δὴν εἰς τοαῦπα λό 

γανοοὕτως δὲ κοὰ οἱ «δα λιμΆψας κοὰ «ὅὺ πες 
οἰπλοςκαλομῆνος πραγματδυβοντόν, τα 
χὰ τίὼω ἐπίσκεψιν στοιοαῦτοιν μὴ πεθς θςν. 
“ὅν ὅστι ἐκ δ᾽ μαθαμάτωμ, κοὶὼ ἐκ ἣν οὐρα 
νίων ἃ συυάπγειν πεῶσῆκε διοντόρ ἡμέϊς το 
σποιηκοτόν κσσομνηματαὰ ἱοσρικοὶ χρήσιμα, 
ὡς κσσολαμξανομαν., ἐς τὼ ἀθικίι κρὰ στο 

λιπικίω Φιλοσυῷίαν, ἐγνωμῆν πϑδδέναι ὦ 
«ἰώσε τἰὼ συύταξιν. ὁμοεισίὰς γοῖρ κοὰ αὖ 

τὴ κοὰ σπεὺς αὐτᾶν ἀνόῆρας, κοὰ μάλισα «ὅς 
τὺ ταῖς “δροχαῖς, ἔτσι δὲ ἣν αὐτὸν πρόπομ 
ὅμπτόρ τκέϊ τὰ πόδι σοὺς ἁδλφαν ἕς ἀνοῆρας 
κοὶ βίους τυγχῶνειν μνήμης. τὰ δὲ μικρὰ, 
κοὼ ἀσύξα πταραλείτσετοι, καὐτοιῦθᾳ κοὶ 
σὰ μικρὰ κοὰ τὰ ἀφανῆ σταρα ΐϊμπειν. Ὁ 
δὲ τοῖς ψύδόξοις » κοὰ μεγάλοις, κοὰ οὐ οἷς Ὁ 
πραγματικορμ,κοὰ μνημόνδυπομ, τὸ ἁσϊὸ σα 
“ρίδεν, καθάσό γε κοὰ γ᾽ τοῖς κολοοσικοῖς 
δῥγοις οὐ το καθ᾿ ἑκᾶφον ἀκρίβὲς ζυτόιμῆν, 
ἀλλὰ τοῖς καθόλου πε σέχομαν μάλλου, ἢ ἐφ 
καλῶς Ἢ ὅλον. οὕτως καὶ πούτοις στοιε ὥς 
σϊᾷ τίν κοίσιψ. κολοοσουργία γοὺρ τίς κοὶς 
αὐτὴ τὰ μεγάλᾳ φράζουσξ πως ἔχει, Εἰ τὰ 
ἄλλα. πλίω ἄ τι κινεῖν διιύκ ποι, ὅτι κοὶς Σηὴ 
μικρῶν τὸν Φιλεισϊήμωμ. κοὰ “ὃν πραγμα» 
σικόν. ὅτι μὴν οαὖν ασουσϊολον “1ὸ γροκειμες 
νου ὅβγον, κοὰ Θιλοσόφῳ στῶοσῆδπομ, τοῦτα 
ἐρήδδω. ἐἰ δὲ »τολλῶν περειπόντων ἀϑιχεις 
ροῦμϑν κρὰ αὐποὶ λέγων πόβρὶ τῶν αὐτῶμ, 
οὕπω ποεμσήτοι: οἷν μὴ κρὸ Ὃν αὐτὴν πηοόστομ 
οἤαλεχθῶμεν ἐκένοις ἅγταντα λέγοντόνὑ- 
πολαμβαύομθν σ᾽ ἄλλων, ἄλλοπι κῶτορο 
βωσάνπωμ, πολὺ μόν Θ΄ ἐτι τό ὀβγου λείότε 
αι. πεὼς οὖς αὖ κοὰ μικρὸν πτωσλαξέῃ σῖν 

ενηεβῶμῆν, ἱκωνίω σίει τίθε δα πρόφαονν τῆς 
5. ᾿ Ἃ Ὶ ᾿ ᾽ -“ - 

ἀδιχειοίσεως. κοὰ γὰρ σῖιι σπτὸλν 7: ποΐοναῦ καὶ 

δὴν ῥωμαίωψ ἀῤνκράτεια κρὰ τῶν στα οβναία 

ὧν, 



ΤΥ ΒΥ ΕΑ ΡΒ Μ᾿ ΟῚ, 

ων, φὶ τοιαύτης μπαρίας πϑσοσϊεσϊωπκεικα 

ϑώπόρ “οἷ μετὰ τίὼω ἀλιεξαύσ!ου «ρατέαν; 
ὥς φησιν ὀβαγρδδ ας, ὃ ἦν͵ γον ἢ ἄστας πτολ 
λίω αὐεκάλυνον ἡμῖρ" κοὰ ἣν βορέων ἡ ὄν 
ρώπες, ἅπταντα μέλκι τι ἴσρου. οἱ σὲ ῥωμαῖ, 
οιντὰ ἑασό)ις τ᾿ δυρώπτες ἅστανᾳς μέλοις ἄλ 
(|Θ΄ ποταμοῦ, τόν τίὼ γερμανίαν δίχοι ὅλαι 
ροιῦτί τά τε πόλαν “' ἰσρου, τὰ μέλοι τύ 
ρα γτοπιμοῦ, τὰ σὲ ἐπίκεινα μέλοι μακωτῶμ, 
κοὰ φὶ εἰς κολχοὺς τελδυτώσιις ττχραλία 
εμβοιοϊάτης ὃ ἁδικληθεὶς ὄυτπάτωρ ἐποίησε 
γνώριμα, κοὰ οἱ ἐκείνου φρα ππιγοί, οἱ δὲ σταρ, 
θναῖοι, τὰ πόδι τίιὺ ὑρκανίον. κοὰ τίὼ βᾳ- 
κτριαν υ),νὺ εἶσ πὰρ τούτων σκύϑας γνω» 
οἰμωπόβους ἡμῖν ἐστοίασομ, πον γνωριζομὲν 
νους σσο ἣν πρότόδου, ὥςτε ἐχοιμὰν οὐὐπι- 
λίγειν πλέον δὴν πετῶ ἡμῶν. δραῦ σὲ ἐς: ὧδ» 
μάλιστε οὐ τοῖς λόγοις "οἷς πρὸς τοὺς πῶ ἦς 
μῶν, ἡ ον μδὸ ἐκ ἡ βοτάλαε, μᾷλχου δὲ τοὺς 
μετ᾿ ὁδ το ύῳ » κοὰ αὐτὸν Ἐπκένου " οὕς εἰ» 
σῶς ὥσῳ πτόρ πολυμαθεςόδομ δὴν στολλῶμ γε 
νασι, τοσούτῳ σϊυσελεγκτοτόβους εἰνας 

“οἷς ὑςόβου ἀν τι πλημμελῶς λέγωσι. εἰ σ᾽ 

οὐαγκαδδασόμεϑτέ πτου ποῖς αὐηρῖς αὐτιλὶ- 
γειψ οἷς μάλιστ ἑσπτατολουθοῦμαν κατ᾿ ἄλ- 
λα, σέ συγγνώμίι ἔχειν, οὐ γχῷ πρόκειποὰ 
“πῶς ἅπαντας αὐπιλέγειν, ἀλλὰ οὺς μὴ 
“πολλοὺς ταῦ, οἷς μειδὲ ἀκολουθέμ ἄξιομ" τκά 
νους σὲ διαιταῦ, οὖς γὐ τοῖς πλείσοις Κῶ Ἐρ“ 

θωτώτας ἴσμν.Ἐἐπ εὶ οὐσὲ χες ἅπταντας Φὰ 
λοσοφὰμ ἄξιον. πρὸς ὀῥαῶγνα σὲ κοὰ στο- 
σειοϊώνιουν , κοὰ ἵππαρχου , κοὰ πολύβιομ» 
κοὰ ἄλλους -οιούπους κωλόν. πρότόλου σ᾽ 
ἀὐισκετῆξου ὅρα τοῦδούφ,, στωραπιθοντας ἅ- 
μα κοὰ τὼ ἵππαρχου πῶς αὐτὸν αὐτπιλογίν 
αὖ. ἐστ σῖ ὁ ὁδατούδονας οὐχ οὕτως δύκατα. 
πρόχοις δ. ὥςτε μήστ᾽ ἀβίιψας αὐτὸμ ἰοϊξῳ 
φάσπειμγδυτόβ σπτολέμωμ ἀῤιυχειρεῖ σϊεικαύαε" 
οὐτ᾽ ἀϑὲ τοσοῦτον πιϑὸς. Ἐφ᾿ ὅσσυ σταρεσῖξ» 
Ξξαντό τινόϊν". καὶ στόρ πλείσσις οὐτυχὼν, ὡς 
εἴρακῳν αὐτὸς. ἀγαθοῖς αὐόσράσιψ. ἐγλύοντο 
γαρ,φησῖμ ὀβαυοόδγύης, ὡς οὐσῖξ πτοτε κατὰ 
δον ὧν κοιρὸν ὑφ᾽ γα “πδλίβολου κοὰ μί- 
αν πόλιν, οἱ κοὰ κατ᾽ αῤίσωνα κοὰ αῤκεσι: 
λαον αὐθήστιν τοῖν Φελόσοφοι. οὐχ ἱκανὸν σΐ 
οἰμας ὅδ, ἀλλὰ Ὁ κοίνειν κωλῶς, οἷς μᾶλλον 
“πῶσιτίου, ὃ δὲ αῤκεσίλᾳαου κοὰ αίσωνα δῇ 
καθ᾿ ἑαυτὸν αὐθησάντωμ κορυφαίσς τίθησιμ, 

ἀποϊλῆς τε αὖ ρρ!" πολύς ὅξι κοὰ βίωμ, ὅν 
φησι πρῶνῳ ϑείαν τινα πόδιβαλεμ σοῷζ, 
αὐ. ἀλλ᾽ ὅμως πολλάκις ἐπᾶρ αὖν ἐτο᾽ αὖ». 
Ὁ ὦ», οἴω ἐκ ῥακέωρδ βίων ἐν αὐταῖς 

γα ἀγρφάσεσι ταύταις 3 ἱκανίῳω ἀῶγνειαν 

:: 
ταὶ ροτοητία πα σηᾶ [γι 5 ΕΧρ ἐγ ἐεπτία ρους 
τίσ ἐπι πΠοπιίπίδιι5 ςετατίβ ποίξγες ργα τ ίτίτ: ἢ ς 
(συ ὃ ροίξετίτατ 1 ΔΙεχαμάτί Μασηίΐ ἐχρε- 
αἸτίο, υταίς Ἐτατοῆεπεβ. Αἰσχαπάοῦ εηίη 
πιασπαπὶ Δί ραττ πορίς ἀροταίτ, δ οσδος 
ἰῃςοἷλ5 οσῦπο5 Επτόρα υἱῷ Δα {Πτέ τίραϑβϊνο 
πιδηΐ πεγὸ ατοε αὐ οσςαίπηι πευσ στ Ευτορας 
Ππσυΐα αἰ δα Παπιεη ΑἰΡίπ, ψαί ἄπο ἱπ ίρα- 
είαᾳ (Ἰογπιαπίαπι ἀἐ ἀ{τ, ας» τταπ5 {τ πὲ 
λάαιησηι Ἴ γγαπι. Δταοτὸ υἰτοτίοτα, αἵ αά 
ἹΜαοτίάεια εἰ ποι ΠΠ|π|ᾶπὶ (οἱ Β οσιαπὶ πηατίν 
τἰπτᾷ ΜΠ Πγίζατεβ., ςφοσποπίεητο Επιρατοῦ, τῸ 
σηίτα [εςίτ, οἰπδίρ ρυςίς τ. Ρατιπίαιτς ΕἸγτςα 
πο8 ὃ Βαξειίαηοβ, δέ αἱῖτα ἐο5 ϑογτθαβ ποτί- 
Οὐο5 ποῦδίς τεάαϊάεγᾶτς, σαπὶαητεᾶ πιδίου τις 
ποίϊτίς πη μ:15 τροτί απ Π|ςητ: [τὰ αὐ φυϊςαυίά 
ΔΙΊΡΙ 5 φαὰπι Πιρετίοτί οίαῖς ποῖαςίαῖ, πτὲ- 
πιοιίς πιά πάαγοπιιβ, πος πιαχίμηξ πίάετς Πςοῖ 
ΕΧ ἢ5 πο[απηίπίρ 5, ατο δα πετετεϑ ἐστ ρία ταν 
Τίχαετς. “ἰ χυί4ς αιιὰπι ρτίίοί πηίπιις αδείτασε- 
τε, ριςεςίρπὲ ροίὶ Ετατοίϊπεπς, δύ Π]ς ρίςε: αυί 
4 πιαίοτο ἔπειᾶτγπἀ τίο πο ρτο ἀ τί, ἐο εἰ 

Πα ι5 ἃ ροἰξετίοείθ5 ἱπογεραῦί ροτπεγᾶς, ἢ 
υία ἀίςεπο ρεςςζαποῖς, το ἡ {{ εἰ5, 405 ἐς 
τετίϑ ἰῃ γε. πιαχίπιο (ςηυίπταν, πεςε]ατίὸ σοι 
ττααίςοηα οτίτ, σοποεάεπάα ποί5 υεῃία αν 
ετίτ. Ε]αι ἐπίπι οπγηΐ, ςστταδίρετς [ηΠ ταί, 
Ατῇ ουίτεοη τ στο 5 αἵ ςέξεπητι δ τταγητας 
ἱπάΐσηοβ, ἰ)ς {15 λοἰεπ Ὁ οἰ ἐπα οἰ, απο 5 
πιαχίπια ἐχ ρατῖς το Πίπιέ (ςγίρ {πὶ ποιμ 
πι5. Θυαπήοηιίαξ πο ἐπ οπγηίβ ἰαρίεητίος 
Πιυάτο ςετζαῖς ἀϊσηῖ εἰξ, (ξ δα πενίας Εταΐο- 
Ππεπεπι, οί ἀοπία, ΗΠ ρραιςμ, ΡοΙγ θὲ , ὃς 
Δ᾽ το 5 πυὲπ5 σοποτίβ. μοπείϊαπι εἰξ, πίετε 
ταῖΙ5 αυταπΊ (η ᾿τέπγί5 Ετατο Π ηῦ, εὐ Ππλι δα 
τιοτίπ15 {ΠΠππ| ΕΠ ρ ράσο ί 4εἰςείρτίοπς δα ήςίεῃ 
το 5. ΝΟ δάςὸ ἀἰίςυντί Δο]15 εἰ Ἐγατοί πες; 
πη Δτῆοπας {Π αἱ τῆς ἀΐςαῖ, ΘΟ ποά ΡοΪς, 
τὴο ἀοεπιτοπίξγατε ηἰτίταγ, ᾿Νες ἱρ6! ταητᾶ Παεΐ 
παρεπαῶ εἴτ, ατ ρΙεγ(9 Δοςερτιιβ ο{Π, Πσεῖ (ας 
ἱρίε παιυίτ)ίπτεν ΒΟ ΠΟ 5 υἱτοβ ρ᾽ ατίπτοβύρ τ εΥ 
ίατιιϑ εἴτε, Ης επίπιςεταῖς, ἐπ αυίτ, Π σας 4185 
παηῷ πη τητία ερτᾶ, τηδπιό υτ 6 Πούεπτοβ 
εχτίτετε ρῃ οἱ ρί Αυξοπίβ σαιαῖςς ὃ Ατ, 
ςοἢ αἱ. Ηοςπετὸ πιίηίπις (τί εἰϊς αὐ δίζγού, 
(Σὰ αυδά εο5 δεης πάϊςει, ασιδιι5 ἀςςεφεπα 
εἴ, 5 αὐτὸ Δτοςῇ!αα δ Δυϊξοης οπιηίᾶ. ηὐί 
εἰι15 αταῖς Πουπετᾶς ρείποίρατᾶ οἰπαίςαῇςξρο 
πίτ, (τ! δ Αρρ εῖ!ε5 πγυ!τα5 οἰ , δ Βίοη, |ιτεῖτι 
αἰτίη ΡΠ ΟΡ σσα πα ρείπηῦ ςορί ἐχαπὶ 
εἴτε αἱτ, Ἀτίσσηεη ἱδρεπυγηεῖο αὐ ἢος ἰρίαπι 
ἀϊχίς, ΄αἈ1ς ἰρίλπι εχ ρετσαίᾳ ἰασογπα Βίοπ, 
Ιπ δίίςε παπῳ ἰεπτοητήϑ(υδιςίς πε ἀε ἢ] ταῖς 

1.) ἱπσεπή 

Αἰεχάηάεν. 

ΑΠΡΙς Ημιὶς 
Ἧς, 

τυγά βμμῖ-- 
“δ. 

ἙηραἰοΥν 

απ π491 γε 
ΡγοΡοπάζάϊ 
διγαδοηϊ, 

ἘγΔ Ο[ο - 
πἰς [ογίρία 
ἐχρεηάμη 9 

ἐμ. 

Ροίεπιο. 

ΠΕΙΣ 
(5 Ανίβοι 
ἀορνφαῖοις 

Ἀρεϊϊος. 
ἙΕτοπ. 

ψΙΔοΠ φᾷ 
ὑπο μείαια 

ἀαρῖμνη, θάγς 
πῆ ἰάςεγ. 



τά ΦΥΒΆΒΟΝΙΞβ Ὃδ 

Ἱπσεπῆ εἴας (μεῖς οὐ επαϊηὐ! Ζεποηί Οἰτίςο 
τοῖς τῇ εηί5 εἰ ἔλέξας. Εοτιπι πεγὸ ηυἱ οἱ 
{αςςοΠ]ογίπτιιεπιίητς πεπιίποτη. ΠΠ|απταπὶ αν 
πετίλητεβ ςορ! υτο5,ασογιπγί (πςςοῖΠο Πα} 
(εγααῖ, ἱρίο5 εὰ τεπιρεἴξατε Πουιε ἀἰςείτ, ΜΝ 14 
-πίξεΠατί (5 ετίαπι, φαςπὶ ἀς Βοπίβ εὐ ἀ{ττγαν 

Θγιροα 'οῃ. (ἰαίη5, δύ ἀεοαπιατίοη 5, δ [{ηττὰ 4}{8 τ4Π{ Πὰ 
κε εἰαγίονα. ἰπ5 ἀοετίπα, ΄αο ἃ πτοῦ ρῃοἱορ ματί πο! η 

τεπγ, δύ μΠαπορτοίςΠίοηξ [ογπγίἀαητξιηε{π|5 
τεισίπεγίλτιϑ εἰϊ,Δ4 οἰξεητατίοη ἐπι Πα η ἄδπι 
πίῳ ἀαπταχαῖ ργοστείι5, ει ταπίστεΠίοπς 
᾿ιαης αὖ εἰγουϊατῇ5 αΠ5 Δα σρτα,  ἐπΠΊτυτίο- 
πεπ,Δπ| Δ4 ἀἰ(ς ρΙΠπαηγ.} πὶ σεετετίς ἰτεπὶ πο - 
«ἀπηπιοο τα 5 εἰΐ. Δι τα {8 (ὰ οἰαπγ5 {Π|4. [π 
Ρταίεπτίατιαπι εαίτοπα πὶ οἰδ ρύο πἰτίδι15.. αὐ 
τεῖτος ἀεἰςτίρτίοπεηι ἐπτεμά εηλι5, Αι ς ργίπγῇ, 
Πυσοά ἃ ποδί5 παρε (ὰρροίτυμη οἴδ, ΡΟ εἴαπι 
((πααίτ) ποη συίάεαν ἀοςεηἋ{, φτεγαπι ἀε]6- 
Εἴαηα! στατία οπτηία οσίεζξιτίς5 αἰϊσησί. Δ ητίν 
σαυίπετο ςοπίγὰ, ΄αί ροστίς ρείπγαπη ΡΠ οίο 
ῬΒίαπι φυιηαᾷ εἤε ρει επε, Ζιος ἃ ποι, 
τε πο8 οἵα αὐ υἱαεηα! γατίοποβ δὐδεοίς, ας 
το 5 σεγοη 45 οὐπὴ ἱποπηαίταίε ργαοίρίας. Ρο- 
{τετίοτοβ πεγὸ (ΟἹ πὶ ροεἴαπι ἱρίαηι (αρίεπιξ 
εἴς ασεγασγαπε, ΘΟ σλαιοῦτειι (Πτα σογ οἰαί 
ταῖο5 αὐ ἱρίο ρυίπιογαίο εοσᾶ ΠΡ εγοβ (η ροετίν 
ολ εὐπαίογιης, ποη πα τπίςΡ ΠΟΠαρτατί5, [τὰ 
ςαἱὲς πτοδεγατίοηίς στατία. Ἀ' πὰ συ ἐπιίρῇ 
ταυπίςί ςαπίι15,. δ ̓ γτος δύ τἰθίαντᾶ πποάος σον 
ςεητα5, ἤλης [δὲ αἰτεατοηι πεηδίςδητ, (ξέρ πὸ 
τασπυτα οἰ τὸ 5, δ ἐπιεπάαζοσοβ οεἵε ργοβτεη- 
ταν Ηαςίρία ποη πιοάὸ ἃ Ῥγιπαρσοτίςίς απτά!- 
τε]ίςες. πεγπετίαπη Δυ οχοπιβ πιπία5 εἶτ (πε π 
κεητία, Ετ Ἡ Οπλοτιῖ5 ςαητοτο8 σα ἰσαίοτεβ ἃΡ 
ῬεΙΙ αίτ ςατί ΟΙγιοπιπείξιτε εἰἠϊο ἐπὶ ἢ] τ1π|, 

οὐὐΓγ. Οὔ Τ τοία ρεζοζοτ, οι ρΙατίπια πᾶ ατ Α τί 68, 
Τυταγίτῃα!ατηί (Οςᾶ, Νεςιοτὸ Δ σρηίμι5 
Ρτΐυ5 Πίαπι Ππιρογατε πί υἱτ, απ άπ 

τὐίάοια. (ὐαπτουοπι ΔὈΊσ ἢ 5 ἀεἴεττο [ἢ Πτίούς ἐχαίτ, 
ΑΙΠεπίΔπιόρ πο] εη5 ἱρίας ρεγάυχίτ δά αι ς5. 
Ργατεῦ ῃος ξγατοίπεπεβ ΠΡήρΡΗ τερασηατ. 

Νᾶραιϊο αὐτὸ αυΐην (αᾶ εἰ ο ταῦ (ςπτοπιίδηι, 
Ὀτίπνα 4ε σεοφίαρῇτα ποῖα πςΠ οἷς, Οὐ ΠΊη 65 
(ἰπαυϊυλίηττίο σϊοιίατί,ας (ἐστον. Πα πιο ά! [ὰ 
τὴ ἰῃ πιο αἴτεγᾶτ ριςςερτίοπο: ἱσΙ ΕΠ] Οπηες 
τ σαφοιπηφ ἀε Ἀειβίορί. αἰ α ςο ΠΕ ίη ΡΟ ετί 
ες ίας πο] απιίπε ςοΙ ΠΟ οαἵο: δ (τ ἀε Δ εσγρῖο 
ετ Αἰτίςα ες πετὸ ρον (στφοίᾷ, εὐ] ο α πιαγίτί 
τ Ρετςερεταῖ, ἀσςτατὸ πο επηξεεῦ ἐχεπ{{{, 
εἴ ἀΐςοτγοῖ, Ἐγεσηιζες5 ἔοσε Τ δα ςο!ᾶβα5. Εἴ, 

γ{ππ4.. ἘΠει οίατα φ Ε]αἰίαυγοη, Ετ, 
τϑιάενν, Ἐχτγεπιαπι Διατ ἢ εἀοπειη, 

[μΠααπγῳ Οερμιίδί ομτεπι, 

ἘἙἘΟΘΟΘΆΒΑ͂ΡΉΗ.,. 

ἐμφαίν4-" ἑαυ γνώμας ὃς Σ ζήόνωνος  κισι 
αἰως γνώριμ(θ γμνομᾶν Θ΄ ἀθάνασι, Ὁ δ ἐκᾷ 
νον σ᾽ σεξαμῆῥωυ δσϊῳνὸς μέμινητρ" εὐὺ σῖ᾽ Ἐ’ 
κείνῳ διρνεχθοντας»νὼ ὧν σα συγὰ ὁσεμία σώ 
(τῇ, τότος αὐβῆσαε φησὶ ΠΣ] ὧν καερὸμ ἐκεῖ 
νγόμ.. στηλο δὲ τὸ ἡ ἀϑὶ δὲν ἀγαθῶν ἐκσυθεῖσις 
τ᾽ αὐ πραγμα]εία, τὸ μελί, νὸ ὦ τι ἄλλο 
σποιδτο, τ ἀγωγίω αὐτδῥ, διότι μος ἰὼ ἔτγα 
ἔσλομδύα Φιλοίρφέν, νὰ “ἢ μὴ θαρῤῥᾶντος ἐγχᾷ 
οίζειν ἑαυΐ εἰς ( υσύσεσιψ πταὐτίω, ἀλλὰ μό 

νομ μέχρι Ζ συκέιν πεθίοντος, ἢ "ὁ ἥδαάθασιμ ἔς 
να ταύ τέω ἀρ Ξ ἄλλων  ἐγκυκλίωμτσεπο 
οισμϑϑογγεὼς σἹχγωγίων ἢ τὴ στοχσλείαν προ 
στου σε τινα τὸ οὺ Τὶς ἄλλοις ἐσ: ποιδτος. ἀλλο 
ἐκέᾶνᾳ ἐχὥϑω, πῶς ὃ τὰ ναῦ ἀδιχφοιτέομ ὅστε 
διιύαοτ᾽ αὖ ἐτσανορθδυ γκωγραφίαν. κοὶς 
πρῶτομ ὁπό ατίως τπσόρεθεμεθα, ποικτίν 
δέφηταντα οοχαζεαν! ψυχαγωγίας. ὃ δισῖα 
σκαλίας, τ᾿ ὄνανσίομ σ᾿ οἱ στχλαιοὶ, Θαλοῦ, 
Φίαν ιν λέγσσι πρώτέω “ἢ πτοιαπικίω, εἰσίξ 
γσίαυ εἰς τὸν δον ἡμᾶς ἐκνέωμ, νὸ δισϊάσκας 
(ὧν λιθν,νὦ “τβη "ὦ πράξας, με" ἡσϑνῆς. οἱ σοῦ 
ἡμέ πόροι, τὸ μόνον στοικ τὼ ἔφαίαν εἶν τὸν σο 
φὸν. οἵχ ᾧξρ (ὦ εὐ πόβοϊας οἷ ἣν ἑλλίμωμ 
πῦλεις πρώτεσις οἵᾳ ΦῚ πτοιατικῆς στοκισϊδύς 
σιψ» δ ψυχογωγίας χείοιῳ σϊάπαθον ψιλῆς, ἐλ. 
λα σωφρονισμᾷ. ὅπου γε τὸ οἱ μασικοὶ ψάλ. 
λειν, ὦ αὐλίζᾳν, ὸ λυοίζειν δεσϊάσκοντες, μα 
παττοιοιῦ τῷ αξετῆς ταύτης. σπτρκισδυζωκοὶ 
ιὸ Εἶν φασὶ, νὸ ἐρτανορθωτικοὶ Ὁ ἀβῶγι τοιαῦτα 
σ᾽ καὶ μόνου τἥ ἃ ἣν πυϑαγωρείων ἀκούων ὄδ 
λεγόν ἣν, ἀλκὶ γἡ αρισύξγνος οὕτως ἀγφαίνο 
“οὺ ὅμηρος ὃ εν ἀοισῖος σωφρονισοὶς εἴρηκε. 

καϑιστόβ πὸρ σῆς κλυποιμνύορας φύλακα, 

ὦ ποῦλλ᾿ ἐπέτελλον 
᾿Ατπρείσϊας, ῥοίίω δὲ κιὼν ἐρύδαι ἄκοιτιν. 
τόν τε αἰγιᾶδου οὐ πρότόβομ αὐτῆς πόδιν 

,ϑυξϑοι, πρὶν ἃ 
τὸν δὰ ἀοισϊὸν ἄγωμ ὅν νλον ὁδήμίω (μον. 
Κάλλπε, Τὴ σὶ ἐθελοίαν αὐήγα γὴν ὅνσε σδ, 

Χωρὶς σὲ τούτωμ ὃ ὁδατούδονης ἑαυ δ μά 
χέτοι. μετιρὸν γοὺρ πρὸ Φὶ λεχθείσιις ἀγοφών 
σεως. αχόμϑν Θ- σόϊ πόδὶ Φὶ }κωγραφίας 
λόγο, φασὶν ἅσταντας καταρχαὶς Φαλοπίμως 
ἔχεψ, εἰς τὸ μέσομ φόδλειν πίιυ ἵσπὲρ δὴν τοιού 
ῶν ἱσορίων. ὅμηθον γοαῦ σόν τε τῶρ αἰήιφ 

“τωρ ὅς ἐπσάθεπονκα ταχωρῆσαιε εἰς τί σπτοξ 
πσιμ Κρὰ στάρι ἣν κατ᾿ αἰγυσηνν,κοὶ λιβύ. 

ἰω. τὰ σὲ σῖαὶ κρι τὰ τίὼ ἑλλάσῖα, κοὶ ποὺρ 
σιιύεγγυς τόπους» κοὰ λίαν πόδιόργως ὀΐ)να 
γογφύαε, υτολυτοήρωνα μὴν τέὼ ϑισθίω λὲ, 
νταχξ λέγον σὲ σπτοιήγντα , ἐσχα[όωστεῳ σὲ 

αὐθησῦνᾳ ), λίλαεαν δὲ πηγῆς δὲ κιξβιοσοῖο. 
Ἀρὰδ 



τ 5 ΡᾺΈ 

κρὰ οὐδεμίαν πδδήκίω κηνῶς ἀφρῤῥίσήεμε 
σπότόρου οἰιὦ ὁ πτοιῶν τικῦτα ψυχαγαγοαῦτι 
ξοικῳν ἢ δισϊάσκοντι; δισϊσκονίονὴ σγα. ἀλ 
λεὶ τοῦτο μὲ οὕτως ἐἰρηκε. τὰ σ ἔξω φὶ αἱ. 
ὥδάσεως, κοὰ οὔτ Ὁ’, κοὰ οἱ ἄλλοι τόρατολο- 
γίας μυθικῆς ανπλερώκωσιμ, οὐκοαῦ ἐχίῳ 

οὕτως ἐπεν, ὅτι σπτοιντὴς πᾷῶς πτάντα πὰ 
μὲν ψυχαγωγίας χέοιψ μόνον ἐκφόβει, τὰ 
σὲ δισϊχσκαλίας. δοϊ ἐπήνεγκῳν ὅτι ψυχαν 
γωγί ας μόνον, δσϊασκαλίας σῖ οὐ. ποὰ πῶ, 
σεξόῤγαάζεταξ γε παυθανόὀμᾶνος τί συμέαλ 

λεταῖ σεὺς ἀρετὠὼ ποικτδ)» πτολλῶν σα ἀρ 
ξαε τόπων ἐμπειρομ," σραπηγίας,Ν γεωργίσ 
ας ῥητορικῆς, ἢ οἷα σῇ πόδιντοι εν αὐ Τρ τὲ 
νδυ ἐβουλήθκ(αν. πὸ μδὺ οωὖ ἅτταντα ζατέῳν 
πόδι ποιόν αὐτο" πτῶσικηήσηοντ" οἷν σις 
ϑέν τῇ Φιλοτιμίᾳ.ὡς αὖ ἐἰ ὡς φασὶν ὃ ἵππαρ 

χος,  Ἴικῆς εἰρεσιώνης κοἰωγοροί, "ἢ ἃ μὴ σῖυ 

νατῇ φόδειν μῆλα νὸ ὄχνας, ὅτως ἐκένο παν 
μάθημα, κοὼ πάν τυχνίω, ξρ μδν σἹὴὰ δρ. 

βῶς αὖν λεγοις»ὦ δῥατόδο νδυ, ἐκένα στ᾿ στρ 

θῶς, ἀφοαμρόμϑνος αὐὰὸν “ἢ το(αὐτίω πολυ 
μαάθεαν, τὸ Ἄ σποιηίεκί γραώσῖα μυβθολογίσ 

αν ἀγρφαίνωυ, ̓ὶ σϊε τῇ πλαπειν,φησὶν»δ αν 

αὐτὴ φαίνμτρ ψυχαγωγίας οἱ κεῖομ, ρα; γὴ δ 
ὃ τοῖς ἀκροωμῆνοις τὴν σπτοικ δὴν δσῖ᾽) συμξάλ 
λετῇ πρὸς αῤετίὼ, λέγω δὲ τὸ πολλῶν σσαρ 
ξαετόπωμεμπειρομ, ἢ «ρα πηγίας, ἡ γεωργί- 

ἀρ ἢ ῥατορικῆς, ἅπόρ ἡ ἀκρύᾳσις,, ὡς εἰκὃς» 
“πϑδιπτοιει:ἀλλαμίω ταῦτά 7. παντα δποικ 
τὴς οσϊυοσει προσῆψεον. ὃν ἣν στάντοων μάλι 

«τί αῥετῇ στίσῃ κοσμι οἷς γῷ αὐ," 

Πολλῶμ σ᾽ αὐθρώπων ἰσῖῳν ἄςτα κοὰ νόομτ- 
οὗ τε, ὃ Ονω. 

Εἰσϊὼς πανρίσς τε ὅλους, ὦ μήσεα πυκνά, 
Οὗτος σ᾽ ὃ πολίπορβ: αἰὲὰ λεγόμν Θ΄, 

κοὰ Ὁ Ἰλιον ἑλὼν 
Βουλῇ κοὰ μύθοισι, κοὰ στόροπτηΐ δὲ τέχνῃ» ἢ 
τούτο ἐσομβύοιο τὴ ἐκ πυρὸς αἰβομβύοιο 
Αμφω νοςήσαιμῆν --- 
Φησί μὸ διομησῖας. κοὰ μἰω ἐσπίγε τῇ γνωρ 

γίᾳ σεμνύνεποιι. κοὰ γοῦ γ᾽ ἀμκτρὶ, 
Ἐν ποὶμ σ)ρέσανομν μὲν ἐγὼν δὐκαμπὲς ἐ- 

 ριμε, 
Καὶ δὲ σὺ »οἵορμ ἔχοις, ---- 

Τῷ κε μ᾽ ἴσθις εἰ ὥλκαᾳ διεἰωεκίᾳ πῶταμοίσ 
μίω. 

τὸ δχ ὅμηρον Ὧ ὅτω φρονῶ πόδὶ τό ἣν, ἐχὶ 
5 στάντοῦν οἱ πεσπικισϊσυμθύοι μαῤτυρεγρῶν 
τ τῷ ποιωτῇ, ὡς ὀρθῶς λὲγονῖι, δ. δ Θιαύ 
πίω ἐμπφοίαν εἰς φρόνησιμ συμτείνᾳυ μάλι" 
τα ἡ ἢ ῥνορυχὶ φρονασις ὅξι σϊήπο δὲ λόρσς. 

ΒΆΙΜΥ Κ. ῃ 

᾿Νεςαδίείίοπειᾷ ἰμδηίτου 1 εἰ ἀρ ροίαί 
[ς Με ρίτατν πλῖε5 σαί ςαηίς, ἀεἸεέζατε, 
4Πι ἄοςεῖε πεῖς υἱά εἴ ἀοςεγε, ρεῦ Ϊοιζ, Ν εν 
τῦ πηι οὰ διιποίπ πτοάτιπη {1 : τγαἀταίτ, {Πὰποτὸ 
΄π ἐχίγα [ἐπίστῃ (ππτ, δ Ὠίς ἐρίε, δ α] πιοα 
{ἰγο 5 πηρ! ετογε ἔαρι Παυπεητίβ. ΕΟ έτος τσ 
ἄο αἰςεπάμπι ογαῖ, Πα αὐ ροεία, 4] 14 δά, 
οδΙεζαπάιτπι απίπηπι (Ὁ  ππ|,Ὁ} {8 ττοτὸ Δ ΕΓ 
ἀίεπάπτιπι ρτοίοττ, [5 ἀσζεπι ἱπτα]Π τ) πῸπ ηυίάς 
ετααἰτοπί5.[ς 4 ποΠαρτατίβ ςασία ἰο!α, [πίτρεῦ 
δ αἰττὰ ορεγοίϊις δά οςίτ, ρεγσοηταζιβ, αι 
παπλ δα ροεῖο πίττατξ ςοἔειτί ροτοίξ, φαΐ οςΟ 
τα π| σοτη ρἐ τί ρεγίτ[2 σοπείη ἐγ, πε] τα τίς 
αἰ (ςἰρ! πα 5ῈΕ] γεί γα τί ςος, π1Ε] αττίϑ ἀτςξ αἰ, πιεῖ 
πυαια ποπα Π {ΠῚπιεπαίςατε εἴ δτιυθιτεε το 
[αετγᾶτ, (Οπτηΐα τὰ {ΠῚ πποπαίςαπα ασογογε, 
ἀπ οητί5 Οἰϊεπτατίοης δύ Ἰαεδπείατη ρο εν 8 
ΔΜ εἶα ΠΠ σαί (ατἱπαιης ΗΙρραίοθ5) ετείον 

͵ , ͵ . » 
ποηη, (ἡ εἰξ γα πλα]ία οίπτσες Ατείσα, ρεπάξη Τέρλδοο ηὗ 
εἰ. απαηαδιιουιπι οπηπίβ σεπεχίβ ροπτίς, ὃ [μι (ο ᾽ 
΄το πιὰ δύ ργύὰ πεαυςᾶς ργοάποετε, [ς οδὶ 
ποπλ {{Π{π|5 {τ ἐρ! πᾶ σατραῖ, οαγπε ἀυτίβ οι: 
Βοςείαπὲ γεςϊὲ αἰ χοτί5 ὁ Ἑγατοπεης5, 114 πον 
τοποη τοῦ, σαὸα ταητᾶ Ὁ ἐο τοι ποιίτ δὰ 
ἔοταβ, εἴ Ροςστίςᾷ 4η1|Ὸ απο 448 [αἰ υ]απιεητῦ εἴ 
ίς ἀοπηία5,ςαΐ σαοάςσιπῳ ςεπ[χετίς πο] τρία, 
τίϑ σλτία Πησοτς ρτορτία ες  Ναπαυίά εἴ ρος 
ταυῦ δι ττουίθυ5 Π1Π1] ςοέετε δά αἰτεατς, ατἴον 
ςοτῖ! πα ]τοσ δ τη] Πτίος, δ ἀρτίςαϊ τα, εῖτῃε 
τοτίςζα σπατί ἐχίξαπι! αυσα ἐρία δια οητίς πιᾶ- 
Χίπιο ρεγσερτίο πεηαίςατ, Ν εὐ πος τη οπὴ 
πία ΨΊγ Προ εἴα τ αἰτ, σι δῆτε οπτηείβ οπ- 
τ !ἢ σέποῖς υπτταζαπι οὐπαίστῃ εἤς ςεςίηίτ, 
πῆς εἰππ| εἴτε δίτ, σαί 
Ορρίάα ππατα δάῆτ,αίε Παίς ἰαρίεητία πολ. ΟὠΓα, 
Ηἰς ετίαπι τς εἴς, 
(ὐοπΕΠ απ, πατίοβίρ ἀοἷος σαί πουίε δ ἀγέεβ, πἰμ4.γ, 

Είίς εἰἴ ηττεπὶ πατέππι ρορα]αοτοπι ἐπΊρ ες 
ΔΡΡΕΙΪ.τ, Ἐπ] θη ςαρίεηβ 
Ἐτ ατῖε, δύ αἰτυτία, ὃ ἰδειιμάία. Εἰίς οἱ , 
Ουο (ςαπεητῖε εχ δύ ἀεπείβ ἱποεπ 7) Παπηιΐ5 
Ἰκ επιρσεγίπιιβ ἈΠ Ο, 
Μιειοπλεάς5 αίτ, χα φαίάσηι ἐε αστίςαϊτατα 
τλπῖορεῖε σ᾽οτίατατ, 
Ετ ἐς πηεῆς ασιάεπι, 
[π μεῖθὰ συγταπιτοποίειη [Δ] ςοΠ1, 
Ἐττα {{πλ|Πππὶ ἢαοτοβ. Ἐϊας ἀταΐγο, 
Με ἐρεξϊεβ Ιοῃρῦ (οἰπά 5 σππὶ άτπχοτο {ἰς, 

ΪΝες ποτὸ Ηοπιεττ Ηίΐζε ἄς γεριι ἢς ίεπ, 
τίτ, δύ π τε]! αί ἀο εὐτγίπα ρα αἰτί, εο ροεῖᾶ τέ 
Δι ρίπιξαίδηις τείξε υτυπέατροτς Βυϊαίτηο 
αἱ ρετίτία δα ρυφεητίαπι τοπάξητς πιαχίπη ἐς 
Π|4 πεκὸ εἱοηιπεηπτίᾳ ὑπ ἐπ ούαπάο ποτίατυι» 

2 αμᾶπὶ 

{Ππ4.,κ, 

Οὐ. 



{{{44.γ. 

τό 5ΥΆ ΛΘ ΟΝ ΠΣ 
αυδηιίῃ οἵηπέροοῦ οἰξεπ τς ΨΊγ ἤο5 ἰη τεπ- 
τα 615 απίπγίϑείπ το σατίοπίραδ, ἢ ἰοσατίοης, 
{πῃ τ {ΠΠππ πδτε5 εἰσ ααίξζατ: 
Οὐ πετὸ ἱπσεπίοιι πὲπτάς ρεξογεποςῦ, 
ηΐτατ εγδης ἐμπλιθτί5 Πυίτα πτία πεῖρα πίταΐίβ, 
Ἰουια 5 ἄσαϊο οοητεηδεγεῖ αἰτοῦ  Ἰγ (51. 
(ΛΔ 75 ἐσίταγ ροεῖᾶ, ΄| αἰίοα ογαίουεβ, αἰ ἰο 5 

ἐπιρεγαῖοῦοβ, αἱίοβ γος πἰγέστί5 ορετα (εν 
σοιίζγλητεβ ἀςςοπίει πἀποαῖ, πισαῖοῦξ σα 
Ῥίαιῃ ἃ δι ίοπεαι εἴτε ρατξες, ψι! απ Φίτουοηι 
πιδοηίῃς(5 ταπτιπὶ πτίγα "15 απίςετε, δ αἤοη 
τατοπίσας ἀσηλα! σεις παῖ σαῖ, ς πίῃ! αἤξεττε 
ατεαῖ δἀίασιεπεί ’ απ ροαγας τηγγαζοπη 811- 
δπὶ αἰ Χογίπη5, στὰπη ασ:ς ποτ θ5 δα {πητ4 Πν 
ἄδπι αὐπτοιαάί γατίοηςηι εχοίζατοτ “ (ΟἸτΟ Π517Ὶ 
ττοτὸ πιο ῦο {5 1ηγἰταγστις, ασί συὐπεια! γατοη 5 
ἱταρεείτυ5 δύ ἐηΠρίεπϑ ἰογειὶ ἔνοη επίπι Πουεί 
πε} ἈΡγογιτ, τ } αι ἀΠοατοσιμπι, τὰ ζ ροεῖαν 
ταπι τπγτατε εἴς τη επτογδίητιδ. τ Παπς φυία 
τὐ δ} Βοπύ Π{{ Ποης({ σΟείποετς ρί ποίο ρὸ 
εἴξ: αἰτίας δέ Ποηγίηί5 ὕοηο ςοίπηζία εἴἶζ: πες 
πετὸ ροείασ Βοπῦ οἶς ροῆς, πὴ Π ρείαβιπερο 
115 ἐχίδι. (Δ ἱ αὔτ οτατογί ἀἰςεηί υἵπι ρὸ 
ετίς εεἰρίοποῦδίς ἢ πο δὸ ἐᾷ πιίηίπγξ ςδοςάε- 
-ε,ἰεὐ ες ποῦί5 05 παπάσιααζ ἱπάυΐσείς πίν 
«εἴ ΝΝαπι αὐ ςαπὲ ογαίοτία εὔταζαας εἴοςι 
τίο - φαΐ ροττὸ τὰπὶ ροετίςα ἐ Οὐ ἱ5 ΗΙοπτετο 
Ρις(ἰαπείον αὐ εἰοφαςση τ πιεδίις Πάδον ε 
τι αἰ ἢ ροετίςα οἱοςιτίο, εὐππτίηις ρείμπαν 
εἴτι ας ὑγορὲ ἀίσεπάο, ατορίπίρία σαίάεπιρο 
ετίςα τγασίςα ςστίηεεατ, δύ ςοτηίςα, δ ίη ογατίσ 
Θης (οἴατα Ε{{Ποτία, ἑα ἰςία! 5 ἀΠςερτατίο. 
ἸΝυπαυίά πο σεπὺϑ εἰξ ογατίο, επί ἰρεςίε5 
ἑπητ πιοετίςα, ατορ (ΟΠ ατὰ ἐ πεῖ ογατίο χυίαξ σεν 
Πεγα ἐς οἵ". πεγὺπι τῇ ἰοτίςα οτατίο σεπεγαῖ 
τῷ εἰν, δχ εἱοςυτίο, ὃζ ογατίοηἕβ πίττα (πὲ αὐτξ 
{ϊς ἀἰχογίπι) ίστσιο ρεα εἰξεγαρραζαῖαδ, ἱρί 5 
Ροετίςςς ἐπιίτατίο ο΄. Βυπιπι ηῖς οπιηία αρ 5 
ραγαία ἱρίς ροετίςι5 ργοςεΠίτίη πε άί, ἐγ αΡ 
τοῖς ςδρίδοιτε. ἀεμίης ΠΠππὶ ἐπγίτα τί, στην 
εὐοῖτ (ΟΠ πὸ τεἰ αττ5 Ρὸ στίςα (εγσατίς μας 
είρθιι5, ται Γοτρτί ςοπτεπάδταητ, (δ ἀπη18 ἐπ 
ἀεἰίοει δ ΡΗησίξογας8, 8. Ηεοαῖςαβ, τ ἀεία 
ἄεροί 05 πεῖς, σα [επηρεῖ Πα. εχ τα! δ, 
αἀίητετεητ, Δά οὔ σαί ππηςτήπτραῖ πιγοάᾶ,μς, 
Τατί αὐ ἱρίο (απΠίσίο,, δά ίπξἝεγίονα τεάυχεῖε : 
αυοπιδάπιοσατ ηυΐς ςοπιοσα  ᾷ 80 ἱρίλτεασος 
αἰα «οὐ Πεπτείδαι (αἱςερίῇς ἀΐςεεῖ, δύ δῷ ἢΠ 5 
Αἰτίίο σιισπτίᾳ δα πος τηγῖς σγπΊο Πί5 σΈ Πα 5 

ΞξΞΈ ΘΕ ΑΡ Η. 
ἰμὴ ἁδισϊέμινυποι σταβ ὅλίιν τί σποίασιμ ὃ» 
σϊυοσεὺς, γ᾽ σῇ οἴχπέρᾳ, οὐ τοῖς λιταῖς, οὐ 
σῇ πρεσβείᾳ. οὐ ̓ὶ φησίμ" 
Αλλ᾽ ὅτε σαὶ ῥ᾽ ὄστο ἐκ μεγάλίω ἐκεήθεος ἵεί» 
Καὲ ἐτσεα νεφαάσξοσιψ ἐουώτα χειμόβίκσιμ., 
οὐκαν ἔπειτ᾽ ὀσϊυσῆι γ᾽ ὀβίοσεις θροὺὸς ἄλο 

τίς οὗ ὃν “σσολάξοι Ὁ δμυάμθνον (λΘ-- 
σπριο τίς εἰσάγει ῥκορδύοντος ἄλνσο τὸ σρᾷ 
σηγδντοις, κοὸ τ᾿ αλλαὰ ὑλσϊἀκνυμθύςς τὰ Φὲὴ 
αετὶ ὄῤξγα, αὐτὸν Εἰ) Φ φλναῤωμ γα, τὸ δῷ 
ϑυυματοστοιῶψ, γου τδύςῳ μόνομτὼ κολακόῦ-- 

ΓΕ ι "τῶν » ἐπ τὰ , 
αν Ὁ ἀκρόα τί διιυκ μϑν) ὠφελὲμ ἢ μησῖον 
στύπόδου σΐ ἐστ αὐ ετῖδ στοια λέγοιμῆν αὖ ἰὰ 
ἡινὲν ἀἄγλίω,: Τὸ μαμκκίε “ Εἰς οἵα λόγωμ; 

πῶς αὖ ὃν μιμοῖζ ἄπειρο ὧν ποι βίν, "ὸ ἄσ 
φρωρμ:δ ἢ' ὅτω φαμϑὸ τ δὴν στουν ἀρεταὶ ὡς 
ἡ τεκτόνων, ἢ χολκέωμ, αλλ᾽ ἐκείν ΛᾺ δσῖε2 
νὸς ὑχυτῦ καλὲ κὶ σεμνξ. ἡ ἢ πτοιρ τ σιωΐ(δυ» 
κττχι πῇ τ᾽ αὐθρώπε. τὸ ὃχ οἷόμ τε ἀγαθὸν γε 
νεϑοι ποιμτίι . μὴ πρότόδομ ἌΝΟΥΣ ἀνε 
ὅ»α ἐγαθάμ."ϑ ἢ) σὰ εὐ πἰὼ ῥκφρικίμω ἀφαι, 
πῶ τὸν στοιπ τί, τελίως ἀφάσίδνπος ἡμῶν 
ὅσιοί γλὰ ὅτω ῥεποριιον, ὡς φοάσιο; τί σῇ ὅσ 
Ζῶ στοιπίοκον; τίς οἵ ἀμένων ὅμήρον φράσαε 
νὴ δα, ἀλλ᾿ Ἑτόνα φρέσις ἡ πποροζωκὴ ἴρο γὼ 
ἰδιως τὸ οὺ αὐτῇ πῇ στοιαζικῇγ ἡ πραγική,, τὸ ἡ 
κομέκή, τὸ γ᾽ τῇ πσεί, ἃ ἱσσοικὰ, τὸ ἡ δεκανι: 
κι, ἄρα; (δα στ᾿ ὃ λόγος ὅδ αϑυιπῶς, δ᾽ εἰσίν ὃ ἐμ 
μετ κοὰ ὃ το εος:Ν λόγ Θ᾽’ δῶ, ῥαποριπκος 
ὃ λόγ.ὐκ ἔσει γηνιποςν Εἰ φράσις κοὰ ἀρετιὶ 
λόγου. ὡς σῇ εἰπεῖν» πεζὸς λόγος ὅγο κατε 
σκόνασμθυθ. κίμκμα τό! ποικίσιξ ὄσι. πρώ 

τιστ γοῦν ἡ στοικζωοὶ κα τασκδυὴ αδηλθν εἰ 
μέσου, (ἷ δ κήμησφν, ἐπα ἐπκείνέω μιμὲ 
μᾶνοι, λύ(αντοῖ" ἡ μέτρον, τ ἄλλα σὲ φυλά 
ἕαντες τὰ σποιπζικὶ, συυξγραναν οἱ ἀδὶ κά-- 
σϊμουοτὼ φόβεκύσι(ιυ τὸ ἑκωταζον "τα οἱ ὕα 
φόβου, ἀφαιρδντες ἀεἰ ἴ, Ὁ ποιόν, εἰς τὸ ναῦ 

εἰσὺς κατσάγαγου, ὥς αὖ ὕψος ἐνὸς καθ 
“πόβ αὖ σις Οἱ τύ κομῳσίαν φαίῳ λαθέμ πὰ 
σύστέσ!υ ζ τ Ραγφῳσίᾳονὴ ὦ κατ αὐτῇ ὕ- 

ψυς παϊαθι α δέ(αν ἐς Ὁ λογοφσὲς ναὶ κᾷ 
λξμϑν, νὸ ὁ ἃδαμὰ αὐτὶ  φραζᾳν τιθεμδυον 
ἀδὲ Οὺς σγώλαε: ποίυ τ ὧς ἐκμαρτυρέ, διότι 
πηγὴ νὐαῤχη φράσεως κα]εσκόυασμδνας τὴ 
ῥκνρικῆς τσσήοξον ᾧ στοικίοκη αὔπη δ “ὦσε 
χα( Ὁ τῷ μελφηξ Πὲς ἀϑισεξεις. ἴθ σ᾽ ἰὼ 
ἡ ὡσῖη λόγυς μεμελισμος, ἀφ᾿ ὃ σϊα ῥα ψῳ» 
δέαν τ᾿ ἔλεγον, "ὁ ῥβαγῳ δέαν, Εἰ κωμωσῆαν. 

ἀεεϊἐπατᾶ, Δ΄οςςαίτ δα ᾿ἄππὶ αὐσυπτεηταπι, πο ἀ ρύὸ οἱ αι ςαπεῖς Οἱ πὶ ροίσεγε πα 
ἴοτες: σα η ᾷ εἰ οουτίο 5 ογηδτι5, αρ ραγαταβί τποτοτίςο ἔθη 5 ὃ οτίσο {υἰρία ρος 
εἰςα. [ρΡία εηίπι αὐ ἀοπιοηγατίοπο τ8 εἰ σαητίδιι5. πος εηΐηι εταῖ Ὁ 44. ἔσγπιο {ς1]{-- 
ςεεπιράμ]ατιδ, Ὑ πάς τ μαρίοί δ ταροσίαπι δέ ςοπιος αἰ πιξῖεῖς5 ἀἰξἐτατίτητ: 

(ποςοίτς 

πνο--- 

π“π----.---- ὄἧὀἧ 

τ-οω»--.--»ἁ»ο-. 



ΤΥ ΒΕ ΡΥ Ὁ 5. 17 
ντ᾽ ἐπεισὶὰ ὦ φράζειν πρώτιστς ἀϑὲ Φὶ στοι 
μτικῆς ἐλέγετο φράσεως, αὕτη δὲ μετ᾽ ὠς 
σίῆς, τὸ ἄσίειν αὐτοῖς πὸ αἰνηρ ζρρῖ, φράζειν ὕσ 
-αῆρξε σταρ᾽ ἐκένοις. καταχρησαμβύων σί 
αὐτῶν ϑιατόβμῳ κοὰ ἀϑὲ τδι πεζοῦ λόγου, κοὰ 
δὶ ϑάτόβουν ἡ κατάλρησις διεξ βῳ.. κοὰ αὐτὸ 
σὲ Ὁ πσείον λεχθίωδαι τὸν νδὺ πτδι μέτρον 
λόγου ἐμφαίνει» “Ὃν ἀῷ ὕψους τινὸς κατα 
βαύτα κοὶ ὀχήματος εἰς τοὐσίχ φ-“. ἀλλ᾽ 
οὐσὲ τὰ συωΐεγγυς μόνον, ὥςπτόρ ὁβατοῦδὲν 
γῆς ἔρηκε, ποὰ τὰ οὐ τοῖς ελλησιψ,, ἀλλα κοὰ 
πῶν πόῤῥω πολλὰ λέγει κοὰ δὲ ἀκοιβέας 
ὅμηρΘ’, κοὰ μᾶλλόμ γε τῶν ὕσφδον μυθολο- 
γραύτωμ. οὐ γητέντο; πόα τόυόμαν Ὁ’, ἀλλὰ 
᾿κρὰ πρὸς ἀδιςήμίω ἀλλεγορῶμ»Ἀ σχσκδυά“ 
ζων.Ἀ σϊιμαγωγῶμ» ἀλλά τε κοὰ τὰ πόδὲ 
πἰὼ ὑσϊυοσέως πλανίω,, πόδι ἧς στολλεὶ σΐχ 
μαρτάνει» "οὖς τ᾿ ὄξαγητας φλυαροὺς ἀρ 
φαίνων, κοὰ αὐτὸν τὸν πτοιπτ ὦ. πόδὶ ὧν ἄς 
ξιου εἰτοδν οὔκ πλειόνων. κοὰ πρῶυ,ὅτι οἷο 
μύθους αὐελέξαν το οὐχ οἱ πτοιπ τοὶ μόνοψ, 
ἀλλὰ κοὶὰ αἱ πόλεις πολὺ πρότόδομ. οὶ οἱ 
νομοίξετοίι Τό) χρησίμου χαρίψ, βλέψαντσου' 

εἰς Ὁ φυσικὸν σάθθ- πδὶ λογικοῦ ζώου. Φι, 
λεισϊήμων γουὺ ὃ νϑρωπθ’. πεϑοίμεον σὲ 
σούτου τὸ Φιλόμυθομ. οὐπόύθῳν ουὖν αὖχε΄ 
“ται τὰ πιαιδίᾳ ἀκροΐ ὅτα κοὰ κοινωνὲμ λό, 
γῶν ἀδιπλέιομ. αἴσιου σ᾽ ὅτι κομνολογίᾳ Τίς 
ὅειν ὃ μύθ’. οὐ τὰ καθεσκκότα φράζων, 
ἀλλ Ἑτέδα σπταρᾷὰ ταῦτα, ἡσϊὺ σὲ “Ὁ κοι 
νὸν, κοὶ ὃ μὴ πρότόρον ἔγνω πίς. ὧν σί αὖν- 
“ό ὅξῃ κοὶὰ “Ὁ σπτοιοιωῦ Θἰλεισϊήμονα . ὅταν σὲ 
“πῶσν κοὰ  ϑαυμαςφόμ,, κοὶς πο πόνατῶν 
σῖσι". ἁφντέινει τὼ ἡσθνίυ", ἥτοόν' ὄξι πτόὶ 
μανϑαύειν Φίλτρου. καταρχεὶς μὰ οαὖ ἀ:- 
νάγκα τοιούτοις σελέασι χρυ δα, πεθϊού - 
σιις δὲ τῆς ἡλικίας ἀϑὶ τίων πῶ ὄντων μάν 
ἰϑησιν ἄγειν, Ἰσῖυ τῆς σ]χνοίας ἐῤῥωμϑψας, 

κοὶ μηκέτι σξομθνας κολάκωμ.. κοὰ ἰδ)ώ - 
σης σὲ πᾶς κοὰ ἀπαίσϊδυτ(θ’ πρότσον τιν 

νὰ ποὺς ὅξι. Ολλομυϑέ τε ὡσαύτως, δμοί- 
ὡς σὲ τοὶ ὃ ποεσταισϊδυμθν: μεπρίως, οὐ 

δὲ γαῖ οὐτ᾽ ἰσιύει Ὅς λογισμῷ. πρόσες 
γὰρ κοὶ Ὁ ἐκ σποκισὶὸς 8, ἐτὲ σ᾽ οὐ 
μόνου ἡδὺ, ἀλλα κοὶ φοβόλον» “» πδατῶ-. 
σίδυ, ἀμφοτόδων ὄδι χρεία τῶμ εἰσϊῶν, πρός 
πε τὺς σπύλοϊας, κοὶ τοὺς οὗ ἡλικίᾳ. «οἷς 
σε γοῦ παισὶ πρωσφόβομαν »οὺς ἡσϊᾶς μύ- 
'θους ἐς πτοτροτίμ). ἐς ἀποτροτίω σὲ ἐν 
φοβόβούς. ἥ τε γὰρ λάμια μῦϑοςδξι-. κοὶ ἡ 

γεγὼ, κοὶς ὃ ἐφμάλσης» κρὰ ἡ μορμολύκψ.οἵ 
τὰ πολλοὶ τῶν πὰς πόλεις οἰκούντωμ εἰς μῆν 
προτροπίι ἄγον τοι οἷς ἑσίεσι τῶρμμνθων, 

()υοείτοα σαπὶ ρεί(ςί5 ἐεπηροιίδυς εἴσσαί ἀκ 
ςεγεῖυτ 4ε εἰοευτίοπε ροετίςα, πος δ αἰςε- 
τεῖταγ οἰπὶ τηοάἀι]ατίοπε, ἰἀεπῃ εταῖ Δριια εος 
κπεῖς 4004 εἰσαιπ. (πὶ δυτ δἰτεγαμι δ ἐπ 
οτατίοης (ΟΠ πτὰ υ{ππτράγοης, δ αἰτεγαπι ασο ῷ 
τγαηίστείδ εἰξ θα. πὶ πετὸ ρεάείτίς5,1ἃ 
εἰξ ἀρίῳ πιεῖσο ἀϊΐςσατιγ ογαείο, ἰα ππαπίξείτας, 
ατ{| 4} ἐχοεϊπογείοςο δ πεμίςιηο ἰαπέ ἀεςυν 
ταῦ πῃ ρίδπιιπι. (ὐατεγὰπι ποη πιοάὸ ρτορίῃ - 
4{α εἰ (πγροαηίςα(υς ἱπαιίς Ἐταιο  Πεπεϑ)ίςα 
ετίαπι Ιοη σία τεπγοῖα, δ αυ4 δοςσιταῖ σοπὶ 
πιεπιοτύαῖ Ε]οπτετιιβ, πιὰ σίϑέρ σιὰπι ροβ τίου 
τε5 [λδιϊδηχότα ἐπατγας ἵΝες ἢ πιοηϊτοτῦ τὰ» 
τίοπεπι οπτηία, ες ἐπιεγάππι (4 ἀο(ἰτίπαπι ὃς 
εὐϊτὲ τς Ρεγ δ] εσοτίαβ ρεγσίτ πεῖ ργδραταῖ, 
πο] ροριυ!ατίζεν ἱπάποίε, ὃ αἰίὰς, δ ἵτεπι ἐπ 
Δ Ιγίβί5 εἴτους, ἄς χαο δέίρίς Ετατο ΠΠεπεβ 
Ρεγπιαίταπι αρεύταῖ, δ εἰτι5 ἐχροίίσογεβ δ ρὸ 
εἴαπὶ ἰρέσπι σατταϊοϑ εἴς πιδηίε 685.) ς παυί- 
Ὀὰ5 ἀΐσπαηι εξ ρΙατίδα ἀίςετε. Ρείπυῇπι σαΐ 
ἄςπι, σαὸ  ποη πιοάὸ ροεῖα, Γξά ετίαπι ςίαίτα 
τε5 Ιοησέ ρτίι5 ἔλθ 115 Φεϊεσεγαης: πες ποα 
{ρ6{Πεσαπιαἴογεβ ρα] σας αι ΠΠπ2ι|5 στατία, εἴς 
ταῖίοςἰΠΔΠτίβ Δ πη  ΠΙί5 (Π  Π γε Πίαγ ησεητ. 
Ηζπῖο επίπι ςοσηίτίοπίβ δυίαίτατε ἀποίταγ. 
Ἡὲυ5 αὐτεπι τὰ ᾿τίπια ἰαυϊατιπι {πάσηι 
εἴ. Ηίπςρυετί διιάϊΐτε ἱποίρίπης, δ δὰ ςοπι 
ταπηίςαηαα ππά τ υΠττο ργοβοίαπε (απ εἴτ, 
ααυία πουυπὶ σποσάάήαμι εἰ Πξπά4απὶ ΒιΠ]Ατίο, 
αυκᾷ ποη τες σοη[ζεητε5,(ς δία σας 44π| εχ 
Ροπίτ. [λυ]ςί5 φυίάεηι εἰΐ ποιυπταβ, δ (4 ας 
Παοα πεπηίηί ρτέαϑ εἰς σοσπίταπι, πος αυτεπι 
ἱρίππι εἴς, χαοά οὐδ] εὐξατίοηίς δυίαίτατε ίησε- 
πεαῖ, (ὑππὶ δατεπι ἃ ἀπγίγατίο δά δ τηοη», 
{γα ἱπτοπάϊταγ οὈ] εξατίο, τα ἀϊςεηαέ {Π1π 
σεῦτα εἰ. ΔΑ Ὁ ἐρίο ἱσίτυτν ρείπιογαίο, ἤος ρας 
το ἱπείςαπαί πηττϑτατε πεγὸ ργοπεόείοτε αὐ 
τεύππι αἰ(ςἰρ πᾶ Ρεγάπςεπαί ςουτοθοσαία 
ςοσίτατίοπε, σαπὶ Δ α]Δείοη 5 ἀπιρ] 5 πεαπᾶ 
΄υλη πα ίσεαπτ. (ὐτηπε5 (ἀίοτος, δζ ἀσέτίπας 
ταπὶ ἐχροτῖῖεβ σαοάαπιπιοάο ραετί ἀρρε .π 
αἱ ίππε, δί ρατίτογ [αυαγυπι αὐτα{: {πη |τοῖ 
δ ηυΐί πιεαίοοτίτεν ἐπίγαδτ ίαπτ, {{Π| δυτεπὶ 
Παια πτυϊειτπὶ γατίοης παίεαητ, Δ 4ς ετίαι αἰ 
4πε αὖ ἱπξαπεία ςοηίπεταάίπειι, (δ η60 δι: 
τεπὶ σις πιοητοία απτ,δζ απποσπίταϊεπι ὃ 
τεγγοόγοπι ΔΤογαπτ αττίας σεποτίς., δ ριτετίς 
ετίη ατᾶῖο ργοπείοτίθιι πεςεἤϊταις αὐπίρξ 
ἀαίαπτ, Ραετίβ πατς ἱπσαπ 45 Δ Γεγίπηιιϑ ἴα. 
υϊα5,ατ ργοπηοιεδηξτεγτῆςας πετῶ, τ ᾶπιο- 
πεαητατ. Γς4πγία ΡΒ αΪΑ εἴς, δ ζούσοη, δί [πῃ 
σαθιι5, δύ ἔασαα. ΒΙοτίς ἐογ χα τὸ ο5 Π885 
Βίταητ αθυ]ατιμαι οι πΐτατς ργοπιουιεηγυτ, 

ΕἸ ζςυσι 



Ρ3 ΤΡΑΒΟΝΙ8 

«τῇ ροοΐδϑ ον Οαται ρσοθέζατοβ ἈΡ α]15 1π ὰο 
ἴτας ἐπατταπίς 58 ἁσα τ. συλ] τα {πητ ΕΤεύςιῖν, 
115 ἃ Τ μείοί ςεττατίη. δε τί τοβ αἷ ἀςίδ 
Βοπογο5. ἰοπ πισα 5 Π(ι5 στην ἐδ αγαβ, πὶ 
ἱπτασίηε5 αὐτ{πιιΠᾶςεα ἐροζίαηο συ ἔα υΐο, 
ἔλπι συχη ἀᾷ ἀςηοταηῖ αασίτίοποι. Δι πετέση, 
τυΐαῦτεπι, Πα ἄο γοραῖα ἃ ἀε5 Γπρρ] ςία, 
1π|} ρϑιτουο 5 16} αλΐΠα8 εῦ ἀοΥρα, πε πιπ{.- 
[ε5 απαίδα ἔοτιια5 ἐκροζεδυ, αὐτο ο 1η 115 
[α ποία ογο ἀδης ΝΟ σπίπο τανε σσπηίηδ 
χατη απὸ απίςιίς! σοη Παίς τππἰτι τά ἐπί ρ ἢ Π0σ 
{ορυέα τατίοπος ἱπσπςίροίαητ, πες 6 γε! οί 
Οποπὶ ἑφηἐταΐεπιύ; ἃς δ ίχεϊειπιπεατί, ἂς 
φυπλίπ πη τίητου  ορτς οἰξ αὶ αύτεπι ποη πε 
φιθυΐατην ας τοίϊγαςηϊογατῃ Πσπηετίβ ἃ σί[1, 
ἔνδπι δ ᾿πηγεη δέ αὐστας δύ τε επίειι ἃ [αν 
«ο5,εἴ ἀταςουε5, (τ γείοτι πΊ γα ἰζαα, τ ηλὰ ἀξ 
οὐ αἱς, ες αηίπετίο ρτίςουιΠφο]οσία ρές 
ἔς ἔεττ, Ιωας αὐ {Π 5 δοςορία ἔπεσς, ΄αίτεν ραν 
δΙςατσαι τ πιοης ἔαςίεητεβ αὐ πεγίις πο 
τιαϊΐο 5. αὐ ἐπ ατίαπι τεάοίεθαηε, ἐπίταγ ατια 
χυσι ΕΠ γοθαητ. Οκειεγῦπι οπὶ δαιίυίπγο ἀ{ Δ. 

᾿βυϊοί ίοτες οἰ ξίο, τα δά εἰμ} 5 αἰτος σον 
κατ ηϊςατοετη, (Ογπγα σι, δύ γεγαπι ςο σηίτίο 
του ποτίατοιαν, ποτογεβ Ρισουί ει σἀποατίοης 
εις» αὐ αταταπι ρος οι ςοπίογαλγιητῖ, ὃ 
οπῖποπὶ ατοῖς (Δτί5 σα φατὲ Ἰαβ τα ρος ρος 
φοοτίςᾷ αὐοίτιατί τ οὐ ουίοτίδα ης τε πὶ 
φτοτίδιιε δή τογίασιιπι ἀσίςτρτίο, ζ μυίας ατὰν 
τίς ΡΠ] οἱ ρ ἢ ία ρτοςεῖίε πῃ πλεστ, δ οα σαί, 
εἶεπι 86 ρϑιιςοβροοτίς δυτοσι θθσο τυζίθο 
Που, εἴ δα ςοπιρίση 5(ρεξίαςυϊα ροξοατίον, εξ 
Ἑοιποιίςα ρτγαςίρτι σέο ασυο οί αἴ 
ααε ρἢγίςΐ ροῦ ἔουῖ45 (στέρτα ίσα γε! σσγα, 
Οετει πὶ ροςῖα ρετίης αςίαθια5 δά ἀοςεη, 
αἰ σε τοίεγας, δα γουϊζαβ ττου(ατβ ραντε5 
εὐταπι Πιίςο τε, δύ [ΠΠτατοιη ἱπτεγροίαίες {Π8 
αὐίἀςπὶ δοςορίδῃ5. αῆς ποτὸ αὐ ρεγδιςεπάᾷ 
εὐ] εἰταἀίη ἐπ ἢ ΟρυΠατίξεν, ἐς πη Πτατίτεγ [πὲδς 
τοῦδ. δίστί αὐ (ρίδαι αγσθτο οἰτουπβιπαάίς αα 
ταπι, ς δ ροῖσα τεγΐβ Το πες] το δ115 αν 
Ὅ οΠ]ας ἀρροπίτ, αυίδυ5 εἰ οσυτίοη πε ὃζ α]ςε 
αίης ςοηο ας δέ ογπαίτ, εππ σπὶσίτειῃ δ ΠΗ σ 
{τοτίςιις ἐπ σπαυγαῃ {5 το 15 Ππέπι αἰρίς 5. 
Ἡοοεραέϊο Βεῖπτην Τ γοίαπαρι πιί σοίζαπι εἰξ 
αἰασπζηβ, Πα αἱ οῦς ἤσαιεητίε Δἀογπᾶ- 
ταίο, Πς ὃ Ν ἰγίς (5 οὐγοτοβυ δτεπίγα ΠαΠ|ὰ ἐχ ας 
τίτατο ποτα ἀππεζΐοτε ρτοάέσία, ΠεαΙΔ ΙΔ ΠῚ 
ἙΤοπιονίσσγα οἷς. Εἰος ςπίπι πτοίο υἱ 41{Ππ|5 
ποτ ἔπ τὰ πισπτίατισν, πον σοπυιποίς Πησδῖς 
τα Ὀοτγη ΤΠ σσογιασο α ον θοΙ ν Ὀύν5 4ε ΝΊΥΠ] 5 εἰσ 
τότε σπίχ αἰ ογίτ, εἰτι5 σοποτίβ Πα εἴ, 
Ῥὶζχαςφ ροπίοι ρον πσαιοητα Παμ}{π|ᾷ ποΓῖδὲ 

ΘῈ ΟἿ ΒΑ ΒΗ. 
ὅταν ἀκούωσι τῶν ποιντῶν αὐσ)ραγαδημα- 
πὰ μυθωσῖκ διαγον μδλψωγ᾽ οἵου ἁρχκλέους ἄσ 
θλους, ἢ ϑησξως" ἢ σιμεὶς ἀϑὶ τῶν ϑεῶμγεμον 
δας, ἢ νὴ δίᾳ ὁρῶσι γραφὰς οἡ ξόανα, ἢ 
πλάσματα, ποιαύ πίω ;χινοὸὶ πόδιπσστειων ὅσ 

“τοσημοαίγοντα μυθώσῖϊη, εἰς ἀγετηροτοίω δὲ, 
ὅταν κολάσεις σταρεὶ ϑεῶμ; κοὰ φόβους, κοὶς 
ἀπελας ἢ σἤκ λόγων, ᾿ὶ σκ τύπων ἀορά, 
σῶν πινῶν πῶσσιξχωντοί, ἢ κοὰ “πϑδύω» 
σι πόδιτοεσέϊυ νας, οὐ γοῖρ ὄχλομ σε γαναι 
κῶν. ποδὶ σερίντος χυσίαίονυ πὰ θους ὡτσαγᾶ- 
γὲν λόγῳ διωατὸμ Φιλοσόφῳ, κοὶ πῶκασ 

λίσα ὥκι πεὸς δυσίξειων. κοὰ ὁσιῤότησο κρὶς 
παίσιυ, ἀλιᾷ σἹξ ποὺ σῷ σϊυσεισϊαιμονίας . 
ὧδ σ᾽ οὐκ ζυνδυ μυθοντοιίας, κοὰ πόδατείς 
ας. πόδ αυνὸς γοὺ » κοὰ αἰγὶς , κοὰ τοίαινα, 
κοὶ λαμηπάσί σῦν". κοὰ εοάκοντόυ", κοὶ ὃνρ» 
σύλογ χα τὴν ϑεῶμ ὅπλα μῦθοι, κοὰ πασο ϑεὲ» 
ολογίᾳ αχαϊκα ̓ τοῦτο σ᾽ ἀτεοῖξξον"Ὁ οὗ 
σας πολιτείας κα ταςησαμᾶνοι μορμολυκας 

χινας πρὸς τοὺς νυπιόφρονας . ποιαύτας σὲ 
“σῆς μυθοποιίας οὔσις. κοὰ κα τασρεφούσης 
ἐς Ὁ ποινωνικῶμ. ποῖ ἢ “πολισικον Τό) βίου 

αἴμα., κρὰ τἰὼ πῶμ ὄντωμ ἱτοοίαν. οἱ μλὸ 
αῤχαῖοι τὠὼ σταιδεκίω) ἀγωγίωὐ ἐφύλαξαν 
μέλοι τῶμ τελόωψ ἡλικιῶμ, κοὰ εχ πποιατις 
κῆς ἱκανῶς 95 σωφρονίζε ὦτοι τεσαμάλικίε 
εν αΐλαβον. χρόνοις σϊ ξένου ἡ πῆς ἱσῦθά. 

ας γραφή, κοὶ πιναῦ Φλλοσυζοῖα σπτρελήλυ: 
ἔρν εἰς μέσον. αὕτη μλν σαν πθουλίγυυς,ἅ δὲ 
«σοι τικῆ σκμωφελεςόνα, κοὰ δία οα πτλὰ 
φοιοῦ σδιιυαμθύν ἡ δὲ σὰ τ ὁμήρου ταόῥθαλ, 
λόντως, κοὶ οἱ πρῶτι δὲ ἱσοριπκοίγ κοὰ φυσι- 
κοὶ μυθογράφοι, ἅτε σῖὰ γεζὸς τὸ τγειχιοῖ δ 
γον εἰδὲς αὐᾳ φόρων εἷδ μύθους ὃ ποικτῆς ες 
φοόντισε πολὺ μόν 9’ τ΄ ἀληθοῦς, οὐ σί ἐπί. 
θα κοὶ ψδυσος" τὸ μ ἀτρδεχόξία Θ΄ Ὁ σὲ 
σϊιμαγωγῶν, Εἰ ςραταγῶμ τὰ πεληύᾳ, ὡς σὺ 
ὅτε τις χευσὸν πόδιχδυετοι αὐγύρῳ αὐήρ,ὅ- 
τς ἐκεῖν ΘΟ’ ταῖς ἀληθέσι πέδιπετεέαες στῶ 
σετετίθει μῦθον. ἡδιμίων κρὰ τοσμῶμ τἰὼῶ 
φράσιμ " πῶς δὲ τ» αὐτὸ τίλΘ- τοῦ ἱσοριν 
κοῦ 5 ποὰ “τό πὰς ὅν στὰ λίγοντ", βλέπωρ- 
οὕτω σα του τε ἰλιαάπκομ στόλεμομ γαγονότα 
σπαραλαβὼμ, ἐκόσμησε τοῖς μυθοπτοιΐχιςς 
κοὰ τί δσίνοσεως πλοίνίω ὡσ κύτως. ἐκμπ 
σί νὸς δὲ ἀλαθοῦς αὐάσίεν κρανίω) πόδα Ὁ» 
λογίαν οὐχ ὁμπρικόν. περ ατίσηει γοῦν, ὡς εἰσ 
κοο,ὡς πιθανώτόδον, αὖ οὕπω τίς ψϑύσδιτο 

εἰ καταμίσγοι τὶ κοὰ οὐτῶν δὴ» ἀληθινῶν. 
ὅστόρ κοὰ πσολύ βιός ῴεσι πόδι πῆς ὑσϊυοσὸ“ 
ὡς πλάνης ἱδλχαρὼν, ποιοῦτο οἵ δ  κοὰ τὸ, 

ἴσκε ψοαύσεα πολ λέγων ϑεύμοισιν ὁμοῖα. 
οὐγοὺρ, 



ἘΠ: ῬῚῈ ἃ ΑΚ Νὰ ἢ 
οὐ γἢ σεέντα ἄλλα “πολλὰ οἰ, ἐπεὶ οὐσῖ᾽ αὖ ἰ(ὼ 
ἐσύμοισιψιίλαθῳν ὃν οὐκὶ φὰ ἱσοοίας τὰς α- 
χίο γον Σ αἴολον διωαοσυσαί φησι  ἀϑὶ 
«ἰὼ λισιέραν νάσων, ἱ δὴν πόδι τὼ ατνίω, 
πρὰ λεοντσίνίω, κύκλωντας» αὶ λαεδρυγόνας 
ἀξγύος τινάς. 4}ὸ (ᾧ πὰ στδρὶ τὸν πορθμομ» ἀν 

τ πθασίλαει ἂν σοῖς τότο" Εἰ τίὼ χαρυξόευ, 

κοὶ Ὁ σκύλλαιον τὸ λεςῶυ κατιχεῶ ὅτῳ 
οἱ οἱ ὐὖὺ ἄλλος ἣν νσυῦ ὁμήρσ λεγομδύων, 

ἄλλοις πόττοις ἱσυρδμᾶν. ὅτῳ σὲ κοὰ οὐ κιμο 

μερίος εἰσϊὼς οἰκοιῦπας ἂν κιμμόλισον β6. 
ἀσόρορμ τρῶς βοῤῥαῦ, Εἰ ζοφώσια, μετάγαγὴν 
εἰς σκοτεινόν τινὰ πότισυ, οἰκείως τὸν καὶ ἅ- 
σἤϊω, χοέσιμομ ὄντα πὼς τίὼ μυβοποιΐων τ 
οὐ τῇ πλαύᾳ, ὅπ: οἵ᾽ οἵσῖῳν αὐ εἷὰ, οἷ χρονογρα, 
φ: οἵαλοῦσιψον, μεκρὸμ πὸ αὐτόϊ πῶ δὲν κιμ 

μερίωμ ἐφοσὸν, ἡ κατ᾽ αὐτόν. αὐαγράφωμ 
ὃ ὡσαύτως κρὰ ποὺς ζόλχους εἰσϊως, κοὰ “ὋΨ 
ἐάσον Θ΄ πλοιῦ ὧν εἰς αἰαν, κοὶ πὰ πόδὲ κίρ-- 
καρ κοὰ μασίάας μυβδυόμλνα,, κοὰ ἱσορούμε. 
να πϑδὶ τᾶς φαρμακείας, κοὰ σῆς ἄλλ"ς ὅμοιν 
οτροπίας , συγγγνείας ἐκ πλασε πῶν οὕτω 
διῳκισμϑίωμ' τῆς μᾶν οὖ Ὅρα) μυχῷ τὶ πτόν» 
σπτυ, τῆς σῖ᾽ τὺ τὴ ἱταλίᾳ ν» οὶ; ὅξωκεανι. 
σμὸν ἀμφοῖν, τάχα κοὰ τόν ἐἰάσον Θ΄ μέχρι τ 
ἐταλίας πλανηθούτ θ᾽. σϊεικνυτοὰ γαρ τινα 
σημέιᾳ, κοὶὰ πόδι τὰ κοδ αύνιᾳ ὅ59., κοὰ πόδ 
τὸν ἀσ)οίαν, κοὰ γὺ Ὅρ,᾽ σπτοσεισϊωνιά τη κολ΄ 
πῷ, κοὶ ταῖς πτῷ τῆς τυῤῥίωίας γήσοις. πῆς 
πῶν αὐ γοναυτῶν πλαϑας σημεῖα . πῶσεσο, 
σαν σῖςε τι. κοὶ αἱ κυανᾳεαι, ὥςττόβ συμπλησ 

γάσϊας καλοῦσι ποΐτηρας τνὲς » πραχιὼ στοι 
οὔσαετομ διὲξπιστλοαυ γτορ ΟἿΣ πτόὶ βυζαντιν 
κοῦ σύματὸς. ὥςτε στρα μλν τὼ ἄταν ἡ αἴ, 
σταρα δὲ τὰς συμπλεγάσίας, αἱ πλαγκτοὼ" 
κοὶιϑ δὲ αὐτῶρ τολοῦς πῷ ἰάσονΘ-: πιθανὸς 

ἐφαύᾳ, γγαροὶ σὲ τἰὺ σκύλλαν,, κοὶ τὠν χε» 
ευξσν, ὃ οἵα ἣν σκοπέλων πλοῦς. ἁπλῶς 
σι οἱ τότε Ὁ τοὶλαγ΄ Ὁ ποντικὸν, ὥς πέρ 
ἄλλου τινα ὠχεαν ὁγ, σωελάμβανομ, κοὰ «οὖσ 
“σλίοντας ἐκᾶσε δμοίως ἐκ τίζειν ἐσϑηόωυ, 
ὥς τόρ ὧν ἕξω ςηλῶν ἁώλπολὺ χερϊόντας, 

σιοὶ γον μέγισου δ καθ᾽ ἡμᾶς φὐομίζξρ.κοὰ 
οἷς ὡς» κατ ἐξοχίω ἰδίως στόντον πτῶσιν 
γόνον, ὡς πριηπά σὸν ὅμηρηψ. ἴσως οαὖ 
κοὺ οχίῶορ μετίμεγκε τὰ ἐκ πόὶ πόντὸν 
“τὼς δνώκεανοῳ ὡς δυσταράσεκτα, Ἷὰ τί 
κατέχουσαν δύξων, οἵμαε δὲ κρὰ δὴ) σολύ. 
μων, τὰ ἄκρῳ τό ταύρον, τὰ σπτόρὶ πίω λυ- 
κίαν ἕως σισιδίας κατασιόντων “ὰ ὑψπν 

λότατα,, κοὰ πὰς ἀρ στῆς μεσιμβοίας ὅν 
“πόδ βολες ἀδιφανεσέτας “ταρεχόντωμ Τοῖς 
τὐτος τό Ταύρου, κρὰ μάλιστε τοῖς πόβὶ 

13 
ἵνοη επίπι οπιηία, ρά τηυἶίο, αὐαρ ἀοπίδετα 
πϑηἰπιὲ εγαπτ τοι ςοηίοπα. ίδαν αὖό Ὠη οτία 
{ἀπηρί ἐχογάία, ἃ εο! πὸ επίπι δά ϊαςερτδιιβ 
Τύρατγα ἐπία {5 ἐπηρεγαῖῆε γα αίγ, αἱ οίπα τ ἐπὶ 
Ἀειπα ἴοςα δύ εοπείη!5.(ὐγεϊορα5. 80 ΓΟ ΠΥ 
φοπΔ5 ἐπητηᾶΠὲ5 Πποία Πουιγίπες τε πς, [4 
αίτςο ἔγετιαι ἐρίτπιπι {{{{π|5 τεπὴρ οἰατίς πτοιῖαν 
[ε5 πεηυδηϊαπι Δ6{τς διηο8 : Οἤδεν Ὁ {{πὶ δύ 
ΒΟΥ ΠΑπι ἃ ρτα ἀοπίθιις οςσιιραῖδ5. 8 ς δὃζ αἱίοϑ 
ἀεἰοςίς αὖ Ηοπιεο αἰ 5. Ἰεσίπιιις Εἰ{οτίν 
ςο5, δίς δζ (ἱπιαιέεο 5, Οἰπιπιετίσπι Βοίρο- 
ταπι δα ογοδπ δ τεπορτοία ἱποοίςητεβ ἰοςα 
ΠΟ ἱρπαίιβ, Δα Πηςίπιαβ ἰηίοι πο δέ οδίζαν 
τὰ 5 τεσίοπο ργορτίς γα αχίτ, σα 46 ἔα υ]α. 
τπεητα 4ἐ εἴγοτγε μ᾽ υτίηγα σοπἀποορδητ, χαὸ( 
Ἑποπιείο ποη ἱσποτί πιστίμε, μΕΥ σῸ5 τηδττίοσ 
{τυπι εἷς ααΐτατοηε8 τεπιροτ (ςτίριί5 ριοάτ- 
ἀεγητοιτεὶ ρά τ! δητε Ύ{π|5 ταῦθ, ττε] ἐὸ τῇ 
τποηῖς, δ δὰ (ἰπιηγετίος ἀοοεί πη σχτ {{Π|ς, 8 
τα τεῦ ποις ὃζ (ο]ςἤο5,. εἰ [αἰοπίς αὐ Φςαα 
παιίσατίοηεπι εῷ Οἴτςε ἃς Μίεσεα ἐλ ιΠ!5. 
δί εἰϊοιῆς ςσπηεηααία, 4ε πεμοῇςής δ {π||}. 
Τἰπιοσιιπι τί ἐἴατιι. Ἐογαπιξβ σοσηατίοπε5 τῶν 
Πεπιααίτ, σι πὶ Ροπε γροεί τυ, απ  ἐῃ [τα ]τὰ δέ 
ποτ! Παρ ταεγαπί. δ πὐείπίηιϊε ἐουτιίτο πὸ ἐπ 
Ονςεαπιπὶ ἐσγοίοποπι, ὃ [Δίο τ ϑ ἃ [το το τα 
τσχαε ογούοπγ Ος 44π| εηίπι δί οἴγςα (σταῖς 
Πίοβ πιοηῖεβ.,, δ είγοα ἃ ἀτίατπ ἐσ πα οἰΐεπν 
ἄπηταν, δία Ροοπίαις ἤπιι. [τεπτέρς εἴτοα 
Ἡειταίζούιπι (185 ογιϑητίιπι το ΟΠ υγατῖς 
πλοηεδητιν {πα ἰςία. Δ ἀἀἰφεγαπε αἰΐφυαξά δέ 
γαπεα, α185 ϑυπηρίεραίας ρεῖγοβ ποσαῖο- 
ΤῸ ΠΟΠΠΙΠΠ , αὐτο ρεὺ ΒΕ. Ζαπείαςί οτίβ δη σοί ί- 
5 αίρογγίπι παι σαπιίθιις ἔσςεις τγαπίιτῦ, ἂν 
ἀεὸ υταῦ Αα, Αἰλιετ ἢ ϑυπιρ!ςσααίθει Ρ]ᾶ», 
ἔα, (4 εξ εὐγδιῖϊε5 ἀἰέξα (της. Ἰρίϑέρ [ϑἰοπίβ 
πδαίρατίο ΡοΥ 1125 πε  {{π|1}15 ἀρ ραυια Ροπ 8 
ΘΟ πὶ αιτοπι, δύ ΟΠ ατγἀΐπι ροτίτοραΐοσ 
ἀσίτατα υἱΔείαν ἐχευσῆο. ταί αὐτ {ΠΠ{π|5 πο- 
Ὠλίη ε5 Ππιηρ] ςίεεῖ ροπτίςαπι ρεἴοσιδ, τ ααξ 
λπι οςοΆπιμη) Ἀγ Ρίτγατί [αητ, αι ἐοιιο αὐ 
πα σΡαΠί, ΠΟ Δ]! τοι πῃ ἐχγοιίοτα ἱποτεῦί πὰ 
τία «τε ἀερδηῖ, σιιάτη αι οχίγα σοϊ απ πα5 ]οπ- 
σίας ρτοάυεί ἔπεταπε, Ἐτοηίπι ἱπίεΥ εὰ αττος 
ΠΟῸ5 δαπγίγαηχι, (4 πταχίπτασι τε πταδατυτ, 
(Ὡποείτοα ρεΐ ἐχοο!ςπτίαπν ργορτί ρομτηι 
ΔΡΡρε δεῖς, Πουτί ρεῦ ροεῖαπι Εοπιεγαπι ἐπ- 
το]! ἰσίπηιι5, ἑοτίδη ὃ οὐ ἤδης ςαιτίλπι εχ ροπ- 
ἴο δα οσεδημπι ΤῸ σα. Π πὶ τγα αἰ {τ| σας α 
«ἰΐς δοςερι]! 5 ργορτοῦ απ αυᾶπι τεπις 
ορίηίοης, Ἐτίαιπι σὰπὶ δ οἱγπνί ἐχοο!ος ἴαι;, 
τί ποττίςεϑ5 οἰγο Τγοία ας ΒΙΠαΙζ τοπυετίπε. 
ςπῃ ίητία Ταυτῇ μαριτατίθιιβ, ρτςφίοττίπι εἴτα 

5 5 Ροητυηι; 
- 
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Ροπίυπι, ἐχοοπι5 ἃ πτειίαίς «Ἰτί(δίπιος ραν 
Ὁπετίπε, {π||Πἰπιάίπε φαλάδπ ὃ μος ἰρίος ἐπ 
Οςοδπαπὶ ἐρστείϊο 5 απ τού, Ετεπίηι {ΠΠ|πὶ 
ταῖε πλυίσαητεπι {ἰς πα ποίτ: 
Δειπίορυπι εχ οτίβ γεάής Νερίυπας, δ {Π8 
ἸΜοατίδιι ἐ οι γηιίς Ιοη σέ ρτοίρεχίε, 
Ἐοττὸ δι Ταίςοβ αυοῳ; Ογείορα5 ἀε ϑεγιμί- 

ςλτίαπίτα εἰ ουία, Εἰς πα σεπετίβ Δ τί, 
κππαίροϑ ἔμ{Ππ πιεπιοτϑᾶς, πιο 5 Αυ ες Ργοςῦ 
πείιι5 ἰη Δειίαγαίρίο ςαγπιίπε εὐἀία{τ ΕΠ τε ρτς 
{ἀρρο[είς εοη!ἀεατε οροτίεί, χα 4 {{Π| 4 ςᾶτ, 

. αυΐ Ν]γίδίς εγγογεπι οἰτςα Θίς Πα πὶ τ τ] 
4πὶ (ἐςιπάππι| ΗΟ πΊεγπι, αἰ πε, αὐτ ποῖ 
ἔυ{Ππ πιειηογαης. Εἰ επίπι αὐγαπῷ πε] πλεῖν 
π|5 τε ἀετεγία5 {πἰςίρετς. ΝΜ] ε] 5 φυίάεηι οὔ 
Πεδςςοίρίατ, σαθά Ν᾽ Ιγί5(5 εἴγογεπιΠΠς ππΠῸ 
«τε εη8; πεᾶπὶ ἢαπς πιαῖετίαπι {οί ρίας, δέ 
οεκίςο πτούς ἐδηὶ ἐπ[γχετίτ, Εος επί ρτὸ 

τίς ἀε {10 ἀἰςί ροίζει, πες ἀε [4] {4 (οἱ πὶ, (4 
ετίατη πππς ἰη υτίπγί5 ΗΠ ρα ηία Πηίριις {Π1|- 
115 εἵγοσίς πε σία γερεγίπηταγ, δύ ρ΄ τὰ ἃ] ἐὰ. 
Τετϊειία 5 αὐτεηλ, ΠῚ αι5 {{ΠΠΠπ|8 σοπιπιεπίαπι, 
ταπασδιι ΗἰΠοτίαπι αςςίρίας, {Π|π(ςΠ ςει εἴτε 
οςεαηιπ, ἰηἰεγηῦ, (ΟΠ (5 Ῥοιε5, ἀεαγαπὶ Ποίρί 
εἰα τλπϑίοιπιαιίοπεβ, Ογεϊορῇ ργοςεγίτατε 8, 
δῚ εΠεγσοπαπι, ϑον Πα ἔογπιαπι, παι ρσατίον 
τί ἐπτεγι 14. 4]δέρ πυίυίαιο { ῥ᾽ ατίπγα., αὐ 
πιοηῆεδ ρει (τί δ εητί πλίπίπι ςοπιγαάίςζ, 
ἄ{πὶ εἴτ, ρετίπεας σοπίτα ροεῖ ἀροττίβ πε π 
«ἄλεοῆς ςοπτιταάίςαηι, Ω) πεπιαἀπγοάππι Πἢος 
τἀοάο ΝΊγίεαι [τ αςαπὶ τεσετςε πεσεί, δ 
Ρτοςοτγαπὶ οςοίίοπς, πες ίπ στὸ το εμμτᾶ 
Δαὐπεγίαϑ {ΠΠπππὶ [τΠασεη πὶ ρυσηδπι ας, 
τιες Δ ποετίι5 ἀςςίρίεητεπι {1 ργορτίε πηαη 
«οπίετετείυαμῃι οἵδ, ἘγαιοΠεπεβ ππεγὸ τπτί- 
αἴχας (ξητοπτε5 αἀπεγίάταν, πΠαυά τε ἐ απὸ, 
Δαίεςαηπάιϊπι αυί4ζ, φαοηίαπι Ρ] τί θι15 οτί- 
τοίΐηδτί ςοπαίυγ πιεπαςία πιαηϊ[εἰἴζα, οἰππὶ πὶ 
τίοπε ἱπάίσηα ἤηϊ. ἃ ἀ ρείπιαπι πεγὸ σαπὶ ἐπ 
οπιηίρι5 ροείδπι σαιγαπι εἴς ἀεςαταῖ, δ 
πεῳ]οςοτᾶ ποιίεἃ Πα ετε, πες {145 4 πίττα 
(επὶ αὐίε5 ἰητεη ες ρυταῖ, ζ ἐπ ]οςί5 ΠΟ Πέϊ5 
ἐλ υ]Α5 ἀίπυ]σαῖαβ ποη τεπεύε, Πςυζ ΠΠΠο.ὲῈ 
14α.{η Βεϊίο, Καθ υΐας5 πετο ἱπ]οςίς Π5. [πὰς 
ἔῃ ἤ5 ἰη συίθς5 (Ἰογροπεβ, υεἰ (Ἰεγγοης5, ἢ αν 
ἐι15 ἔογπης 685 εἰς ἀἰςίτ, σα ἀε Ν᾿ Ἰγ (515 εὐίους 
εἰϊςαπέ, πα 8Ρ ἐο πεηαυαῷ Πα [πετίπε, (ςά 
{υρΠίξαητ. εχ μος (Δ1Π| ἀγριταηταν (ατίαης) 
Πυοά τηίπίπιὲ ςοποογάαπι, [ταηπε (ἀπ αυΐ 
δίγεηςεβ ἰη τεαόϊα Ρεϊογίο ροπδησ, αἱ] δή δί. 
τεπυίβας ἐπί 45. απο Ρ[ 15 ηυὰπὶ ἄπο πἩΠ]Π ἃ 
Αὐήης ΠΠαἀίοτιιπι : {125 δυζεπι ττἰιτεγτίςεπι εἰν 
ἔς (ςορυΐυπι, χοί Οὐπιάπιπι καὶ Ροϊἀοηίαις 

ΦΥΒΑ͂ΒΟΝΙ5 ΘΕΟΟΘΟΒΑΡΗ͂.- 

ἂὸν πονζμ, καθ᾽ ὁμοιότα τε σίνα κρὰ ρούτους 
ὀβωκιανιδδ σε, φασὶ γαῖρ ἀϑὲ “τό πλὲον-- 
Θ᾽ οὐ τῇ σιεδίᾳ" 
τὸν σῖ σ᾽ αἰβιόπτων αὐιὼν λέων φνοσίχήωψμ 
ταλόθῳν ἐκ σολύμων ὀρέων σὲ, ---- 
τάχα ἃ κοὰ εὖὺ μονομμάτους κὐκλωσὰρ εκ 
Φὶ ἠθικῆς ἱσορίας μετεν{ώοχε.Οιούτους γαῤ 
ἀνας «ὧδ ἀαδιμαασός φασι. ὃς οὐ τοῖς αιμα 
ασειοιςἔπεσιψ ἐκσϊεσίωκῳον αῤιεΐας ὃ πτῶκον 
νήσι)". σϊ ἃ ἡ ταῦτα προποῦε θῇ σποπειμ» 
“1 λέγοσιψ οἱ φήσαντόν: ἁδὶ σικελίαν οἱ ἐπὰσ 
λίαν γηνέογ τῷ ὀσϊυοσξ τί πλαύΐω καθ᾿ ὅ, 
μηρον. ἢ μη γὴν ἐοῦσι κὶ ἀμφοπόβως (δὲ σῖξ 
ξαὼχ, ὦ Βελζ ομ,νὸ χᾶρον. βελζον ἦν, οὖ ἕν 
ὅτω σϊεχητῦ, οἷ, πειδδεὶς κε τὼ πλαύἑω τῷ 

ὀσϊυοσει γηνεῦδαι" λαξὼν ἄλπθὰ ταὐτίω τίὼ 
«σόθεσιμοστοικζυκῶς διεσκόύασε. καὶ οἰκεῖ 
ως αὖ λέγοιῃθ ἀδὰ αἰνῇ νὰ ὅ μόνομ γε πόδι ἐπττοε 
λίαν, ἀλλα νὰ μέλοι Ὁ τοι δὴν “ ἐθνοίας ἔσαν 
εὑρῶνίχνυ Φιέκενο πλανας, τὸ ἄλλων πλαό 
γωψμιχέιρον ὃ), τοὺ ἂς νὸ τὼ σ͵χσκαυ(ωὼ ὡς ἷσο 
οίαν σϊεχητοι εκένσ ὠκεανὸμ, νὸ ξσίίων, κρὰ 
ἡλίσ Βοας, νὼ ἀϑὲ ϑεαῖς ξονίας, κοὰ μεταμορ 
φώσεις, ὦ μεγεν κυκλώπωγ,κοὶ λαιςρυγό» 
νωψ»ὴ μορφίω σκύλαψς, "ὦ οχενματα πλδ, 
τὸ ἄλνα πλέω τοιαῦτα τόρα ϑγραφδιΐος φα 
νόδῶς ὅτε ὴ “πῶς ἄνουν ἄξιον ανὠλεγεινεὅτω 

φανδῥῶς κατα  δυσύμϑιν τόν 'ποιυτόν, καϑτξ 
στό ὃ σΐ εἰ φαίφ, ὥδον τὸν βόπομ γγνξον ἂν 
εἰς ἰϑακίω κατάπλον τό ὑσϊνοσζως, "ὦ τίὼ 
μυμεγροφονίοων, νὼ τί ἀδὲ στό ἀγρδ συτοίζεῳ 
μάχίω Ὁῖς ἰϑτκασίοις πρὸς αὐ ὸν. ὅτε πῶς 
δὲν δεξάμθνου οἰκέως ππροασλίκεῶι δίκαι: 
ομοὗ δῥατοΐδονος δὲ πεὺς ἀμφοτόβμας τὰς ἀν 
φάσεις ἀπίώτηκον ἐκ δῦ, στὸς δὴ τίὼ σῖδυ 
“ὄδαν, ὅτι πειρᾶποι σχξάλλεν τὰ φανόδῶς 
ψαυσῖῃ, νὸ ἐκ ἄξια λόγου σΐχ μακρῶν. προ 
δὲ τὼ πῶ τόβαν, πτοιν τί ταὶ ἅπαντα ἀπ 
φήνας φυλαρὸν 9 κοὰ μή τε τόπων ἐμπειοίς 
αν, μήτε τεχνῶν πτῶς αρετίὼ σιωτένειν νο 
μίας. ὃν τε μύθων, δὴ μὰ οὖ πόσπτοις καὶ τοις 
σλασμλίοις τσεφημισμθύωμ, οἷον οὐ ἰλίῳ, (ὦ 
ὁ πηλίῳ "ὦ ἰσῖμ. δὴν ̓ οὐ πυεπλασμβνοις "25 

ϑιάστόν οὐ οἷς αἱ γοφγόνσυ ἃ δ γηρυόνῃης. “αύ- 

χης φησὶ τῆς ἰσίξας Εἶν, τὸ ὧὺ ἡ] τίω ὑσῖυσ' 
σέως πλανίω λεγομβύους"αἷὺ δὲ μὴ πεπλά 
ὧπι λέγοντας ἄλλ᾽ «ὐσυκειῶπε δ» αὐτόι πόὶ 
μὴ συμφωνὲν ἐλιγχεῶτπεψ δυσομῆνους. τὰς 

αὖ σειρίισας. εἷὰ μᾶν ἀϑι Τῆς ππελωριῷ» 
σῖθΘ- καθισούεν. «ὧν δὲ ἀδὲ τῶν σειρίωνου» 
σῶν. πλέιους ἢ διϑιιλίους διεχουσῶν τίσι» 
ους. ἄναε σ᾽ αὐπὰς σκόπελον χοικορυφον, 

διάργοντα ἂν κύμαιομ,κρὰ πυσεισϊωνιζτέω 
ἈΩΛηῦρ. 



ἐϑλήθρ. Ἀλλ δὴ ὃ δόκθαελος ὅς δ) τρικόρυ 
φΘ΄, δ᾽ ὅλως κορυφδτῇ πῶς ὕψος. ἀλλὰ ἂγ 

κώψ Τὶς Ἐγ κατ μακρός»: ὦ σῳνὸς ἣν κατ 

συργέτων χωοίωμι ἀϑὲ ον 5] καπρίας σπορῇν 
μόν" ἀδὶ ϑίτόλα ἐδ πον: ξεν σειρἰιψων Ε 

ἱδρὸρ! ἔχων" ἀδὲ ϑάτόβλα 5» πῶς τῷ στοσε:σίω“ 
υἱάτη κόλπῳ, νησί σῆς τρία πῶπεμνα, δε 

μαντσιρωσῖα, ἐσας σειφίιυδσας. Ἐτσ αὐ 
“ὦ τῷ ὃ πορθμῷ, κὶ 5} ἀθίμλαμου, ᾧπόβ ὁ ὅμωνυ» 

μέ Ὁ ὃ ἀγκὼν αὐτός. Αλλότ᾽ νει μὴ συμφωνὲ 

σι οἱ τίω ἱςορίαν Ὁ πόπων τϑαδιδῦντες, αὐ 

δὺς ἐκξαλλυ σϊα ἌΆ σύυμτγαίαν ἱσορίαν, ἀλλ᾽ 
τῶ ὅτε (ἴ σηςδο Ὁ καθόλο μᾶλλόν δειν.δὗ 

πιλίγω, ζυτομϑύν, εἰ ἡ] σικελίαν (ἱ ὑἐπκλί- 
οὖν καὶ πλαὺψ γέγονε ονο εἰ αἷ σειρ Ἀν δῖ οὐ τοί τς 

τοῦ λέγοντῇ. (ὁ ἦᾺ σία φή(ις οὐ τῇ ἢ πελωριάῦ, 
“ὃς Ὧν γ᾽ ταῖς σειρίωζσαις σεφωνξ ἀ ἀμφό 
ποι πῶς Σ χϑδὲὶ σικελίαν (Εἰ ἐπταλίαν λί, 
γοία, δ Σ σἠαφωνξσι, πιὰ κὸ " μέζω σίξιυ “ἴδε 
χεσιψ. "ὅγι καὶ πόβ μὴ Ὁ ΠΑΝ φ; μάν, 
σεοὅμως ὁκ κβεξήκεσαν γε 7] “ ταλί 
αν ἃ σικελίαν. ᾿ξ αὐ ἢ πῶ δὸς ἄς ὅτι οὐ νεαττόν 
δά τ ὐρνόπας σϊεικνυτῇ μνᾶμα μιᾶς Κ᾽ σειρά 
νγωψ, ὅτι πλείων πῶσιγίνξῃ τίσις, καίτοι βί 
τὰ χινὸς : λεχθονῶς ὁ ἕ τόπο τῦτον. αὐλ᾽ ὅτι 
πότῳ τῷ 'ϑλπῳ δε ὑπὲρ δδατοῦδονος λε, 

χϑυύτι κυμαΐῳ, ὃν πισιδσιμ αἱ ὁ σειρίωδο αι ἡ " 
νεώπολις ἵσουτῇ, (εβχεστόδως πίςϑύομον τὶ Ὁ 
ἀδὶ πότος «(ὃ Ἰόπος γεγουγνίχε πὰς σειρίισας. 

ὅτε Σ " ποιηῇ ἀκοκ( οἕκασι πυθέῶι, 56᾽ 

ἡμές στχρ ἐκάνσ ᾧτθμο τὶ πὸ ἀκοίξες. οὐ κίω 

δού δ τως τχομᾶν ἃ ὡς ψυνλαμβαύφρ, νὴ μησί 
τεπυσμδίορ ἀϑὲ “αὶ δοϊυοσέως πλαύα τ αὐθ δ 

“συν μήθ᾽ ὁ ὅπως - γοιὸ, ὁ δα ψωσίεμ. δ ατοῦδε. 
νης ἢ ὑσίοσθρ ἷν πεπυσμλίο ὦ ἀϑὲ 20. 
σϊνοσεως πλαύψς, ὅτι {] σικελίαν ιὸ ἰταλί, 
αν γιηλϑηπῇ, πιοόύζντα τῇ ἢ συμ ταύτη, μὰ 
μόνον Ψ ὑφ᾿ ὁμήρς λεγρ μίαν μεμνλαῦ, ὧλ, 

λαᾷ τὸ αὔτνῳς, κρὰ ὑρσύγίας “τό πὸ ς συραλό- 

σαι νεσίσ 10 ὺ Ἰυῤῥίιωῶν. ὅμηρομ; ὃ μή τε εἰσῖε 

νας τοῦτα μήτε βούλεονη ο᾽ γνωρίμοις τό- 
σοῖς ποιεῖν Ὁ πλαύίω. πότοου δι ὃν αὔτ ἣν 

Ω τυῤῥίωίᾳ γνώριμα "“σκυλλαιορμ" Ὁ ἡ χρέρυξ' 
δερινὰ κίρκομον, νὴ σφρηνδσαι,ὁ γείνυ:Ν ΓΙ 
σιθοσΐω ἡ ἮΝ ἔπρεπε μὴ φλυαρει, ἀλλὰ ταῖς κὰ 
Ἴιχόσαις δδξαες ἃ ἐκολοθέ, δμήρῳ ὃ παῦ δῆι 
αἰὐὰθισ υμξαίῃ ὁ ῥῆμα γλῶπϊαν ἴψ ̓«λαδξ. χω 

εἰς ἃ λεχύγν, ἀδὲτ πρεπύσης, δμήρῳ μν 
θοντοιΐας, τὴ ἡ 29 πλῆθος Ὁ Ζ συγγραφίωμ Ἵ ταῦ 
Ἴ« ϑευλλόν δν,νὰ τὶ “Ὁ ΤΣ] «ἦα τόπος ἀδιχωρι 
αἴῶσες φήμῃς δισϊάσκάν δι ατῇ. διὸ ταῦϊα κα 
“ποι Σαλάσμαά ὄξιμ,5) συγγραφέων, ἀγλιὶ 
εγρυνάνωγὶ ἰχνυρμὼ πῶσωώπωρμμὼ πράξεων, 
Ν 

ΓῚΒΈῈᾺΝ 
"ἢ πὰ αἰτίηγατ, Ψεγὺπι σορυΐας ἤΠε πεσυλαυ 

ῬΆΊΜΜΥ δ. "Ὁ “»Ὲ 

τίαεττεχ οεἰΐ πες οπηηίπο ἴῃ (α] ἐπγε το Πτοτς 
(ατοιὰπα συ δίτας αυΐάεπι!οησαβ, ὃζ ἀηριιν 
ἴτ5 ἃ ἀεάυςείς Δα (ὑἀρτίαγα ἐτοταπι Ιοςίς οχ 
τεπαίτιιτ. ΑΙτοτο ἐχ πιοηείβ ἰατετε δίγεπαπι αν 
ςοἸ πὶ μαθεη5. Εἰχ αἴτογο αὐτεπι δα Ροίἀο. 
πίατεπι Πηιιπὶρατις τγε5 δά ίαςσοης ἐηία]α {6 - 
(ετῖα Ρεϊτοία;, 4145 Βίτεηιας ποςδητ ϑαρού 
εοάεπι ίτείο οχίατ Δι πδσπι, ρατί 70 σαί» 
ταϑ ἰρίε ποπιίης, Ωυδα ἢ ηαί Ἰοςουῖ με Πποτί 
τταάίεγιης ἀϊγεραης, πατππι σστίπαὸ ππίπεν 
( εὐςίεπαα εἰ Βἰτοτία. (ὑχτογῦπι ππίπετίο 
Ρβοτίυς Πἀε5 παϊδεαίν πιογάσεα 1 αἷς αυτα ἀξ 
ςο.ἰπαιήτατατ, δα ΘΟ δί [ια! πὶ εγον ἢἰς 
ξαΐτ, δίτεποβ πε ἐο πίοςο αὐρίαπι [απ (ἴσαις 
τας, (αὐ τπτταζεα Βεϊουίο αἴκεγαῖ ἃΡ ἐο, αυΐ 
ἰῃ διγοπαίδίβ,[παυίτ,ἀτςγορατ. Δ τηΡο ττετὸ αἷν 
ἐο,αΐα δίς απι δέ [τα]! ίαπι αἰπχ τ, πιέπίπις ἀ 
(ττεραης, Ατπιαίογειι Δί Ροητ Πάει, απο“. 
πίδπι Ἰίςοῖ ἐαπάσπϊοςυπι πο αἤεγδηῦ, απ ξ 
αἷν [τα!έος 8. Βίας ἴοςο πὸ ἀπτειϊετᾶτ. 8ί ηυίς 
αὐτῖοηὶ δάϊεςετίς, αιὸ ἃ ΝεαροΙ Ραγπεηορεδ 
τππίπ5 εχ δίγεπίρι ποηιπηεητ οἰξε πα ταν»: 
αάδιις Πάεί ρ[ι5 δάση ρίς, Πσεῖ τογτίιι5 αἰ τις 
ΠεΙοςας. Οὐδ αὐτοπιβος ἕη ἤπια, χαςπὶ τ, 
πλᾶπιπη ρρο αι Ἐγατοί πε πε5, ηττεπι δίτος 
πιυίΐα εἤ!οίατ, κἀςατα εἢ᾽ ΝΙεαρο!έο, Πτεπιίι 
Πί5 ἐπ οςίς δίτεπδβ ἐχι{{πῸ γεάίπτιις. Εαυ 
ἐπίπι ροείαιη δὰ πησαξ ποι! ρεγάίάίςης 
τεπγα πες ποΚ5 ἱρίαΡ ἐο τεσσ ἀΠίσεηπτίᾶ εχ 
ααίτίπηι5. Ν᾽ εταπίδπι παι τὰ Γαἰρίςατί ροῦ, 
(χπηὰ5.. αὐ οὔ πίῃ 1 ἄς Ν᾽ ]γ{{{8 οὐτοτα ροτσερον 
τίτ, συ} {5 δὲ αὐσί παετίτ: (πο ἐχροίπτενίε σαγγής 
ης. Ἐτατοίπεποδ αιπάοπι ΕἸεοπαπὶάςε ΝΊγΓ 
[5 οἴτους ἁυια τε οσέςξυτίς αΠεσαίτυτ; αυοά 
αὐ ἰτα]ίατι δ. δίς] απι ξαετίς, δ ππίς ορίηίοηί 
ςτεὐεπιδποη πιοίὸ φίογῦ Ὁ Ηοπησσο πι- 
τίοπειη ἔσο ς, (τἀ ετίαπι Δ ετησ;. δ( (ὐτιγσία, 
᾿Βγταςα5 ααίαςοητίς ἰηίυϊα, ἃς Ἐτι του πη: 
Ἐοπιεγαπι δὐτεσπη Π] Οοσατ ΡΙουίας ἱσ ΠΥ, 
ἰσῃοτίο ας ἐπ Ιοςί5 εἰγοτεπὶ ἔλεε ΠΟ ΟΠ, 
Μυμαπίρίτατ Α εἴη δί Τ  υἱςία ςοσπίτα, δον] 
Ιὰ πετὸ, ΟΠανυ ά 5, (γοδειιπη, δὲ Βιτεπυηίας 
ποη δἠἀπιοάυπιν ΪΝυπαηιμίά Ηεῇοάμππι ποι 
σαττίγε, [ε ἐπηπαείςεητεβ ορίπίοπες (εξέατί: 
ἀεςεῦθαῖ τ Ἐπιείυπι αὐζετη συίςαυία οΡας, 
πείαῖ αἰίεετα τείοπατε ᾿ἰπ σι ἐ Ρυκετούεα {118ὲ 
ἀεῖοςοο εἰ ςοπποπίεπις Ηοπιεῖο [υ]ατίοπε 
ἀἰξιαίμητ, ἱρία ετίατη ἐσείρτοτῖ 18 ἀἐππα! σατν 
τίσι πια!ττιάο, Εἴ τα σατα ροΓ]Ο ΓΟ ἔμπα ἀο. 
σὐπιεηῖο εἴς ροίϊει, ̓υοα εα ηγίπί πη (πε 
ὉΕ] ροοτλτγιμτι» ποῖ (ςείρτογιπι Πστπεπία, ἐς 
δί Ρετίοπαζυπι δύ τευσπι σοίξατατη τοί σίαν: 

ἘΕ(ΡοΪγ- 

ΡΝ 



ΕΥ ΤΕ ΑΒ ΟΥΝΟ 1σῖς 

Τ᾿ ορίνιαίας Ἐς ΡΟΪγ δίυε ἐοέ Ἂς εἴγοσο Τ ςορσίτας, Α εοί 5 
ο, ὑποννῶ ξῃίῃγ ἰη ἱρήια Ποτ 1ο οίδ, ῥεῖ ιιὸς οὐσία δέτε 

εὐτίας εἰδ, δύ παιίσατίοηίβ αἱρεγί(α5 μεν Πα» 
χα αἴ τε Παχιιβ ἀρ οτεαίεπαί Πσηᾶ ργαπιοη 
{γατ, τὰ πεητούαπι σατο ἐπ, γεσξ ογες 
αἰταπι ας γοΐσευτ: Ποιεί Τλαπαῦίη Ατρίς ἱπα 
τἱπάἀαϊίοπες οἰξεπίλητξ, Δτγεῖ Δα πεγίιπι ςος- 
[0 (οΤ15 εὐτίσπι πατε5 ὃ δυίρίςεβ τεσεβ ἀεπιῦ 
ἤτατί, [αοτάοίεβ Ἀεσγρτίο5, ΟΠαΙ ἐςο5 εὐ Μὰ 
σο5 αἰίαπα (αρίεπτία ςςτετγίβ Ἐχοε επτε5,ρ τίη. 
Κίραταπι δύ Ποπούξ αρι πγαίογος ποίϊγοβ οῦν 
βαταίϊς : ἢς δέ ππιιπισαεηῷ ἀξογῖ ςοπηπιο δὲ 
ταῖίς αἰἱσαίι5 τεροτίουςξ Ποποσίθιβ ςε! ερτατ 
ἔπε: πασρίξηοης ἰαοίεπς Δ εοίτμπ πη (ΡῈ 
Ἰανηεατί ου πα ρτοτίαϑ δοςίρί, δ (ξητίτί ηὉ {1ν 
Ωἰτι πες τοίαπι ΨΥ 15 εὐτοσεπη, τ ρϑιςα [αδτι- 
[Ι͂πτεῖὰ αἄίεςίς, σιεπιαάπιοάα ἀε Γτοίλπο 
Βε11ο. Τοτᾶ δυτεπῃ είγοα δίς ροζτίςἐ Πέϊα 
εἴϊς ἃ ροξια, τε! πιπϑρ (ορτουθι5, χα ἀέα, 
ςεπτία Ιοςὰ ἀἰΠετατ [τα] τε ατφ δίοί!α;, π (ἀπὲ 
Ριοραῖ, πες παίαπιοάί ΕγατοΠΠεηΐ5 (επτοητί 
δὰ ἰδιτάαῖ: σποπίδιη συοάᾷ πη ́πίτ γερουΠε 
εἰδί οὐγαιευίς ΨΊγΠ65,οπιὶ σοτίου(ἀτοτοηι τη 
ποηϊ εἰ, φαΐ πεητοτιτπι ατοπὶ σζοπία στ: πος 
δατξ ρτορτίὸ ἐς 1115 ἀἰέέιπι εἴτε, χυΐ δά 8ογ]ν 
ἴατα αἀπεπίδης, δύ {01 σαϊεοτατιπι ρί(ςατίο 
πεηὶ ταί ηζ, 
ΤΠ|ς εἰγοα 5ου [4π| εἴ οἰ5 ἰσορυΐσπι ρί(ςοἰΠ|, 
Τεϊρμίπούαπι, απαπιρ ἱπἀασαττίχ, χ ἢ αυᾷ 

ψ τμίενργες ΡΟ Ω ἡ (γαςο5 Πηλίου ΟΕ ρα] ἐπα, 
μίάειιν ἰφ ΤΗγπηΐ εηίπι οτπὶ σγεσατίπι ργοίεν [τὰ] ἃ 
{εΐλλισι,γος α(εί εἰασαπταΐ, ὃζ Θίο  αἰτίησεγε ργοδίθεη, 
6} Ον πεῖς: τας ῃ πιαίοτεϑἐποατγᾶς δε ππᾶδ,ατρατα «εἰ έ 
πρεις ἀκ ο5,Δῃ685,Α]145 6; ΒαΪ ἐπί5 Πππ||ς5. Εταπουπι 
Ἢ ὅς, Πεπατίοπε σαπο5 δ σαϊεοίας ρίπσπείζετε , 

τ, βάθαισι 4105 χίρ 45,14 εἰς οἸλάίο5 Δρρε!]ατί ἔσγιητ. 
ργο ἵν, 46} [4 επίπι μος (ῃ ἴοςο ςοπτίπσετγε,  ίη ΝΗ ῃ 
«ἀρεγεξ . μὲ σγρυηοῃτί5 ΔΑΓ απ ςατεγαγ, αι « ἰπ ίσπε 
ιν δὲ ιοά ον (ῃ λγά σπιτία] π|5.(ὐοηστεραζαβ εηίπι ἔς, 
ΠΡ " τ85, (πὶ ἑσπς Αι ΔΩ ΙΔΠῚ εβιισίαητ, ἃ υααἱεητίο 

τρις ἀεπογατί. Ηἰςς εἰοσιτιβ, σα εοταυ πε πᾶ 
τίοπεπι ἐχροηίϊξ, απο οἰγοα 5ον απ τας (η. 
Πιίταίταν, Μδπεηείθ 5 επίπιίη Πατίοης εσας 
εἰθ ας τεπιογῖ ἀπογιιπιςὰρ ἢ 5,ΠρεςσυΐαίοΥ χα 
«ει ςοπιηιαπίς ἱαρεπο ίαἰξαῖ, ἀπο 5 {Πρ α]κς 
(ταρῖα τεπῆτε, αἰτοῦ γεπιίσατϊ» αἰτεῖ μαίζαπι ἢ8. 
δεῃ5 πιδπεῖ ίπ ργοσα. πὶ ρτίανὰ πιοτὸ ἔρε» 
εὐλῖον {πρετεπιίπεητίαπι σαϊεοίος Πσηο ἰπ 
ἄΐςας, θεῖα πειὸ Παρταὰ παῖε ραγ5 [εγτία ἐπγίν 
ΠΕη5 ἔσετατ. ἔσαρῇα ργορίαβ ἀρρεϊέταγ, [) ἐν 
ἐπάε ἰαόϊο πλᾶπα τεῖο, ππΠ|πι15 ἱποιιτίς, Τ ΠῚ 
εὐ} Ππε εὐἰρίἀε ἄς σοτροτῖε παίΐα., σιοά 
ἐοἰμπιίλης εἰς μαπιαῖιπι, τ Δ ο [αοίς φυςαῦ, 

Θά [α. 

) 

σΦΈΕΈΟΟΘΆ ΑΡΉΗ. 

. κοὰ σπτολύβι᾽ σ᾽ ὀρθῶς ὑασόνος σὰ »τόρι δὶ 

σλανας, ὸν δ αἴολον, τὴν πτῶσημαΐνοντα οἷα 
ἐκπλδοωφν γοῖς ἩΣ] ὃν τιούμὸυ τόσοις ἄμ 
σρόμοις ὅσι νὼ σϊυσέκπλοις, οἵᾳ τὰς πταλιῤ᾽ 
ῥοίας, ταμίαν ἦε ἐρπὼι δῇαϑέμων, Εἰ βασε 
λέα νονομίαν! φησί 'καθάστόῥ σϊαναὸν δὰ. τὰ 
ὑδρία τὰ οὐ αὐγά “Ἰδασϊέξαντα͵ ἀβία ὃ τόϊ 
ἡλίσ ὃν σαφναντίου τῷ δρανῷ σ)ρόμομ, μαῦ 
Ζεις ἡερὸ ἱδροσκοτσσμῆος ἀγσϊεικυνῶ Βα 
σιλίας Ὅυς θ᾿ ἴόβέας δὲν αἰγυσήξων, τὸ χὰλ΄ 

σίαίσς, "ὦ μάγας, Οζα τινὶ σχφόροντας δῇ 
ἄλλων; ἡγεμονίας τὸ τιμῆς τὺγ χρίνειμ ππχριὰὲ 
“ἷς πῶ ἡμῶν. ὅτώ 5 νὸ Ὦ θεῶν φύα Ἰπᾶσον Ἔ 
χησιμων σινὸς εὑρετίὼω γπνόμέονομ, μξϑαις 

τιχῦπο ἢ πρθοικονομησό μῆν δ’, ἐπ᾿ τὰ ἣν οἵα 
λον οὐ μύδγ οὐ μαι ἀκόςῶ, οὐσί ὁλίω τἰὼ 
ὑσϊυοσίως πλαϑίω " ἀχνὰ μικρὰ μλὺ πῶσμε 
μυθσυῶν. κα ϑιίπόρ (ἵ χῷ ἐλιακῷ πολέμῳ" 
“Ὁ σ᾽ ὅλου στόβὲ σικελέαν τὸ πτῷ στοικ τῇ πιεστοι 
δια,  νὺ τοῖς ἄλλοις συγυρα φόύσιμ͵ δέοι πὰ τος 
οιχώρια λέγεσι πὰ πόβι τ ἐπαλίαν» τὸ σικϑ 
λίαν, δκ ἐσταινεῖ δὲ, οὐἢ τίὼ Φιαύτίω “ ὅδα 
“ῶονους ἀπύφασιμ. διότι φησὶ τό π᾿ αὐόυ-- 
ρὲν ζινα, ποῦ ὑσϊνοσεὺς τσεπλαύπτοι, ὅτων. 
εὕρμ τὸν σκυζεα ὃν συῤῥάψαντα Σ ἣν αὐὲα 
μων σπου. κοὰ ὦ σί οἰκείως εἰρλὅγαε τοῖς 
συμέξαίνουσιστθῥὶ τὸ σκύλκαεομ, κοὰ τἰὼ ϑύς 
ραν δ γαλεωτῶν “Ὁ ἀδὲ φὶ σπκύλλες. 
ΑΥΥ͂ σ᾽ ἰχθυάᾳ σκότσελον πόδιμαεμαόωστες 
δελφῖνας ἵεγκαύας Ἰενὸ εἰ ποῦ μθζον Ἑλησε 
Κῆτος. --- 

τοὺς ϑαύνος ἀγυλησϊὸμ φόλομδύος ἴα. 
“Διἰταλίαν, ἐπ4σϊαν ἐμτοέσώσι τὸ κωλυθῶσε 
“ σικελίας ἅψαον, πόδιτοίσηεν τοῖς μείζοσε 

σῶν ζώου, οἷον δελφίνων. νὼ καυῶν, νὼ ἄλκλωμ' 
κατωσϊῶψ, ἐκ ὃ φὶ ϑήρας αὐ δὴν “πιαέν οὖ αδῶ. 
γαλεωϊας, ὃς νὸ ξιφίας λὲγεῶ,νὁ καύας φα. 
σιισυμξαίϊνᾳ ὁ του ν φὐθάσὲ, ὦ ἩΡ] τὰς αὐα 

ἔάσεις “Σνείλο, "ὁ δὲν ἄλλων ὑσι αν, δ πρ ἀϑὲ 
πυρὸς» γὺ ὕλης ἐμ-πιπραμλνης. αὐροιζόμονο 
ἃ τὰ ϑυρία φούγεν Ὁ πῦρ," “ὁ ὕσϊωρ, "ὦ ὅδ 
ρον γίνεοῦῦ τοὺς κρείἼοσι. τοεῦτα δ᾽ εἰπὼν, δῇ 
ηγέξιτῇ τίὼ δ᾽ γαλεω δῇ ϑάραν, ̓ὶ συυυΐστεποιε 
ἀϑὲ"» σκύλλαιομ, σκοπὸς γ.) ἐφίςακε κϑινὸς 

Οῖς ὑφορμᾶσιν οὐ δικώτπτοις σκαΦλδῆοις στοῖν 
λοῖς, σἸύο καθ᾽ ὑκασον σκαζδιον. νὴ ὃ μᾶν «- 
λαύνᾳ, δοῖ᾽ ἀϑὲ τ πρώρας ἕφηκε σῦρυ ἔχωυ, σε 
μίώαν:»ς. Σ σκοτοξ ᾿ ἀδιφαίνειαν  γαλεώ 
σοι φόλετρ ὃ ὁ ῥίον μόρος ἐξαλομ ἃ (ῶομ. συ 
ναψανζῦ Τ᾿ σκάφας» δ ἐπλπξν ἐκ χέρός, 
ἀτ' δδέασασρν ἐκ  σώμαὈς πὸ σῦου χωρὶς. 

φὶ ἀϑισυρατισῖθ». ἀγκιςρώσϊας ΒΞ γ
αρὄξι, 

( χιλαρῶς γύπρπμόω, τῷ δυρα, ἐπίσπησες, 
καλῴσεου 

" 



ΕΓΒ ΒΝ ΡΙΕ ΕΣ: 

πιλώσιον οἵ᾽ ἔχαι μακρὸν σδεμμθύον, πότ᾿ 
᾿ἀδιχαλῶσι ἴορ᾽ ποωθούτι, ἕως αὖ κάμῃ σῴα 
σϊάζον,»ἡ ,ποφόύγου. τό τε σΐ᾽ Ἑλκουσιν ὧδ 
«ἰὼ γίω. ἃ ὡς ὡσκάφθ- αὐαλαμθανουσιμ, 
ταὺ μὴ μέγα ἄγ τελίως ῷ σῶμα. καὶ ἐκπὲ" 
σε σὲ ἐς τἰὼ ϑάλααν τὸ σύρυ, οὐκ ἀπόλω- 
Ἄν. ἔσῃ γοῦρ στη αὸν ἐκτε σ)ουός, κρὰ ἐλάαν 
σας, ὥρτε βατηιζομλύου τόϊ δ)ουΐνου βαρε, 
μετέωρον εἰναε Ὁ λοιπὸμ, κοὰ σὐανλησήου. 

συμβαΐνει σῖξ στοτε κοὰ τιτροώσκεϑοιι οἵᾳ 
σκαφ δῆου δυ κωπελζτίω, σα Ὁ μεγεθ’ 
τό ξίφους δὲν γαλεωτῶυ, κοὰ Ὁ τἀὺ ἀκμίμ) 
τό ζώου σναγρώσϊῃ εἴναε, κοὰ; τἰμ ϑήραν, 
ἔκτε σία τῶν τοιούτωμ εἰκάζοι “ὴς οὖν τισι 
“πϑϑὶ σικελίαν γγυξῶνα τί πλαύίιυ κατὰ 
"ὸν ὅμπρομ, ὅτι τῇ σκύλλη πτωσῆψοε πίὼ τοῖν 

αὐτίω ϑήραν, ἡ μάλις᾽ δριχώρμιος ὕξι [ε3} 
σκυλλαΐῳ, κοὶ ἐκ ἣν ἀδὴφὶ χαρύβσεως λε, 

μβύων διμοίωμ τοῖς τό! πορθμοῦ σγάβεσι. τὸ 
σὲ πγοὶς μϑν γαῦ τ᾽ αὐΐηεσιν, αὐτὶ τό σῖϊς,γρα 
Φικὸν εἰκας ἁμαρπημα,ἢ σσοίκου. κοὰ πὸ ον 
“ῇ μἰωιγγι δὲ τοῖς πτόρὶ τῶν λωτοφάγωψ ἐν 
ρημβύοις συμφωνεῖ. εἰ σῖξ τινα μη συμφωνεῖ, 

μεταβολὰς αἰτιζόγαι στε! ἢ ἄγνοιουν, ἢ πτοικ 
“ικίω δ) ουσίαν, ἢ συυὲςηκον δ ἱσορίας, κοὰ 
οἤχθεσεως,κοὰ μύθον. φὰ μδϑὸ οὐὖ ἱτοοίας ἃ- 
λήβειων ναι τέλ Θ΄, ὡς τὺ νεῶν κῷταλύγῳ 
σὰ Ἑκώσοις τόσοις συμβεβκιότα λέγοντι» 
“τόν σπτοιπιτόι " τίὼ μὲν τοττηονεοσαν, τίὼ σὲ 
ἐσατόωσαυ πόλιμ, ἀλλίω ἢ πτολυτγοήρωνα» 
“ἰώ σὶ ἀγχίαλον. Φὶ σὲ σϊχθέσεως, οὐ δγει- 
ὧν εἰναι Ῥ τί λθΘ-, ὡς ὅταν μαχομῆους σά 
γεικύθου σὲ, ἡσονίω,, κοὰ ἐκπληξιμ. τὸ δὲ 
σποίντα πλῴήειν. οὐ ποιϑανόμ, οὐσῖ᾽ διμκθ.. 
χορ. τίὼ γοὺ Ἑκάνου σοίησιψ Φιελοσόφεμα 

“ταντας νομίζειν, οὖν ὡς δδα:ὥγύης Φασὶ, 

κελδύωμ μὴ κρίνειν πες τί διωνοιαν πὰ 

ποιήματα »μῆσῖ᾽ ἰσορίαν ἀπο αὐτῶρ ζατές 
“πιθανώτορομ τε, 
Ἐνϑῳν σῇ οὐνῆμαρ φόβόμίω ὀλοοῖς αὐξμοι» 

σιμ. 
ἐν βραχᾶ οχεήματι σἸέχεϑακ. οἱ γοὺ ὀλον 

οἱ οὐκ δύβυφρομοι " ἢ δξωκεανίζειν, ὡς αὖ 
“ὐρίων πνεόντων συυεχῶς, σιωβεὲὶς δὲ “Ὁ δι)» 
ἄσημα τὸ ἐκ μαλεῶμ ἀϑὲ Ξἡλας»ετζδέωυ σδσ: 
μυφίωψ, κοὰ δι ιλίωμ πῳνταποσίων, εἰ φτν 
σὶ ὥξο, ϑέημον οὐ ταῖς οὐνέα ἡμόβδαες δια 
νύδαι σοταγῶς οὑκάσης ἡμόδας ὃ πλοῦς 

συμβαίνοι, «χα δίων δεαιλίων ταφυτακοσί 
ὡγοπίς σὺ ἰσύρηκν ἐκ λυκίας, ἡ ῥόσδυ σὶδυ, 
"πόρατον τινα ἀΘαγμῆνου ὡς ἀλεξανόβοειαν, 
ὄντος τόϊ σχεήμαα Ὁ. «εόΐων τεπρακίσι- 
δίων; Πρὸς δὲ τοὺς ὑλζητοιῦτας πὼς τρὶς 
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ἀρῖείρ ἱπῆχο εἰ ξπηίςυΐο, ἀρρ απ τη. (Δ τοίαζος 
δος πᾶτε πα, “οπεςασίτατα (υἰΓυ στε πϑίρ ἰΓ 
{εταγ. Ταηςίη τεύγατα ἀπςᾶτ, αὐτί πιγα ἴςαν 
Ῥμαπὶ ἀςοίρέιητ, ΠΥ Π ργουία5 ἐπιπλεπίππὶ σοῦ, 
Ραξ εχίπας. πο ἃ {1 ἰπ πιατε το! τοὶ εχ οἰ ἀοτίε, 
μαι ίαπέρετίτ, εἰς παπ πεῖ ἐ χιιεύου ττεῖ εχ 
αδίειε ςραξϊᾶ, αὐ εὸ τ ΄υείπα σταπίταϊς (ς- 
τηοτππ|, εἰηάςε η (αὈ]Ή{π|ε τεϊατῦ ἕλος ροῆίς 
ΔΡΡιε πε πα ΐ, (ὐοπτίπσίτξαυτς ἱπτογ δέ γεηλή 
φσεηλίη (σα ρ ἢ ρεῖ πιάσπαπι σα!οτατῖ οἰλα τ 
τ] πογατί: ὃζ σαπὶ ταν ἀρτί θεἴττος πἰσεας ἐπι- 
Ρεῖα5,. αἱρειτπιὲ Περί πεπαιίο, ΓΑ] δ 15 εχ 
τεθ5 Πυλάᾷ ςοηίεζεατα ςοΠ σί ρος ἐπ χαίτ, 
ΜΙ ΙγΠίς εὐτοσς είτοα δίς! ἀπὶὲἐσιη ΕἸοπιε- 
ται ἔπΠ, σαοπίδιι μυξαίαγο 4{ ποπατίοπεπι 
ΒΟΥ Πα σοηίηχίτ, ιος ον Πφο τγαζξαί τπΠταῖα 
εἰἰ, Ετ εχ ἤ5 ααα ἐς ΟΠατγ αἱ πτεπηοσᾶτς, αιτος 
ρα {ΠῚπ|ὸ Ρ ετίςυ] 5 {{πΏΠ|ά ἵαητ. ἡ τιο  τεῖ- 
αυίάεπιρτο ἢὲ8 ἰασεαῖῦ, α (οτρτουῖ πιο] ροτίτς 
μι Ποτίοί ρεςςατᾶ εἴς. [ίζζα αασοφ ίη ΜΜεπίπ- 
561 οτορμαφοσυπιγαπλοτί {{πη1πῶ {ππείπ τις 
τὸ αἰίχιλ ἀΠοπαητ,πιατατίοη 5 ςαυίατί οροῦ- 
τεῦ, τεἾ ἰπ(οἰάαπλ, 1] ροεείςαπι Πςςητίαπι ηἰτας 
εχ ΗΠ οτία δέ ἀϊροίτίοπε ςοηίζαι δ σα]. 
ἩΙΠοιίῳ Ηπίς εἰς πιετίταβ, δίσατίπ παμπίμππι ἐσ 
πυπιχεγατίοπε Ροεΐα οπιηίθιι8. ον πεηίοπεία 

Ιοςίβ εχρ! σας, αἴϊστηι ααίάοιηῃ ἰαρίοίαπι αὐ ξ» 
αἰίατα πετὸ ἐχιγοηηδιτ Πα Πς ΠΟΙ απηπ.85 τοίου, 
{ΠΠ2πὶ πτατίς πἰςίπαπι, ΕἸ, 5 δαίεμι αἰ ρου το. 
πίβ ἐχρεεῆτο εἰ εἤςαςία,ιτεπτα πηι ρτς 
[ἰαττίδ 15 ἐπιοἀπςεπ (5. Εαδυηα διιτεπ 4 εἰς» 
αιτίο ἃ Παρείςεπτία. (ὐπη εἶα πετὸ ἥπρεις, 
πεαὰς ςοηίξηταπεαπι εἴπες ΕΟ ΓΟ ςοπ- 
πιεηΐεηϑ. {Π{π| ἐπίπι ροείπίΔρίεητίς (πάπα 
εἴς, ας ΡΒ ο ΟΡ ίδπι πίπετγῇ τῇ ίπιαπτ, ΠΟπ 
πείπααί Ετατοίμεπε5, ]ί δα ἐπες! ἐσ επείαπι 
δέ πτσητεπι ροσπΊαζα ἐπα ςατί πο ἀεθετῖε ἔπ 
Ῥεῖ, εο 8 εχ ροςτί5 Εἰξοτίᾶ εξ ρεζεη απ], 
Με πη 5 εἴς ΠῚ 6, 
Ατῳ δίείποποπα πε Παιηίπα ἀίγα [γε πί, 
Βτευί ἔπη ρᾳείο δοςίρετε, πᾶτη αίγα Πλπιίηα, 

ἰιος εἰϊ συτία ΟΡ] χα], πο ἃ Οσεδπιπι ρεπε 
ττᾶτε ρεπάς ας ΑΠΙ Δι τεπείς ἃ ραρρείαγρσς, 
εἰθιι5. [ητεγαδ! Πα αατεπι ἃ ΓΜ Ιαἴεα δα σο] απιηᾶ5 
ς«δροῃπεηκ5, [14]! ογτσίπτείάο πα !Πὰ δ χαίπ 
σεηία ςσρετίτες, δέ Πος, αίτ, ρΡοη δ ΠΊ1185 ἄτερ ι5 
ποεῖη ςαΑ]}1 ςοϊετίτατε ςοπέεετϊα εἴς, πσα- 
1|5 ἀΐε τι συτία5 επεηίς, αἀίογυαπι ἀποΐαπιὶ 
τα ΠΠιταὶ δ χαίπσεπίοταπ, (τΐ8. πᾶπὶ τα 4 
στ αἰίχιεπι ἐ!γςεία, ἔευ ἐ ποάο 834 ΑΙεχαπν 
ἀτίδληι δίάιο δἀπεέζυπι εξ. οεἰτπαὶ συλίαποῦ 
τα ται Πα ίοτγαπι ραςίσπη πτετῇτς Βετοοη- 
ταητας ποπηυ 1 αο ραξῖο, οπὶ τεῦ ΨΊν ες 

ἐη δίς Π4π 

Ἱπέεγργες γὉ 
ηοΐαμίξ εἴς 

ΜΟΎ 01. 

ΟΦΓ.:. 



24. 5ΤΒΑ͂ΒΟΝΙς ΘἘΟΩΒΆΒΑ͂ΡΗ. 
ἰη 5 ς Πάτα αὐπεπετῖίε, ἧς ἔεπιε! αι επὶ ρα 
ἐτεϊταπνίρίπιη παιίρατίτ ς΄ Κα εἰροπάετγαν, το, 
πΐδπὶ ὃζ ροξοτί οπηε5 ἐπ ςππσογαπτ παι, 
φατίοπεπι, ας σαίά ἐπὶ εο ἀἐ ἐξα (ππτιϑιιπς 
εἴ α᾽ίὰ συςτοί ἐξ ἢ {10 4 σαπεατγΟπππὶπετὸ ἰῃ 
οςοδπιη ἐχοιΠοηἐπὶ ρίφρατγαῖ, δ ἀΐεγισι 
παιιίσατίοιμιοηι αἰ] σεητεῦ δα τη επίπγαβ δά άιι- 
χίτ, εἴ [ραςία, ἀϊοτερᾶτίς ἐχοεΠ πὶ πλίπίπιέ τε 
Τἰχαίε, δίπιι επίπι ρούτες ττογί5 λα αἰ: 

οὗ". Αἐφ ἀἴε μίπο ποπᾶπιε Παπγίπα αἰνὰ ἔοι θαηί, 
δίπγα ὃζ οσουίτας, Ετεπίπι πες ἰρί5 ροεῖες 
{ἀπτιαὐ {Ππώ, ο (Πα, 

οὠα. Οὐςεαπί Πυχᾶ ἤϊπη] πιοχ σγίηθα τε ας, Ἐτ 
Οὐ.5. ΙηΠπ ίη Οὐσγρία αιλπὶ ροητί πη θε τας ἐπ- 

Πατεῖ, 
Οαυοάζ ίη εοΐοεο Ἀτδητίς Π[ἰὰ ἀοπιίοι] 

ἘΠῚ τ αμάς ἘΝ {Ππ4 ἄς Πα αςίριι5, 
Οὐ Ὁ ἰττονα Πι(οπί σο!έπιιϑ ἔπρτγεπια γεπιοτί 

ΪΝεπιοί πιουτα 5 ΠΟΡ 8 σοηῇηία πιίίςεῖ. 
Ἡςεπίηι οπγηία ίη Διλπείςο ρεΐασο βόα 

τα εξ ἀφεϊαγαπέιτ, Εὰ πετὸ {Ππ οςςιτᾶ5, 
υα τηδηϊ οἰ ἀΐσαηπτατν τοΠΠε. ΕΟ. δατειῃ πδ 
{απτεςς, αἵ είτςα δίς] ίατι δ [τὰ]! απ εὐγοσοπι 
ἔλέτυμι εἴς, τεζὶἐ ὅζ δ ἐρίο ροεία ςοπἢσμηδξ, 
(ὐὐαπάοσυίάεηι 45 πᾶπὶ δαί ροεῖα, ας 
Ῥίον ΪΝεαροίτ4η15, δίγεηί5 Ρατιπεπορεβ ἴς, 
Ῥυϊεθγαπι παπειραγε (πα Ποῖ ἐ ̓ ποοίαβ δυτξ 
Ουπιαίυπι δύ Γι ςορατοα» 4 εἴς Ῥατεοίο- 
ταπη,  Ν εἰαδῆ ἱσπίεαπι ΡΒ ΕἸ σευ Ποητεπη, εἰ 
Δεμειαίαπι ρΙαπιάεπι, δύ πυουτταογαπι πατίςί 
πίιππι, Δισεγπαπι ὃζ Β᾽αίαβ, δέ Μη εηα, Ν γίβί5 
αυοίάδηι (Οςίο5, {ἰς δ απο ἀρὰ Βίγεπα15, 
δέ ψυα [της ἀησιτίας ἔτειί, δέ Βον Παπ ὃ 
ΟΠαιυ άΐπι, δ Δ σοίαπι. Ηας φαίρρε πες δά 
δα πησαεαι ρει ςγπταπάα πε: πες ΔΡί γαάί 
ςοηες δ ἐση ἀαπιοηῖο ργουίαβ οπηίτοπα, 
σαηι πες πειίτατζιπες μι ΠἘοτίος ἀτείπσαηττ:. 
ταῖοπγ. ΕἸος στη {ητε]Πρατ Ετατο"Π επες, [α{ρί 
ςευΐ αἰίχαίβ, π αΐτ, ροετασι ποΙ αἱ{{ς ΨΥ ἢ ς 
εἰτοῦξ δὰ οςοί4εητεί5]ος ίδοετε, δί ἃ ρτοροί, 
το Δεπίξεις, οὐπὶ ας πὉ 4 Πσεητεῦ ΠαιΠ{- 
ζεῖ, δύ φυςάδιι πυης ίη πιοάαπιποη εἰεσίῇει, 
ξεά δά 4 σιο ἃ τεγτ 1{π|5 δ πο πτοία εἰ, 
εἀιυςείε σπηόϊα ποΙ {τ ΕἸος χυίαξ ἐρίαπι με 
ἨΟΠΠα αὔτ ουἱπ5 στατία μος [Δ οίε ας, Πα] ς αἵ-. 
{ππγεπ5 «ΠΟ εηίπι σαιτίεηα!ί στατία, (ε αυὐρτο- 
«εἴει. Φυαρτορίοι γατίοης {δέτε ἑαγε ἀεθ εὶ 
δ παίϊαίπιο αἱ τεί, δύ {Π|π|. πο ἃ εἴ (4 ςίτοο τες 
του Πίπηα πιοηΐτα ςεςίητΠε πιαϊυίτοι Δ εΠοΥ 
εἰ πτεπείξα! ρεεἰϊατεξ οςςαίο.(Οὐοτα εἰ ἐπίπι 
Ῥατ5 τεπιοιυ Πἰπ|ὸ ἀπ πη τί5 ἀἐς ρύς 5 τὲ 
Ὧπ (ἱτςοία, δ η]ο ςΐ5 τείας Ρρίπηαίβ ἀεςᾶ, 
ταῃῖ, (οἰ ΕΙςτςυ {5 ὃ ΤΙ Πμείεἰ ςετιαπιίπα, εἴ 4ς 

εἰς σικελίαν ἐλθὼν, οὐ σῖ᾽ ἅστξ ΟἿΣ τῷ στον; 
θμοῦ π πλόύκῳν ὀσϊνοσεὺς, ἀγρλογὥτοιι. σ)ά 
“: κοὰ οἱ ὕοόβον ἰφδυγομ ἅπτανποῖν τὸν πλὲμ 
νον. Φικῦτα μὲ ἐἔρακῳν. ἔτι σὲ τ’ ἄλλα μὴὺ 
σύ λεγόμλνα ὅταν σ΄ αὐαγκάζδυ δδωκεξ 
νισμον, Εἶ πτῶς ἀκοιβῆ μετὰ τὸν ἣν ἡμόδῶμ 
πλοιῦ αὐαγκν, κοὰ σχεήματα, ασρεολίω 
οὐκἀγλείπει Φὶ αὐωμαλίας. ἅμα μὼ γορ 
“πχρατίθασι πιὰ “Τόϊ στοιπ τὶ ἐστῳ" 
Η ὙΠ ΘΥΣ ͵ 9 πὴ ΤῊ 
Ἐνύον σῇ ψύνῆμαρ φόβόμίω ὁλοοῖς αὐξμοισημ, 
Αμαᾷ σ᾽ ἀδικρύσηεται, κρὶ 70} τοῦτος πιόὶ 

σοιπ τόν" 

Αὐτὰρεπεὶ ποταμοῖο λίτοφν ῥόον ὠπεανοῖο 
Ναῦς.--- κοὶ Ὁ, (σῃς. 

Νήσῳ γὺ ὠγυγίπ,ὅχι π᾿ ὀμφαλός ὅξι ϑπλάσε 

Καὶ ὅτι οὐτοῦϑα οἰκᾷ ἄτλαντ᾽- ϑυγῴ, 
σῆρ οὶ Ὁ πόδι τὴν φακάκωμ᾽ (τὰ 
Οἰκέομῆν οἵ᾽ ἀστάνδιυς στολυκλύςῳ οὐ στὸν. 
Ἑσιατοι, ὃ σϊε ς ἄμμι βροτῶν ὑὠιμίσγωτοε 
ἄλθε: 
ταῦτα γᾺ σπτιάντά φανδῥῶς οὐ τῷ ἀτλαν 

σικῷ πελάγει πλαηομανα σϊηλουῦστσι, ὅ δὲ 
τοῦ π᾿ ἀϑ κρυτήσμθυξν-, τὰ φεῦ ὁρῶς δ -γόμο 

να οὐὐαερεὶ, δῶ μἂν ουν οὐκ σόϊ, ἡ) σὲ σόδι σέ 

κελίαν κοὰ ἱπαλίαν γε γνγνας τίὼ πλαύἑω, 

ὀρθῶς τὸ χσσῦ πόϊ ποιατόι δε αιξδτοι ἐπεὶ τίς 
ἔπεισε σποιυτῆς, ἢ συγγραφεὺς, νεςτρλίτας 
μᾶν λέγειν μνῆμος σαρθφνοπης δὶ σειρηνίυς 

αὐὺ δὲ οὺ κύμε, κοὰ δικοκαρχίᾳ γὺ Βεθυβίῳ, 
πυοιφλεγέθοντα τὸ ἀχερόσιαν λίμνίω, κοὶς 
νεκυόμαντέομ"ο ον (οἱ ἀόρνῳ, Εἰ βάτου, κοὰ 
μισην ὸν Φὴν οσϊυοσέως Ἑτοώρωμ ἀνάς, οὕτῳ “Ἑ 
κοὰ τὸ πόδὶ σειρανούστες; τὸ τὰ πόδι Ἂμ στορ- 
θμὸν, νὼ σκύλλαν, τὸ χοίρυθ δεμοκοὰ αζολομ. ὦ, 
πόδ οὐτ᾽ ἀκοιξῶς ὀφεταζευ σε, δἰ ἀῤῥιία 
τὸ αὐέσιᾳ ἑαῦ, ἀλεθεέας μπσῖον γε σασῆομε- 
να, ποῖ᾽ ὠφελείας ἱσορικῆς νὴ αὐτὸς δὲ νσσο 
νοήσας (δὲ ὃ δῥ ατοῦϑφνας, σσολαθοι, τὴς αὖ 
φησιν τομ πτοιν τί βόλεῶτα μιν ον σοῖς στῶ σ 

σεασόλίοις πόστοις τί σελα ἑιυ πῷ ὑσἸυοσ ἃ 
“ποιεϊνοἀ εἰ αι σ᾽ ἀὸ δῇ σσυκειμδίωυ, τὰ 
υδϑὺ οὐκ ἀκοιξῶς τοεπυσμου. τὰ σὲ οὐσὲ 
πῶώσελόμϑνου οὕπως, ἀλλ᾽ δὲ πὸ σἹεινότόμου 
κοὰ πὸ τόδ τωσι Ξόλον ἑκῶσα δῇ ἄγεν. τοῦ- 
σὸ μὴν αὐτὸ σῦ, τὸ σ᾽ οὗ χάριν ἦτ ποίπσε, 
κρικῶς σεξάμϑν Θ᾽, οὐ γαρ φλυαρίας, ἀλλ᾽ 
ὠφελείας χείοψψ. ὥςτε δέκοιός ὄδην ταΐχειρ 
λόγον κοὰ πόδι τούτον. κοὰ διότι φκσὶ τὸ 
πόῤῥω πόδατολογ ξ δϑοὰ μᾶλλον οἹΣ ἡ ὄυκω“ 
σαν δύσομ. σπτολλος ἐμ γοὺρ μό)|Θ’ ὄδ) πὰ πὸῤ 
ῥω πόδατολογούμδυς τὼν τ᾽ τῇ ἑλλάδι Ἶ κοῖς 
ἐγγὺς τὰς ἑλλασῖθ’ . οἷα οἵα τὰ κατὰ τοὺς 
ἑρχκλίους ἄϑλους κοὰ ϑησέως, Κύὲὶ τὰ οὐ 

ΚΡΆΤΗ» 



ἘΠῚ ΒΕ ῬΡΆΓΎῪ  Χ Ύ Ξ. 

κρήτη κοὰ σικελίᾳ μυδολογόμᾶνα, κοὰ ταῖς 
ἄλλαις νπύοις. κοὰ τὰ πόϑβὲ τὸν κιθαερῶναᾳ κοὰ 
ἑλικώνα κοὰ σεχρνασομ κοὶς πτήλιομ, Εἴ τὼ 
ἀπικίω ὁλίω, (Δ πτελοπόννησου, δσίέις τε ἐπ 
Ὧν μύθων ἄγνοιαν αὐπτιᾶτοιι ΣῊ μυϑοπτοιῶμ" 
ἔχι σὲ ἐπε ὃ στώντοα μυθδύσσιμ, ἀλλὰ πλείω 
γρσμυθδύσσι, οὶ μάλιστ ὅμηρθ:, (μετῆν τὶ 

οἱ πταλαιοὶ προσμυθδύσσιν, ὃ ζωτέι, ἐι τὰ πτῷ 
μυθδυομᾶνα ταλρξρν, ἢ ὄδιν. ἀλλὰ κοὰ μάλ 
λου οἷς πτσμυβθόύεποι πόσοις, ἡ πτοσώστοις» 
“πόρὶ ἐκένων ζᾳτε πάληθες, οἷον τίὼ ὑσῖυσ, 
σέως πτλαῤίων εἰ γέγονε, κοὰ στοῦ. τὸ σῇ ὅλον 
δκόῦ, Ὁ τίὼω ὁμήρα ποίασιμ εἰς γῇ σιωάγειν 
κοὰ τίὼ δὴν ἄλλων στον δ᾽ εἰς τε τ' ἄλκα, ὦ 
ἐς αὑτὰ ταναῦ περ κέμϑνα; τὰ φὶ γεωγρα- 

φίας,κοὰ μεσ αὐτο" πρεσβεῖον ἀγνέμφμ. 
κοὰ γα ἐ μπσῖρν ἄλλοντόν γε βιπηόλεμον 
(φοκλέος, ἢ τὸν γ᾽ ταῖς βακχὰς ταῖς ὄυρι- 

“πίσῖσ πρόλογον ἐπελθόντα, κοὰ σταραθαλον 
“ὰ τί δμήρυ πτόρὶ τὰ “οιαῦτα διμέλειαν, 
ῥάδιον ἂν ϑεῶσι τἐὼ ἀϑιβολίω, Ἀ τίὼ σΐχφο 
ρα ὅτο γοὺρ χρεία παξεως ὧν μέμνηται τό, 
πτων, φυλάῆει τίὼ ποΐξιμιδμοίως μὴν ἥδ ελ’ 
λίωικῶν ὁμοίως δὲ δῷ ἀποίφν, (τὶ δοσα 
ὄσσαν ἐπ ἐλύμπῳ μέμασαν θεμᾶν, οὐντὰρ 
Πήλιομ ἀνοσίφυλλον. ---- κοὰ τὸ, 

. ρν σῇ ἀΐξασα λίπον ῥίον οὐλύμττοιο' 
πιερίω τ᾽ ἁδιξᾷσα κοὰ "μαθίίω δδατεινίω, 
Σδύατ᾽ ἐφ᾽ ἱπτποπόλωυ θρηχ ύρεα νιφόρνα, 
Ἐξ ἀθόῳ σ᾽ ἀϑὶ πόνον. ---ἰ 

Καὶ οὐ 6} καταλόγῳ, πὰς μδὴ πόλεις ἐκ 
Ἐφεξῆς λέγει, οὐ γα αὐαγκαῖουν.. πὰ δὲ ἔθνη 
ἐφεξῆς ὁμοίως δὲ κοὰ στόδὶ δ» ἀ ποῦν" 

Κύπῶν, φοινίκημ ἴς τὐ οὐ γυσήίος ἐπαληθεὶς, 
Αἰθίοστας θ᾽ ἱκῴμίω,κρὰ σιδόνίος, τὸ δῥεμέςς, 
Ἑαὲὶ λιξυίω. -- 
ὅπερ νὐ ἵππαρχος ἀδισημαίνετοιι. οἱ σ᾽ ἐφ᾽ 
ὧν τάξεως χρειχοῦ μὴν πον διονυίον ἀϑιόντα 
πὰ εἶνε πδυν. ὁ δὲ ἐν ριτηόλεμου τίὼ κα- 
“παασειρομβύζω γί » τὰ υὺ πολὺ διεςῶτα 
σιυυάσῆσσιμεγγὺς, τὰ σὲ σιωιχῆ ο]χασῶσι. 
Λιπὼρ σὲ λυσϊῶν τὰς πολυχρύσους γύας, 
Φρυγῶν τε, πόρσῶν θ᾽ ἡλιοξλήρυς πλάκας. 
Βάκτριᾷ τε τείχη, τἰώ τε σϊύσιειμου χθόνα 
τλήσίωμ ἐπελθὼν,αῥαθίαν τ᾽ δυσϊαίμονα. 

τοιαῦτα ἢ ὸ δβισῆόλεμος “ποιέειν κοῖς 

πὰ δὲ κἂν τοῖς αὐέμοις οχφαίΐνει Ὁ στὸ 
λυμαθὲς, Ὁ σπτϑρὲ “ἢ γεωγραζων ὅμπρος. οὐ 
“παῖς Ὁνοβθεσιαις ᾿ τὰ ΤῊ "ὦ ἐκ λε ΘδῚ 
Αὕτη σὲ χϑωμαλὴ στανυπόρπώτι (λαχοῦ" 

ἐν ἁλὶ κέται ᾿ 

Πρὸς ζύφομ, α σῖξ τ᾽ ἀνόδυᾷς πες ἠῶ τ ἠϊλι- 
ὧν τε, 

᾿ς 
Οτεῖο ἃς δίς Πα (λσ}|5 (ττίρία Πηλ τον ὃ πὶ 
το! 5 ἐπ{α}15, 8 δα (ἰΠογοπ απ, ΗΕεἰίςο- 
πεπὶ δί Ραγπαίυπι ὃ Ρεϊίμπι δί Ατείςαιη., δύ 
πηϊαεγίαπι Ρεϊοροπηείμππι), πες {Π|π|5 οεἰἐ χυΐ 
εχ ἔθ} 5 (θυ Π]Ατοτίϑ ἱσπουαπείᾷ ογίπνίπετυτ. 
Ἰκατίας σαπὶ πεηαδαυδπὶ οπηπία [θυ] ητατ, 
(πὰ ρΙυτα ἔα Ρυ]Π15 λαίαπσαητ, ργς(ἐττίπι ΕΙΟπιε 
τι» ΠααίγεΠ5 “0186 ΠΔπ|ὶ πεῖετε5 [05 αὐ ἀὲ, 
ἀεγυης, πες ἱη απίτίε, {{ ΠΡ α]τιιπι δ ἀταπΊεπ 
τ π|Ὲ] (πετίπτις! ἤης ὃ ε« πιὰ σίϑ εἰς {ΠΠ15 πιεγίτα 
τεπὶῃ ααίτίς [οςί5 ἃς ΡειΟη 5,44 σα Βα]. 
ταχΠςατί Π1 ΝΊγ 15 ετγου ἐποσίτ, αὐ αθί, Τοτᾶ 
αὐτεπι ἐρίππι πεηπασιαπὶΐεπε ΕΙοππετί ροε- 
{{π| συπΑ]ίοτιιηι ροείδειπι ΡΟΕΙ ἔπ ππατη δά 
ἄπςεῖε, οὐπι δά αἰίαπι, ταπὶτεγὸ δά ργοροί, 
124π| 4ε οὐδίβ ἤτα πιατεγίᾷ, ἃ Πα ΠΠππὶ εἰ ταις 
τε ρεπείραζαπι. Ἐτεπίηι {{ πίῃ 11 4Π{π|4 ττο] 80. 
Ρἤοο 5 Τ τ ρτοϊελπ, αΕ] ας οΠαγαπιρτοὶο 
σαπὶ Ευτίρί 415,1 ρεγσατγαβ δ Εοπηεγί ἀΠσς 
τίαπι, εχ {σε ρου ΠΠπτιπὶ γε θιι5 ἱρίς σσπηρα- 
τδιετίβ. ας] ς ἔππετίς σοπηραταιίοπεπι ἃς αἰ ες 
τεπτίαπι ροποτε. απ δι Ιοςοτ 05 πηεηλέ 
πίτ ογάδίπξ πεςοῇτας εχίσίτ, ογἀίης (εχταῖ, 8.- 
πΉΠ τεῦ (στοεσοτῇ, ΠπηηΠ!τεν δι οπσὲ ροΠτογῖ, 
Ῥοπετῖε ςοιτααε ργορετδηίεβ (λπ οἰ προ, 
Ρεϊίοη ἱμάς ΟΠδ ίτοπαοίαπγ),. Ἐπί, 
Αυερύσοορ5 ἴσπο ςεἴετγεπι πα περαῖ οἰγπιρᾶ, 
Ῥίετίαπι ἀοςε 65 ἀεμίης, Ἐπιαιβίαπηέρ δεατιᾷ, 
Ἐειῖ δία Τ Πταςδ5 εαυίτε5 ταρεβῷ πίυαῖς5, 
Ηίηςαῦ ἄτῃο ροπταπι ρ ςτίζ, 
[π ἀἰπιιπτογαπ 5 ππετὸ διχῆ ῇ5 αὐτὲς χυίάς, 

Παιά ογάἀίπεια (τ Δ η5» Εἰ οαίτιτ, ΝΟ π επίπι 
πεςείϊατιία ἐγατ, Ογάϊης πεγὸ σεητα8 ἐχρί  ίςαῖ, 
ΒίΠπηΠ πιοάο δ 4ε τεπιοιίϑ, 
Ογρτᾶ Ρῃαηίςς, δέ Αεργριίοβ εὐγασυηάιις, 
Αειμίοραβ δα η,τπὶ διάοπίοϑ εἰ Ἐγεπηθοσ, 
Ας ΓΙ ργεπι. Ὁ ο ΗΙρρατγεῖπ5 ασορϑηπο, 
ταῦτ. ᾿ὲ εἰἐχυ πετὸ εὰ πὶ ααίδιιβ ογάο ἐχίριξ, 
ΒίςΤ δε ραζίεπὶ σεητεβ δάειιητ ἰη αυίεπϑ, 
Αἰτοῦ αὖ τ ρτο! πηι! τεύγαβ αἰ επγίπατ, ἥιιοα 
Ιοπσὲ ἀϊπυπέϊα ἴσης ςοπίπησαης, δ ςοητίν 
πιλῖα(ἐραΐδῃτζ. 
1 Ἰπηΐεξηβ ἱπααυίτ αὐπίξεγος Γγἀογιτη τυῖςοβ, 
ἘΓΡΒτυσαπὶ ἃς Βεγίαγα πγΡ 65 (οἷς ρεγουλϑ, 
Μαηία βαΐξείαηία, ἢν Βεγπαπιέ 
ἹΜεάδοτᾶ τε! αν δοςεάςξης,εῖοο  ς ταί ΠΊ, 
Ηιπαπιοαί πὲ Ὑτίρτοί εππιι5 αἰτρευπι τᾷ 

πετὸ δα οἰίπγατα ὃζ πεητοβ ἀοοτίπδηι, σιοά 
Δα σεοφγαρῃίαπι διτίπει πο σοτιπη ἀεἰςτίρτί 
οηίρυς ΗοπΊετιβ οἴϊεηαίς, μας δέ ςοπηρ[υτί- 
Βα ἱπΊοςί5 αἤετίς, (Αίαρτα, 
ας απ 5 ἰαςες δά τεπεῦρταβ. πι]τῦ σηπο- 
κα (δου αὐζογάῖη ἰρεξέδητ, (ΟΠ 5 αἰτοτεπι. 

ς 'υκ 

Οὐ: 0 

Παά. ξ. 

Οὐ4. 

Ἐχ Βαςεδά 
γιθι ργοίοο 

φοάρμά Ἐπ 

γίρίά, 

Οὐὐ["ν 



26 ΤΕ Α  ΒΟΘΙΝΕΤ δ ας ἘΤΟΝΟΤΕ Α Ρ ΝΥ: 

Τλυς ποτὸ {Π{πτπεΐοτοβ. συσάφον λά Διο, 
πεπι, εάδαιτυσίῃρ αὐ αὐίέγσπυ σα αὐ ἀσχες 
γΑτῇ ρευσάᾶητ δα ἀσγόταπι τ ἐΟ] ἐπη, σι δα [ς’ 
801 παιί5 τεῃερύαβ, Δισιί πασιμτ ΓοΥ ΠῚ 1 
σποταητίαπι οπτηϊτιοάᾷ τούαπη Οπγηίτῇ ΓΟ ἢ 
{πο πεπι αὐ έτγαταν, 

οὔκ. ἹΜεἰλίες ὁ (οςῇ τε ορ τες ος5, τε αρ 1 σι, 
Ἀὐυτυθέ(οΟ] ἐρεγαβίσθεδῖ, 
Οὐπῷ ροεῖ παοθεης ἀϊχοτίί, 

1Π|α4.., Βιοτοαβ ὃ Ζερθγτιιβ, αυί ἐὙ Ὡταεία [ρίταπε, 
[5 τηαὶς αἰρίςίεπ5 οτίπιίπαταν οὐστη, ασΔ}Π σαί 

Ζερῃνγαπι πηέποιίο τεσηροτς, δζ οπγηίηο (ρί- 
ἴατο ἐ ΤΗτδςία ἀίπκοτίτ, εἴπ ἐ5 τα πχίπτε ἰρίτατε 
οπτηίπο αἀἰχογία, Οστεσα σαπὶρογπατς ΓΗτασ 
εἰατη, 46 πίστιπο πυοιπσγπαπησαπι ἃ ἐσϑί 
Ῥαΐβιπατίβ ἐχίίξας, (οποαεγποηεῆι δ πὶ τεςί, 
Ῥίε λα αἰπέγσν, ΓΗταςία στα! ργοπιοιτογία πὶ 
{τ 1 ΜΜιαςεἀοηίε δἀϊαπσίτι ες ρεἴασυϑίη, 
σατο, ἤδηῖεβ Πίης Ζερῆγτος οἰξεπαίι 5 σαί 
«ὦ Ταύτην, οι ἔοι σαι, εὐ γα, δύ απο 
ταταςίλαν, ὃζ ἥ5 συ δα υἱοϊη πᾶτε ρεττίηζε, 
δίςας δέίη Αταςα Ζορ ἔγτί, αὐἱ ὰ δείτοπήδρε 
ετί5 Παπε, Θοίγοησϑ Ἀρρε απ, δ ρου Πίαν 
(δυτ, Ουοά Ἐνατοίπεπεβ πεσυδαυδηιίη- 
τε! οχίτιταπλοη {αἠρίςαςιϑ εἴ, Πὲς Τοίτυγτεσίο 
Τιί5 ςοπεγποπεηι, συδηι ἀΐσο πϑείας, απο 
ἐσίταν τί σογία! τον ἐοίγες, (5 σορίτ, ΡοΙπιοάτ 
Ῥοεῖοα τπιρεγίλτα ογίστπαταν]σο ἡ σαπὶΖ ε- 
Ῥδγτα5 0 Οςοίάεηις δύ ΕΠ ραηία εἴῆευ, Π|οτ- 
{ππὶ πιίηίτη ρεοτεηάίτον ὙΠγαςίᾳ. Νυπαυίά 
αὐ οςοίάεπις ἰρίτεητεπι ίσποτοῦ ΖερΠγταπιν 
Δισυετὸ σαν πας ἀίςαι η πιο πηι, ργορτί- 
ὉὈΠῚ εἰπ5 ΟὈίογταί οὐ ἀπ ΕΠ], ((ςεπ5, 

Οὐ}... Μη εὐτας («αὐ δγεδέρ ἔτεπιί .». Μηδ εὐτὰς ποτυβέρ οαἀτ, ΖορΡμγ ταδί ἔγεπηΐ- 
 Ἐιςδούεαβι 

Δη ΤἩταςείαηιίσποτγαυίε υἱττὰ Ραοπίος, δύ 
ΤΠεΠλ!ςο5 πτοῆτοβ ποποχουῦγεηζεηγὲθεα εἴ 
δυυΐι5, απο ροτγὸ δα Ὥγαςε5 ατείπει σηλτιβ 
ἃς γί ηἶ πιὸ ΠΙΙΠΟΙΡΔΠ5 ρατίζ Πυὲ ἄστη πλᾶτίς 
εἰπιδπι, ραττούπ πιεαίτοτγαηεαπι, Μασπείας 
σφυοίάαπι εἰ ΝΜ] Α᾽ ε5,τε!Γ!αποσῷ Φείποορ5 (ὥς 
ςο58 ἀΔίπυπιοταῖ αἱ Δα 1 Ἡείρτοταβ, ραγίτογέ 
εἰίαν Ῥοοπίθ 15 Πηϊτίπτος [ο]ορα5, ὃ 5.110 5 
αὐ [Ο͵οάοπεπι τ|;, 4 Διοπεοίπηι ΤὭγΔΟαΠῚ 
υἱτγὰ ποι στοπηίηίτ, Δ 4 Παϊίπι ατεηι, “δ ( 
ΠΟΙ σιταν Ρεἴασις ἔς ἔεγταγ, δίσιτί σὰπι 
ἑϊα σοπλΠδιη γαῖ, 

Πἰα4.8" (δ εἴτα ταῦθα ισίο [ὅσο πες οποτίϑ απάκ 
ἰωατίο απ ρόστῖο, 
δηε αὐ πὶ ρχίπηατίοβ ἄπτοβ ες ποπῖοβ 

αἰϊεταμε, αὐ οτλοπλ(οἠ ίοοε αὐ αυμεγαπι, το" 
αὐος πειὸ πτοάίς απδάατι φρο πατίοης Ἅ{ν 

ν 

ἔκιτς, αὉ οὐτι αἰί4ξ αἰξίαο Ευχπι, αὶ Ρχυπια!ς 

Δύω σῖξ τε αἱ ϑύραε εἰσὶν, αἱ μδὴ χεθς Βα 
ρἱανναἵ σ᾽ αὖ στῶς νότομ, 

Εἴ τ᾿ ἀϑὲ ΦΈΕΙ ἴωσι χες ἠώ π᾿ ἠξλιόυ τε, 
Ἐὔτ' ἐπ᾿ ἀρισόβ αὶ, 5! γο πτοτὸ (όφοψ. 

Καὶ μίω τίὼ ἄγνοια γι δ οισὴν,τιλά 
αν ἡγέτοι σύγχυσὶν ἣν ἁστάντωμ' (ἀώς» 
ὦ Φάλοι, ὁ γαῦ τ᾿ ἰοῖμϑν ὅπτῳ (ἐφ Θ᾿ γδσί ὅπ 
οὐ σ᾽ ὅπῃ ἠελιΘ. --- ᾿ 
Κἀνταῦθα σ᾽ ἀπόντι’ δ τίν στοιν τόν" 

Βορέας κοὶς ζεφυρί(Θ- τώτε ϑρηϊκαθῳν ἄπηογ, 
οὐκαῦ δεξαάιθνος ὃ αὐτὸς συκοφαντεῖ, ὡς 

πρθόλου λέγοντι ὅτι ὃ ζεφυρί ἐκ ϑράκαηρ 
πνῷ, ἐκείνου λέγον καὶ καθόλου. ἀλλ᾿ ὅχαν 
τ] Τὰ ϑρακίαν ϑόλαοξαν συμτσέσωσι πόδὲ 
“ομμέλανα κόλπου αὐτόν πτόϊ αἱγαίς μόν!" 
οὕσαν. ἁδιεροφίω γοῦ λαμξανει “τὸς νότορ 

ἀκρωτηραζουσα ἡ ϑρώκῃ οτιθ᾽ ἃ σιυέσηει 
σῇ μακεσον χυκοὰ σεαν ἱσήου(θε εἰς Ὁ πίλα 
γος, ὧν ζεφύρους γὐ τόνον πινεοντάς ἄρφαξ 
γει τοῖς γ᾽ ϑάσῳ, κοὰ λήμνῳ, κρὰ ἴμβρῳ, κρὶς. 
σαμοθράκπ, κοὰ τῇ πόδὶ οὐτὰς ϑαλαήμικασ, 
ϑάπόΡ κοὶ τῇ ἀἥικᾷ ἀν τῶν σκειρωνίσϊωρ 
ποετρῶν, ἀφ᾿ ὧν κρὰ σκειρωνδῖ" καλοαῦ πος 
οἱ ζεφυροι" κρὲ μάλιστ οἱ αὐγίστει. οὐκ φὐδα- 
σε δὲ (οο δβα τοδδ νης λσφνύασε δ᾽ ὅμως, αὖ» 
-ς γαῦ ὀβηγέίτοι πἰὼ ἁμλοροφίμ! 3 ἰὡλὲ- 
γω, πῆς χώρας. ὡς καθόλου οαὺ σϊεχυτοαν ει τὴ 
ἀπειοίων αἰτιΐπται τό! στοιν τό! ὡς τό ζεφύ- 
ρου μὴν ἀὴ τῆς ἑασόβνας πνιοντίθ’. κοὶ πῆς 
ἰβκοίας, τῆς δὲ ϑρέκας ἐκέσε μὴ οἴ τεινούν 
σις στὸ τόδου οὐἷἶν δ ζέφυρον ἀγνοξὶ ἀρ ἕασε 
ρας πυζονυς, ἀλλ ὅταν οὕτω φῇ, φυλάήει. 
τἰὸ οἰκείαν αὐτό σάξιμ" (σἹυσαὴς., 
Σαὼ οἱ εὖρ(θ" τε νύτι Θ΄ τε πεν (εφυρος τε 
Καὲ βυρίας. -- 
Ἡ τἀὺ ϑράκίω οὐκ οἷδε μὴ πθασίουσαν 

πόλων δ᾽ παιονικῶρ, "οὶ, ϑεχλικὼν δεῶμ; 
Αλλαὰ κοὰ ταύτης τὼ ἐφεξῆς καττνς οὖσ ϑρᾶ- 

κῶς εἰσϊως, (ΟἿ καὶ κατονομαάζωμ τἰώ τε ἥδαλέ 
αν κοὶ; τί μεσόγαεων, μάγνατος μι χιναςν 
κρὰ μαλὶᾶς, κοὶ «ἐὺ ἐφεξῆς Ἑλλίυας καπαλὲ 
γει μέχρι ϑεασρωτῶνμ ὑμοίως δὲ ᾶ “οἷς παίον 
σι «ἦν ὁμόρους δύλοστας, τὸ φελλοὺς στόδὶ σίω, 
σϊώνίω μέχεις ἀχελώου.ϑρακὼμ σ᾽ οὐ μίμνε. 
σαι πιδραιπόδω. δθωπιφύρως δὲ ἔχα πος ὦ 
Ἑγγυτιίτω, κοὶ γνωριμωτά ἑαυ Φρὶ 9. 

λαῆαν, ὡς κοὼ ὅταν ᾧησι" 
Κιναθῳ σὺ ἀγορὰ ὡς κύματὰ μακρᾷ ϑαλασ 

σῆς πόνπου ἱπμοέοιο--- 
Εἰσὶ οἷς ἀινσῖν οἵ φασι οἵύο ἐὺ κυριωτάτος, 

ἄναι αὐΐμους, βορέαν, κοὶς νόπομ" εὖ σὲ ἄλ- 
δον ΤΣ] μακρῶν ἰγκλισιν σχφόβεν, ὸν μ᾽, 
ἀὰ ϑερινῶν αὐα,ολῶν «ὔρον, χειμεοινῶυ δὲ 

ἐπελιώτίως, 



ΤΙ ΒΈΒΡΙ ΒΥ ΜΝ 5. 

ἀπαηλιώτίω. οἹύσεωου δὲ ϑόδινὼν μδὺ, ζεφυ. 
ρυψ' χειμερινῶν δὲ, αγιείω.τό σὲ σῖὐο εἰναε 

«ὅσ αὐέμους ποιοαῦ τοῦ μαρτυραςϑρασναλ 

κίω ἐς κὰ ἂν πενντίὼ ἀὐὰν, ἀν μὴν αὐ. 
χισίω Ὅ᾽ νότῳ πῶσνίμει, 

Αργεϑτίο νοτοίο. --- 

τὸν σὲ ζέφυρον Ὁ] βυρΐᾳ" 
Βορέης κοὰ ζεφυρ’ τώ τε ϑράκαθον ἄντομ. 

Φησὶ δὲ πτοσεισϊώνιος, μησίγνα οὕτως τοῖς. 
΄, κι οΥ͂ » , ᾿ 

 ασεσίωκῳναε «ὖῦ αὐεμὰς ἣν γνωρίμων πόβὶ 
ταῦτα, οἷομ αδισοτέλῳ ἂ τιμοδδγύῳ Η βίωνα 
σὸν ἀσρολόγον.. ἀλκὰ τὸν εδὸ ἀὴ ϑερινῶμ ἀν 

νατολῶυ, κοιιπίαν, που δὲ γούτῳ κατὰ δ)ά, 
μετροῦν φὐαντίομ λίβα. ἀπὸ σϊύσεως ὄντ 
χειμϑβινῆς. στάλιν δὲ τὸν μὰν Ὁ χειμόδινῆς 

αὐατολῆς, ενρομὑπορ σῖ᾽ γὐαντίου, αῤγιοίμ" 

εὖὺ δὲ μέσους. ἀπηλιώπτέωυ, κοὰ ζεφυρον. ἂν 
σὲ πτοιμτίὼ σίυσκῇ μϑν ζέφυρον λέγειν, δ ν 
ὑφ᾽ ἁμῶν καλούμϑνου αῤγεκίω, λίξα δὲ πνὲ 
οντα, ζεφυρομετου ὑφ ἡμῶμ ζεφυρορ' αῤγὶ- 
ςίω σὲ νότου» τὸν λόδυνῳνοτομ" οὗτος γ2) ὁλίν 
γα τὰ νεφν πτοιέϊ, τό λοιστοῦ νότον ὅλον ὄϊν, 
εὐὐστω ονΤῶς" : : 

τς σ᾽ ὁπότε ζιφυρΘ- νέφεα Ξυφελίξα 
Αργίσιχογότοιο Ββαθεῖμ λαίλαπι τύσηον.. 

"τὸν γοῦρ σϊυστεν ζεῴνρου ναῦ λέγει, ὃς ἄωσ 
θεσἤχσκισῖναύαι τὰ ἴσσὲο πόϊ λδυκονότα σν 
ναγόμθνᾳ ἀῶγνδ ὄντα, ἀδιθετως τό νότου 

ναῦ αγέσου λεγομϑύου. τοιῦτα μὰν σία τ᾽ αρ 
χῇ τό! πρώτου τ γεωγρα ικῶρ εἰραμδύα, 
ποιαύτίω τινα πίω εγτανόρθωσιμ ἔχει. ὧι»; 
εϑύωυ σὲ "ἴς πόδι δμήρου ψσυσϊῶς αὐσθλην 

φθέσι κοὶ τοῦ τας φασίυ. ὅτι οὐ δὲ τὰ τόὶ νεί» 
λον σύματα οἷδε πλείω ὄντα γ οὐσῖ᾽ αὐνὉ» 
πούνομα,, ἡσιοσῖ ον δὲ οἱσξ, μὲμνκτοαι γαρ. 
τὸ ἦα οὐὖν ὄνομα εἰκὸς μή πω λὲγεϑαικαξ 

αὐτόμ " τὰ σὲ σύματα εἰ μν ἰω ἀφανῆ, κοὰ 
ὀλίγοις γνώριμα . ὅτι πλείω κοὰ οὐχ οὗ, δθίε 

σις αὖ ποεπειῶνα αὐτόρ. εἰ δὲ δὴ κατ᾽ αἂγυς 

σήον Ὁ γνωριμώτατον, κοὰ σπαρασυξότα, 

σπορ, κοὶ μάλιστ σπείντων μνημὴς ἄξιον κοῖς 

ἱσσρίας, ὃ πτοστεμὸς κοὰ ἣν, κοὰ ὄξιρ. ὡς σί αὖ-- 
σῶς αἱ αὐα βάσεις αὐπόὶ' κοὰ τὰ οὐματά, τὶς 
αὖ ἢ ποὺς ἀγγίλλοντας αὐ ορ᾽ στοπιεμὸμ αἱ, 
γύσηιον, κρὼὰ χώραν » κρὰ; ϑέβας αἰγυσῆΐ- 
ας, κοὶς φάρου “σσολάβοι μὴ γνωρίζειν τοιῦ- 
σὰ, ἢ γνωρίζοντιας μὴ λέγειν, πλίω εἰ μὴ 
“Ἷὰ τὸ γνώριμον. τι σ᾽ ἀπιβανώτέλου, 
εἰ τίὼῳ μὴν αἰθιοσπίων ἔλεγε » κοὰ σισδονί. 

οὺς κοὰ ἐρεμβοὺς. κρὰ τέὼ ἔξω ϑάλαοσαν. 

κοὰ Ὁ διχϑὰ δισϊα ϑικε ποὺς αἰβίοστας ». τὰ 
σ᾽ ἐγγὺς κοὰ γνώριμα μά, εἰ δὲ μὰ ἐμνά 

ὧδ »ύτωμ οὐ τοῦτο σημεῖον τό ἀγνοῶψ, 

27 
ΘυδίΟΙ πᾶ, Ὁ οςςαία ποτὸ αἤίπο Ἑαυοηΐα, ἃ 
Ρταπια!αῦς Οαυτᾶ. ᾿ αο5 πετὸ εἴς πεπτοβτε 
{αιί δέ “Γηταίγαϊςζ δ ροεῖαπη ἐρ{τππ|,αίϊτητ, τς 
Αυΐτο αύυτζυτῃ αι ας, ἀςςἢ5, 
(ὑδιυτί αὐτί. ἷ (εὐπὶ ἀίχίῦ, 
Ζερμγτααιποτὸ, 4 εἴ Ελποηίᾶ ααυιοηί, 

Ααιΐο δ [ϑυοηΐας οί ἀπο (ρίτᾶτ ὁ ΤΒταςίδ. 
Οὐξγογὰπι εχ ἤ5 Π05 πουιίμγιϑ ταπῖορ τε ἐς 

Βί{τε ταί ἀίτησπιο (τείϊς Ρο[ἀοπίο)ατς» Ατί 
(τοτεῖες, Γπιοίῃεπε5. ὃ ΒΟ δἤγοϊοσυς. ΔΡ 
οττα οἴτίπο Οςς(,οαΐ 40 οσοϑία Ὀγαπιαὶ! (6 ᾿ΐ. 
πεληὶ Αἰτίς5 Ὁρροπίτατ, δὲ αὐτὰς Δ οτίςηῖς 
ΒΥ εῖπο Επτι5 ορροηίζ: ςοηϊτατίτις (ὑλιττιβ 
εξ πιεάίος ες δυδίοϊαπανη ὃ Ἑδιτοπία θοὸν 
εἴὰ αυίάεπι ΠΠππὶ αἰο! επτοῦ ἐρίγαητοπι ἐπ αιτίς, 
Ἑδιοηία, “πεπι πο5 (ὑδιπῖ Δρ ΡΟ Ια πυι5. τ, 
ςαπὶ ἤαπτεπι, Εαιιοηίπτη, χαί ὃζ ἃ ποία ἔσο 
πίι5 Ππε Ζερθγτι. δυγά πετο δυΐγα, ἔνε 
ςοποζαπι,ἑα εἰξ ΑἸ Ρυι αἰ γι, χἷς επίπι ρ δι 
(85 οὔεας περιιϊΐαβ. σαπὶτε απ5 (οτ5 ααίζεῖ 
παοάηηπιοίο {τ τ: 
1 ιΠ΄ρας αὐ Ζερθγταβ πυθ65., σταυθαδ αὐς 
Ῥίοςο 5 

Οὐλυτί αὐτί ρυ πε, 
ἵΝπης επίπι το] εητεγ ρίγαπίσιη Ζερ ἤν τπι 

ας, φαΐ ἃ Γεπσοποῖο σοποτεραῖα ἀϊ ΠΡ αν 
τε ςσπιευίτσαηι 14 ἀς Ὁ 1114 ἐχιίζαητ, αδί αὐ τεσ 
ἐξα [οςο δυίεγί (διατί ἀπ τς. ας στη Ὁ ἕτα 
τοίπεης ίη ρτείτηο ἐς (Ἰεο σταρ ἢ! 1πταἰτίο ἀἕ 
ςΑητιγ, τὰ] πὴ σΖυφη ἃ Παρεητῖ ἐπιεη ἀατίοπό, 
Ῥοιτὸ Ηοπιοιί ἀξ 5 ]ο ἀερτεπεπῇς ἐπί 
{πεης5,8. Πες αἱτ, Νὴ  οὐδία ρΙατα εχί ἢ εία 'σ πὸ 
ταῖς, εἰαβ΄ ας ποπηίπα: δῖ ἐὰ ποαίτ ΕἸ οο (5, 
ααυίρρε εἴ χαί πιεπτίοπεπι ἔΑςίτ, Ν᾽ εγαπιεηίπι- 
ἸΕΙῸ εἰπι5 ΠΟΙ ΕΠ {{Π{π| οταῖς πες ἄπατα ΠΌπΠειιν 
ρϑτᾶ (π{{{π|οτε 11 [τ οὐ ία ππεγὸ ταπι οδίςι: 
τ΄, τὰπ| πιὸ ἀ“ςί5 κοσπῖτα. (ΘΟ α πεγὸ ΠΟΩ τι- 
πῦ, (ς ρΙ ατα ξα 1 ππτι ες ρετίπφάετί ροτοῖ, 
Θίπ διε ἱπτεῦτεβ Δεσυρτίαβ ςοεθοτίπηῦ, 
δί φιάπι αἀπγίγα ες, δ. (ὰρεγ οπιηΐα πιοπιουία 
{{πτ||Π δύ ςορηίτίοης αἰ σπηίπηιι Ππππιεη δέ 
{αττ δζ εἰξ, ραγίτογῷ δ ἱπεογοπιεηζα, δ εἰτι5 οὐα, 
4υί5 {δὲ πυποίαπτεβ πεσιαίῃ (οἰ {ἰρίςς» 
ταῦ ἐ αι ἤαπγεπ {{π|ὲ] δύ ἀοτιπὶ Ἀερσγρεία δέ 
ΤΠεΡας Δερσυρτίαβ δέ Ρῃαγ ςοσηίτυτη ἕεςο- 
τίτ,ςοσποίςξτοϑ πετὸ ἱρίαπι, πεφααζῇ ἀίχης, 
πίΠ| τεσαπι ΓΕ ετίτατε ας ποδίτίτατε {δ είςαί 
(επτρ Α΄άπας ποις ΠΡ η1{π| αἰά εἴ, ἢ ἐς Δ ει ίο 
Ρία,4ε δί4οπῆς,4ε Εγεπιρίς, ἐς ἐχτογίοτί πτὰ- 
τί, ἀς δίραττίτί5 ἃ ει οριπη ρορυ] 5 αεῖθα [ἃ 
εἰεθατ, ἀς ρτορίπαμ 8 διιῖεπη ὃί ρετίρ ἐ(5 τὰς 
εἰτα5 ἐτατ Οἱ {1 ΠΟΙ ΠῚ πιεπιουία πη Πα ΠΠ|8π| ας 
σίτ, 4 Πα ἱσ πογαητίας ρτορτοτοα Πσηῦ εἴ, 

ΝΣ Ετεπίπι 

{Π| 44. Φ εἰ Ἀ 

ε{ἰπ4.: 

μἱ44,}, 



«8 5. 1 5 Δ ΒΊΟΥ 1,9 
Ἐτεηίπι πος ργοργίος πιοπείοπεπι ραττία, πος 
αἰίοταπι σζοπηρ! αὐτί γε αίτ ΛΔ ἱη εα απο αν 
τη απ ποῖὰ ραΐοητ, πιεπιούδίι ἀίσπα ΠΟ ι- 
«ετί, χα (ςίεητεςβ ρου Πίσιαηι ἀΐςεγες «ΑἹ αῖ5. 
᾿Νεςεης {Ππππῶ οθήςίατ Ε]οπιοίο, ροιίπάς ας 
Ῥετίσπογαπτίᾷ ἀϊςεγεπα, αὸ ἐπ] λπὶ Πὰν 

᾿ χίατι πη δ τᾶ ροίασο αἰ χετίς, (ὐοητίὰ σπίτι πί- 

οὐ α΄, 

Οὐ α. 

τδιάεη,, 

πὲ οούσηι, σας παρεσ ἀξ Διεσγρτο ἀἐχίπγα, 
Ἰσηοταῃ {πίδε ροετα τε πηιοηίο αατί ̓ οΐβαν 
τῖι5, 1 σηποίζετεβ αὐτξίηας, συὸς αὐγοσδηβ 
οἰξ, ασυήσίβ Ροτία εἰ: 5 οὐσουςηῦ δἰδειίς, ν1ε- 
τιοῖλας δα Δοιμίορδβ τῳ ςοηΐςεπάεῃς, πεῖς 
τα οπῖα 1 ἀἰίςετε ροτυτβες, δ ̓ ίσυσπι ατετη 
ἀοτίϑ ἰηΐοττ, δέ ἐπὶ αί εἰξ δῆτε οἴτία τη τ, 
αααπτυπιίαπόδα σοπείποητξ δοσιι]λπ5 4. 
ἴεςίτ τας Αιεσγυρτας απίαετία ππ0 Ε]εγοάοτο 
Πυπή πιαηὰβ ἀρρε]ϊατί ίστε ροτιίε, δύ ἢ ποπ 
πηίΐποτία, ο4 (αἰ τοπι ας {πὸ ἀσίο εἰ ῃἰοτίους, 
4υΐ [εἶτα παποσραίιν, ΡΒ ατυσι σείατι ρτίίςί5 
ΔΠΏΪΝ ἀπ] ἰτοτη Ροΐασο τγλά {τ, [τὰ Ρεἴασο ΠῚ 
Ῥίταση, εἶδε πιο πτίτ: 5 Ὁ εἴν, [ἰσεε ρεΐασο παῖς 
ἀπ Ρ ἐτι5 αι ίτα ποη ἔτ, Εας αυί ς ἐπ γοχίς 
Ῥοεῖα ἔυἱτ, απ ας εχ τοι δύ ἱρίμπανἐπογοιηξ 
τὰ ποίδς {πγιῇ, δ ΝΠ! οὔ ία, ςοπίς ἐγ υτῖ8 ρατα, 
τε ςετ. [ἀςπὶ ετίαπι εἰ ζξαπι εἴδεῖν ὃζ ἀσταπι 
πίον Ἀεργρτίαπη ρεΐασι δζ Αταδίςυαι {{- 
πατιἑητοτασςηἰοπλίσπογαίδε, Εἰ, 
Ἐκτγοηγοβ Ὡοπηπῦ Δ στ ΟΡ .5 δίρατείίος, 
Ἑαϊίο αἰςίτ. παπὺσαπι ἐπ ἣος θεπς ἀϊχοτίς, ΡῸ 
{τευίοτί ςἴαῖς πξηΐσοτος τεργεποηάετε πο τον 
ἀξ αὐπίαπε, ἱπιρτορείληδ, ΗἩοπτειοσπι επίπι 
Ὧοϑβ ἱσπογαίϊο ἀστοβ, τα πτιττῃ ἃ πειίταῖς ἰοπ οἱ, 
τι5 ασεῖς, συδητιη ποη πο ἀὸ ποη ἱσποσαῇς, 
4: ἀροτι ρατεΐςεοις ἀἰχετίπι. Ιρῇ αποσας 
σταπγπιατίοί, αν Δ αγοῃο δ Οὐατς, εἴτι αττίς 
Ρτυίποίρίδυδ. φυασπναίς ἐοὸ τασεπις ἔπ (ξητί, 
ἀητ ΟἸοηίΑπι οὐἷπιὶιατεβ ἱρίε ἀίςσαῦ, 
Ἐχε πε ποπιίησπαιν Διειμέορεϑβ δἰ ραγεί Πιπῦ, 
1)είεαυςπτεί ποτα ἀϊ(ςεραης, ἴΝδπιίςυθίς 
τ Δι ταύςῃπ5 αὐ! άςηι τα, 
Βο ἐ5 δά οςοδίππι συίάαπι, αι!4απὶ εξ «ὦ 

ΟΥ̓ΓΙΙΠΊ, 
Οἰατεδίτείο ΠοΙεσίτ, 
Ἡ πε ἐοοςσαίση (οΓ[5,Ππ66ς {Π|π|Ὲ οΥίαπι. 
ΓΟ πίμεϊ ἐπτοτῇτ αὐ υτείαίς ητατοτία, ας πος, 
{ας {10 πτοάο {ςγέαἵ, ΠῚ  επίπι πηατ επτατίςο 
χαπι ἀ (18 ἐξοιτι5, τοὐτ 43 Ὁ οσοᾶπο ἀςτίποτί 
Ζοηδηὶ ἱπηυίτ, 1 απιίδαβ δατεπι ραττο5 Παπῖτ5 
τεπηρείδίατῃ εἴϊς. δ δά ποβ. δζ δα [2τὰ8 αἷτον 
ταπι, δίσστίσίταν ΔιοιΠίορες δά τλοϑ πε, {1- 
1: ἀΐσισαεισν, σαὶ αὐ οὐθεην παίπουίιηι τη πλες 
τί ὀΐστα πη οἰ ἐπατί, α΄ ογαιι ροίτοπι οσςαηιτηι 
ἐπχία ἱποοϊηῖ, ετίαται ποπηι 05 {πὶ γα ἢ 5 

οὐ κι τυεευ 

Ὁ ΟΕ ΡΉ. 
δὴ γαὺ τ᾿ αὐτόν στοίβι δὺς ἐμνήδου δὴ πολλῶμ 
ἄλλων. ἀλλὰ μάλλον τδ λίαν γνώριμα ὄντος 
φαίὶψ χῖς μὴ δϑξειν ἐκ ἄξια μνήμης ἐἰναι πρὼς 
εὖὺ ἐσύσας. ἐκ σῦ σὲ, ἐσὲ Ὁ» πτῷ φίρσσιμ αὐ 
σῷ πτοπόδι φὶ νμίου “ἡ φαρίας, ὅτι φησὶ πελα 
γίαν, ὡς κοτ᾽ ἄγνοιαν λεγονῖ, ποὐνανπίον ὲ, 
κἀν μαρτυρίῳ λεσαιπό ἂς τότῳ πρὸς Ψ μὲ 
ἀγνοξι δ μησῆρν χὕτσο τόὶ στοικ  πόρι δὲν εἰσ 
ρκυϑίωμ αῤπίως “πρὶ “Δ αὔγυτῆον. γνοίας σ᾽ 
αὖ ὅτως, ἀλαζὼν γὉ σι πᾶς ὃ πλούΐω αὐ 
διιγόμαν Θ-. πότων σῖ᾽ [ὦ νὴ ὃ μνἑλαΘηὃς 
αὐαδεβακὼς μέλοι οαἰθιόπτων » ἐταέπυϑσο πὰς 
α«ὐᾳξάσεις τῶι νεϊλυ»ὦ τίὼ χοιῦ ὅσίωω ἀδιφὲ 

ρ6. Τῇ χώρᾳ ,κοὰ το πὸ τὴν σομι δὴν στόρομ, δ 
σορ τισῖη πιοσγώξες Τὴ! ἐπτέρῳ πεφοφεθακῳν ὥς. 
σε ἀκότως “τοὺ πὸ ἡἁροσντο νὴ τί ὅλίω αἱ- 
γνσῆου τό ποταμοῦ σϊῶρου λεγεῶνες, καὶ εἴ 
μήτε τίὼ ὁλίω, τἰιώ γε ὅπο Ὅρ) σίξλπα, 
τίὠ κώτω χώραν πῶσαγορδὺ ομδύζω «ἱσύρην 
σεῦ τἡ τέὼ φαρου πελαγίαν ὅσαν ἡ παλαξ 
ἐνιπτοσεψ δύίατο σὰ νὴ τὸ πελαγίαν ἄναε, 
καξ τόρ μακίζ, πελαγίαν οὔσων.ὃ δὲ ταῦτος: 
σΐχοκόυάζων, ὁ ποιμτὴς ων, ὥς τ᾿ ἐκ τότωμ 
εἰκῴζειν, ὅτι οὶ τὰς οαὐαξάσεις "οῖει, κοὶ, τὰς 
φύματα τόινείλου . ἡ σ᾽ αὑτὴ ἁμαρτία, κοὶς 
πϑϑὶ τόν ἀγνοεῖν του ἰδδμὸν "δ ῳ μετα ξὺ σόν 
αἰγυτήίου πελάγους, κοὰ πόϊ αξαθίου τὸλς 
σπου, κοὶ ἀϑὶ τόν ψδυσϊῶς λὲγεῶτα, (δῶμ 
Αἰθώσας, τοὶ δεχϑεὶ σεσϊαξατοι ἕαζεοτοι οὐα 
Καὶ γᾺ ὧν ἐκθμριλέγαντος καλῶς, ἄδιτε 

μῶσιψ οἱ ὕςόβοι ὑκ δ ὥσξοου γὴ σίξ τ᾿ 
ληθὲς εἶν τὸ ἀγνοῶν ὅμκρον Ὁ ἰδὸμὸν ὡοννῶς 
σεϊκένον ἦᾺ φημὶ μὴ εἰσίυνῖκε μόνον. ἀλλ αὶ τὰ 
ἀγρφαίνεοη ἀνώκρυς. «ὦν ἢ γραμμαϊοκὼς μηὴ 
λέγοντος ἐκείν αἰδοανεῶϊ, Ὁ αβιστέρχυ,κος 
κράτα Θ᾽ ἀρξαμλύους δὲν κορυφαίων υν τᾷ 
ἀδιςήμε ταύτη, εἰστόνπσο γῷ “τόν “τοι ΤΟ). 

Αἰθίονταις,ζὶ διχθεὶ δεσϊαξκ. ἐσιαῦοι αὐφβοῶν,, 
περὶ ἀδιφόλομϑύου ἔπους σἠχφόλοντοι, ὃ δ, 

δίσιχογ Θ᾽ χγράφωμ" 
εἶ υδδν ὑυδδίονος, οἵ σὶ αὐιόν τίθης 
ὁ σὲ κρώτης, ; 
Ἡ μᾶν σϊυσομβύου ᾿ποδλίον Θ΄, ἡ αἵ αὐιόντος. 
οὐσῖον σἠχφόλον πτὼς τίν ἱκατόβου “στὸ; 
θεσιυ ὅπως ἢ ἐκείνως γράφειμ. δ μλν γαῖ ἄκος 
λουθῶμ τοῖς μαθηματικῶς λὲγεὥνά σὐκοῦσι;, 
«ἰὼ σδχκεκαυμύίω ζώνίω κατέχεον φασὶν 
αὐοὺ Σ ὠκεανδισταῤ ἱκῴ τόδου δὲ ταύτης ΕἾ 
Ἄ δύκρατον, πίω τε καθ' ἡμᾶς τὸ δ θά 

σόδου μόριθ-. ὥς στόν ὃν οἱ σταῤ ἡμῖν αἰθίοπτες 
ὅτι λέγοντῇ οἱ πτῶς μεσμμθρίων κεκλιμάψος 

.“ ΝΥ ΒΝ " ΣΑ͂ 
παῤ ὄλεμ "Ὦ οἰκοῤ συ, χαῦι Τ ἄλλου ΩΝ 
οἰκόντες Σ ὠκεανὸν, ὅτῳς οἰ() σίξῳ τὸ τόδων 

“ῇὶ 

“ὰὐπἀππστανασο 



ΤΊΙΊΙΒΕΞ 

ποϊὠκεανὲ νοέιοδν ζινὰς αἰθίοστας ἐσιάτος ἣν 
ἄλλων͵, οὐ τῇ ἑτόδᾳ ὄυκρώτῳ “ἡ δοικοιῦας 
Σ αὐ ὥτον ὠκεανόυ. διος σὲ δ νὸ διχθὰ 
σὲεσϊ τα ασὸ τό ὠκεανδ, πτκέι ναι δὲ Ὁ, 
Οἱ ἦὰ σϊνομαύς τὐδῥίονος, οἵσί᾽ αὐιόντΘ". 
σι τὸ ζωοχκῇ ἡ] κορυφίω ὄντος ἀεὶ τῷ 

οὐ τῇ γῇ (ωσϊχκῷ, τότο σ᾽ ὁκ κβαίνοντος ἔν 
ξω ταῖν αἰβιοπτίαεν ἀμφοῖν τῇ λοξώσειγουάγ 
καινὴ “ἢ στροσυμ “ ἡλίσ πᾶσαν οὐ τῷ πλά 
σει πότῳ νοε αν, τὸ σὰς αὐατολὰς τὸ τὰς σῖύ 
σεις συμβαίνει ᾿ντικῶῦ τί ἄλλοις ἄλλας, κοὰ 
κατ ἄλλα,κὶ ἄλλα σεμέᾳ. ἐἔΐρακο Λ᾿ ὅτως ἀ- 

͵ , ὩΣ “ς ᾿ 
Ξτρονομικωπόβου νομίστες, ἦν 3 κοὶ ἁπλοςόδον 

εἰπᾶν αἰντο σώζοντα ὁ οὕτω διπρηδλαι δέχρὶ 
«ὖὺ αἰθίογτας» ὡς ἔρητῦ, ὅτι ἀφ᾿ ἁλίς οὐιόν:ς 
μέχει δύσεως. ἐφ᾽ ἱκάτόνα τ δοικᾶσι ζ6) ὦ, 
κεανῷ αἰϑίοποῖ", τί ὃν σφ) 4 πὼς ὧν νᾶν, 
ὥϊτρλ ὅτως ἐπε ὥςπτόρ αὐτὸς γράφᾳἈ ὡς 
αρίστίρχός: Οἱ ἦν σϊυσομδιύε ἱσσόβίον -, οἵ 
σὶ αὐιόντος, Καὶ γὴὰ τότ᾽ δι νῦἡ πτῶς σὶ ὐ, 
σιν, Εἰ γτῶς αὐχ λίὼ ἐφ᾽ ἱκώτόρα τό! ὠκεὰ 
νὸ οἰκεῖ. ὃ σῇ ἀφίσιρχος ταὐτίω μδν ἐκξάλ 
λει τὼ κασόθεσιμ. διχθο ὃ μεμερισμθύας οἴε 
“τοῦ λέγειν ὧν καθ᾿ "μᾶς αἰβίογτας, σ Ῥῖς 

ἕλλησι πεζὸς μεσημβρίαν ἐονέτους, τάτους σὲ 
ι ῃ - “ ΔΙ ἘΦ ΟΝ ἔαλξρννς μὴ μεμερζα) δίχα. ὥς τε Εἶν σῖύο αἰβιστσίας 

πίω (μὲ προς ὐατλίω͵ τἰὼ δὲ πῶς σϊύσιμ. 
αλλᾷ μίαν μόνίω, ἢ πῶς μεσαμίρίαν κεμὲ 
νίω »οἷς Ἑλλησιψ. ἱσθουμύίω σὲ κωτὶ αἴγυ- 
σῆρν. το δὲ ἀγνοοαῦ τὰ ̓ν πτοια τί, ὥς τόρ 
κοὰὼ τὰ ἀλλα δίᾳ εἴρεπκῳν ἀγολλύσϊωρος οὐ [Εν 

“πόδὶ νεῶν καταλόγῳ σϊδυτόδῳ, κατανσύ- 
σααν ἣν τόπωυ τὰ μὴ ὄντα. Ἐρὸς ἡᾺ ὃν κρά 
σητα μακροῦ λόγου σιξ, κοὶ ἴσως δοῖρν ὃνἘς 
“πῶς τὰ ναῦ. αβιςτίοχου δὲ ὦ μδὸ ἐσταινῶ, 
μᾶν, διότι τίὼ κραπήτειον ἀφεὶς “ασολεσιμ, 
σὲ χοιδύϊω πολλαὶς γ στέσεις, 'πόβὲ φὶ καθ᾽ ἡ. 

μᾶς αλλιοπίας σονοεῖ γεγονγύαε Δὸν λόγου, 
᾿ » 3 πε ͵ Ι Ἐξ: ΄. 

τὰ σῖ ἄλλα ἁωλσκοπῶμν. κοὰ πρῶτομ, ὅτι 

»ὁ αὐτὸς μικρολογέτοίι μά τί πόρὶ φὶ γρα 
φῆς. κοὰ; γοῦρ οὖν ὡς Ἑτόδως γράφηται; ἤδα 
τοί ἐφαρμόηειν “Εἷς νοάμασιμ αὐτόν. τί γοῖρ 
υῇχφόρει λέγειν, ἢ ὅτως, σϊύο και ἡμᾷς σιν 
αἰθίοπ σιν» οἱ δὰ πρὸς αὐκηρλεὶς,οἱ ἢ πρὸς σώ 
σεις "ἢ οὕτως. τὸ γαῖ πρὸς αὐχηρλεὶς, νὼ πρὸς 
σϊύσεις . ἐπτειθ᾽ ὅτι ψ δυσὺῦς πεφΐστετ᾽ σύγμα 
70 φόδε γ δὴν ποικτίὼ ἀγνοῶν ἡὰ Σ ἰὼ, 

μόμιφλὺ κατ᾽ αὐγυσῆου αἰθιοπίας κεμνῆ ον, 
ὅταν Φῆ αἰθίοσπις τοὶ διχβὲ σεοϊαία τ. πῶς 
ὅν αὶ διχβ δεσϊαξατ᾽ οὕτω: ἀλν᾽ ἀγνοῶν ὅτως 
εἴρακῳν ὃ ποιωτὴς, πότον, ὅσ ἡ αἰγυσῆος, ἐσ 
οἱ αἰ γύσήιοι ἀρὰ πόδ σϊελτα αφξαμᾶνοι μέχρι 
πρὸς συϊυύ ζω, στ Ὁ γάλον δῆχει δγέρίωω τ" 

ΒΕ τ κ. 20 
ὁςεαπιηι Δειῃίορε8 ἐπί !σί οροιίοτο οχί 
τηᾶί, αἰ οτιαπι τ τίπτο5 ἐπ αἰτεγα τεπιρ εγαία, ή 
χα εὐπ ἀεπὶ της Οσξαηιη ἐπα ίζαπι, (τς 
τηίη 8 διτῖοπι εἰς, δύ Ὁ οσέαηο Βίρατίίίο αΪ» 
τί4{. αἰεέξαπι διτεπι {ΠΠπ4, 
80] 5 Δα οοοαίμιπι η48,υΐάληι (ε δά ὀγτῦ, 
Οὐ Ζοΐαειις ἰεπηρεῖ ἤιρτα ποτῖςξ τα 

τειτοτεπι Ζοάίαοιχπη, [γἰς εἴτπὶ [ὈΠΊΡ εἴ ἐχίτα 
ἀπιῦοβ οδ!αυίτατε ποη ἐχοεάαλι Δειῃίορεϑ, 
ΟΠΊΠΐ5 [0] {5 πηεδίι5 ἐπῆγα Ἰατίτα ἀπ ἐλπὶπε- 
τε[αυίὸ ἱπτο  Πσίτατν ες αἰ ΓΟ 5 αἱ Π5 οσταιβ,εῖ οσσα 
[ας (ἐς «114 δ 41{4 {ἰσπαὰ ςοπτιίησεις, δίς 
ΔΌςΓΕΠῚ πτᾶσίϑ ΡοΓ αἰϊγοποπΊοτιιπὶ (ἐπι ἐπτίδπι 
Ἰοσαταπι ραταητ, [)ίςογε αιτοπὶ {τι ρ]} !ςίτ5 ἐσ 
ταῦ {Ππ4|,{(χ] παπέίσηι Βίραττίτος ἴς Δ στ ίορε5 
εἴϊς, παῖς ἀπ εἴς, απο 40 οτίςπτς (οἷς ας 
αά οςςαίππι Ἀειπίορες οςοαπῆ υττορίίπηα 
Βίταπτ, (Δ υἱά δις δὰ ἤπης ἀἰεττ ἱπτο εῶῦ, 
πε] ἢς “ἰςετσ,ατίςεί οί Π|σ ας Δ υνίΠαγομυϑὸ 
5115 δή οςοαίππι σά, αι απὶ(εἀ δά οττῦ, 
Ετεπίπιος εἴ 24 σεοςαίτηι ὃ αὐ οτταπιν δά 

οςεδηί ἰατιι5 πγυπαήιϊς ἱππαδέζατο, Δτ ἃ τίξατ. 
ςἢτ18 ἑαυ Παπο αδήςίς, Γλαρ οίτεν αὐτῷ 41. 
᾿πΐος Δ ετῃίορεϑ εχ ξίπιας ἀἰςί οροττείε, ες 
ἄσπιπο5 αἰ εἰςες, δ ἐο5 ἡαΐ λα πγειί ἀξ ροῇ 
τί5, (το είς αἱείταί Πππτ: σο 5 αυίάεπι ΠῸπ ἰζα 
ἀιυίά  ραταῖ,ας ἄπο Ππτ Α ετῃορία, πα χαί- 
ἄςσπι δα οτίεπεςη, αἰτοία τογὸ δα σοςίἀοηγδιιο 
τὰπι απᾶπ| τἀητῦ δα πηογ Δ ἐπὶ ίασεηζεπὶ (ὔτς- 
εἰς, Πτᾶπὶπογὸ δά Αιεσγρτιπ). ΕΟ. διτεπι ρος 
ταπιίσποταίε, [ςτς ἃ ρίεγασας αἰία ἃ Αιρο!, 
Ιοάοτο ἀἰέϊα, ἄς παισίαπι ἀϊπιιπηογατίοης πίε 
σαπάο ποΙαπλίης (ε οςίς., Πα Ποη ἐταητ, ἐν 

πιεητίτιιι. ἃ Δππουίας (ὐγαάτεγεπι πογὸ Ιοποίοτς 
οραϑ εἰΓ ογατίοπςε. πα ἰοτίαπ ἐπ ργίςητίατα 
ἈἰΠ1] ατείπες, Αὐταυσμιιπὶ πὶ πος ρρτοθαν 
ται 15,4 α οπγα (ὐγατετίς πηατοτία, αιῖς σον 
ΡΙατα5 δοςίρίς ἐπί ξαπτίας5,ς ποίέγα ἃ εἰῃίορία 
(εὐπιοπεπὶ [ἔπι εἴτ (πρίςατιγ Οπετοα τοπ 
{{4εγοπλ5 ἀπε οπιηΐα, ΠΟ ἃ ἄς ἱρ 6 ἐπορίπιπι 
ἀείςρτίοης εχη τον ταςοοίπαζ, Ετεπίπι { α]:}-- 
τεῦ ἀε(ςτί ταν, [πίδ ἀρτατί ςοσίτατοπίδι ρΚ 
τεῖϊ υτ4 ἐπίπι αἰ εττ ἀΐςοτε, ας] Ποάπο ΄υο 
Δά πὸ5 Δειῃίορ ες ίππε, μὲ αι ἐπὶ δα Οτγπη, 
111 αὐτέετι δα οσσαίαπι. πεῖ {ἰς, Ετοπίπι δα οὐς 
τ5 δ λά οσοαίιππι. [)είπάε αυίᾳ (ὩΠ|ἀςἱ ἐπ|ῖ 
ορίηίοπί, εἴα ροείαπι ἱσποτγαῖϊε ἱπτουίασεητ 
ασταμη, Δειπίορία πετὸ ἄσσγρτο υἱςίηξ τπὲν 
πλίη Πς ςαπὶ ἀἰςίς Βίραγείτος Α οι ορ ες το 
πληὶ πισάο ποη [ἰς ίραττίτοϑ ἐξα ἱσπαγιπι 
{ἰς αἰχής ροείαπι. Ν τταπιπεσις Δ ἐσυρτιδ, 
πες Ἀερσγρτῇ Δ ἐπίτίο [εἶτα υἱῷ λα δγεης, ἃ 
ΝΗ Βίραιτίε (υπύ, ; 

ΌΣΣ ΑΙΠαυΐ 

{πἰδὶ, 

Γπά4 1461, 



Οὐ Γ[., 

30 ὲ 5. ΒΑΘ τς 
ΑἸ χυΐαᾷ οςοἰἀεμεξίοϊς, αἰ ίχαί δα {πτσεητ, 
Οὐτά αὐτῷ Πα Ατεσγραιβ εἢ, σαάπι ἐπίαν 

14 Πιυτίατί 5, ]ταπὶ παπαῖ αηπας ας αὔτ αὐ 
τπτταπ Πιιπιίπίδ ραττξ δά οὐτᾶ δέ οςζαίσηι ἃ" 

.ςεί; δύ πείῳ Δειπίορία το ορροηίέ ἄεργν 
ἴο. δ δα ΝΠ, δ Δα Ιοςογῦ ἱπσεπία ρατέ πιο 

«οίείς Βαδῦς. Ετεπίπτηίρί εὐδησιίξα, ὃ οὗ] 
σὰ εἰξ, δε τ σαΐ τς πεγὼ ἐχίτα ἱπιιη ἀδιίοπς 
{υπτι ἀοἰδττα, ὃ. Δηυατᾶ ἐχροεττία, εἰταγὸ μαδίς- 
τ Πα, ρ᾽ οτα αὐ αιγογᾷι πη Ἕα δα Οσολ πὶ 
πεισοητία. Οὐ μοηᾷ ἰσίέ πιο ο πῦ διατί ἀτα!ί, 
{4 εἴϊτ αὐ αυἱ ΑΠᾶ αὖ ΔΕίςαίερατᾶς, ΝΙΠ5 ἡ 5 
4 οπειιϑ τπ{ττ5 εἰ τεγηγίπα5,ςαἴτς ἰδ σίταο δά 
κου, οΙι15 ὦ ἀεςεπι τ Π|4 [Δ ἰοΥ ργοίεα 
ἀίτας: Τατίταο πετὸ ταπίβ τ πίυ!45 Αἀπηίζίαῖ, 
4145 ἀος Ποιηίπῦ πε Πα ἱπςοΙαηῖ: σαν πγαὰ- 
κίπια ο Μίετος, τεσία, εἰ ππείγορο 5 Ἀεπίο- 
οὕ. ΕΠαπςείρίαπι ποτὸ Δειίορίᾷ δίξατίᾶ ἀ{| 
Ἅετς ηὖ ζαϊείἀοπει5, Δτιαπιέη {αὶ ἐ05 τε δύ- 
συπε, συ! ααὐϊτηζέαβ Παιηίηί ἐειτα5 ἀυἱ Δ ὔτοις 
᾿λεπιςσπεί(ςἐηγ{ΠΠ|{5 ρεςςδίυιη οί εζᾶε, αυδά 
Δεργρτῖ δ Δειῃίορίᾷ ἀΠταῆῦε, δ απᾷ 4αί’ 
«σπι ατεία εατῦ ρατίεπὶ Δί αἰίςβ, αἰτεγᾶ τῶν 
τὸ Ἀξίςδηδ [ἀςίπης, Ν᾿ ΕΠ πος φυίάξποιμηί, 
αὐττεῖταβ π ἀπάτης, τ πο συπὶ Πιιπιίπςα. 
Ῥιαίετοα α]ίο ραέϊο “ἰυἱα4! ροτεῖ Δ ει ορίᾶ. 
Οπιηε5 επίπι σαί ρεῦ οςεαη τη ΔΠίςζ άπ, 
υἰσατῦτ, εἴ σαὶ ἃ πιατίταρτο, εἴ πα ἃ ςΟΙ σπτηὲ5 
ἙΠοιςα]είβ υίῳ δα ππασπῇ ρτορτείδί ἐραςί, ἴῃ 
ἐς στη πλα]ταγτ ἐπιρ εἀίπιεηζο πιο οἰτίατα το- 
ποτ {παῖ η4ε ααΐσο οτοΔιήπίτατξ το πετῦτς, 
παρά ἰπτεγπιεσία τεϊαγο ἀϊππησαῖ, αἴ πιαζα 
Αιϊαπείς, ργαίοετείπι δα πιεγί 4  ρεὐδη5,ἴον 
τ 4ΠπῈ 8 : ἡ οὐτης5 ἐχίγεπια οσα, α ας πᾶ. 
πίσαμτοβ δα πεητατῦτ, Δ ειῃίορίςα ποςαπεγᾶζ, 
δ παποίπ πιο α τεππησίλαειε. (ΟΛυἱ πᾶ ἰσίξ 
Δϑ(υτα εἴπ, ἢ ταὶ δ 5 αἰ αττί5 (εγ πο πίθ15 δά 
ἀπέξαβ ΗΠΠοπτειιιβ σα δέ ατίᾷ ραττίταϑ εἰτέ ες 
πποίαᾷ δα οτίεηίεπι, ΄Παοί 48 αα οςοίάεητς αἱν 
ἰεγαίτ, σπὶ 4] αι ἐπ πγεάίο ροίεί Ππητρτου- 
{ὑ5 ᾿σποτί ππετίπε, ἴπε ἤπτ, πὰς πο Ππερῃο 
ΤΈ15 ΤΑ ΠΊΓη αἰίαπι χα ρεγπετα {8 παῖγαῖ Η!- 
{τογία, απ ες Ηοπιευ ἢ] εσίῇς, ΠΟ τατίοπε σὰ 
ἐεῖ, ὰ ππτου οἵ ξ, π4αίτ, ἀρπα Τ᾽ αττείβίος, Πα 
ειπίορες Δθίςᾷ υἱπσε Δα οσοφίαπι ἱποτείδί 
{πτρραὐτίπτ ἰ 645 πιαπῇς, Ραττίπι πεγὸ ετί 
τολτίτίπια ρα σπο ἰραςίο οςουραίϊς, Εαοίτ ὐπτ 
ςοπίς τῆ, ςο απο ΕἸοπιεία ἀϊχειίι, (ἤξς. 
Ἐχιγεπῖοβ ποανπῦ Δετηίοραβ Βίρατγίίζος ἢν 
ΕἸες ἰη ΑΥήξαυοίσπι εἰπέ (εξέλτουεβ 4 ίσας 

αἰίηιί5,α] αν Εἰ (τε τη οἀεΠίογα, χφαίθαβ ρος 
τὰ τυιτίγατη δι ετετ τ ηἰ τί, ᾿)ῖςο επίπι ρύο Ρτί 
ἐςοιῖ ορίπίοπς (Ἰτοεςοχίμι, ςυτ ΠΟΡΠίοτεϑ 

ΘΕ ΟΟΒΑ͂Ρ Ἡ,. 
Οἱ μλν σίσου μδυὺν σπόβδίον Ὁ». οἵ σῇ αὐιόνηρς. 

τί σ᾽ ἀλλοἡ αἴγντήςς ὕξι πλίιω σπτοταμία 
νλος, ἰὦ ἀῤικλύζει ἃ ὑσϊωρ: αὕτη σῦ ἐφ ὅν 
πόδα τό ποτὰμῇ κατῇ, πρὸς αὐ»λίω, κοὰ 
σΊύσιρ. ἀλκαμίω ἡ αἰθιοπία ἐπ᾽ σύθείας ὄϊῃ 
7ῃ αἰγύσηῳ, ποὰ ἡδαπλησίως χά πρὸς τὰ Ὲ 

νξλον, τὸ τὺ ἀλλίω φύσιν δ πόπων. τὸ γὰ 
αὖ τη σονὴ ὦ μακραονὸ ἐπίκλυσοςυτὰσι ἔξω 
Φὶ ἀδικλύσου ὁβημέάτε, κοὰ ἀνυσ)οα, τὸ ασα 
νίως οἰκεϊδνας δμωυώμανα "πὰ μδν πρός τω, τὰ 
σὲ πρὸς σϊύσιν κεκλιμθύα, πῶς ὃν οὐχὶ τὸ δὲ 

7 »Ἥ 25... γα, 

χοὶ δείριυτοι. ἢ τοῖς μὴν τίν ἀσίων ἀὴ φιλι» 
θύης δεαιρᾶσιψ, ἀξιόλογον πτδ)ϑ᾽ ὅριον ἐ φαὺν ὃ 
νῶλος»μῆκος Δ αὐατείνων δὰ τὺ μεσημβος 
αν πλειόνων, ἢ μυρίων «δίων "πλᾷπος ἢ ὥς 
γκ κοὰ νήδις ἀρλαμξανεν μνοκα άθρυς (ὧν 

μεγίςν ὄὴψ ἡ μόβόη, τὸ βασίλειον, τὸ ἡ κεβό 
στολις δὴν αἰθιόπτωψ. ) αὐτέὼ ὃ “ἴδ αἰθιοπίαν 
ὀχίκανὸς [ὦ δεαερᾶν δέχ, Εἰ μίι οἵ γε δι, 
σιμῶντες ῖς τὰς ἡπέιρος οἷ στοταμῷ δ)αδ 
οὅσι, δ ἐγκλημα δὴν ὅθ μέγισουν στοφόβου 
σιν αὐτοῖς, ὅτι  αἰγυσηον, τὸ τίὼ αἰδιοπίαν 
οἿχασῦσι"κοὰ; στοιᾶσι "Ὁ μδκ τι μόβίΘ- ἑκῶτῇ 
ρας αὐ λιθυκον, τὸ σ᾽ ἀσιαπιπν . ἢ εἰ μὰ 
βούλονται ᾧϑρ.Ἀ δ διαερδσι τὰς ἠπείρους, "; 
αὶ Ὅο᾽ ποταμῷ. Χωρὶς δὲ ρύτωμ ἐσττὸ ἄλ’ 
λως διαερέμ τί αἰθιοπίων.. ποντες γαῦ οὗ. 
“ταραπλϑύσαντες τῷ ὠκεανῷ τέὼ λιβυίω.. 
οἵτε ἀῤ φὶ ὀῥυθρᾶς, κοὰς οἱ δῷ δὴν φηλῶρ, μὰ 
χ! ποίοῦ πεϑελθόντες, εἶτα αὐξσρεψαν, σὰ 
“πολλῶν ἀτοπιῶν κωλυόμᾶνοι. ὥς σε κοὶὰ πί» 
σῷ κατίλιστου τοῖς πολλοῖς, ὡς ἢ μεταξὺ σι 
εἰργοιτο ἰῶμῷ .κοὰ μίω σύῤῥους ἡ πᾶσα ἀ’ 
«λαυζικὴ ϑάλαοσα, κοὰ μάλισο ἡ {71 μεσιμ 
ξοίων. ἅπαντες δὲ οὗγοι τὰ τιλσυταῖα χω: 
οία, ἐφ ἃ πλέοντες ἡλθομν αἰθιοπικᾷ στῶση 
γύρδυσαν, κοὰ ἀπήγγειλαν ὅτως. τί ὃν ἄλον 
γν ἃ κοὰ ὅμηρ» οὐὸ τοιαύτης ἀκοῆς ἀχθεὶς 
σέχοι διήρει, «δῦ μὴν πρὸς αὐαπολίω λέγων, 
«δὺ σὲ πρὸς σϊύσιμ, δὴ μεταξὺ δ γινωσπκομὲ» 
νων, ἅτε εἰσὶν, τε μὴ εἰσίν. ἀλλαμίω κοὰ ἄλ 

ολίω τινᾷ ἵσορίαν σπταλαϊωὺ εἴρηκῳν ἔφορος, 
ὁκ ἄλογον γὐτυχᾶμ νὺ ὅμαρον . Χεγεῶτα γαῦ' 
φησιν νασὸ δἷν παρτποσίωψ οἀθίοστας τἰὼ λὸ 
βύϊω ἐπελθόντας μέχοι σ᾽ ύσεως, δὰ μὴν αὐ- 
πὸ μάναε, εἷ δὲ κοὰ φὶ ἥδαλίας καταχξρ 
“ολλίιυ. τεκμαίρετῦ ὃ ἐκ τόν νὸ ὄμπρον ἀπᾶν 
ὅτως, αἰβίογτοας τοὶ δεχθεὶ σεοϊαζα τοι ἐσιχηον 
αὐσβοῶν. τοῖῦτα ὃ δι πρὸς τὸν αῤίσιρχον λὲ 
γοι οὖν τις» Εἰ πρὸς εδὸ ἀκολσθδν πο αὐσῷ, 
ἄλλα τότωμ ἀζλειπὰς δδα, ἐφ᾽ ὧν πἰὺ πολλὴν 
ἄγνοιαν ἀφαικρήσετῇ πτόν τοι δι φαμὲν ΣΙ 
τίὼ δὴ αῤχοώων τρλίμύων δὕξαν,, ὥς πόρ πὰ 

πρὸς 



ΤΥ ΒῈΈἙΝ 

“πρὸς Δυῤῥαῦ μόν τὰ γνώριμα ψνὲ ὀνόματι 

σκύθας ἐκάλσαυ, νομάσϊας, ὡς ὅμηριΘ' ὕστε 
ρομ ἢ νὴ Ὁ πρὸς ἑασόγαν γνωδ ον δ,νοκελτοὶ, 
κοὰ ἴδηρεςἾ συμμίκίως κελτίξηρες, νὼ κελῷ 
σκύθαε, πε σηγορδύονγο. ὑφ ον ὄνομα ἣν κα 
θίκασα ἐθνῶν πα’ ομδύων οἵᾳ τίὼ ἄγνοιαν; 
ὅτω τὰ μεσημξοινα παυχναϊθιοπίων καλᾷ 
ὥτα, τὰ πρὸς ὠκεανῷ, μαώῤτυρέιϊ δὲ τὰ »ιαῦ 
“κοὐ, τὰ γοὺ αἰπύλθ᾽ οὐ πομαβᾷ Ὅο᾽, λυο 
υϑύῳ φησὶν ὅτω" φοινικοτσεσὺυ π᾿ ὀβυθρᾶς ἵε 
ρὸν χόύμα θάλάοσας, χαλκοκόβαυνου ἴε παῤ 
ὠκεανῷ λίμναν παντοβόφωυ αἰθιόπωμ, ἵν᾿ ὃ 
“σαντεπότηας ἠελιθ αἰεὶ χρῶτ᾽ ἀθχνατον, 
κάματόρ θ᾽ ἵππων θδὺ μαῖς ὑσία τος μκαλακδ 
“πῶχραῖς «ὐᾳτπένει, νταῤ ὅλον γὸβ ἡ μεσεμν 
ἐοινὸν κλίμα  ὠκεανδ ταὐτίω πρὸς Σ ἥλι- 
ουἴσχοντθ- τἰὺ χρείαν", τὸ τἰὼ αἐσιμ παῤ ὅ- 
λίω, νὴ «ἦν αἰθίοστας αὐδὴν φαίνετοι ὅ τ᾽ σὺ, 
οὐπίσίης ἀϑὶ (}} φαϊθονί, τἰὼ κλυμίω φη 

σὶ δοθωῦαι μόρδοπι φὶ σ᾽ ἄνακτι γῆς" 
Ἦν ἐκ τετρέσσων ἁρμάτων πρώτίω χβόνα 
ἤλιθ' αὐϊσιων χευσέᾳ βάλλει φλογί. 
καλοῦσι σ᾽ αὐτί γείτονι; μελάμβροτοι. 
Ἑω φαφυναὺ ἡλίου [᾽ ἱπτπωνεσεις. 

Ναῦ μὴν σα κοιναῖς στοιέ τοι τὰς ἱστποκιί- 

σεις πῆτε Νοῖ, ὦ Ὥ9᾽ ἡλίῳ) ἢ “οἷς εξῆς πλῃ 

σίου αὐτιίς φασὶ Εἶν τῇ οἰκήσει τό μόροστος. 
τὸ ὅλ γι τῇ σδραματοργίᾳ ὧδ» ἡδαπίπλε 
κτοῶ.. δοίη στοῦ φὶ κίετ᾽ αἰγυσῆου αἰθιοπίας 
ἔδιου ὃν" μᾶλλον ὃ φὶ παῤόλομ ἡῷὸ μεσημβοιν 
νὸν κλίμα διηκούσες ἥδαλίας. μίωψει ὃ κοὰ 
ἔφορΘ’ τἰὼ σταλαιωὺ στόβὶ Φὶ αἰθιοπίας συ, 
ξαν.ὥς φασὶν τὖν Ὅοϊ" πόῤρὲ φὶ δύρώπες λόγῳ 

τὴν πϑρὶ δὲν οὐρανὸν, κοὰ τἰὼ γίω τόπων,ἐς 
“πκοσαρα μόβ δμρεμβύωμ, Τὸ πρὸς τὸν ἄπτα 
λιώτίω,ἰνονὺς ἔχειν “πρὸς νότον ἢ, αἰϑίοστας" 
“πῶς σϊύσιν σὲ, κελτούς " πῶς βοῤῥαῦ ἀνε- 
μοψυσκύθας. σπτρτίθησι οἵ ὅτι μείζων ἡ αἰθιο- 
“πίαϊια σκυθίᾳ. σδυκᾶ γαρ φησι τὸ δ αὐθιό. 
πωμτύν Θ’ παρατένειν ἀπο «ὐατολῶμ χει 
μόβινὼν μέλοι οσἱυσμῶν «ἡ σκυθία σῖ᾽ αὐτίκει 

“τοί τούτῳ. ὅτι σ᾽ ὃ πτοιωτῆς ὁμόλογΘ' »ύ:. 

ις' κοὰ ἐκ ὥ,νόξ σίπλον, ὅτι ἡ μὴν ἐϑτίκῳ κα 
“ται πρὸς (ζόφον, ὅτο δ) ὅδι πρὸς αῤκτορ, 
Αἱ δὲ τ᾽ ἀνδύθε πρὸς πιωϊτ᾽ «ἀξλιόμ τε, 
" ἈΣ πντδ' ᾿ ΚΩ͂ ᾿ ΓΝ) 
Ολον Ὁ νότιον πλόυρου ουτῶ λεγῶψγ. κοί ετὶ 
ὅταν φῆ᾽ Εἴτ' ἀϑὶ σΈξὶ ἴωσι πρὸς πώ τ᾿ ἠελιόυ 
Ἱαέ, εἶτ᾽ ἐτο αῤιςόδα,, τοί γε ποτὶ (6. {τε, 
ῷου ἠἀερόφνατε, ΚΚαὶντάλιμ᾽ 

δ Φἴλοι, κα γαῦ 1 ἰσίμϑν ὅπη ζόφος, δσῖ᾽ ὅτοκ 

λώς, (ων, 
Οὐσῦ ὅση ἡξλεος φαεσιμβροος ὡσ᾽ ἑαυ γαῖ 
οὔσῖ᾽ ὅτοιι οὐξ σιχι, --τ 

Ρκιμν" 1 
δά δαιπίοποιη ραγοϑ πο ΘΟ ΌΪΟ Βονεῇδ5, 
πο Νοπιδάδβ Ἀρρε αραπε, υτίπαιυίς ΕἸ οι, 
τι5, Ροεγίουθι5 ας ηη15 Ποτίουο 5 δ ος, 
ςαίτπι (εἴτε ὃ ΠΡ ετί,ς] πλίχίο πουπίμε (ο[ἡ 
Ὀετί,  (εἰτοίογεῃες ποςαρδητιατ, στη σφῆταβ 
οὐπη 65 {1 τη πο σα ΡΌ]Ο ρεῦ ς᾽ Πουδη τέ {1 
{ταεγεπτιι: ἤς ὃ ἐχροίτα ἐπ πιευίάίει οπ- 
ηίΑ Δειῃίορίαπι δα οςεληῖ πορσατί, 1 εἰξίπιον 
πίο δυτεπὶ ὃ μαϊπιοά ππε Ναπὶ ες Δ εἰςῆν 
[5 ἐπ Ργοπιείῆςο (ΟἹ υτο {ἰς ἐπυίε; 
Ῥπῃαπίςσιμ (οἰ τη, δοεῦ τί τπατίς ΠΙΓΧΊΙ5, 

ΓΟ 
Ῥγοηιείβρεο 

Δυτεαπγῷ ἔππιςπ, υἱςίπιμπι οσεαηο Πα σηῦ,, [οίμίο Τγά» 
Παοα οπηπίπο ἃ ετίορδ8 αἰίτ, 

Μρίρείᾷς οπηηίδίο! ππηρεῖ ἱπιηοσζαῖε σου 
Ἐτεσαογαπιθογεπι ρεῖ εγ445 Δ΄ϊο πιοὶ 

115 Πα ΠΠοπε5 φυίετί γε τς, 
Δα τοσιπὶ επίπι τπεγίίδη οἰίπια ππππς δά 

(ο]επα αἰτπι, δύ δα Δειῃίοραβ, εογαπηζ {τιτην 
οςεδπι5 παρ εῖς αἱάσίαν Ετ Ἐπτίρίε5 ἐπ ΡΠ 8 
εἰποητζς, γα αίτατῃ εἴς (Ιγ πχεπεη Μοσορί, δ 
τοῦτος εἰ15 {π1ρ εγίαπὶ ἢ ετε αοίτ: 
Ου4π| ρτίπγα τεἰΠαγῷ,10] αυαάτίρσ 5. Ἔχουίεῃβ 
Ἀστεα ἤλπιπια ρεχουτίζ, ([ἀπιρτοτί, 
Ἐπὶ Πηίτίπχί ἔαςίς ηἰστί Ποπιίποϑ, (4 εἴ Νς» 
Τυυςεηζεπὶ δυτούδπι δ (οἱατίαπι ἐχιοσαπια 

τίο πο ἀρ ρε!δηΐ, 
ἵνπης ΄υί48 ςΟπητηε5 δ8ζ δγογα δύ (0]!ς ἱρ- 

(λ5 ἐχυοτῦ Πατίοποϑ ἔλοίτ.  )είποερε πη ίςημπς, 
τ 5 υἱοίπα5 ΝΜ] ετορί5 μαρίζασι]ο αἰςίς εξ. 
Ἐτίπ τοῖο ἐρίίι5 τγασοσάίες ορετε πος ρίμππι 
ΔρρΡΙ!ίςας, (Λυίρρε ς πὸ δΔαϊαοςητί5 ἄεσγρίο 
Δειβίορία ρτορτία ἢτ, ἔξα πιατίτίπγδε πηλοίϑ, 
πε τπεγίἀαπῦ οΠἐπτα τοτῦ ατιίη σίτ, ΒΡ Ποσιῖς 
ετίἃ δητίχυᾷ 4ε Δειηορέα πιδηϊξείξαι ορίηίο, 
πη, {πὰς αἰτίη Πρτο ἀε Πυτορα, δί ςοϊεπία ας 
τειτετ{{ΠΟςοτ, χυΐ υαττουίη ρατίεϑ Δία 
(τητ: εὖ φυα {δ οἱαπᾶ (ρεέΐατ, [π405 Παθέταν 
τεῖ δῇ αἰπγ πεῦο Ἀςιηίο ρα, 4 οςοίἀεηΐεπι 
(Δ]Π05,.4Δηϊμϊοπξ Βογίπας. Δ ἀαἰτ ετ,αὸά 
Δειῃίορία συάαι Βογτία πιαίου εἴς, Δίτ ἐπίπι 
Δειβίορα πατίοηξαῦ οὐ Ὀειιπιαί τ δ ος 
ςαία5 εχιξαί. Βεγεία πετὸ Πυίς ἐγερίοπε ορ’ 
Ροηΐίξ, Ροειᾷ αὔτῃίίςε σσοογάαγε, τς Πίης σοη" 
ἔϊατ, ἃ 4 [τπαςὰ 34 τεπερ τᾶ, (ἃ εἰς δά ἀγέϊο ἱαςεῖ, 
Ηαχᾷῷ {Ὁ αὐτοτξ ςσεπ], (ΟἹ επγ πε ἐξοσίμηι, 

δίς πηϊαπετγίαπι διπέγαϊς [Ατι15 ἀρ ΡΕ ]4Π5. 
[τεπι ςαπη αἰςοίτ: 
Τεχετα τις δά εδηΐδυγούδπι, δύ Πππιίηα (ΟΓ15, 
δίπερεταπιαιαπι, πε ταϑίρ {0} δότίς {Π|, 
Ἐετατίαϑ: 

. 

(ρα, εαάϊα. 

Ἑπγὶρίάες 

Ῥαείοηίε. 

Οὐ 

ἱΜΜεϊατετὸ οςἥ τεπεδτα Ιοςις, αὐτυδίεου, 92)» 
ἄσς αδί (ΟἹ τεύγδβ πδ εδί πιοσίαίία [Πγ8η5, 
Αυτυδίςοηίςεπάαδι, 

ς 4 ε αυΐ- 



ἡϊαά. α. 

Οὐ. 1, 

᾿αΠἰα4.γ. 

τη εγΡΥεὶ 

αγαεῖϊ {ἐγ 
ψμιομοῦ αἰϊα 
ἐεγ οἔζουγε 
ἀεδμὶι : αμΐε 
ἐπε δίγά- 

Ῥο. εχ οὐἹηὶ 
δης Ρὶς πάδίϊα 
οπίδη σγμς 
ἐς «ἀ νιον ἀϊ 
ΕΠ: ἱμουμεΉ, 

ἐς [ἴεηις 0 
ἴαχε, 

Ξ ͵ΙΝΆᾺΑΒῸ ΝΕΙῸΣ 
1)ε φυίδαϑ ἰη ἰεγπιοης ἀε [τπᾶςὰ πηαηίξε Π!. 

Ὁ5 αἸΠεγίταν, 1 ἔτετα ἰπ αυίε, 
Ἱπρρίτεν οὐέαη αἱ ἐρυ]α5 ρίεἴατε ργοροσῖ 
Ἀειπίορυπι πείϊεῖπα5 ρετῆξ, 
(ὐσπηπηπία5 ἀΔίςεπά πὶ εξ. οσεληπηι δύ αά 

υηίαεγίαπι πιευ ἀφ ηιαπὶ ΟΠ ἐπ|ὰ δί 44 Δ ειμίο- 
Ρᾶ5 ἰπ{πίτατί. (υἱοπῳ επίπι Πιπι185 οἰ ἐπτᾶτί8 ’ο 
ζὸ πηεξηΐο! ἀρρΟηΔ5, Δα Οςεδηιη ἐχίϊε5 ὃ 
Δειίορίδηι δίς δ Πα ἰη πες, 
Ἀειπίοραμι εχ οί γεάής ἱΝερίαπιις, δ {Π8 
ἸΜοπείδυς ἐ δοϊγηνίς Ιοπσέρτοίρεχίς, 
Ταπιαηάεπηι ἠΐςεη5, ἃ πιέτίἀία πῖ5 Ιοςί5. )7Ὶ 

{ἰϑοίγαιοϑ ἀίςατποῦ ααίάεπι ΡΙΠἀίαπι ΠαΡί- 
τλητο5, (ξἀ(υταητὲ ἀκ) Πηχίῃῇε συοίάεαπι πον 
ταίηί5 εἰαξ, αἱ οι ΠΠγ{|πτατίοπε (εἰ δα εἴ. 
ἐπ ταῖὸ παιήίσαητεπι Παϑείεητ, ἘτιποΥ 43 πο 5 
{{105,{ἰςυς Δειμίοραϑ, σαεπιδἀπιοάππι ΒΙΠαἱ 
εἰ, δέ ίαρτα Βοπίππηι, δέ ίαρτα εοβ Ἀειῃίορας 
υΐ Αἐσγρῖο δάϊαςοητ, δίς δί συσαπι πλεπτίο. 
πε ςοΟηΠΊΠΠ.ΠῚ [ας Π5, αἰ: 
Ῥο( πγεπιεπιισίταητ, πίη σπσαυὲ [τίσο» 
γ5 ΠΥ ΠῚ, Ι 

Οεέδηί ἀπο τἄετοῆαος εἰλησότιθιις αἰτας, 
Ὀεάειῃ βυρηγαίβ ρορυ]5 οἰλἀεπηζ ξείεπίο, 

ὁ ἐηίηι ρεγ (ἰγαοία πα ἰοςα στὰ δά 
τευ 41 4ε] τὰ ῥεέξατατ: ἰη [ταἱ ία ἀετὸ, δ Ηἰ, 
(ραπίδιπι ὁ ποάο πεῖ (ὐαἰρία, εἶ Βα(ετίαπα. 
Δαπιοιίαίαηδπιίσίταν οὐδπι πηι {πηὰπὶ σι1π. 
ἐΐαπι ἐχεσηάεπίείε οσεδπο, Ὁ ππίποτία πιρί- 
τλπῖο5 ΠγεπΊοη1, Εἴ {τα τος ἰη (40 1115 Ργσπλς- 
ο5 δ πγίττετε οροσῖεῖ, Οὐυοα ! ροίετίοτίβ α- 
τατί5 Ποπχίποβ Δ ετῃίοραβ δά εοβ συίίυχία ἂς 
σγρτυπι Παδίτᾶς, (0105 τταἀιχεγαητ; {ἰς ετίαπι 
Ργσιπαοχιαιεγπιοη 65 ΠΙΠ1] δά ἀπιίηϊμα ρεῖ- 
τίπεητ. Ετεηίπι ἄγσίαοβ, δ. ἄοῆδος πο σὰπ 
ἐἴος ἀϊείπγας σαί αὐπετία ΠῚ ἐχρεάίτοπεπι 
{πςτερετε, Ἡοπιεῖ5 αὐζεῖη Οὐηπε5 Πσαρρεῖ, 
[Δι. ϑί πη ς εἰ σαο σηκοῦ εἰξ ἄς Βέρατείτί5 ἂς 
τΠἰορίρυ5, Οπιηε5 δοςίρίεπα! πππε, χα 46 ο- 
ςεδηί οΥᾶ5 Ἵχίεητί πόσης, αν ογίεπτε αἴας 
δα οςείἀεητειι (ο! επι. ΝΑπι χα Πρ ρε]]4π- 
τὰν Ἀειπίορεβ, δίρατγιίε παταγα τε (σης ΠῚ 
Ἀταθίςο, ἱπίταν Πυπιίηί5, πιευ {81 σίγα] ρᾶΓ 
εἰτίοπε ποη οστεπιπεη 4, ]οησίταίπε ἐεγπγὲ 
Παάίογαπιίαρτα χυίπά οί τ1Π{4.[8τἰτ 4 πε 
ποη πτυΐτο πιαίοτε αᾶάπι πΏ1ε, αδί πιαχίπηα 
ε(ξ, ἱπίπρετ δι Ἰοηρσίτααίπὶ {Ππ4 Δα εἴς, “πὰς 
ἢπια5 (εςείπιπι ἃ ΒεΪαΠαςο πτατί {τ}. τιε] πὰ 
(πον ἀίεδιις ἀΠαγὸ. ΄αοα τεῖτα ἐρία ἱητετία. 
ςεΠ5, (4 εἰ {ΠΠππ|ο5 σοπτίπει, δίςατς σίταν χυί 
εὐ τίοτε5 ΑΓ λπὶ Ὁ Δτίςα ἀπ ἀπηε, σης 
εἴϊε παίυγα σοπηπιοάίοτεπι ἀυρίςγαπταν τεῦ, 
τίη, υἱγίσίαυς τεύτος ἴπυπι, ἴμς ἵΝΙΓπὶς 

ΘΦΕΟΘΟΘᾺΑ ΑΡ Η. 

περὶ ὧνλέγωται κοὰ οὐ τοῖς στόρὶ φὶ ἰϑ» 
κης λόγοις σπφὶςόδον. ὅτων οαὖ φῆ" 
Ζεὺς γαὺ ὅν ὠκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας αἀθιο, 
πῆας Χθιζὸς θη, ---- 
Κοινότορον λεκίεογ,νὸ “ὃν ὠκεανὸν Ὁ καθ᾽ 

ὅλον Ὁ μεσημβρινὸν κλίμα τεταγμβίομ, κοὶς 
εδὺ αἰθίοστας, ᾧ ̓  αὖ τόπῳ τόσε “ κλίμα 

;ΣΘ- πῶσξάλοις τί δγαύοσιαν, κοὰ ἀϑὲ ον" 
ὠκεανῷ ἔσῃ, κοὰ ἀδϑὲ σῇ αἀθιοπτίᾳ. οὕτῳ ὃ λὲ 
γει οὶ Ὅϑυτου σῖ δ αἰθιόπων «ϑιὼμ, 
πταλοόθῳν ἐκ ϑλύμων ὀρέων ἴσῖφν. ---- 
Τῶν ὍΝ, δῷ μεσημξοινῶν τόπων" Ολύμους 
λέγωρ ὁ «δὸ οὐ τῇ σπισιδεᾳ, ἀλλ᾽ ὡς ἔφην πρό 
“ὄνον. πλάσας τινας ὁμωνύμους ὧν αὐκλύ, 
γὺς ἔχον τὰς πρός τὲ τὸν στλέον τις ον τῆ! σ(ε" 
διᾳ,κοὰ εὖν ἐκέ μεσημξορινοὺς, ὦ σ᾽ οὖν αἰ ίο» 
στὰς, ὡς οἱ πισιδικοὶ πρός τε του στὸν τορμοκοὶς 

ὧν αὐὐὲὸ φὶ ἀἐγύσηον αἰθίοστας οὕτω σὲ κοὶς 

σου "πρὶ ἣν )αῥφράνων λόγου κοινὸν ποιούμε- 

νΘ' φησιψ' (ἕῳ, 
Αἵ τ᾽ ἐπ ἃ ὃν χφμῶνα φύγου»νὦ ἀδεσφαπ νομ 
Κλαὴγὰ τού γε πετντ ἐπ᾽ ὠκεανοῖο ῥοζωμ, 
Ανάράσι πτυγμαΐέοισι φόνοντὼ κῖρα φόβασαε, 

οὐ γὰ ψύ μὴν τοῖς 1] τί ἑλλάσϊα τόποις 
δρᾶται φόρομδύκ ἡ γόρλανΘ’ ἀϑὲ τί μεσεμ, 
βοίαν" οὐ δὲ τοῖς γΣ] τίὼ ἐπαλίαν, ἃ ἐβηρίαν 
οὐσϊαμῶς "ἢ τοῖς ἡ] τίὼ καασίαν ν κοὰ βα- 
κτριαν[ώ 5] πᾶσαν οωὖ τί μεσεμξοιν[μ 
σταραλίοαν πτδὶ ὠκεανοῦ σπιχρατείνον τ Θ΄ ἐφ᾿ 
ἅπασαν 4ὲ κοὰ χειμοφυγοαίύτων » σϊέχεδϑυε 
σε κοὰ εὖυ πυγμαέους μεμυθδυμϑύους κα’ 
πὰ πᾶσαν. εἰ σῖ οἱ ὕςόδον αδὸ αἰθίοστας ἀϑὲ 
εὐ κατ αἴγυτῆον μόνους μετήγαγομ, ὦ ὃν 
“πόρὶ ἣν πυγμαίων λόγον, οὐσῖγ αν ἐν πρὸς 
σὰ πάλαι. κοὰς γουῦ ἀχομοὺς, κοὰ ἀῤγείους ἃ 
παύτας μδκ ναῦ φαρδὺ «ἦν «ρατόύσαντας 
ἀδὲ Ἰλιομ ὅμπρος ὃ καλέ παύτας. σπαραπλή 
σιον σξ ὄξιψ ὃ λέγω κοὰ στρ δὴν δίχα δέμρασ 
μδύων αἰθιόπωμ. ὅτι σϊ εξ σϊεχεῶναι εὖ πα 
ὅλίω πἰὼ ὠκεανῖτιμ σχτένοντας ἀφ ἁλία 
αὐιόντ Θ-, μέχρι ἡλίου σίυομθυύου οἱ γοῖρ οὕτω 
λεγόμϑνοι αἰθίοπτσι δίχα δεβρίω ποι φυσι. 
κῶς Ὅε᾽ αῥαξίῳ κόλπῳ. ὡς αὖ μεσημβρινοῦ 
κύκλα τμήματι ἀξιολόγῳ στοταμοῦ δέκίω 
οὐ μήκει σιεσθυ τὶ κοὶ πονταπισιιλίων οτχδν 
ων ἀϑὲ τοῖς μυρίοις. πλάτει σΐ οὐ πολὺ ἥύχι 
λίων μέζονι, οἷ μεγίσῳ. πρόσεςι σὲ Ὅθρ᾽ μήν 
κειγκοὰ Ὁ “δὲν μυχὸν “τδισε τόν κόλστον δι ἔχάν 

κατὰ πηλούσιομ ϑαλάοσης, πριῶρ, ἢ πα 
τάβων ἡμόδῶμν ἰω εἰσέχει ὃ ἰδδμός.κα ϑάστόρ 
οαὖ οἱ χαριέςόδοι τὴν δεαεροαύπων τί ἀσιαν 
ἀν τ λιδύκονδρον δύφυἑςόρον ἡγοιῦποιι τόϊ 
τον Ὁ ἡπέρων ὠμφοῖμ Σ᾽ κόλστον, ᾿ Ὁ νέϊλοψ. 

ἀτιν 



, ΤΥ ΕΠ Ρ ΙΗ: κα ν ο 13 
τὰν υϑὸ γοῷ δυήκευ παῤ ὀλίγον παυτελῶς 
ἀὴ ὸ ϑαλαήης ἀϑὶ ϑάλαήαν" δ υ ἥνέλομ πολ 

λαπλάσιου ἄρ τό ὠκεανοῦ 7 διἐχει,ῶς τε μὴ 

διαιρὰμ πῶσαν τίἰὼ ἀσίων ἀκ χῆς λιβύς, 

ὥϊον “συολαμξαύω τὸν Ή πεν κᾷγὼ τὰ 
μεσπμβοινα μόνῃ τραῦτα καϑ' ὅλῴω τίν οἱ» 
πουμΆλίω, δέχ δεμρῆδντα νομίσαι Ἂν 7 ἽΤΟ ΙΝ 
“ἰὼ 2 κόλπῳ τούτῳ. πὼς σαν ἠγνόει ὧν 

ἰδδιὸμ, ὃν οὗτθ’ ποι πρὸς ΩΣ ἀγύδιῳ τον 

λαγῶ". κοὰ γοῷ σὴ νὰ Ὁ τελέως ἄλογου,ει πὰς 

ἂν αἀγυπῆιος ϑήβας πσῖει στεφῶς, ̓ αἱ διέλου 
σι δὶ κα ἡμᾶς ϑαλζἥας φασύος μικρὸρ ἄπ 
λείποντας Τ' ποντακιχιλίων. ζ. 2) μυχὸρ᾽ τὰ 

αῤαξ; συ κρλτου μὴ Κοῖει, μησὲ “ἀν ῶμου Ἐν 
κατ οὐδὸν πλάτΘ- χονπτίον πλειόνωμ ἢ χε 

λίων σζδίωμο πολὺ σα αὖ ἄλογω πόλον ἐξα. 
ον, ὦ ὃν αἂν νἄλου μισῇ ᾳ ὃ ὁμωνύμως γῇ τοσαΐ 
σι χώρᾳ λεγόμθνον, «ἰὼ σ᾽ αἰτίαν μὴ ἑώρα 
πούπυ. μάλιστ: γα αὖ πτῷασίπηοι τὸ ῥαῦῳν 
ὑφ᾽ ἡροσστου " διότι σἸῶρον ἰω ἡ χώρα τὸ πο 
“ἀμοῦ. κοὶ αχς ὧς Ἠξιοῦτο σόϊ αὐτό! ὀνό, 

ματος, ἄλλως ΚΦ παρ ἑκάςοις ἰδίων τοῦτ 

ὄντι γνωοιμώπατα͵ ἃ κοὰ πταρασϑξίαν ἔχει τιν 
ναὶ, κοὰ ον Ὅροἱ φανδρῷ πᾷσιν ὅξι. ποιοῦτον 
σ᾽ δὴ κοὰ ἡ τδι νειλον αὐάθασις . πκοὶ ἡ πρό, 

δίωσις "δὶ πιλάγος. κοὰ κα ϑιέστόῃ οἱ ἱπῶν 

σαχύγύτοιν πῶς τίὼ αἴγυσίον οὐσῖφ) πρότε 
φομ προ πόν; φὶχώ ρας, ἢ πίὼ τόϊ νείλου 

φύσιῳ, οἷς ων ἀδιχωρίους μήτε κρινότόδᾳ 
ποὐτωμλέγεῳ ἔχον πρὸς ἀνοῇρας γόους, μή 

 ἀϑιφανίκόδα “πόρὶ δ σττεῤ αὐηοῖς ( δ᾽ 
γοιὶ ἱσσρήσαντι πτόρὶ πό ποταμοῦ, κῶτο, 
σῖκλθ- κοὰ Δ} χώρᾳ πᾶσα γίνεται ἬΜΗΝ τίς 
ὄξιν. ) οὕτω κοὰ οἱ ἐπόρῥωθῳν ἀκουοντόυ, ὁ- 

σ᾽ πρότορον ἱ ἱσοροῦσι ύτον. πρροθασιν 
οαὐ τούτῳ. κοὶ Ὁ» Φιλείσίψμου., πρὶ τὸ 0.» 

λέκσίημον Τῶι Ὑτοιμ Τό) » ὅπτόρ αὐ θρ] ἐερίρτωυ» 

φοῦσιμ ὅσοι ὧν βίον αὐαγραφουσι.κοὸ δῇ αὖ 
πῶρ σὲ λαμβαύετοι τῶν ποιιμάτων “πολ. 

λὰ ἑπταρασϊόγμαται το τοιούτου. οὗτϑ’ μδὸ 
οι ἐκ πλαιόνωμ ἐλίγχεται, κοὰ εἰσϊὼς : κοὰ 
λύγων ῥ δμτῶς τῷ ῥητὰ, καὶ σιγῶν. χὰ σε λί. 

αν ἐκφανξ ἀδιθέτω: Δ έγων. ϑαυμάζεν σὲ 
σίέ; ̓ δὴν αἰγυτήϊεν ̓  κοὶ σύρωψ πρὸς οὕςναῦ 
ἁμῖν ὅλογθ’, ἃ μὴ σῇ ἐκείνου λέγοντ Θ' τὰ 

“τα αὐτοὶς ἀδιχώρια συμιᾶσιψ, ἀλλὰ κοὶς 

ἄγνοιον αὐ τιῶντοω," αὐτοὺς ϑόλους σϊώκνν 

σὶνὸ λόγθ». ἁπλῶς σὲ Ὁ μὴ λίγειν ̓  οὗ "πΙόϊ 
μη ι εἰσίγύαε στιμκέομ δεῖν, οὐσὲ γ πὰς προ, 

πᾶς πὸϊ δυςίσπου λίγα, οὐσὲ τὰς ϑόῤμοπύό- 

λας. οὐοῦ ἄλλα πλέω τῶν γνωρίμων παρᾷ 
σοῖς Ὡλησιμ, ον ἡ μίω ἡ ) ἡγνόησφν. αὐλὰ κοὰ λὲ. 

εχργοῦ δδπκξ δὲ τοῖς ἐθελοκωφοῦσιψ γ ὥς το 

ΠῚ πὶ παη Ὁ Οπγη [Οὐ ΠΊΕ [ετξ ἃ πτατί αὐ πια- 
τερετπεπίτε: ΝΠ σπὶ δυτεπι πνα τ ρ! ςίτον Ὁ 
οςοᾶηο αἰΐξατε, ἱτὰ στ ππίπιὲ Δ Παπι οπιῃο πῇ 
α΄ Αξίςα ἀἰαίάατ, ΐϊμης ἐπ πιοάτηη δ εἐσο 
ΡΟεῖαπη ἐρκιπι ρυτο σπιηείβ πιογί ἰδ 145 ρατν 
[65 ἢος ἱρίο Ππιιροῖ τοῖιπιὶ ΓοΥγαγτ πὶ ΟἿ τη 
Βίραττίτε ίατε οοσίταῇς, (Οὐοπᾶ επίπι πιοο 
τοῦγᾷ ἐρίαπι ἐπιογτης τ, (ἃ εἰς {Ἰππποη ἱσποτα 
τοῖ, αυλτη δα Δερσγνρτίσπι ρεΐασιβ ἱρίε [οίτγ 
ετεπίπη ρεηίτιις ΑΡ γα οἢ Ἀεργρείαξ Τῆς 
[85 ρίαπὸ ποιιίτ, σε ἃ ΠοΙΪγΟ πιατὶ Ρδυίοι τλίς 
πὰ [ἴλη 5. απίπῳ ΠΡ ιι5 ἀἰξλης, γεςοείσπι 
ὐιτετη ἤπιι5 Αταδίςί ταί πιὲ ποιτετίτ, πος πτα 
ἀίατη ἐρήτι5 [λείπ ἀ πί5 τε] μαγζ, σιτος πη ΡΓ 5 
΄αϊιάπ πΏ}1Ππ||τὰ ἀϊου]ατίτα ἀπὸ ποθεῖ, ΝΊ το 
αὐτῇ Δ αΣ Δίας αἰάείαν, ΠαὉ ἐοάετι ςοσπίτο 
ΝΟ, ααίταητο τεσίοπίϑ (45 αὐοςατας εἰξ πος 
πλέῃ, εἶπ15 αὐ 4 ςλιίλπη ποπ ἐπίρίςίεθατιρτα, 
αἱραέποτγὸ {Ππ| 40 Ἡεγοάοτο αἰ ἱπείαίτ, 
Οὐγτερίο ἀοπᾶ ἐγας ἢιιπηίηίς, δζ ΟΡ ἐδπὶ ον 
(πα πιετίτὸ ἱ4επὶ ΑΠεααςδλτιῖ ποσήεη. Αἰ 
αμΐη εχ ἤ5, απο ἀρ Οπτπεβ σεητεβ ργορτία 
Βαρεηταγ, ἐὰ ποτί(βίπια {πητ, ιτος αὐ πυίγατίον 
πεηὶ συθπάαπι ἢατ, δ πὶ ἀρ οττο σης (5 ΕΧσ 
τληῖ, ἼΑ]ς δ ΝΠ ἱπογεπιεπτῦ εἴξ, δέ ἐχοσσε- 
τατίο ρεϊασί. δίςας δ δά Δεσγρῖσαι ἀεἴατί, πὲ 
ΠῚ ρείας ἀε τεσίοπε ἰρία ΡοΙοταταπτατ, σιιάπε 
ΝΠ παταγαγη, οαπὶ ἐπ ἀρ ἐπα ἢΥ8 1] Ητε πγαίο᾽ 
τεί5 ποιιίταςς 5 αὐ ἰχοίρίτος πασιαπ Βαθεαπῦ, 
πες 145 τέγαπι ἐσατ ΠΠ ἰτίοτος (πὶ ἔσταν 
τᾶτί ἀς Πυπιίπς πιαηίξς[α Βττεσίο απο] τοῖα 
{{π)ίτα ὃ φυΐ!οπσέ δαάίδτ, πἰΠ 1 αὐτί μὰ 
Ὀζυααάπιαῖ πος ίρ τη) ἱπαυίᾶτι 4 μος εν 
Ἰαᾳ λαήςίτας, αααητο δ ἱρίε ροεῖᾳ σἰςεπαί 
{πάίο, δύ ρετεστίπαηαί σκαρί ίτατε τεπογετατ, 
ΟΟὐπαταπι γεγαπιτείίπιοηίο Πτητ τσπὶ αἰτο πὰς 
(τερτοτοβ, ταπη ἐχεπιρία ρ! ατίπια (υἵ5 ε ροε- 
τπλτίρα5 ἀείππηιρτα. ΕΤίς ἰσίτυτ ἐκ πναϊτίς ρὸς 
τίδίπγιιπη ἀγσιαίτατ, δ σοτηργοθατογ, σα πὶ α{ν 
ςεη ἃ εἰοαιοπτεῦ ἐχροπαᾶῖ, δζ δἀπιοίτπι ταῦ 
σατα [Πσητίο ργατογεαῖ, αξ ρεῖ ἐρίϊμεια, (4 εἴς 
αὐϊεςιίια ἀίςας, Ἀεργρτίος αὐυΐεπι δί ϑγγοβ 
(λά παος ποίτεγ ππης ἔετπιο εἰ )πιίγατί οροῦσ 
τεῦ. σα ἐο ἀἐΠ]}εγεηῖς, πείποα απο σεπς 
τίδ» δί ἀρτίτεβ ητε!]!ραης, (ςα δ ἰη(οἰτίατι ΠῸ 
πτίη!5 ἱπουΐοπε, σα! ΟΡ ποχίοϑ Π|05 εἴτε σατίο 
ἐρία ἀεπιοηίετας, Βίπ| Οἱ ςίτεγ αιιΐεπι ποι ἄςίν 
(ὁ ἱρηογαητίξ {Πρ παππὶ εἰξ, αεία πο εἰοασα- 
τὰῦ δἰίπαυίς, ἵΝες επίπι Ξατίρί πιυτατίοπεβ, πες 
ὙΠειπιορΥΪΑ5, πες 4114 σοπηρίυγα ἰΏτοΥ (ταν 
(058 ςεἸεεΥτίπια ςοπετπεσιοταῖ., Πδια τατηεα 
ἰσποταίίς ἀΐχετίς. το ἃ ἥβ πνέπίπιξ αἰδεῖ, φαΐ 
{ροητείυα ἰυτάα5 οςςἐ σά πταιτο5», ααΐ αυίαξ 

. Οὐν{.4, 



34. ΦΣΥΤΒΑΒΟΝΙΞ ΠσΦἘΕἘΟΟΒΆΑ͂ΡΗ͂. 
οὐ. αοιοητεηζοῦ ἀςουίληδί πεπίατ, ΡΟ κί ἀπὲ ρει 

ἶ ταρίά εἰ ἱποίτα Πππιπιίπα παποαραῖ, ποη τουγ 

δου οθα τε 8 (οἴ απὶ, αογὰπι οπιηία ςοπηπηπηίτετ, αποηί 
ἰαχαὶ μεν, ΠῚ ἐπι συ 5 ἀπο Ρ᾽ απίος οπιηία ςΟρ] εητυτ: 
γερρίς, ἀταποά οὔπηπε εἰΐ, ἐχςε επτίοτίθιι5 ρεςα- 

τεῆς, ΔἸίτεν ρεγρεταῦ Παεητ ἃ Ιοσε ἱποίτατᾶ 
υάίτοϑ: μές παπῷ αἰίηπο ποάο ςοπαάπρίίςαξ 
ἐχςοίία5. Ετ σα πσηα}}{ ἀρεῖ ἐχοςίβίθιβ ἐχ- 
«εἴς παῖ, αὐΠΠπ4,1νεὐἱοτετα αθ ετς ἀπι γᾶ: 

δέ Ππ4. Ἐοτπιί οϊοίογεμι ἱερούς ΡΒ γ σε πι: 
δίί!α4, ἄφεν ταίπουξ τεϊ!ατεπὶ παρ εῖ, αᾶπὶ 
ερίοἱα [-ἀςοηίςα : ἢς ἐχοεῖτι5 ἔπρεῖ ἐχςείν 
{(ὑπιὶεδευττίε, σαν ἐποίταϑ ἃ Ιους ΝΊΠῈ5 αἰ ςίταγ, 
ὩΔπὶταρίαίτας τουγεητί5 ςαίοτα [ἀρετᾶς ἤΠπητίν 
πα,αἰπαςαάεο ἱποίτας ργεοίρίζαταγ, ΔῈ ΊΝ Πα 
ἐρίς εἰᾶ τοτγεητεβ ἐχςε ες ίη τὰ πτδπῃ πὶ πὰ. 
σηϊτααίηίς, τροτβαβζ τερί εἴα. τὰς υδη- 
ἄορ ροεία ςορῃηίτιιϑ {{Ππ|8 ἐγαῦ ἐαςητα5., αὐ 
ἔλθ ἱατεί (αππιι5,ετίαπι ἀε {0 ταῖς αἱατραμίταά 

ἰοδιίαῦ, ασαοά πες αἰίο αιιάπι αἰ χίπιαβ ραξῖο 
αςςἰρίεπμαπι εἰξ. ΡΙαγίθ 5 αὐτῷ ἐὐαπηρεῖε ος 
ἢΠής, ηυία ετίαπι ςοπιπιπης Ρ] ατίαπι εἰξ, ρτο- 
Ρίετεα πιεητίοης ἀΐσηαπι πεαυδζβ (υἱρίςατι5 

εἴπ. Ετεο πιασίς, Παία δα (ςίεπτε5 Ιοαεβαίατ: 
ἤςσυτ δζ ΑἸςαι (εἴς πὶ Δεσγρίαπι ρεγαεηίς 
Ριοίατας. Ἑχασσετατίοπες αὔτ᾽ εεἰποιοπιεητα 

δίεχ ἤς οἶς ροϊαπτίπτεε!σί χτα ἀε ΡΠ ατο 
τιαάίαίε. [5 εηἰπὶ ἄς ῬΠατο [πΑ τζροτᾳ ροίξετς 
τατί ςπιεημἄλπ5, πιασίβ ατὰπὶ ἔλπια ςΟπλιΠ 5 
αἀϊχίε. υίρρε χαρὰ ἃ ςοπείπεητί ταπεαπ8Ὁ- 

εἴἴει, ααπεσηιροΥ ἀίεπι παιιίβ οατίπ5 εἰς Πα 
( ΠΟ αὐἱσατᾶ ετας, ἱποίεπηζία ὅζ ἐχασρε- 
γατίοης5 ταῖ 5 ἐχτίτΠε, ςοπηπυ πίον ΠΠπ|πὶ 411 
αἰπε ςτεάίετίπλ. Εχ συ ροεῖαίπ πη τοα 
ἔετεμϑ. ἰη[α]λπ| Ρ]τ15 ἃ τεῖτα ςοπτίπεητί ἀ{1ε- 
εἰπε. -α Μιεπείδιις αἀεταί, ααὰπιταποίαο τἔρο 
τε, ἀδυϊαπιεητί σταίᾳ Ιοησε πιαίπ5 δά ίεςοίτ Π. 
τοιιλ!ἅ. Ἑαρυ Ποία πειὸ ἐλ ΤΡῚΣ ποίσποτᾶ, 
εἰς «αυίὰ ἤπητ. ϑίσπα επίπι ργοίςἐὸ (πο πεὲφ 
ἄς χοζεο (ςείρία πε ΒΚ σπιαίβ, περ ἰρίς υε- 
πεβείοτῦ ροτείξαίες,πες Πἰ χυίά Παΐπ5 σεηεν 
τίϑ ταῖς Πησίτυν ἃ ροειίδ. παι ρευ ]οςουιμα ἐ- 

σποταητίαπι, [πα ρεῖ οὈ] ἐξέαπηεητα δ( [ατἰτίᾶ 
αἰςαπίας, ΩΦ αοηδπὶ ρίξαν ραζέο Δαπαίυτη ἐχ 
Ροιτεπλ, 45 μά ετε ἀἰοἰτὶ (πα 5 

οὐ. Οὐπιο άπ εἰξ ρούταβ, Ρεπε Πιυΐας ππάς τ» 

Ῥοίἐπαυα5 ᾿γπιρίιαβ ροτοίπάπαχεγε παίᾶζοδν 
ϑεάηεφίωτυτίσί πε ἀεξεοίε ἱπιροίΠΡῆς, 

πες ἀηπατίοπεπι εχ ἰηα]Δ ἐπε ἱπηαίς, (ε4 
αὐάυςείοηξ (οἴαπι ρύορτει ρουταβ ἐρί{{5 τ|τ 
ταῖετι. ἃ αᾷ πεγὸ εχ υἱτετίοτε ςστίπεητε δὰ 
τίτε Ἀουἶτα5 εγατ ρτοῆιζις σποάδπιοάο ρεγίη 

{Ππυατίοπξ ροεῖα, φαθά πὸ δά υετίτατξ, (εἀ αὐ 

ἐκένσς αὑπιατίου, ὃ ποιντὴς Ῥίναυ δηπεῖς 
ας καλέ εὖ ποταμός, ὁ εὐσ χάμάῤῥος μόνομ, 
ἀλλὰ νὸ πτάντας ἁπλῶς; ὅτι πληρομῦ τῇ στῶν 
“σὺ ἀὸ Φ ὑμβοίμωμ ὑσῖα δὴν. ἀλλα ὦ κοινὸν, 
ἀϑι δὴ κατ᾽ δροχίμ ἴδιον γίνετῇ « ἄλλως γοῦρ 
οὖν ἋΣ χειμάῤῥαν ἀκῦσι τις δεῖ το τῆ, τὸ ἄλλως 

τὸν ἀφύναοψ.. φὐτοκῦϑοι δὲ διπλασιά(4 πτως ἃ 

ὄξοχῆ, τὸ καϑτάστόβ ἐἰσι ἰμν δῖ’ “πσόρβολαὶ ἀϑδὲ 
«πϑϑξολαῖς, ὡς Ὁ, καφόπόμομ ΕἾ φελλὸ σκε 
αὐ, διειλόπόνου δὲ λαγὼς φρυγὸς, ἐλάήω σ᾽ 
ἔχεν γίω του ἀγρὸν ἀϑισολῆς λακωνικῆς. ὅ- 
σῶς ὀδοχὴ ἀϑὲ ὑξοχῆς σιωυβὲχ ἀϑὲ τό διεῖπε 
σὴ δὴν νέϊλον λὲ γεῶτε ἦὰ γαρ χειμάῤῥες» 
“πόῥξεδληται ὧν ἄλλος ποταμὸς» ἰρο) δεῖπε 

πῆς ὅν δὲ νᾶλος Εἴ οἷ χειμάρῥος ἀϑὶ »“»,ὔ». 

κῃ πληρομῆνθ’ ἡ πληδας,"ο χρόνσ ὥς τ᾿ ἐσ 
-πσεὶ τὸ γνώριμομ ἦν Ὁ στοίθος τῷ ποταμὲ τῷ 
“ποιητῇ ὡς τσεστχραμυθήμεθα νὼ κέλρατῦ ἀϑὲ 
Ὥρ᾽ διπσετὴς τῷ ἀϑιθέτῳ »ούτῳ κατ' αὐτ'Β, 

οὖκ ἄλνως σεκἤεου ἃ ὡς ἐιρήκαμϑν. το ἢ πλές 
ὁσι τύμασιμ ἐκδισῦναε, κοινὸν κοὰ πλειόνωμ. 
ὥς τε οὐκ ἄξιον μνήμης σασϊλαθεικοὰ τοῦτα 
“πῶς εὐσϑπας κα ϑάστόρ δσΐ ἀλκαῖος, καξρε 
φήσας ἀφῖχθαε κοὰ αὐτὸς εἰς αἴγυσήου. αἱ δὲ 
πραώσεις οὶ ἐκ ἣν αὐχξζσεων μὲν διωαν 
παι καυονοειδνχε. οὶ οἱ ὧμ σὲ εἰτσε πόδι τῆς 

φαρου.ὃ γε ἱσορῶμ ὅτω πόδὶ φὶ φαβονμᾶλ- 
λου δὲ ἡ κοινὴ φήμφ» δὲ τὶ μὴν πότε τοσοῦ ομ 
ἀπᾶχῳν ἀκ Φὶ ἡπσέρα» ὅσομ φησὶ φῇρόμου νε- 
ὡς ἡμόρήσιοψ,δκ οὖν εἰ οχτεθρουλλαμδύν ἀϑὲ 
ποσοῦπου εὐ δυσμδίως. ὅτι σ᾽ ἡ αὐάξασις, ὦ 

αἱ πϑοιώσεις ποιοῖτο τινόῖν,κοινόπόδομ τε 
πύῶτα εἰκος ἣν. δ ὧμ σιωθὲς ὃ πτοιμτὴς ὃχε 

“σλίου ἢ τότε ἀφειςήκει φὶ γῆς ἡ νῆσος» 1025 

σὰ τἰὼ μλνελάου γταρασίαν, πῶσέθακε παῤ 
ἑαυτό! πολλαπλάσιομ διάςημα  μυβώσϊος 
χάριψ.αἱ σὲ μυθοποιίας οὐκ ἀγνοίας χοίοιψ- 
σιμέϊα γου δι στοῦ. οὐσὲ γοὺ τὰ πόβι τόν 
πρωτίως, οὶ τῶν πυγμαέωψ» οὐσῖ' αἱ τῶ 

φαρμάκωυ δαυάμεις, οὐσί ἐπι ἄλλο ποιοῦ- 
ο“ρὺ οἱ πτοιμποὶι πλιζῆουσι, οὐ γα κατ᾽ ἄγνος 
αν τῶν »»-πικῶν λέγωτοι, ἀλλ᾽ ἡδονῆς κοὶς 

πόῤψεως χοίοιψ. πῶς οαὖ κρὰ αὐυφῆρον ὅσων’ 
ὕσίωρ φπσὶν ἔχειμ᾽ 
ἐν δὲ λιμίω) δύορμος, ὅν ἀδῖνδας εἴστες 
Ἐς πόντομ βάλλουσιν ἀφυσάμᾶνοι μέλαν ὕν 

Αλλ᾿ οὔτε ᾧ ὑδθοίον ἐκλειτσειν ἀ’ (σίωρ. 
δωΐχν, οὔτε τίὼ ὑδ)οίαν ἐκ φὶ νήίου γλυξ. 
τα φησὶν, ἀλλ τίὼ αὐαγωγίιω μόνίω, οἵ 
σἰὼ τό λιμθάθ' αετίω.. τὸ σῇ ὕσϊωρ ἐκ Φὰ 
"πόραϊας αύσικ να στχρίυν, δῥομολογουμὲ- 

νου πως τό πτοιατόϊ οὶ ἐμφάσεως , ὅπ πστς 

λαγέαν ἄτοφν οὐ πεὸς ἀλήθειαν, ἀλλὰ πῶς 
υπδῥῥολίω 



Το Ὲ ἸΕ 
«φξολίω κοὰ μυθοποιίων, ἐπεὶ σὲ κοὰ πὰ 

πϑρὶ τῆς πλαύης τό μβνελάου λεχθγντα σὺ 
νηγορξῳ δυκεέ τὴ ἀγνοίᾳ, τῇ πτϑβρὶ ποὺς τό, 
πους ἐκένους, βέλτιον ἴσως ὄδη, πὰ γὺ “Βῖς 

ἔπεσι τούτοις ζητουμνᾳ περοεκθεμήνους, ἅν 

μα ταῦτιξ τε σχεέλαε, κορὰ στόβὶ τόν στοιμ 
“τὸ ἀρλογήσικανη κα ϑικρώτοβου. φησὶ δὲ πεὺς 
σκλέμαχον ὃ μλνέλαος ϑαυμάσαν τα ἂν τὶν 
βασιλέων κόσμομ' 
Η γοὺ πολλὰ παθὼμ,κοὰ πόλλ᾽ ἐπαληθες 
Ἡγαγόμίω οὐ νηυσὶ» κοὰ ὀγσνάτῳ ἔτει λ΄ 

θοὸν 
Κυπῶν»φοινίκίω τκικοὰ αἰγυσήϊνους ὑππτίλῃ 

θέις» 
Δἰθίοστις θ᾽ ἱκομίω,κοὶς σιδυνίους, κοὰ ὅδεμν 

ξοὺς, 

Καϊλιβύϊω, -τ 
Ζε σι δὲ, πες τίνας ἔλθ» αἰθίοστας πλὲ 

ὧν δῇ αἰγύτσηον. οὔτε γῈ οὐ τῇ καθ᾽ ἡμᾶς θὰ 
λάῆκ οἰκοῦσι τινὲς αἰθιοτοσῖν, οὔτε Τρ] νέϊ 
λῳ οὖ καταξῥάκτας [ὦ διελθᾶν ναυσί, “ἰ. 
νοῦ: τε οἱ σιδύνιοι. οὐ γοῦ οἵ γε οὐ φοινίκῃ, οὐ 

Ὁ αὖ Θ᾽’ “-Οὗϑδεις, Ὁ εἰσί! ἐπήνεγν 

κε, χίνόι' τε οἱ ὅδεμ οἱ. πκοῦιν ἐν γαῦ "Ὁ ὄνομα. 
ῥιούνικος μὰν οαὖ ὁ καθ᾿ ἡμᾶς γράμματι. 

τῶς οὐ “οἷς στόβρὶ τῆς μλνελάου πλάνας, πτολ 
λῶν αὐαγέγραφγν αὐδ)οῶν ἀτρφάσεις στόβὶ 
ἑκάσου τὴἧν εκκεμάψων κεφαλαίων. ἡμῖρ σ᾽ 
αῤκίσει,κᾷν ἀδϑιπτέμνοντόι' λέγωμᾶν, οἱ μἂν 
οἷα πλόύσαες φήσαντδϊ’ εἰς τὼ αἰθιοπίαν, 
οἱ μδν πτδρίπλοαυ, ἂν οἷς γασϊέρων μέχρι 
“ῆς ἰνδιροῖς εἰσάγουσιψ. ἅμα (ὦ Ἂν χρόνον πὴ 
σπλαὺᾳ σευυοικειοιεῦ τόσ δυ φησὶν, ὅτι ὑγσθώ, 
σῳῦτει ἡλθου. οἱ δὲ σΐς πϑ ἰδ μοῦ, πδικατὰ 
δὲν αράβιον κόλπου. οἱ δὲ σῇ δῇ" διωρύγωμ 
πινός. οὔτι σ᾽ ὃ πόρίπλους αὐαγκοῖθθ', ὃυ 

πρώτης ἐσάγει, οὐχ ὡς ἀδιωα τί ἄναε, κοὰ 
δ οὐσῖ ἡ δοϊνοσϊως πλαὺν ἀδίατος, ἀλλ᾽ 

ὅτι οὔτε πεὼς τὰς νσυοθέσεις τὰς μαθεμα- 
“:κὰς χίσιμθ', οὔτε πρὸς τὸν χρόνον πῆς 
“λαύης. κοὶκ γοῦ ἀπούσιοι τριβαὲ πῶ “ 

πέσον αὐτὸν σοῦ διασλοίας, φήσαντα, ὅτι 
ἀπὸ ἱξήκοντα νεῶν πούτε ἐλέφϑασαν αὐ - 
ζρὶ κρὰ ἑκούσιοι χρηματισμοῦ χάριν. φασὶ 
γαὺ ὀνέφωρ" ΠΡ ΉΟἿΝ 
Ὡς μδν, γνοαπολαὺ βίοτον κρὰ χουσὸν ἀ- 

γέρων 
Ἡλᾷτο ξαὺ νηυσί. ----. Ξύστον, φοινίκίω τε, 
ποὰ αἰγυσήίος ἐπαληθές. ὅτε ας πδιῶμοῦ. 
“λοῦτι ἣν δὲαρύγωμ, λεγόμαν’ υἱὸἠκούς 
“0 αὖ οὐ μύθου οιέματιν μὴ λεγόμϑιν Ὁ. σένπο 
οἱήῶς κὦ ἀπιβαύως εἰσάγοιτο αὐ. ἀπηθαύως 
ὃ λέγω, ὅπ; πῷ ΤΣ βωϊκῶν ῥσεμίᾳ ἰώ διώρνξ, 

ῬΑΙΜΝ 5. 35 
ἐχςείϊιπι ἤσιπεπταπι ΡΟ οείσυη ροΐασο ἀ{, 
χίτ απιθίταπν. Ὁ σαποηιίάεπι ἐς ᾿ ἴση εἰ οἱ εν 
τοτε αἰ ἐϊα οσογαπι ἡ] οὐπι ἱση ογαπτίος δά ίι- 
τιεητ υἱάοηταν αἴειτε, οττέ (ἀτίας, αὐ ἐπι τοτ- 
ΠΡ 5 συχῆία ἐχροηξεητεβ ἰνας ἐρία Ρτοοίάα 
τι5,.ῖ ἀε ροεῖδ οἰατίογεπι (αἰοίρίλπν5 ἀεἴεπ 
Ποπειι, Τ᾿ εἸεπιδο πη τεσίοτιπι τς ου πὶ οὐ 
πατηςηἴδ πλίγαητειη {ἰς Μ ἐπ εἶδιι5 αἰ Το αιτίταγ, 
Μυ]ὰ ηυίαάξ ραίπ5. πλαείδέρ εὐγουίρ, δόξας, 
ΝΝαιήριι5 οὗὔἶδπο τεπί ρεγαςοι ἔπ ᾶππο, 
Ογρτῦ ἃ Ρῃαηίςξ, Δ εργρτία ρα {π|5 αὐ δγσα, 
Ἀετῃίοραβί υασᾶκ5, χ δίάοηίοϑ δ Ετοπιθ 5, 
ἘΣΓΙ͂Ργ  π δῆ. 
Ωσυτατσπε δυτεπη, ΠΟ 5. παπὶ αὐ ἈοτΠίοραϑ 

παυίσαπϑ Ὁ ἄσργυρτο ρτοίςοίαϑ ἐποτίς, απο. 
Πίαπι πιατία ποία ΠῚ Δ ει ίορε5 ἱποοίπτ, 
ΪΝεφρες Δείςεπίας ΝΠ  ργαςίραοϑ, ά εἰς ταν 
ταιταςίαϑ υ}}π8 εξ παιηΐσ115 τγα πίτττ|5. δύ αΐ δὲ 
ἀοπῆ πεποη εηίμι {πητν, χα πὶ ΡΠ σσηΐςε 
Βαδίταητ, τι εηίπὶσοεπι5 ἀπεεροίπίοτν ίρε 
είεπι πεαπαζ αὐ δία Πςι, σαί ΕτοπηΡι ποι 
ΠΆΠΦ εξ υοζαρυϊαπι, Δυίξοπίςας ΄υίάεπι 
«ἴατε ποίζγα σγαπιπηατίς15. {τ 1 Ὀ τί8., 05 (α 
Μεπεῖαί εἔγοτε εἀία τ, σοπγΡ Γτγἐτῖπὶ τα τοσσ τι 
(επτζείαϑ οίγοα οπτηία ἰδία οςςαγγεπεία ςαρίν 
τὰ ςοπίςτίρ{{ς, 58 εττ πο 15, 0ησίοτα ρύςοίς 
ἄεπτεβ. εο5 ταπέσηι ἀ{ΠΠ Υ Πγι15 ἐχ ἤ5 αυ! εἰπ5 
παιίσατίοηξ δή Δ εἰ ορίᾶ παιταης. ΝΟ πη]. 
1Π|οἰτουτη ἀέξιτπι ρεῦ (σα ες,ςυτίαπι τε 8 
Δα Ιπἀίςαπι αἱ τοσίοπςξ ἑμἀποιτητ, δίπνο! εὐ 
τοτί δζ τεπηριι5 δοςοπηηιοάδηϊ, ππὶ αἀἰοίζατ, 

(ὐὗδαυο πεπίρετιςξε5 ἢ ἅπηο, 
(ὐυίάστη ρεγ ἐπ πυιπη, ἐᾷ εἰς ρον πίογπτο {ἃ 

τεύγασι, αἀ Ππππν Δσαθίσαπι. ΔΙ] ή ρεῦοἤατα 
αἰἱαταπ, Οἰγοαπιάιἐξι5 απ ςυτίας παίπίπις 
εἰ πεςειζλτίις, ει (ὐὐατοβ ἰαγγο ἀυοίς {Πς ἔπη 
ροίΠθ ες εἴς, Ἐτεηπίπι Ν Ιγ ΠΊ5 ετγου ἱπιροπιίδί 
15. ςαίεγαηι δα πγατετίαπι πιδτἢ ἐπηδτίςδ τὴ Πιί“ 
πίηγο υι{Π|5. πο αιιε α «ἃ εἰγουίϑ τεπριι5, [πυΐτοῦ 
ΠΆΠΟΡ ποτῶν δύ πδι! σλτίομίβ ἑπ σοπηπιο αἰ τα- 
τα 5 εἰππὶ ἀςτππογσητ, οπὶ ἀίςσαξ, αιτος ἐπαιίν 
θὰ (ςχασίητααιίπς τε] ί] τα (πρετξιτοταητ,εῦ 
αυϊάςπιίροπτιαηπέα. ΓΟ! !ἰσοπάξε ρεοιπία στὰ 
τία. ΤΟ αίτιτ εηίπι Νείζου, (αι, 
ΠΕ αδί ρεγανυτ ςο 5 ςεπίιπγ, μαϊτε πιίπις 
᾿Ναιήθι5 ἐγγαθδζ. 
Ουρτγᾶ, Ρῃσηίςξῷῳ Αιεσυρτία ριΠα5 δα Αυτα, 
ΤΩ υίάςξ παυίρσατίο ρον ππιῦρἱ οἰ τειτᾶ 

{πτεγιις (2, αατρεῖ ἔο ας αζία, ἐμούγαῖα αν 
ας, π ἔδου!α ἑουπιᾷ αὐήίεη 48 εγατ, ΝΟη εηδισ 
ταῖα αὐοπὶ (πρεγσαςις ὃ ἐποις {δ Π]Πτοτ πιο 
ἀπςεγοταν ατίῷ. [ποτε ΡΠ! τετηαπαπι, σαοά 
δηίς Ττοίαπα τζροτζα,ης υπὰ αὐτάς [ο{8 ετατ, 

Ωμέ 

Οὐ.“ 

τριἀοηῖ, 

Οὐ [:». 

Οὐδ. σ, 



ἸΡΥΝ »ςτααβόονῖς 
Ουΐδαυίει αςείε σοπαῖαϑ εἰς, ΒείοΠτίη ξαί(, 
[ε αἰαπι (πτογιπιίείτοο ἀοΠίαίς, αἰτὸ ἡ πιὰ, 
τίβ (ππηηγίτατεπι (]Ππιίοτοπι εἴ “εργεῃξάς 
ἴα. Τ εττα οτίατη ἱρία πτεγπιοάία γα 1110 πα 
επίρσατί ραζῖο ροτεγαῖ, ἘγάτοΠ ἐπε μαι γεν 
ἕδαλίπ εο [είς ςοηίεξεαγαπι, 70 ἡ Δα] σοΟ] 1Π| 
1185 τίτοταγ ποη Δα ἔταξα τΕ6]{π|5 ἐγαῦ. τὸ υἱς 
ἀπτοτγίουί σοπιίππαγεῖαν ἐχίου 15 ρείασηβ, πα 
εὐπὶ {0} {π|έι15 εἴς τειτᾷ ορετίγει ἱπτεγπεα 7 
δηι. ἰγαρείοηςε πετὸ ἔαέξα Πυπηι5 εἴτε 4ε- 
Ρτιεπεηίαπι, ἃζ (λ[] δ Ρεϊαίή ἀστῷ αὐ ταρτῖ 
αἱ πιαῖε ἀετοχίς, ται ἐρίταγ 4ε ἐγαρτίον 
με {πὰ ἢαϊεπιι ΗἰΠοτίαπι, απο δῆτε Τ τοίαν 
ὯΔ τεπτρούὰ ποη εχί πες Ἐουταί 5 ρατίτευ 
ΜΙγήσμηι μαποίπ οσεαπιπι ἐπαπίραίε (ςςίτ, 4{ 
ταρτίοηε ἰλην ρεγαξέα: ρατίτεν απίεπὶ ΝΜ] ἐπεὰν 
ππτβάτηαγεταρταρ Δεσγρίο ε[αίε τταπῇίν 
(ς, ἀἰγταρτίοηε πεςάιϊμ [Αέϊα. 8 ε( επίπι ὃ θτὸ 
τευ [{ς {ΠΠ| Φςεπιεπιίπιτο χίς, 

Οὐ}... Τειοῖο ΕἸγΠᾶ δα ςατηρᾶ, πε] λά υἱείπτα ἐεττος 
Οὐαϊεἴξε5 πηττεπί, 

(υκίπᾶιη ἱσίτυν, δί σαοα οςοί επί! πὶ 
οςς δυποεχεγοπλι Ιοοπὶ “ἰοίς, Δα αέζι5, 

ΤΊ, Ζερἤγτι ἀεείατγας δύ υἱκίπια (οτος, 
ἈΠΙαΑιὸ Ζερῃγε ιίἀεητία Παπιίπα (ἐπιρεῦ 
Οὐςεαπυς ἐππαίε, 
Ἡςςαπιρίσιί ρ[εηα (ςγπιοη 5 εἰ ςηἰ σιηδεί5, 

5.Ἰρσίταγ πιεαίαπι της ἀστυπιροεία, δ ςοῃ, 
δΠυυπὶ αυλπάοσςςε ἐχεας τγδάίΠες. συδπ 
ἴο πιαίογεπι δα (4 Πάεπι Πα ἐγεπλυ5, δίραττί, 
(ο5 Δειπίορας πε, ταπτί πιατίβ ἱπτεγίεξείο. 
πε ἀἰπυπόϊοος τα ρΡεςιππίαγιπι ςο] εὐξίο, εἰ 
αυκίξις αὉ ἐχιεγίοσίθ 5 ὃδζ. οσοδησπ ςο] εητί 
δυς Ἀειπίορίρι5. Δέσαί Ὑ εἰεπιαςδι5 τεσ α 
ΟΥ̓ΠΔΠΊΕΠίΟΙΠΊ ΠΑ ΟΠ τ ΔίΠεπὶ Δ 4 Π|ίγΑζιιτ, 

δίδει, ἘΠεξἐτί, αὐτῷ δατί, αὐ σετί, Πἤτλα] τῷ εἰ ερΠδητί, 
Μ ετὺπι πι14 πουιπὶ ργοτεγα εἰερ!]ητί 

[λευΐτας {1Π|5 εἴ, Ρ]υτίπιί ἐπί πι δ ἰῃ ρτίπιίς 
ΤΝοπιαάες ραίξοτεϑ γεγ οπιηί τις άίτι5 Πα {15 
τι πάτο Πἰπιίαητ, Δ ἀίαςες Ἀταρία πίφῳ Δα ἴῃ 
«ἴλπι,εχ 5 (οἷ εχ οπηηίβ5 αἰτοα ἔος χ πος 
τατ, αἰτοταπη δ {| τα] επὶ ποη ποπιίπαπε, ρυταης 
τλπιεη, δ [οο] εἰ(5ίππαπι ες (οί τ, [πη ςαπι 
πυΐίάεπι ἱσπογααίς ΕἸΟπΊεττ5 : αυδπὶ τ ποιπίν, 
ἔει, ργοίεζιο δέ πιεηχίηίες, Ατγαρία χα μας 

, κεπτρεἴζαίς εκ ἀρρε ταν, {Π|5 τεπηρουίθ 5 
τεὐΐηίπιὸ Ιοςαρ[ε5 εἴας, χυίη εὐρέα ἀπο άιτηι 
εἴαῖ ἐσεπᾶ., ουἱπ15 οἰαίία5 ἔπ Ποπλίπ πὶ {πὶ 
τεπτοιἤς ἀεσεητίαπι, (ςεπίςογαπι [οΠίςες,, 
Ρῖ5 ἱρίτπ5 γαγὰ ἔεγ 5 διοπηαΐα απ ής τερίο το σ 
φΔΡΌΪαπὶ ςοπίεςαία εἰς, αΐα τα] ρεπεβ ΠΟ 5 
τε ροηά 5 δί ταῦ εἰ ργεςίοίαπι εἰς. Εας χυΐ 
(ἐπὶ παῖς τρεγίατ δαῦςητ, ἃ αἰτεἰςιτητ, οπὶ 

Ὁ ἘΕΕ ΝΑ ΡΉ. 
ἂν σὲ ἀὐδιχειράσαντα στοιῖσαι σέσώςριν, δ 
εἰυζαέ φασι μετεωροτόμαν «ασολαξόντα “ἢ 
σῆς ϑαλάἥης ἀϑιφανειαν, ἀλλαμίω οὐσῖ ὃ 

ἐῶμὸς ἰὼ -πλόϊμιΘ-. ἀλλ᾽ εἰκέέζει ὃ ὁβαποδδὲ 
νης οὐκ δι, μὰ γαβπτω τοικραγμα ΉΡΊ τὰς 
Ξήλας γεγόνηναε νομίζει . ὥςτε οὐταῦϑὰ συ» 
νάσηειν τίὼ ἐξω ϑάλασήαν τῇ οὐπὸς, κοὰ κα΄ 
λύσηειν ὃν ἰῶμον μετκωροτόβαν οὔσαν. τόϊ 
σὶ ἐκρήγματος γηνομθψου σαπεινωβίῶσι, Εἷ 
αὐακωλύψαις πίὼ γίῶ, τἰὼ κατὰ πο κίστομ, 
κοὶ "Ὁ πσπλούσιου, μέχρι Θὲ δβυθρᾶς. τίνα οι 
Ἐχομᾶν ἱσορίαν “πτόβρὲ τό ἐκράγματος τούτου; 
διότι πε ἣν πρωϊκῶν οὕπω σαΐρχῳν. ἴσως 
στ ὁ“ποιυτὴς ἅμα μὲ τὸν ὑσϊυοσϊα ταύτη δῈ 
ἐκπλέοντα εἰς ἂμ ὠκεωνὸν πσεήτοικκῶὼς., ὧς 
"ισῖη ἐκρήγματθ' γεγονότι», ἅμα σὲ εἰς τίὼ 
δῥυθραὺ τὸν μδυϊλαόν, ἐκ φὶ αὐγύσῆου ναυ- 
τολῶν, ὡς οὕπω γιγονότ". ἀλλὰ κοὰ τόμ 
πρωτεα εἰσύγει λέγονται οἱ 6] 
Αλλά σ' ὅσ ἠλύσιον πεσίομ,νὸ πέρατα γαίης 
Αὐαύαηρι τοί μψουσι, ---- , 
᾿ς Πα ὃν κρὰ ὅτι ἑασέριόμ τίνα λὲγᾷ τόπτομ 

ὧν ἔσχατον, ὃ ζφυρθ’ πταρατεβες σϊελοῖς 

Αλλ' αἰεὶ ᾧφυροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας 
Ὡκερνος μΗσὶ,---- ὶ 

ταῦτα γοὺ αἰνίγμαθ’ πλήρη. εἰ σ᾽ οι νὰ 
σύῤῥοιυ ποῖκ σσαῤξαντα πὸν ἰδμὸν ὥξου 
ὃ ποιντὴς ἱσυρήπειοπτύσῳ μείζονα οἷν ἐχοιμῆν᾽ 
«αἰσιμ τῶ, «ὅσ αἰθίοπτας διχθᾳ διμρ διε, τσὸρ 
θμῷ τηλικούτῳ διειργομϑύους: τὴς δὲ κοὰ γρα 
ματισμὸς στχραὶ ἣν κξω,κοὰ κατὰ τὸρὠκεαν 

νὸν οἀθιόπων.. καέ ποι γοὺρ ϑαυμέζουσι πὶ 
κόσμου τῶν βασιλείωμ οἱ πτόρὲ σηλέμαχον, 
τὸ πλλθ», ὅ δι ᾿ 
Χρυσυῦ τ᾽ ἀλέκπροου “κε κοὰ αῤγύρου ἢ σ᾿“ 

λίφαντ-. 
“τούτων σ᾽ οὐσϊ)νὸς πλίω ελέφαν:»ς 6 

ποία σαῤ ἐκείνοις ὄτηψ, ἀπρρωπνέποις ἣν ἀ- 
“τάντωμ οὐσι"ἷς πλείσοις, κοκνομάσι, νὰ 
δίᾳ. ἐλ ἡ αδαξίᾳ προσίω, κοὰ τὰ μίχει δὶ 
ἰνδικῆς. πούπωμ σ᾽ ἃ μδὺ ὄυσϊαίμων κεκλᾷ» 
σοῦ μόνῳ δὴν ἁπασῶν. πίὼ σὲ, εἰ κοὰ μὴ ὃνο» 
μαςὶ καλοῦσιν, οὕπεως σσολαμβαψουσί γε, 
κοὰ ἱσοροῦσιψ, ὡς δὐσ' αεμονεςτίτίω, Ὑἰω) μὴν 
οἰ ἐνδεκίω ὀῦαι οἱσῖον ὅμηρθ.. εἰσϊὼς σὲ ἐμὲ 
μνκ αὖ. “ἢ σὶ ααθίαν, ἰμ δύσϊχέμονα πτῷ 
σιεγσορδύουσιψ οἱ ναῦ » πότε σῖ οὐκ ἰώ πλου. 
σία, αλλ κοὰ αὐτὴ ἀτσορΘ' οὶ ἡ πσόλις οὐκ 
σῆς, σκίωνδν αὐαῇρῶν . ὀλίγη σ᾽ ἡ αῥωμα» 
ποφόρ-. δ} ἰιὉ κοὶ ὧδ» “οὔνομα εὐρίξρ ἡ 
χώρα. σἤᾳ πὸ, κοὶι πὸν φόρτομ ἐιναε πὸν ποιοῦ 
σου οὐ "οἷς σταρ ἁμῖν ασαὐιον. κοὰ πίμιογονυ- 
νὲ μδὰὺ οὖ δύπτορᾶσι, κρὺ; τῦλοὺτόϊσι, οὰ πὰ 

κοὶ τίω 



ΣΙΒΕΞΒΡΑΕΙΜΥ "5. 37 
ἐτεχαεπϑ ἃ ςορίοἵ πηεγοδίιγα [8 ἐὰ ἢ, Τ Ως κοὰ τἰὺ ἐμπορίαν ἄναι πυκνίω, κοὰ σα ψι- 

λῆ, πότε δ᾽ οὐκ ἀπὸς, αὐ δῷ δὲ χάοιν δῷ αρω 
μάτωμ, εμπτόρῳ μλν κοὰ καμηλύτῃ γλύοιτ᾽ 
ἂν σις ἐκ δὴν τοιούτων φορτίων δυπτοθία, μεν 
νελάῳ σὲ λαφύρωμ,Ἀ σϊωρεωμσῖει στγχρᾷ δα 
σιλέων, κοὶ διιυχςῶψ, ἐχόντων κε ἃ σϊώσου- 
σι, κοὶὰ βουλομβύων σῇᾳ τίὼω ἁδιφαύειαν αὐ» 
“δὶ, κοὰ ἀύκλειαν, οἱ μδϑὺ οαὖ αἰγντήιοι, (ἃ οἱ 
πλησῖομ αἰθίοτοσυ κοὰ ααξσυ" οὐδ᾽ οὕτω τε 
λέως ἄξιοι, οὔπ᾽ αὐήποοι φὶ δὴ ἀτρεισϊῶν “δ 
ξς,κοὰ μώλιςτι σἦχ τίὼ κατόρθωσιμ πό ἰλι- 
πποῦ πολέμου, ὥς τ᾿ ἐλπὶς ἣν φὶ ὃν αὐ δ ὦ» 
φελείας, κα ϑιάντόρ ἀϑὲ τόν ϑώρακος τόϊ ἀγᾳ 
μὲμνον Θ- λέγωτοι" ᾿ 
τόν πτι οἱ κινύρης σίωκε ξεινήϊον εἰναε, 
πούθερ γοαὴ κύπρονσε μεγακλὲθ, --- 

Καέσῖϊὴ κοῖς τὸν πλέω Χόνον Φὶ πλαύης, 
λεκσέον μν οὐ τοῖς κατὰ φοινίκίω, κοὰ συ» 
οίαν, κοὰ αἴγυσηον, κοὰ λιθύίω γυϊϑαι,κοὰ 
“σὰ πόδι κύπτον χωρία. κοὰ ὅλως τίὼ καθ᾽ ἡ- 
εἃς στχραλίαν, οὶ πὰς νήσους. Εἷ γοῦ ξγία 

“ταροὶ τούτοις, κοὰ ἢ βίᾳ» κοὰ το κλεηλας 
σίας πτορίσαδ)αι, κοὰ μάλιστι στοιρα ἣν συμ- 
μαχησαντωμ τοῖς πγοωσὶμ, γὑτόσθῳν ἡρ. οἱ σ᾽ 
Ἐκὸς κοὰ πύρῥω βαρδαροι οὐσὲμίαν τοιαύν 
πἰω τασπγόρδυου Ἑλτπίσία, εἰς οαὖ πίὼ αἰθιο. 
“πίαν ἀφιχύαε λέγοτοι ὃ μλνελα Θ΄ οὐχ ὅτε 
μέχρι τῶν ὁρων πῶρ πεὸς αἰγύτηῳ. σαχαμῆν 
γαῦ κοὰ πλησιαΐχόδοι ἧσαν παῖς ϑηῦαες οἱ 
τοτεῦροι. ἀλλεὶ κοὰὶ οἱ ναῦ πλασίομ εἰσὶψ, οἱ 
κατα συίωΐϊω,., κοὰ τὰς Φίλας. ὧν ἡ μᾶν πῆς 

αἰγύσηυ ὄϊν, αἱ δὲ Φάλας κοινὴ κατοικίᾳ 
ἣν αἰθιόπων, κοὰ ἣν αἰγυσηίων. ὃ ουὺ ἐς ϑή 
ἔας ἀργμθθ-, εἰ κρὰ μἶλρι τῶν ὅρων ἀφῖς 

ΚΉΣΝ κοὰ πόραετόρω τῶμ αἰθιόπτων, κοὰ τοῦ 
πὰ τῇ βασιλικῇ ξρνίᾳ χρώαϑνΘ:,, οὐσῖρν ἄ, 
λργομ. οὕτω δὲ κοὰ κυκλώπωμ εἰς γαζαν ἀ- 
φίχθαε φησὶν ὃ δοϊνοσεὺς, μέλοι τό ασηλαΐου 
“πϑιληλυβθὼς ἀν ϑαλάσήας. ἐπὶ Ἑανα τις 
γοὺ ἱσ)ού δ που λὲγει. κοὰ εἰς αἰολίαν σὲ, 
κοὰ λαεερυγόνας » κρὰ τοὺς ἄλλους τόπους, 
ὅσου ποτε κωβωρμίσιετο, ἐκέσε φησὶν ἀν 
φίχθαε. κοὰ ὃ μλνέλα Θ- οὖ οὕπω; εἰς αἰθιον 
“παν ἧκον, οὕτω δὲ κοὰ ἐ- λιξύίω, ὅτι πεῶ- 
σέαιε τόποις τισίν, ἀφ᾽ οὗ κοὰ ὁ κατὰ πίὼ 
αῤσϊανίαν λιμίμ, πίὼ ᾿τιὲρ ττχραιτονίου, 
μϑυελαΘ΄καλξται. εἰ δὲ φοίνικας εἰπτὼψ ὁ- 
νομάζει» κοὰ σιδυνίους τίιυ μα ρόπολιμ αὐ- 
δ», σήματι συμήθει χρῖτιχι, ὥς, 

τρώσας τε, κρὰ οθρα ναυσὶ τσΐλαοσε. κοὰ, 
οὐ γαὺ ετ᾿ οἰνῆ(θ- μεγαλήτορι ἑἐδυ ἤσαν, 
οὐ σ᾽ ἀρ ἐτ᾽ αὐφοϊίω, ϑαύνε ὁ ξανθὸς μελία, 
Καὶ ἰσίίω οἵ ἵκανον τὸ γαργαρομ.- ὦ ᾧρς, 

διιτετη πιίπί πὲ σε Β1ς, ρίοσγαπι στατία τος 
τη λίαπΊ,εἴ Οὐοτγλιπηοητοσαπι περοτίαϊοτί ραγί- 
τετ, δζ «απιεϊατίο τα!  τεγυπη Δ. 1115 ςορία. ΝΝῖς 
πεῖδο πειὸ ρτίποίρα! θι5 ἔρο!ή5 Πππιαὶ δ τον 
φαπι πλαπετίθιι5 ορὰϑ εταῖ, απ δ Παδετγεπς 
αυοάετοσατοι, δύ ΠΡεητεῦ συρείεητ ργορτῖοῦ 
τίει οΙτίτατζ δί σἹοτίαπι. ἰσίτν Δεσγρτή,ΑΔε- 
τηίορεβῷ ρτορίπησί, δ Αὐτὰρ εβ ἢες οὐηηίπο 
ἱπορεβ εγαης ἶνες Δτγίφαγαμι ἔλπια ΠΠογῦ δαὰ- 
το εἤασεγαῖ, ρα εττίπι ΟὉ τεβ ἐπ Ρ.]]ο Ττο- 
ἴλπο πιασπίῃςἐ σείξα5.᾽ υἱ ςαρεοηάα 20 [115 
ἀπ{Π|τατίϑ ἔρε5 οὐίτεῖαι, Πςατί ἐς Αἰ σαπγεπίηου, 
πιί5 τῇοταςε ἔστε, 
ας Πσηῦ Ποίρίτῇ (ίηγτεβ ἀοπαιεγαι ἢ ἐπὶ 
ἸΜαχίπια γυρυίαςαβ πο] ταγαῖ σ]οτία ἰῃ οὐδ. 

ἸΜαίτι5 παηςῷ εἰτοτίς ἰρασίττη τη Ροτηΐςς, 
δγτία, Δερυρίο, δί Δίτίςα ἅπς ἀϊςεπαάξ εἢ, 
δ Ουρυί!οοίς, δ (ππιηηατίπι ρον πγατί τη 0 
ἤταπι, δ (πί.145. Ετοπίπι ἐπὶ αὖ Πί5 τα πετα 
ςουηρατγαίίε, δ 80 ἱπαϊτί5 αἰ ουτίαπ ἀο ργα 25 
ποπάίςαίε, ρου Ππηαπὶ αν 5 συ Ττοίαπέ 
ΡεΠΠΟςή ἔπεγαης, Πίπε σα εἶδ, Ομ πειὸ 
ἐχτογίαβ δι Ιοησίησαί ἔπεταπς Βαγθαγί, πα ΠΖ 
εἰ σοποτίβ ἔρειη οἰξεηταρᾶτ. ΝΜ] επ εἶδα ἐσσί, 
ταῦ ίη Δειῃίορίαπη ποπίῆε ἀϊοίτατ,ποπ συδά 
Δα πηαε Γεγπγλίηο5 ἃ ἐσγρτί πεπετίζ, ἰοτίαπ ἐσ 
Πίτη ὑγορίπηυίοτεβ Ἵ πεΡί5 ἐγδης σὰ τεπιρες 
Πατετογηιίπί. απ τεγῖ δέ χα απο λάϑγεπεπ, 
δ Ρμε]α5 ρειτίηεπτ, εγπιίηϊ ργορίησαί [αητς 
ααογαπι |α φυίάεπι δή Δερυρίιπι εἴς, ΡΗ 
Ια πετὸ Δειμίοραπι δέ Δεργρτείοτυπι στη 
πε ἀοπιίο[ἐππὶ εἰἰ, Ετπτῃ ἱρτε δή 1 ]τε45 ρίον 
[εξτᾶ ᾿ίςει, πε] Δα! τεγπιίποβ, αο} τἰτὰ Α ε- 
τΠ!οραᾶ5: δ ἐο δπηρ]έμ5, σαδά γοσα!ί ἔγεταϑ εἰ 
(εἰ Ποίρίτίο, μαι Π]ΠΠππ|ἱποοπαεηίςηβ. δίς δέ 
ΨΊγῆςες (ς ἡ ὐγείορυτη τείτᾷ ρεγαεηίης πν 
πυίτ, ἐπιατί ) ἰρεϊππολπι αἱ ρεοίσας, Επ͵’ 
ἐπίπι πἰρίαπιίη ἐχίγεπιο ςοηἤήξεῖς αι. Ἐτία 
Ἀεο!ᾶ χιίαςξ δύ 441 τὔνγσοηδ5, δ αἰίογῇιπι 
υρίσαπῳ “Ππετίτἴπ ἀπομοτίβ, εὖ ρεγπιεαίίε α{{. 
(ετίτ. δίς ἰοίτ Με ποῖαι ἐπ Α εἰίορίαπι πεηΐζ, 
{ἰς ετίᾷ ἐπ ΑΙ ςᾶ, απο αἰέςιρ δα τα ἰοςς αΡ. 
ΡΠ ουίτ. Ἐχ ́αο δ Ατάαπίς ρους ίσρτα Βαΐς 
τοηί ͵επεῖδαϑβ ποζαῖ Θοα {1 ΡΠ σπίςες ὃ 
Βί4οπίοβ ἱπίεν Ιοαπεη ἀππ|, (ἀ6πὶ εού πὶ πὲ 
τιορο πη ποπγίπατ, ςοπίπετα ππ|ξ ἤσατα, ϑίςας, 
Ττοαϑβ δαϊε, Ππιι}] ὃ Ηεζίοτα παυί, 
ΕΠ Πμα, 
᾿Μιασπαηίπη πες εγαΐ ργοΐοβ τὰς Οὐ ξησφος 0114, 
15 πεςοταῖ, Νϊεϊεασεῖ δίς (υὉ πεῖς ἤδαιμ. 
ΕςΠΠυά, 

ἰᾳαπταάευης δέ ἰλγραοα. Ἐπ ά, 
Ευραδη 

11144.λ; 

1{144.». 

τἰαά, [6 

{Π|44.. 
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38 9 ΤΒΆΑΒῸΟ ΙΝ ὃ 
Ευδασαπ ἐεαξεουσι ΟΠαίοίάς, Ετειϊτίααιῷ, 
Ἐσθάρρἤμο, ς 

δεατε γρτιιβ πάθε, ἔς τε Ραρβπβαῖαας ΡΒ 
ΠΟΙΠΊΙΒ, 
Ἐλτ ρτςτογοα οςί αΑἤ (πρεγαητ. Α ταί δύ σαπη 

ἔτι ΡΒοσηίςί5 τηεπιίπίῆες, ρεορτίε δ ϑίάοηςξ 
ἐοπηππιείδῆςοι, δεπαο:ίπαυίτ, 0 πΠοππαΐ 
{{{παηυίταπτ, ἡ σοηπυπιεζδη 445 ἐπίῃ] ογάίης 
σεηζῖο5,[Ἀτί5 εὐαῖ πιπςοίπιηοάπαηι ἀίχίηε: 
Ογρτῦ εἰ Ρῃσηίςξ, Δεργρτία {ττοτὰ ΟΒ ειτᾶ5, 
Ἀετίοραϑβῷ δά. 
Νε δὐτετη ὃ δίδοπίοβ ρεγαρτγαίϊε, δζ ἐὰπὶ 

ΔΙΏΡ 15 Ρεζεστίπατίοποπι χρυίπιαϊ, ΕΟ ΠῚ 
ξου]οίτατειι λα δι πιαρτείτας, Ππεγερετε- 
τεῦ π᾿ αὐπηπιεγεῖ εχ αγείβ Βοπίζατε ίε Ρεης πὰ 
Ῥεῖςε. Ἐς Η ἴεπαπι σαι Δἰεχαπαάτο ποίρίτα! ἐν 
τοῦ ἀςοςερίαιη ΔΌ εἰτι5 ἰοςί ποιπίπίδαβ. (ον 
εἰγοα δέ Αϊεχαπάγο πλυτα εἰτ5 σεπεῖίβ δα {1- 
ἤτετε ἀϊςίτ: 

ς Μιαὰ3.  ἐ[Πἰς ἐγ τατία, ααπὶ ρογίξσογε πιαγίγοε 

Ὁ 4)..., 

ετμ4.γ. 

Βϑίάοηίς, Θίάοης πεἢ τ 145 μαϊδσις ἱρίε 
Ῥιυ]ςμεν ΑἸεχδηάεσ. 
Νίαπι σιος Ρεῖ χαᾶ δ υεχίς ΕΟ επδαι, δέ 

Δρυα Μεπείδστη ἐχροηίς, Ὑ εἸεπιας εηίπὶ 
αἰοαιτεπ5,αίτ: ᾿ 
Ἐχεγυςε σγαίοτα ἄλδο, εἰ ἀγσεητεῦβ οὐηπίβ. 
Τρτα πιίςᾶτ αὐτὸ ρίςοία, ἢ ΜΕ ]ςοΐ θεῖ αὐτου, 
διἀοηίας τ αίττεχ πιτὴς οἰΑΥΠΊπλι15 ΠεΥΟ 5, 
{Ππσιπς ρίαοίάα ργοτεχετάς κἀς τειεγίατη, 
ἈΔεχοεεητίαηι ἀἐέξια δοςίρετε οροστεῖ, 

εἰς Μυοίθεγ αὐτοῦ «ϑίςσας εὐ ρα!ςῆτα Ορεγα 
ΜΤίποτγος ἀϊείταπίσν, δέ στατίαγαπη δί πηαίατε, 
εὐπὶ σι Ποτηίηες ἰρί! οὐπατί ΠΙ πγίβ αὐτίθτιβ 
«ΕἸ ερταΐί εἤσης, Ε]οπιεγαβ σγατεγεπι απ 115 
ἘΧΤΟΙΙεΠ5 οἰξεηίας, χιεπὶ Εππειβ ρτὸ ᾿γοαν 
Οἠςττδαί ογαῦ, αἱτ ς ΠΊ, 
Τρίς ἀεςουτεϊίηιοκ ἴοτο πἰποεῖαῖ π οὐδς, 
ἰἀοηῆ ἱπσεηῆς παγἤδιατο ατῖε ἐγεατιπῖ, 

Διταϊεδητῷ υἱτίὶ ΡΒ οσηίςς5. 
Μυϊτ5 εὐἰλον ε Ετεπιθί5 ἔα πι5 εἰ (εγπιο. 

ζ οπσε πει πη] ἀΐχετε 4αί ἐο5 Δ ταῦ ε5 εἴ 
ερυτᾶς, ποίξεγ αι Ζεπο μος πιοάο (ςτθ τ, 
Ἀειμίορας α΄ ςυπὶ δϑίοπής, ἄγαθαϑί. 

Βεγίρια σαί σαπὶ ρεγαοταίζα Πητ πιοῦεπ, 
ἦα ποπίπητς. δατίπβ εξ ποςα θα! ἐπιστατίο ἐπ 
φοςαίατςε, ατταὲ ρεύπηαίτα δύ σπη 5 {πη σεητ, 
ταπίσατα επχτίτίς, ΟΣ τίρ ρα ποηπα Π  αλτίατίδ “τς 
τίς ἐρίτπι ἔεσεγε ποπιεπ, Ορείπιὸ δέ πῃ Πος]ο- 
(Ὁ αἰχίςε υΐὰ5 εἰ Ροι[ἀοπίι5, φαΐ Ὁ σεπεί 
ςοσπατίοπε δύ ςοπιηγτηίοης πεγαπὶ ΠΟΙ Πί5 
τατίοτιοπι, 1 εἰ εἰγπιοϊοοίαπι ἐχρ]! τας Νὰ πὶ 
Αὐπηοηϊοτῖ, δγγουιηι, δύ Αναθ απι πατίο πιὰ. 
Θθδπι ρος ἔς [εχ σεπετίς ςοπίμηΠοπεηι, ει; 

ὉὩῈΈῈΟΘΩΒ ΔΑΡΉ. 
οἵσί᾽ ὄύξοιαν ἔχον κοὰ χἀλκίσία τ᾿ ὀδετον 
αὖ τας κοὶι στεπιφώ,ἢσε κύττῶς, ἢ σάφ’, ἢ 
παύορμ.καὶ τοι τὴ ἄλλ ὁ τι ἰμῶ ΤὉ πτοιᾶσιων, 
καίΐντόρ Ἀσῖγ μνηδδ)ύτα “ φοινίκης,ἱ δίως στρά 
λιν κοὰ τίὼ σισύναᾳ συγπαταλέξαε, φασιμ" ὅ 
στρ (ατόνσιμ ψνιοι. γεὼς μϑὸ γοὺρ τὸ τὰ ἐφεξῆς 
εθνῃ κῶταλέξαε, ἱκανῶς ἔχον ὅτως ἐπεῖρμε 

Κύσθν, φοινίκίιυ τε, κοὰ αὐγυσῆϊος Ἐπαλη 
θὲς, Αἰθιίογτας θ᾽ ἱκομίιω. -ττ 

ἵνα σ᾽ ἐμφίιωψ κοὰ τἰμὼ σταρκὶ τοῖς σιδονὴν 
οἷς ἀπφοϊεμίων τί ἀϑὲ πλέον γηνομλψίω ἐμ. 
φαίνει σις δὴν επαίνωυ φὶ σταῤβ αὐτοῖς σὐτυ» 
χίας κοὰ ἧς καλῶς ἔχον εἶτ᾽ αὐαλαξεν, ἄτα 
κοὰ τγχραλαθέυ δὐτεχνίας, κοὰ Ὁ τἰὼ ελὲ- 
νίω σεεξον αι ηοἷς αὐβρώποις μετὰ ἄλε, 
ξανόῇρου, διόπεβ στικροὶ Ὅρ᾽" ἀλεξανοίρῳ πολ 
λὰ “ιαῦσο ἀρκειμᾶνα λέγει" 
ἐνβ ἔσαν οἱ τοῖπλοι σπιμποίκιλοε, ἀβγα γῦ- 
γαιῶμ 

Σισυνίωμ, ἃς αὐτὸς ἄλεξαναῆοΘ: ϑεοεισϊήρ 
ἤγαγε σιδυνίθςν ἀδιπλὼς δύρὶ α σπτόντομ. 

τίω δοϊὸμ ἰὼ ξλονίω ππόρ αὐήγα γε νὸ πτῦξ 
ρα Ὅρ᾽ μενελάῳ.λὲγά γορ πὼς πηλὲμαχομ" 
λώσωρι κρητῆρα τετυγμδύομ, αὐγύρεος ὃ, 
σιν ἅντας, γουσῷ σί ἀϑὶ χάλεα κεκρζανταξ 
ἔργον ἡφαξσοιογτόρῳν οὲ φαιδιμίθ) ἥρως 
Σισυνίωυ ξασιλεὺς 5 ὅτ᾽ τὸς σὔμΘ» ἀμφεκ- 

λυνε 

Κα σεμενσεήσαντα,-- 
Δδᾷ σὲ δεξαῶτε πρὸς τὐόδξολίω ἀρημὲσ 

νον Ὁ ἀφαίσου ὄῥγον. ὡς λέγωτοι ἐθίωᾷς δἃ 
γα,τὰ καλὰ κοὶ χαοζδν,νὸ μασ ὧν ἐπεὶ ὅτε, 
γα οἱ ἀνῶρσυ" ἧσαν κολλίσεχνοι, οἴπλοῖ γ᾿ ῳ 
πρατῆρα ἐσταινῶν ὃν ὃ ὄὔνεως Ἐσίωκν αὐτῇ 

Ψ' ᾿ Σ 

λυκάον) φπσι γοΣ ΠΝ 
Ἑνίκῷ ζο᾽ κώλλει πᾶσαν ἐπ δερὺν 

πολλὸν. ἐπεὶ σισϑν δι" σπτολυσϊαίσίαλοι δ Κα, 
σκῆησανς 

φοίνικδι σἵ ἄγῳ εν αἤοσιν. ---- 
"ΣΝ κα φὺ δεν 3» ΄ 

πιριὴ 7 ὀβεμξωῳ στολλεὶ ἦδ ἐν). πιθανώ 
σάτι οἷ εἰσὶν οἱ νομίζοντες αδὺ ἀραθας λὲγι 

- ᾿ ες εἴ ᾿ ἢ “ Σ 
ϑαι. Ζίωμων σί ὃ ἡμέτόμος ἡ γράφφδτως" 

᾿Ὶ 3 ε. δ Ἀ , , . 

Αἰθιόστας δ᾽ ἱκόμίω, κοὰ σισθυνίας, αῥαθάς σε. 
τίω μδΡ οὖ γμαφίω οὐκ οὐᾳγκῷ κινέμ 

σπχλακαὺ οὗσουν. αἰζιᾷ δ σὲ βέλτιον τὼ πόν᾿ 
ὀνόματί’ μετιίχήωσιψ Ἶ σπολλίῳ πρὰ ἀϑυστοα 

λαζαν οὗσαν ο᾽ πᾶσι ποῖς εθνεσιν. ἀμέλει δὲ 
κοὶ ττοιοῦσι τινὲς σπαραγραμματίζοντόυ. . 
οἰσεὶ σῖ᾽ αὖ σύξειον εἰπτν ὃ στισειοϊών 6)» 
κἀνταῦϑοι ἀρὸ Φὶ τῶν ἐθνῶν συγ φνείας κρὺς 
κοινότι Σ 6)" ἐτυμολογ ὥμ, Ὁ γοὺ ἣν ἀρμᾶνί- 
ων ἔβν(Θ.-, κοὰ Ὁ τῶν σύρων, κοὰ πῷῶν ἀράς 
βων, πολαίμ ὑμοφυλίαν ἐμφαίνει κ᾿ 

Ι 

! 
᾿ 

! 
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ΤΓΙΒΕΆ 

σἰὼὺ διάλεκον, ὦ αὖ Δίσς, " εὖ Κ᾽ σωμα ἣν 

Χιρακίπρας, "ὦ μάλιςις καθὸ πλησιόχωροι εἰ» 

σι. σϊαλοῖ σ᾽ ἡ μεθποταμία ἐκ δ, τριῶν συ. 
νες δῷ τούτων εὐνῶψ. μάλιστε γοὺ οὐ τόρις 
ἃ δμοιότιις οἸχφαίνετῇ. εἰ σῖε τις ἀνὰ τὰ κλί, 
ματα γίνετῇ οχφορα οἷς πτῶσξύροις, πδιπλὲ 
οὐ πὼς ο(ἦσ μεσημθοινός» ὁ »οὐτοις πρὸς μὲ» 
σους δ ὅρος) ἀλλ ἀὠνκρατεῖ γε τὸ κοινόμονὸ 
οἱ ἀοσύρτοι δ.νὸ οἱ ἀριανοὶ, νὴ οἱ αρμϑώιοι στο 
φαπλησιως πτὼς ἔχουσι, κοὶ πες τότας, οὶ 

“πῶς ἀλλήλος. ἐκάζειν ὃ σίξ κοὰ τὰς δῇ εἴ- 
νῶν πότων κανομασίας ἐμφόβες ἀλλήλαις 
Εἶν. εἰὸ γοὺ ὑφ᾽ ἡμῶν σύρος καλουμλύος σα 
αὐ τ σύρωμν αὐμϑνί σον αϑαμμαίους κᾷ: 

λέ. τούτῳ σ᾽ εοιπρνίχε ὐὺ αὐ μλνίους,κοὰ 
«ὅσ αραΐξας,νὺ ὄδεμξος, πέχα ἣν πτάλακξλ. 
λίωων ὅτω καλουὺ ἣν εὖ αῥαξας" ἅμα κοὰ 
“δ ἑτοίμου σιωνδργοιῦπὸς πὼς ὧρ. ἀῷ γοῦ 
στὸ εἰς τἰὼ ὅδαν ἐμβαίνειν εὐ βῬωγλοσϊύτας» 
Ἐτυμολογόσιν ὅτως οἱ πολλοί. ὃς μεταλαῦον 
χες οἱ ὕὑςόδογ,ἀϑὲ Ὁ σαφέςόρον ῥωγλοσϊύτας 
τκάλεσαν. ὅτοι σῖε εἰσιν αὐάξωμ οἱ ἀϑὶ ϑάτα 
φομ μόῥος “τῷ αῤαξίου κτὐλπὸ κικλιμλοι» τὸ 

πτὸς αἐγυση κοὰ αἰθιοστίᾳ, τότωμ σ᾿ ἐσῶς 
μεμνῆδ! ὃν ποιντίω,, (ἰ πεῶς τότους ἐνὸς 
ἀφίχθαι λέγων Ἔν υϑνέλαον » καθ᾿ ὃν ῥόπομ 
ἔἤρητῇ τὸ πρὸς τότος εἰκὸς αἰθίοστας. τῇ  ϑὰ 
ξαϊ δε νὴ ὅτοι πλησιάζασιψ. ὁμοίως ὃκ δῤγασί 
ἐς, σὲ χεμαζισμᾷ χίρλν τότων ὀνομαζομὶ, 
νων. ὃ πολὺ γοῦρ ἰώ ὧδερ, ἀλλὰ τό! μήκους, "ὦ 
φὶ ἀφοϊαμίας, κοὰ τό γὐδύξου. φὐσοβον γὰρ 
᾿»ορθνρμεκ» ππίσαι. τοιοῦτομ σὲ κοὰ τὸ, 

πρλλῶμ αὐθρώτπτων ἰσῖῳν ἄφεα, κρὰ νόομ ἔγνω, 

τ᾿ Καὶ »», 4 ἿΥ τ πεν 45 ἢ 
Ἡ γαρ πολλὰ σταθὼμ, κοὶὰ στολλ᾽ ἐπαλκηϑεὶς 

ἠγαγόμίιυ. 
Ἡσιοσί Ὁ σ᾽ οὐ καταλόγῳ φησὶ» 

Καὶ κουύρίω αῥάβαεω, τίὼ ἑρμέων ἀκάκατα 
᾿ Κένα»» κοὰ ϑρονίῳ κούρῳ βάλοιο αὔακτος. 

οὕτω σὲ κοὰ «ησίχορ Θ΄ λέγει. ἐκάζειυ ὃν 
ὄξιμὅτι δῷ τότου κοὰ ἡ χῶρα ἀῤαθίᾳ ἰσῖῳ τό 
σεὠνομά ξρ. ὩΣ] ὃ αὖ ἥρωχς τυχὸν ἴσως ὅ. 
πα. οἱ δὲ πλώζοντες δβεμβους ἴδεν τι ἐθνΘ- 
αἰθιοπικον, κοὰ ἄλλο κηφίώων, κοὰ τοίσον 
πυγμαξωμικοὶ ἄλλα μυρία, ππῆου αὖ πιςόύ, 
φιντο, πὺς ζρῖ μὴ ἀξιουτίς,κοὰ σύγχυσιμῖ, 
να ἐμφαϊνοντόῦ' τό μυθικοῦ, νὰ ἱσοδικοῦ σά» 
ματίΘ ὅμοιοι σ᾽ εἰσὶ τούτοις, Κρὰ οἱ σισὺν!ασς 
οὐ σῇ ἡ] ποῦδσας ϑαλάε διαγούμϑινοι," ἄλ 
λοθέστου τό! ὠκεανοῦ, κοὶς τί πὸ μϑνελάου 

᾿ πλανίω δξωκεανίζον τοῖν, κοὰ γοὺς φοίνικας 
σὲ ὁμοίως, τῆς σ᾽ ἀπιςίας αὕτιορ οὐκ ἐλάχι» 
[5 ᾿ αὐ: Το ἢ σι τ" Ὲ 

σον ὄξι, ὦ οὐ αντιοῦ] ἀλλήλοις ὧὺ λέγοΐαρ, 

ῬΈΉΠ Δ. 5. 39 

Πασαλπι,ίεα υὐπεπ ἐγ 15,{{ΠΠ6 σοτΡ οί ᾿ίπεα 
τηεηΐα ςοηΠ66γς65 . σὰπιὶπηαχίπι Πηϊτίπνί [πτ, 
[παϊςίο εἰἰ ΜΜείοροταπιία εχ Εἰίςε ττίϊιι5 οοπ, 
{ίτατα σεπείθιιβ, ργαείριό εχ ἥς {πη ]ίταο 
πιαηϊ [εἴτα εἰ, ιο ἢ ηυα ίπόητ ττΠ5 εἰ ἑπγα» 
τ ἀΠεγεπτία, Ἔα ας ρ! ατίπιαπι Ετίητογ!ρτεπ. 
{τσ η865 δ πηεγί ἀίο πα! ε5 ρορυ]οβ. δ σιιπι ἢ 5 
ἰητον {Π 5, ρταςείρας αι! τεσίοπίβἐποοαπττεῦ 
πιίηος πχεάίοϑ. (ε σιοα ςοπητηπης εἰξ οὔ τί» 
πεῖ. ΔΙγγῇ ας δί Ατίδηί, δ Ἀυπιεπῇ συὸς 
ἀαπιποάο ραγίτόγίε παρ εης, ες αὐ πὸ5 δ ας 
ἐπαίςεπν. Ἐ]Ατατη πετὸ σεητίαπιαρρ εἰ Δτίοποβ 
ἑητοτ (ς αιτάπη {{π|{{6:5 εἴα ἐγετιῖν, ᾿ρῇ! ἐπίπι 5γ5 
τί, Π105 δυίοϑ ΠΟ5 ἐρί! τοςζδηλ5, Διιηςηίοϑ ες 
Αταπιπιεοβ ποςαηΐ, Ε]υίς δυτεπι υἱετί Α τ 
πιεηίος δ Αταῦ85, ἃ Ετεῦρος, (στα ςί5 ἔου 
ταίϊε ἱρ{{5 ῃος πιοάο Ατααβ ποςσδητίθα5. δ. 
ταί δύ δὰ ἰ4 πότ ἀσόλθιη! Πρσηϊβελτίοπε, [ἃ 
εἰξ ἐγ πλόϊο σία ἀἀίσυδητε. ()λυἱΆ επίπι τείγαπὶ 
(δ εδητ, [4 εξ απτγδιαγαϊτί Ἵ το] οάγεας ηιιαί! 
ἀπίτίςοϊαβ, αὸ5 {π(τρίεπτοβ ροίξεγί παῖσο 
ρει ποπλίηί5 εἰν πιο] οσίδιη ἀρεττίι5 Ττοσΐο. 
ἄγιας αίχετε. ΗΠ ἐκ Δταίθαβίαπε “αἱ Δ6 αἷσ 
τογαπι {π5 Δταθίςί ράττεπὶ πεγοτδα Δ ἐργ, 
Ρταπὶ δέ Α ετπίορίαπι, ποταπι πχεμίηε ρος 
τα 1, δύ αὐ εο5 επεῖαί ργοίεξιίοπει ἀἰχι ς 
ς«τεα δή εἴ, δ εο δά Δειῃίορίαπι ΄πεπὶ ἀἰχὲ 
πιοάο. Ἐτοηίπι μέ σαοῳ ΤΠεραία! ργορίησυΐ 
{πη ΠΠἸΠ τοῦ ἤοη Θροταη τ, τ σοσα πα! στα, 
τία ποπηίηατί παι εηΐπὶ πος λα] ἐΠειιτεγ 
Ρετεστίπατίοπίβ ΙΟσίπηασίτατε ςεϊε τίτατε, ε- 
[Ιεθ εγγίπγιπι εἰἐ παπο,ἴαπὶγεπιοῖα ρεγασταῖε 
Ιος, [ας δ {Ππ͵ά εἴτ, 

Ηίς ποιηίηϊ πιυϊτὰς αὐ εἰβ υἱάϊε, δέ ρεξϊ οσὰ 
ποις, Ἐτπος, 

ΡΙατίπια ρεγηροί]ας, πη ίδζυ οὐτοσίθας δόξα, 
ΕἸεΠο ἀυ5 ἔῃ σαταίοσο ἱπηασίτ, 

Διιαϊσαί ρει! λπι σαλπὶ Ηεγπιδοη σοπιζ, 
Ἐς Βει((οἷήο ἀίσηα ρε!]ατεσίϑς, 
τ αἱζ ϑεοίςῃογαβ, Ογεάεπάσιῃ ἰσίταν εἰ, 
αυὸᾷ αἱ το Ἀταβία ίαπιτίτπι Ὁ μαι πα θαζα, 
ἘΤεγουπι ποτὸ ἀππί ποησ ἑοτιαῖς, (τ αι» 
τειη Ἐγέθηρος πησοπῖ, ργοργί σπππαὶ ἃ εἰῃϊν 
ορίᾳ σοπας, δ αἰίπα Ὁερῃεπούινεῖ οττί πὶ 
Ῥυρηνοοσιη, δύ αἰτία ἰππυπηογα 4. τΐΠιι9 
ἐγ ἀΠ}Π τατίς τοί απεγεπτἊατν, ἐσπΊ ρυοείοῦ ἢος 
συοί παι Π46 ἀΐσηα ργοξεταητ, σααπάξ ρος 
τίς δύ ῃ] οτίςα ἤσιτε ςοξΠοπεπὶ ἀεπιοη. 
{γδησ, ΘΗ] εϑ (9 ΠΠΠ|8 ἀητ]αΐ δία οπίοϑ τη π1]4 
τί Ῥευποο, αι δὲ δή σοξαπαπι οι, εα ἵ16σ 
πείαδί εἰτοτς ὃζ Ῥῃοσηίςα Ἴχτία οςοαπῦ ροπελ 
τ65. ΓΠαἷτ:5 αὐτ πος] τατί5 σασία εἰϊ πὸ πιί- 
πἰπιαγ αι ἃ Πρ ήρί5 ἀἰςζάο ἐπυίςῦ αὐ πετίαπῆ, 

4 2 (υἱάαπὶ 

Οὐ: 



Ἅ.:0 ΞΥ̓ΒΑΒΟΝΙ9 ἘΕΟΌΒΑΡΉΗ: 
Ὡυἱά εαίπγ ΡΗ οσίςδ5 δ δίφοηίοβ, σαί πο- 
Ὀὶ ρτορίπηϊίουοϑβ αηΐ, ἐχ οσόδηο ἴῃ σο]οηί- 
5 ἀεάυεέϊος εἴδε τγλάδς, Ετ ηυΐα ἃ πιατίτιοτο 
σης, Ῥιμοσξηίςε5, ἰ εΠ χυδτοβ πσοοῖος απΠπε 
αὐήςοίσπτ, οι Π 1 {{Π10 5 αὖ {15 ἐς ἀϊευπε, 
88ηε οετίαπη απ Διετῃίορίαπι ίπ ηοἐξέίαια ΡΗ ος 
πίςφηλτγαάιτοᾷτ, δ γτε5 ἀε Διηστοηιοία σείί45, 
ἔπι ἴορε ςοπεισί(ς αἰσπτηοι αι ἄςη ρεγίοςοο 
τῦτη δὐςτεγᾶ, σὰς ἀἰσυητος ἱς πογδητίᾷ, (ς ἔν 
δυΐα ροτίαδ ἤσαγα, δίς ρεπεβ ΠΕ ΠΟ αἴ 
Δἰίος απο τοίους Αρο  οοτ5»Π εἰςίεπϑ ρτὸ 
ἐσέϊὸ ατεπὶ ἐπ τηοαζ {{8 ΕΤοηγεγ τε ρι5 αρρὸ 
Τῖτ. α 5 ἐπίαι ΗΠοπηοτί δα Βοητᾶ δέ Ἀεσνρτᾶ 
Δρροπίείη(οἐτίατηι σαιίλτα5, το ἡ σαπὶ σχίν 
εἰ ςοπιπιειτοτγαῖς ΕἾ τ, ΠΟῸΒ ἴα “ἢ εχ επτίᾳ 
«οπϊητοπιογαζεῖῦ,  ποη εχίεπεία πείαϊ ἐχίν 
ἀϊοικτία ρεῦ ἱσποτγαπείαπι, ΠΕ οὐ ππὶ ΠεπΊο τ 
εἰ ἑη(οἰτίας οὐἐπιίπατεῖ, αι [Ἐπιίζαπεβ. δ Ιο 
σα τετοητο5 σςαρίτα Οἰςίε, ἃ Ργσπιαος, Ηδςς ἐν 
πιίπι Παιτά ΕΤοπιευ πππεξα σα οί Πποῦες, απο 
ταῦι ἐπιπηοτο δύ {{Π| οχίξεηε Ρυσηγαί. Νεῷᾷ 
Αἰοπιατίβ πί ἀἐσίξος ἐπτοτίς 305 αἱοϑ ρεβ 
αἰ σίείς (σγέδίτ ἶνες Δ εἰσῃνἹ, χα «Δαίπο ςαρὶν 
τς, δ οου]ατίς ρεςἐοτίδι5, δέ πιοποςυΐοβ Ὁ υἱ 
Ῥπυς5 ἢ τερυβ ἢςς ἐρ{15 φαΐ ρεάείεί ἰσύπιοης 
Εἰἐοτίσ ἔογπταπι σοπ(οτί δας, πιεητς πη πτον 
τίς αὐ δι Βεϊσίσηιβ, αἰΠ ρυ απγεηία εἷς τοπν 
(τίθετε ρτοβίεαπίατ, Ναης ἐπίτίο {ξατίπι ο[85 
τασι εἴτ, εο5 [λυ ϊλ5 ροητε τα ςοπίεχεῖς, π 
φοεγτεγαπιίρηοταητίαπ, ἐς ἡπηρο Π ἡ] πππ1ῇ. 
πππτζτο αὐηγίτατίοη 5 δ πο τρτατίβ σγατία, ἂς 
Ῥεῖ σπογαδητία ραξαητατ τη πηαχέπγε ὃζ σίας 
«τ ἤτον τα]α ἀεὶ οσςαίτίς δ ἱσπογαῖίβ ρεῦ αν 
Ῥυΐαπηεπτα ςομίςθιης, (φιεγὰπι  Πεοροπὶ 
Ῥαϑίπεον ἀΐςελατ [εἰς (αδυΐαϑ ἐπ δἰ οὐ πᾶῦ 
φαίσγιιαι σΟβ ταί, πιο 58 χαᾶάτα ΕΤογο οι, 
δὰ Ὁτοῆδς5, Κ Ηεϊληΐςσαβ, δ σατο, σαί τε [πν 
αἰαε ττοτίς ρτο ἀίάεγσης, Ν εὐτιπὶς οΡτίπσεη- 
τίδυς οσξλπο; ἴῃ Ρυ]α πιο άπ ςοπιητεπιον 
ξατίηι εἰ ξ, πατη ας {10 ςοπίςζξιγα ροείῳ ςίς 
(4 εἰν, ΔΡ ἀηπαυση επίπι Πςοίτατί 5, δ ΑἴΠὰν 
τηοπίραϑ ἄς ΟΠατΥΡάΐ υἷας ἱρίε ςοηίεοίτ, 
(ὐὐπιταπγοῃ {12 ρεπίτυ5 Π]Ποηλοι Ριἠφείο πε 
αυσζ οχήτγατ, ξ ἐκ ἤ5 ἡεὲ ἄς ἔτετο Βίςαϊο ἃ 
Εϊξοτία ἐγαάππε ἀπε ςραταία. ΓΝ ΔΠῚ ςαπιί5 
ἢοι ἀΐς ποόξαζ τοςανίσβ, {τον {ΠΠ Ὸ Πς αίχετίς, 

ὉὈΦ 6. ΤΠ γίς ἀϊσγεπομς τεσ οεδεῖ ἀεί ςγεαχαϑ. 
ΕΪατά ρον Ει οτίατα ἑσπογαηείᾳ πος στ {|- 

ἐρίςαπα οἴδ, ἐς εἰ ΡοΥ τοϊίο ας τειγούξ ΠΕ Πὶ 
ἱπτουΐοαποησα (τος ρεγηγαί δα ἰσοίταιειν 
«επί στατία, αὐ ρ 5. που θὰ πηεηδοίαπι 
τυίίςοεύος, σαπὶ εὰ αὐχίτ Ὡς ἢ πιο 11. 

"δίδου, Γρχῷ ἀἰετοποπιίητοι (χες ἀεί οτεἤιχι5, 

οἱ μϑ) γοὺ πκοὰ «ἷὺ φοίνικι ουκοὰ (δὺ σιδὸνΐχο 
εἷὺ καθ᾿ ἁμᾷς ἀποίκους Εἶν δὴν οὐ τῷ ὠκεανῷ 
φασι, πε οσιβοντοῖ κοὰ σα τὰ φοίνυιδυ κασ 
λοαῦηρ, ὅτι κοὶ ἡ ϑαλαήα δβυθρέ. οἵ σ᾽ ἐκά 
νους οὐτωγ' εἰσὶ σῖ οἵ κοὰ τίιὼ αἰθιοπίων εἰς 
“πἰὼ καθ ἡμᾶς φοινίκίω μετώγουσι. ἢ πὰπε 
οἱ τὰν αὐο)ρομεοῖαν οὐ Ἰότομσυμξϊιμαξ φκ» 
σιν, οὐ σίαπτα κατ᾽ ἄγνοιαν γοσπικίω Κοὰ ὦ 
τῶν λεγομῆύων, ἀλλ᾽ ον μύΐᾳ μᾶλλον χήμαν 
«τι κα ϑάσρ κοὰ τὴν στα ῤ ἡσιύσίῳ, νὴ "οἷς ἀλ’ 
λοις ἃ ποφόλει ὃ ἀγολλόσϊωρί)5, ὅθ᾽ ὁνβόστομ 
τἴδατίθησι τοῖς ὁμήρου τοκῦπος εἰσϊώς. τὰ μὴν 
γα μήρου, τὸς ἁδὰοὸν πόντου, ποὰ τἰὼ αὖγο 
σῆου σταρατίθησιμ. ἄγνοιοιν αὐτιώμαν Ὁ". ὡς 
λίγειν μδὸ τὰ ὄντα βολομϑύσ, μὴ λέγοντι: 
σὲ τὰ ὃν ταν ἀλλ τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα κατ᾿ ὦ» 
γνοισιυ ἡσιόσῖο σ᾽ ἐκ ὧν τις αἰτιάσαε ἄγνοι 
αυγεμύκασας λεγθνηος, κοῖς μακρυκεφαλσ, 

»ἡ πυγμαξας δύξ γοῖρ αὐ ὅμήρα τοεῦ το μῦν 
βδύον τι Θ-, ὧν ἐστπκοὰ ὅποι οἱ πτυγμαῖοι.οὐσ 
ἀλκμοαῦθ- Ξεγωνοστοσίας ἱσσρσιῦπ Θ΄ οὐσ 
αἰσιύλυ καυοκεφάλοςἡ «δονοφϑάλμος, νῷ 
μονομμάπους. ὅπ γε δ δὲ "οἷς πε(ῃ συγγρᾶν 
φύσιῳ οὐ ἱσσρίας ἀράματο πρσέχομῆν πόδ 
στολλῶμ, ταὺ με ὄδομολογ ὧν τῇ πύιδμυθογρις 
Φίαν φαίνεται γοὺρ σὐθος ὅτε μύθους παρα» 
“πλέκασιμ ἕκοντες, δκ ἀγνοίᾳ ἣν αν δ» ἀλλὰ 
πλέσε; τῇ ἀδιυ ἣν, τόνα τείας τὺ τόῤψεως 
χίοιψο συ κῦσι ἢ κῶτ᾽ ἄγνοιαν ὅτε μάλιετε, 
“ιβανῶς τὰ τοιαῦτα μυθδύσσι ττόρὶ τὶν ἀσϊᾷ 
λων, κοὰ ἣν ἀγνουμλύων. ϑεόνομπιθ ὃ ὅξο 
μολογεῖτῃ φμίως, ὅτι κοὰ μύθες οὐ πιαῖς ἱσορξ 
τας ὅδε, κρέίἥ]ου, ἢ ὡς ἡρόσιυτ-, κοὰ κίασιας, 
τὐ Ἑλλανιτος, νὼ οἱ πὸ ἐν δι συγγρόόψαντες, 
περσὲ Τὴν τό ὠκεανοῦ σεχθῶν, εἰρκτῇ μδὼ οὐ 
μύθου σιέματι. κοὰ γοῦ πούγου σοχρέζεανη σίει 
σὸν πιοιντ ὦ, ἀν γα δὴν ἀμπτώτεων κοὰ δἶν᾽ 
σλεμμνυοίσϊων ἡ χροίουδόις αὐ μεμυθδὺ» 
σοί. οὐσὶ᾽ αὐτὴ παντάτγτασιμ δμήρου πλι» 
σμα οῦσε;, ἀλλ᾽ ἀν Τὴν ἱσορουμθύων δὲ Ἃ σι» 
κελικὸν πορθμὸμ διεσκόυασμθύφ. εἰ σὲ στὲς 
φὶ σαλιῤῥοίας γινομῆψης καθ᾽ ἑκάςίω ἡμὲσ 

ραν κοὶς νύκτα, ἐκῶνιΘ’ τρὰς εἰρηκε" 
τεὶς μ γαῤ τ᾽ αὐΐασιψ ἐτο᾿ ἥματι, τρὶς σΐ 

οὐὐαροι βίει, 
λέγοι τὶ οὖν τὸ ὅτως.δ γαρ κατ᾽ ἄγνοιων "ἢ 

ἱσορίας «σσολασῆτον γηυεῶπε ὅν», ἀλλὰ πρα 
γῳδέας χείοαν γὼ φόδου. ὃν ἡ κίρκν πολὺ τοῖς 
λόγοις πτξείθησιμ, ἀρβοπῆς χέοιν, ὥς σε Εἶ, 
“ον σύσυς τῆν αμέγνυ ὅλαι, γὺ αὐτοῖς γουῦ Οἴςς 
ἔπεσι γούτοιο εἴρπκον ἡ κίρκφ' ] 

τοὶς μϑν γαῦ τ᾽ αὐῥεσιυ το ἤματι, τοὶς σ΄ 
αὐάαροιξοῖε, 

Δενόμ 



ΤΙ ΒῈ ΒΒ ΡΙΒΙΜΥ 9. 4: 
Δανὸν μὴ σύ γε κᾷθι τύχρις ὅτε ῥοιβσϊύσεις Τ εις εἴ ἰδέης βιοτίϑ ἰοτδεητε ΟΠ τυ αί, 
χαρυθσὺς, (σίχθων. Τε πεαηὰς ἃΡ μας ρείϊε (εγυδιετίς Ἐπποί “ 

Οὐ γαρ κον ῥύσαι τύσ᾽ σα ἐκκακδ, δσῖ οὐ. σαι5, 
᾿ Καὸ μίω παρὲτυχὲ τε τῇ αὐαροιβοϊάσεδ Δἰηαυί ἐὰπὶ ἐπ Οὐδίοπειι ἐποίάε ΝΊ γῆς, 
ὑσϊυοσεὺς» κοὰ δκ ἀπτώλίῃ, ὥς φησιν αὐτός. πεςταπηζ,ατίπηαίτ ἱρίεπιεῖ, εχείπ τι εἰδ, 
Ἡ μὴ αὐεῤῥοίβοῖασε ϑαλέοσης ἀλμαρὸν ὅν, 1ΠΔ4 αυίας (ΔΠ{Ὁ5 ἰογΡεραῖ Ὁ ἀηαοτε ἤπιόξιιδς χηβίφομ, 
- σίωρ. (θὲς ΑΠεσοτοι!εθραν ςαρτίῆςί ἐπ πετείςε [ππηπλ, 
Αὐτὰρ ἐγὼ στοτι μακρὸμ δβινεὸν ὑψόσ᾽ ἀόδ. (αἱ [Τετεγαπι ἤχιι ςειιπείρεττο, 
“τῶ, πτωσφὺς ἐχόμίω ὡς νυκτό)ίς. ---- Τοϊετδης με πατπίτασία, δύ δἷρ εἴβ ται πὶ 
Εἶτα πόδιμείνας τὰ ναυώγιαννὸ λαξόμνος τεγςαρτας (Δ1ππ|5 σπαίίε πᾶς (γος πγδείτο εἰ, 

στάώλιψ αὐδῇ σώζοτῇ. ὥς τ᾿ ἐψόύ(ωτο ἡ κίρκψ, δ Πουτ ποςί!ς ες Ππ6Ὑ τῷ ἀϊετευοπιρτο 
ὡς ὅν ὅδ», κἀκάνο δ τοὺς μὴν γαρ τ᾽ αὐμισιν Ὀϊδῷ ας τεοπιίς, σαπὴ [τ πὐππο 1 (ὰρ εἰ]ατίο 
τσ ἡμαῖο, αὐτὶ 7 σίις ἅμα.νὐ φὶ σαδρβολῆς αὖ οπιηίθιι5 υἱαγρεῖ,  Λάε τον Ρεατοϑ, δ τεῦ 
Φὰ τοιαύτης συυήθας πᾶσιψ ὅσιις, τρίσμακα ἰηξο!ςε5 ἀϊίταητ, ες ροεταίρίς, Ἱ εἰ δ εατί 1) 
οίσς, κοὰ τοισκθλίος λεγόνπτωρμ,ὦ ὁ πτοιμτής" Παί, εἴτεΥ Βεπίσπα,οΥ Ἐχουϑ 5. πττεγῷ η0ὰ- 
τοισμάκαρες σϊαναοΐ,"--- (ϑά, τεγῷ βελτί, Ἐουεὸ δίςίβ εχ ἰοςο Πσηιτη δες 
Ἑαὲ φασασίψ βίλλισος, νὸ βιχϑτί τε Εἰ σεβρα, τε, χοῦ αἱίησαο ποάο πειίτατεπν αι πιο απγί, 

ἴσως σ᾽ ὧν ἄς νὸ ἀῃῷ Φὶ χώρας τεκμήραιτο πε ἀίςαι. 414 επίπι αποα Βές ἐπ πττοας αἰεί 
ὅτε ὑπαινϊ ἤνταί πὼς ἢ ἀλπθίοι μάλλον ἃ, δόποζ8 τεσίροτε ἤατυεῆσχιιβ, πιὰ σίβ ςοπιτε- 
φαρμόποι τὸ σὶς γηνεῶν ἢ παλίῤῥοιαν, (5] τίς ιιάτα 14 απο ταπῖο τόροτε τοῦ ἀἐπηεύ- 
ἢ σιυάμφω γόνου θυ δ ἡμόδας, νὰ νυκός, ἰὰ πιληεατῖ παυϊταρία, τατἀέποτοτεήςί ς ορ 
Ἀ το ρὶς Ῥσουορμ χρόνου μέϊναε τὰ ναυάγια ὗς τατεῖ, δ «116 πὸ ταπίβ ἀδιπογείατ, 
ποβρύχια ὀψὲ ἢ αὐαθληθίισαε τοθομῦῖι, κοὰ (ΟΟστίπιιέ ἰρεέξο,τεπιουίς ἀ εχ αηυοτε γεῖγο οὐ, 
σιυμυεχῶς ποϊαομβύῳ τοῖς κλάσδις" ( ατραία πε] ργουᾶ,ίεα ρε5 ταγαὐιηνα πεηίς, 
Νωλεμέως σ᾽ ἐχόμίυ,ἡφῤ δ εμίσειην πίσω ()πληάο ἐ ΞΟΠ] πτἱγ ςοσπα 84 ἔεγοιηα τρίς, 
ἰὸν χῦἡ βόπιν αὐτπιςγεελόυμάψῳ σέ μοι Ἀλθρν Ατῳ [ου Πτος ἀ  πάίςας ογάίπε τὰ Εἰτ28, 
Οὐν ἦμος τ᾽ ἀϑὶ δύρστομ αὐλρ ἀγορῆθον αὐξ, Τεπιροτς π πος τείοπδηϑ καί ραῃἀίτ ἄσημα 

τ’, Οβδιυθαίς. 
Κοώωμ νείκεα πολλοὶ δεκαζομθύων αἰζιῶμ, Οπηξὶα Πα ποίαδίϊίς οὐταί4 ἐςπηροτίς ίη- 
Καὶ πότε σϊήμοι σῖδρα: χιούξδιος ὄγεφχκαύ ἀϊοίαπι ἐχμίθεης, ρταίεγτίπη οὐτπὶ Ὁ εἰ ΡΟΥΩ͂ π» 

θκ. τταύτα καὶ τοχῦτὰ χρόνο τινὸς ἐμφασιν ἀξ τεραίῇς,πε σσπιτηίτου χυίάερι απαίτ, δα 
ολόγυ δι σϊωσι. ὦ μάλιϑοι ὁ τῷ ἑασόραν ἀδ, ἀο ίυάεχ εχιιγσίτςα, σατο Π{τς5 πιαϊτας αἰ- 
“ναι, ὦ μὴ κοινῶς ἐποιχ,ἰυὐίκο ὃ δκαςὴς {πάίςατ: υἱ τα πε] ἰοπσίογεμ σπληΔπ|τηοτᾷ 
οὐίστνρ. ἀλλ᾿ ἰὑξκα κοίνωμνείκεα στολλὰ, ὥς ρτοτγαμαι, ΔΙ οααίη μδυά σγεαιδήειη πασίτασ 
πε θραδιύκε πλέονι. τὸ ἄλλως σὲ ὁ πιθανίω σίο ΠΡ ετατίοπε (υθίεοίες, ἢ ρεία5 φαάπι εχ. 
οὖ συΐτεινε τῷ ναυαγίῳ “ἢ τωαλλαγίω, ἐς τταϊχετετατ, ς  ἐε πίπι πταΐτο τεῖγο τεῆαχιβ ἐρίς 
πεὶν ἀφασαδδἰιῶαε πολὺ, τὸ αὐτίκα εἰς τοῦ τοςίάετοτ, ὲ ἐρτομξαίταιτ ἈροΙ]οάοτας Ολ], 
“πίσω παλίῤῥας μετ πιτῆγν. ἀπρηλόσίως Θ΄) [{{πτὰςἢ ,αΠΠ τίς 5 Ἐγατοιξ επί, αασηίᾷ "τες 
ἑωντιμᾷ καλλιμάχω, σιυμυπγορῶμ ποῖς πόδι ἐν εἰἴετ σγαπιπχαίίςας τΠπτὰ ΕΠοπιετίςᾷ παίειν 
φατοδογνν. διότι, καὶ πόρ γραμματικὸς ὧν, δι ἐχισιίογειη ρεῦ οοοδπί ΙοςΟ5 ςυτίαπι οἴτοᾶ 
“δα Τδ ὁμκρικίω κσυσθεσιμ, νὸ Ὁ σξωκεαν, ππεπὶ οἵτουζ αἰϊοτίς, λυπῇ ποπιίπασ, ἃ οσ- 

᾿ σμόρμ Ὁ τόπωυ πόδὶ ὃν τ πλονεν φράζ',καῦ ογτᾶ, το {| πα ΠΠὲ αυτὰξ εγγοῦ ἐχείείς, ηυπ 
“ψὸμ τὸ κόρκυραν ὀνομάζς:, 7λ᾽ εἰ μὴν μησίαμξ τοῖυπι ΗΟπιοτί Πσπιεητ εἶδ, τοὶ ἄτι ποτορα 
γίγονῳν ἡ πλαύῃ, ἀλλ᾽ ὅλου πλάσμά ὄξιγ ὁμά τίο.Βίπ απίεπι ἐχτίετι σευ ὰπι αἰτία ςἰγοαγα ἰοςα, 
5 (δ, Ὀρθη ἡ ἀϑυσιμησιριν εἰγέγονς ἦλ, πόδὶ ςοπίοΠίπι Π|4 ἀΐσεπάα ποτ, δύ {ΠΠ{π ςογίσοι 
ἄλλυς᾽ τόπτους, σξ λέγῴν δυδυϊς, κοὰ πόδ τέ ἀλ εἴξ ἱσποταπτία, Τοτπν ἀατεπι εἰϊς ἤσπγῶ- 
νας, ἐγτανορίζμϑα! ἅμα πἰὼ ἄγνοιαν" μή τι ὃ ταπι, ποηπαηιαπὶ πετί{{πλη}ς αἰ εἰτοτν ]αεπιδά. 
ὅλου πλάσματος Εἴ τε!θανῶς λεγομθύσ,κα, τηοαά οἰξεηἀίπιυ5. ἱΝες αοτ Ιοςοσᾶ ργοας 
ϑιίπόῃ ἑχλσϊεικνυμᾶν, μέ τ᾽ ἄλλων τόπτωμκα πιαίοτ ἀεπγοπἤῆτατοτα εἴ Πάς5. Ετ ὰ οὐπιϊπατέ 
σὰ πίσιυ μείζω στεικινυμέων. ἀγολύοιτ᾽ ὦ οπε ΠΡοτατί (αἰ Ππιαςῆιις Ροίΐϊες, ἵΝες επίπι 
πῆς αἰτίας ὃ καλλίμαχ. οὐσί ὃσκήψιΘ: ρτοὲ Βεορῆας Ὠεπιειτίαβ, χα απογπηάλπι 
σὲ σϊκμήτοι Θ’ δ. ἀλλ κὸ Ὅρο᾽ ἀγργλοσϊώρῳ ΑροΙΟάοτο ἀε!οτᾶ ςαυπὰ οχείτίς ααττοτῆιβ 
ἣν ἁμαρτιῶμ γνίωμ αἴτιον: ἐκᾶν - κατέφας Ογξίςεπα ᾿Νεδητῃς, απ ίτίοίς ςομιζασίςει, 

4 3 ἹΝεαπιμες 



ςΤΆΔΒΟΝΙΒ ΘΕΈ ΟΟΆ ἊΡ Η, Γ᾿ 
ἸΝεδητῇ 65 εαἰπὶ ἀίχεταῖ, απο Δγσοηδαίς δά 
Ῥμαπη παιίσαπίε5, Ε]οπιετί δ σατεγουατη ἀ{ν 
«πο ρετπαιίσατίοπε ςοποογάδηβ, [Ι4εα πΊὰν 
ετί5 (ας ἀρυτα (γΖίςιμη ςο]]οςαίδητίη ἐδ τε, 
σίοης ρῥτϊπείρεπι, πεφυδαιδπι πεγὸ ἜΧρίο 
ταῖαπι ἰαίοηί5 ρεγεστίπατίοπεπι δά Ῥηαίπ 
Ἑουπεγιπι παδιυίς: Πος πο πιοάὸ ςηιατίς 
ΔΌΉοπιείο, (πα ετίαπι (τή ρί[π5 5 τεριν 
σηδί, ΕἸΟΠγει 15 ἐπίπι ἃς]! πὶ, δ Εν βτιπΊ, 
δ αἰίαἱοςα ρορυϊαιῇ, ἃ Ἐεπιπο ςατετίβίρ ρύον 
Ῥίπηυίβ ἰηί|15 (εἰς ςοπείπαΐε ἀίςίς ργορίεῦ 
ἰλίοηίϑ εἰς ΠΙ΄ Επποί ςορηδιίοηξ, εα τε πη. 
Ρεἴδιε πάπα ἱπηρετίαπι οΡτίπεητί5, Ὁ πο πᾶ 
ἐσίτανς ραο 14 ροεῖα αίάεπι(ςἰαίτ, φαο α πεῖ 
σεπεε,ιεῖ σξτο,τεῖ αἱοίηίταῖε, εἶ ααου5 πο 
εἷο πεςείατή ἰπεῖᾶς δζ Δ ἢ 1:5 δ Ἰαίοη, δύ πὸ 
αἰίάε ίαπὸ, πἢ ααδάαιηρος ΤΒο4105 απ 
ςοπτείσεγαῖ: μαης ΄συίάεπι εχ ἰοἷςο, ἃ ομ ΠΠεπὶ 
πετο ἐΡΒτΠία ἃ εἰχέσ4.14 ἀπίεπ ἱσπογαραῦ απ 
ἀε εὐεηίετ[Αίοηΐ ΤΠ εἴαο, δ [οἱ είο εχήξεῃ 
τί, φυ 6 ἐξ ΠΡέ πῃ Πάτα]! (ο]ο πιοςεοσξ δ μος 
τεάεπὶ πεηηη τε! αιπΠςε, ΠΠ{ πετὸ ΠῚ. ἐπὶ», 
τί ἀϊτίοης ςοππίτΠετ, Ρεϊίαπγά δέ Βεἰία ΗἸ 
455 δ ἐαγπὶ ργρί᾿αητί Ππιᾶ Α]ςεἰξεπι, εἰαδύς 
ΠΠσπι πουσγαῦ Ἐπ πΊο απ], 

ἀπαᾷ,βι σαν ρατίς Δ ἀπτεῖο πιαίτοηα Αϊςεῖ 5 πο, 
ὭΟΓΆ, 

(υκ ΒΡ εἴέο παίλ5 ἔουπτα πρεγυείαϊ ΟΠ Εί5, 
Αι Ιαίοηΐβ ςαίας ὃ ἄτσο, ἃ Αισοπαυζαβ 

ἀππ]σο πιαηίξοίξος,πε διιδίεγαι συίάςπι Ἀεεῖς 
πεῖ ἡδιμ!σαιίοπξ ρεῦ οςεαπαπι πη σεβαῦ πα], 
ἴπιπι αἷρ ἰΤοτία ςαρίαπε ἐχογά, ἵΝαπὶ σαοά 
ἀχατπίσατίο οὐ ΒΠαίηι ρτίπυ(ας οὐε5 ἈΠ στ) 
Πάεπι παρειπιίττεηῖς Β εἰία, δέ τεάίει ἱρίε, δ 
ἀπίοΥ πλυίσαηάιπ),αυο (π{{|45 οςσυρατίι, δέ 
ηυῤά ποις ΨΊν ΠῚ ας Μεπεῖδο ἀπειρίας πτεαί, 
115 Πάϊι5 Γλέξιι5 εἴ εἴγου, μᾶς οτίατι πιοηΐτα. 
ταῦ ὃ ογεάίξιν ϑίαίε, δύ εχ Ηοηλετί ςατπιίης, 
Ἑιτεηίπι Δ τὰ εἰτοα ΡΒδπ υσ5 οἰ επάϊξ, τε 
σίοη!ἑ5 ΟΟἰ ἢ 415 ἐπιρετία Α εεία τεπιυίῇς ετε 
αἰταγ, Ἐπί σεηίβ πος ἰρίαπι σεητίίς ΠοπΊοπ 
{1Π|ς εἴς, Ετ Μιεἄεαπιπεπεῆςᾷ ἐχτίεΠς,πγεπιοσ 
τίσ τιαάίτ, Βττεσίοηίς εἰ ορ ε5, δέ δυιτί δί αὐ 
σεπτί δχ ἔευτί πιο α } {5.18 δ η 48 (πη εα Ιοςα 
«χρεαίτοηίἐ (πα ]Π]! ἐσᾶς οςςαΠοπξαπο ΡΠτί- 
πίη δηζεα ρεύπιατε τγαπίπι{{Π|{πίσειητ, δ δπὶ 
Ῥοτῖ πη] τς πιοπυπιῦία ἐχίδης ΡΕ τ χε ἐπίπὶ 
ἄη ΟΟΙ ΟΠ 415 δ ΠΡ ετία ςορῆπίραϑ εἴτ: δζ [αἱο- 
Τία ται τί5 πη ἰοςί5, ὃ Δυμιεηία δί ΓΜ] εά ς Πηὶ 
εἰπιί5 ο επτδηῖ, ταί ὃ είγοα δίπορξ, ει 
τηαΥἰτπλᾶ οὐ δύ Ῥγοροπιίας, ἃ ΗΕ] εἰροπτῦ, 
ὉΠῸΦ ἐπηπυπι, σοπηρίατα τούτη Δ Ιαίοπε ἃς 
ῬΒγίχο δὰ ἔῃ πιῇίτία σεατῦ ξεχυπτυτίηίςία, 

“πῶς Ὁ νεαύθῳ δ κυζκίιυὁν Φλλοτὴμονόδως 
οὐπιλέγωμ, ἀπόντα ὅτι οἱ α ναῦτῇ πλέοι 
σις εἰς φᾷσιμ Ὁ ὑῷ ὑμήρυ»"ο) 1 ἄλλων ὅμολα 
γόμϑν" πλὲδνἱσ)ούσαντο τὰ τ᾿ ἰσίαζας μεβὸς 
ἱδρο δὲ κύζσον,αῤχίώες φασὶ μὴ οἱ ἐἰσίγας 
τί εἰς φᾶσιμ ἀρσϊαμίαν τό Ἰαάίονος ὅμηρον. 
ὧδ σῖ᾽ ὁ μόνον "οἷς ὑφ᾽ ὁμήρς λεγομδύοις μά 
χετῇ, ἀλλὰ τὴ τοῖς ὑφ᾽ αὖτ φασὶ γᾺ Σ ἀχιλε 
λιαλέσξον ἡ πορθῆσαι, ὦ ἄλλα χωρία. λής 
μνν σ᾽ ἀγροὶ οδγονὺ Ἔ πλασίον νήσων, οἵᾳ τί 
“πῶς Σἰάύονα τὴ τίὼ πῶς Σ ἡσυ ἄυναζομσυγ 
γϑύειαν, τότε τίὼω νηῶν κατελοντα. πῶς ὃν ὃ 

“ποικτῆς ὧδ ἡᾺ ἐσ 4» δὲότι συγγλνέῖς ἃ διμοτῇ 
νέϊς»ἢὶ γέτονες, ἢ ἄλλως πτοία οἱ κέϊοι χαῖρ 
χρυ ϑντε ἀχιλλεὺο»"ὸ ὃ ἑάσωμ, ὅπβ ἐσϊαμοίον 
ἀλλοίον, ἀλν Ἐκ Ὲ ϑεήαλὰς ἀμφοτόβους δῦ 
στώνξξαεν εγὸ  ἡὰ ἑώλκιομ, Σ σ᾽ ἐκ Φὶ φθιώ 
σισὸς ἀ χοζϊσος σσαάρχειν (ὅθ οἵ᾽ ἡχνδεινπτόα 
θρν ἧλθς πῷ ἰάόνι ϑι]αλῷ; τὸ υλκίῳ σπαῤ 
χονζονν δὰ τῇ »ταβί δὲ μεσεμίαν καταλιπὲρμ 
οχουχίμ"λέμνε) καταςῆσαι κύριον Ὁ ἑμὸμ» 
"ὁ πσελίαν μὰν μοὶ ᾳ ὦ τὰς πελιάοϊας,κὸ τἰὼ 
αῤίείιν αὐπῷ ἀλκῆσιν, νὼ ἢ δόρ αὐτὶ δύμηλομ" 
Τὸν τσ ἀσίμητῳ τίκε σία γιυκικῶμ 

Αλκηρῖς πελίαο ϑυγαβῶν εἰσὺς αΡίτα, 
τὸν ἢ δὴ ἰάονα συμξαὺ ἣν, τὸ τἰὼ αἢ- 

γὼ νὰ εὖὺ αγοναύτας δὴν ἡ ὁμολογουμψωμ 
“δὶ πᾷᾶσιμ αὐήκοθ- ἰώ, οὐ ὃ πῷ ὠκεανῷ δὸρ 
σταῤ αἰήτο πελὸν ἐπλαφυ,αῤχί μεσεμίαν 
δ ἱσοοίας λᾳξων. ὡς δὰ γὉ ἅπαντες λέγου 
σιμ ὅτι ἐΐ αχῆς ὃ πλδς ἀϑδὴ φᾷσιν ἔχει πῖϑυς 
νόμὰ,, Σ πελίσ Ξεἰλανηρογκοὰ α ἐπα οαῦς, νὰ 
ἡ οὐ τῷ ἡδάπλῳ νάσωμ ὅσιι ἀϑικράτεια,τὸ νὴ 
δέᾳ ἃ ἁϑυπλέο γμυναθείε πλαῦγ, καθάπτθρ 
νὸ πῷ ὑσϊνοσ εἰ,» τῷ μέψελαῳ, ἐκ τὴν ἐπενωῦ 
σϊεικνυμβύων τοςπιςδυμλύων ὕξίψιί και Ὁ ὃ, 
μήρα φωνῆς, ἥτε ἄμα σϊέκινυ πόρὶ φᾶσιν πὸ 
λις νὸ ὁ αἰήτης -συπίς δύ) ξασιλόῦσαι “ὃ κολ 
χίσος, νὐ σι τοῖς ἐκᾷ τ᾽ ἀδυχώθιου πόνομα. 
ἅτε μήσίφᾳ φαρμακὶς ἱσορε!πργιὸ ὃ πλδτος Φ 
ἐκῷ χώρας, ἐκ ἣν, Ἀυσέων κοὶ αὐγυοίων κοὰ 
σισϊκρώων, (ὦ δικαίαν τινα “σσαγορδύει πρό 
φασὶν δι -ρατείας,καϑ' ἰὼ κρὰ φοίξος πρός 
πόλου ἔςειλε τῳ πλοαῦ νου. κοὰ ἐστ σο- 
μνήματα τῆς ἀμφοῖν ςρατείας γ» τό, τε φοί 
Ειομν Τὸ ὧν ποῖς μεθοοίοις φὲ τε κολχίσδϑουνὸ “ἢ 
ἐδακρίας, νὸ τὰ ἰασόνεια πολλαχοῦ, κοὰ Φὶ αἢ 
μϑνίαονκοὰ τῆς μποΐειας, ΕἾ δὲν πλησιοχώρωμ 

αὐπιῖς τόπωμ οἱεικνυται, κοὶ μίιο κοὰ ποι" 
οὰσινώπίω, κοὰ τὺ ταύτιις πταραλίαν, κοΐ 
σίὼ πῶποντίσῖα, τὼ Σ λλίασοντον μέχρι Φ 
κατὰ τὼ λῆμνον πόπων λὲγοτῇ πολλὰ τις 
κμήριᾳ φλτε ἰάσον 9" Ξρατώκς νὴ Φὶ ἐραν 



τ ΒΒ 

᾿ δὴ σ᾽ ἸάῶνΘ',κοὰ ΤᾺ ἀδιδεωξαὺ ἣν κόλχων, 
μέχι τῆς κρήπες, κοὰ τῆς ἰταλίας, κοὰ τό! ἄς 
αῇρίον, ὧν ψύια κοὰ ὃ κωλλίμαχΘ’ ἀδισημαΐ» 
νετικι, τό, τε μὰν, (ϑάρῃ 

αἰγλάτίω αὐάφίω “τε λακωνίδε γώτονα 
Λέπωμ, αΡχόμαν Θ’ 

ὡς ἥρωσι ἀτο αἰήταοκυταΐου, 
Αὖτις ὄν’ αῤχοώαν ἔπλεον ὡρμονήζω, 
τό,τε πόῤὶ δὴν κόλχωψ, (τμᾷ, 

οἱυδδὲπ᾽ Ῥλυρυκοῖο πόρου ἀιάσαντες ὅδε, 
Λᾷα παρα ξανθῆς ἁρμονίας 04: (ασοι 

Ασυρον ἐκσίοσανηο, Ὁ (δὼ φυγίζσῖων “ἰς οὐ, 
Γραικὸς (ζτίζρ κενων γλῶος ὀγόμίωυς πό» 

λας. ᾿ 

τινὲς σὲ ὸ “ὃν ἴσρον αὐαπλσῦσαι φασὶ μὲ 
λι πολλδ πίω ἰδὲ ἰάσονᾳ. οἱ ἢ κοὰ μέχρι ἢ 
ἀα)ρίσ. οἱ μδν ΚΦ] ἄγνοιων δὲν πόπωγ, οἱ σὲ (ὗ 
σποταμὸμ ἴσρου ἐκ Ὁ μεγάλαϊἴορο τίὼ αῤχίω 
ἔχοντα ἐκξαλλειμ εἰς ὧν ἀα)ρίαν φασί, τὰ δὲ 
δκάσαβθανως ἐσ ἀπίστως λέγονται . ποιαύ- 
σοὺς σίά τισιν ἀφορμαῖς ὃ ποιητὴς γρασάμε: 
νθ΄. τὰ μὺ δμολογέι γοῖς ἱσσρου μλ λοις» πεῶσ' 

μυϑόύει δὲ τούτοις, εθ.Θ- τὶ φυλάωυ κοὰ τοι 
ψόυ, κρῖ ἐδ), μδμολογεῖ μᾶν, ὅταν αἰμ πίω ὄνο 

μάζγυκοὰ τὸν ἰκίονα,κοὰ τἰὼ αὐγὼ λέγα,κοὰ 
σταροὶ ἣν αἰκτίωτλάπα, κοὰ ὃν δύνακου ον 
λήμνῳ καθυσ)οίᾳ. κοὰ στοιέ! ἴε᾽ ἀχιλλᾷ Φί-. 

λίω τίὼ νδῶν. κοὰ παρα τίὼ μησίφον, τὼ 
κἰρκίω φορμακίοῦα στοιεῖ, 
Αὐτοκῶσιγνήτίω ὁλοόφρον Θ᾽ αἰάταο, 

προσιυθοπτοιξὶ δὲ δ σ᾽ ὠκεωνισμὸν Σ ἡ] 
“ἰὸ πλαῤίω συμβαύτο;, τίὼ ἀπ᾽ ἐκείνου 
“στλᾶ. ἐσσεὶ κάκένο, κσσοκειμβύων μϑὸ τού» 
πων, δῦ λέγωτοι. αγώπασι μέλουστε, ὡς ον 
γνωρίμοις τόστοις κοὰ δ)αν “)ροῦς Φὶ ναυσολί 
«ἐς γηνομθύες. εἰ σ᾽ ὥς πτόβ ὃ σ κήλψιός φησι στο 

εαλαξὼν μαῤτυρα μίμνόνμου, ὃς οὐ Τρ κε 
γυνῷ στοιίστες Ὑ οἴκησιμ Ὑ αἰλον, πρὸς παῖς 
εὐὐατολαῖς ἐκτὸς» τσεμφθίυσαὐ φησιρ κυ Ἵ- 
“σιλίου Ὡμίάσονα, κοὰ κομίσακ τὸ σϊόβδας, 
οὐτ᾽ αὖ ἀϑὶ ἃ σίδϑας ἐκέσε πομτὰ πιθανῶς 
λέγοιτο ἐς ἀγνῶτας, κοὰ ἀφον εἰς πόπτους, 
οὐδ ὃ σῖὶ σβδημων, κοὰ ἀοίκων, κοὰ τὰν καὶ ἅν 
μᾶς τοῦτον ἐκτεγπισμθύωμ πλοῦς, οὐ τ᾽ 
οὐδ ξιΘ΄, οὔτε ντασιμέλωμ" (σὼν 
οὐσῖ' ὅκόταν μετὰ κῶας αὐήγαγγν αὐτὸς ἰὴ 
ξαζης,τελέσας ἀλγινόςοσαν δοϊὸμ 
Ὑέοις τῇ πσελίμ τελέων χαλεπῆρσῦ ἄεθλομ, 
οὐσῖ᾽ αὖ ετο' ὠκεανοῦ καλὸρ ἵκονη» ῥόορ. 

Καὲ ὑυοξας» 

Αἰάταο πόλιν, πόθι τ᾽ ὠκίως κελίσιο 
ἀκτῖνσῃ' λξυσίῳ κείατοχι οὐ θαλάμῳ, 

Ωκικυῇ παρ χόλεσ᾽ ἵν᾽ ὥχετο ϑέθ- ἰήσωγ. 

ῬΒΙΔΜΕΨ 8. 43 
(οϊοπογαπι [αἰοπξ ίηἰεϑληιία υἱἵ ἰῃ ΟΥεν 
τλπι; δ [τα ἃ ὃζ Α ἀτίαπι. ὐοτ πόη}}2 σὰο 
΄υς ἀεί σηδε (Δ ΠΠπηᾶςίγα5. Ετίιος αυέάσηι: 
Δερίεῖοη Απαρμεπιίρ υἰςίπδ5 1 ἀςεκ ἀπιοπῇ 

ΊΤδεῖε, Ἐτίπεμοςπς, 
ΕτὰΡ Αεεία Ογίαο 
κυνί δά δηείηιᾷ (ςπιί εἰ ΗἩγπιοηίαμι ΝᾺ. 
τίσαγαηῖ, ε 
Ετδῇος ἄς (οί ίς, 

Η; ἡ τεαίεέεα ΠΙγτίςο ΔηΉ{Π|5 τεπγίσ 8 
Δρυά ἥλιο Ατπιεηία Δησιτεπὶ 
Διίϊγγαπι ορρίάιπι κοηἠ τ ετῦτ, σαοί αυΐ 

εὐπὶ ἐρτγοίαρία φυίάδη 
(αι αἰ εγα Πετ,αἱξ ἐογυπι]ίη σα ΡΟΪᾺ5 80 
Ρε Δυίτ, 
(υΐάλαι πιαχίπιᾷ {Ππτί ράτίεπὶ [αίσπεπι8π., 

παπίραίς ςοπιπιεπιογδης, ΑΠαί δυτεηι το 
αὐ [π|π| Δ ἀτίατίσαιπη, αι ατη ἔαης ρεγίοςο., 
ται ἑπί(οίτίατη,4|Π ῥεῖ Πυμπίαπη [{{τὰπ| ἀίςαπε, 
΄αυΐί ἃ πιάσπο ἱποῃοδηβ {το ευπαϊτίη ἃ τίν 
461. ΕἸ  ργοΡα τε, ας ποι ποτε δ Π τεν ἀἐ 
ἕζα {ππτ, Ροεταίο ἐξ ταῖε5 παόξιι5 οςςα[οπες, 
αια απ ἢ οτίςί5 ςΟεηί εητία, παἰπίτης ῷ 4{ 
(ςτεραπτία ἀἰςίτ, ἐπ 5 εἰ (οττᾶτο πηοτς ίπο, 
δύ ςοπιπιηί, δ υας ἱπιπηίςετ, ΜΠ Πίπι αὐτῷ 
αἰγγερατ, απι Δ εετᾷ ποπηίπατίπι ἐχ ρ! τας, Ἐς 
Ἰλίρπεπὶ δ ἄτρο ἀΐοίς, δ ργαετεῦ  εετοῖη εἰ- 
Πησίτ, δ Εὐπευπιίπ [νεπηηο ςοηίίταίς. Ετ Α͂, 
“Ἀ{Π ἀΠεζαπι (α οί ἐπίἴαπ|. Ἐτ τατον Μίεάε 
τὰ Οἴγοςη πε πες ΑΠ1, 
(ϑοσογεπι ρετγηίςίοί Αιφείε ) εἰς, 
Δαήςίε πετὸ αδυϊοίς οχίγα ρεῖ Οὐςεδπαπι 

ΟΟσσαττξητί5 οὐγογεβ. ΕΠ παπίσατίοης οὔ (πρ. 
ΡοΙ τίϑ {Π|5 ΠΠπ|ά ἀρτὲ ἀίςατατ, 
Οὗτος εχίξεπϑβ οπιηίριι5 ἄτρο, 
Ῥεγίηαε ἃς ςοσηίτί5 ἱπ[οςί5 ας ρορυοίς πα 

υἱσατίοηε ἔσταγα, Οὐποα {{ απεπηδ πιο ἄτιπὶ 
δοερίϊι ἱηαυίς, ΜΜΙπηπεγπιῦ τείξξ δςςίρίεΠ5» 
«οηγίς Πτπτι Δ εεῖοε ἴῃ οςεδπιιπι Δ Οτίεητεπὶ 
ἴαλςετει, εχτεχίιις [αἱ ποσὶ αὐ ΠΠπ|π| ἃ Β ΕἸ τα εἴτε, 
δ ΡΕΙ]επὶ τεροτταῖίε, πα} γλιίοπς σε δ {- 
τεῦ εἃ δα ρεΐ!ετη τγδηίτΠίο αἰ ςετετον Δ ἵσηὸ 
ἴο5 ορίςυτοδόρ ίοςοβ, πεςίρία ηδιισατίο ΡεΥ 
ἀείεττα δ ἰπειήτα ρετερτίπαηϑ τς δ οὖ οἷο- 
τίοία, Χ οπιηίδιι εσὐτίοία ἐξα {τὶ 
ΙΝεσυςτο δά ρεϊξαηκπο τεπηροτε τη άϊε [αἴοπ; 
Μασ ΐϊ ἐς τεύτῖς ἱρίς ργοίς δι ἕτεῦ, 

ΤυΠ|8 οὐ 4ε}1{ Ρ εἰ τος ςετταπιίπο ραίγαη8, 
(ὐςεαπίτοπιμαβ τὰπὶ ρειή ες ἀαι85. 

ΕΓΠΠ4, 
Τυποτααῆς αἰτἐ ΠΡ] επί τις αὐδας ἔῃ σέ, 
Ἀεεῖα αὐταιΐ5 ἐπηίςοῖ η τ αἰ αΠ115, 

Ἐχίοχε ἃ οςεδηί απ πεηίερας ἰΔίρη. 
8 4 - ΝΝὲέψ 



44. ΦΥ͂ΝΑΙ ΟΜΝ Ὁ 

᾿Νεφριοδέ 4 Ετατομεπεβ, ασυοά ἀς πο, 
ταίηίσιβ λυ} ἀἰ σηίβ τπεπιοτία ἀπιρ 5 πη ἐπ 
τίοπεπιίαςίτ. Οὐοτῆ ποπηυ!α τεάαγσιίτ, πον 

Δα Πα ογε τίς, ειτεί!ς5 {105 αὐπγραῖ, σας; πιὰ 

{επ, δ αἱίος σεποείβ εἰσί ἐπι, Ο αοπίδηι δύ {1 
αυίά ποτί ρτοίςαητῖ, πῦ ἐπ ἐο τε[ 8 {|| ατί 
ὁροτίςί,ηες οΟὉ ε ςαυίαπι ἢ 4658 εξ εἰς Παρεπ- 
43, Ατάϊσηίϑ δ σταιῃθι5 ταπευπιπῖο ὁ πὲτῖ5 
{ἰς- υἱελάαπι εἴς, ΄αί ́ σαίάεηι ρείπιαΐτα Ῥεης 
εἰϊπΠεταεταπε, πιαϊτα πεχὸ οτμίίεγε, πε] ποη [σ 

εἰ5 ΡΙςηἐ ἐχρ!ςαετς. ες πετὸ ΚΠ τεῖτε υτίν 
εὐὖ απγαίξα, πες χαίςηαλπι 4 ετς, Π τείξεπι 
ποςάτεῖ Βεεσαία πεῖ Με πίππι Ἐπ επιε- 
{{1π|, δέτε! πο 5 4108 11 ποπιίπαϊ, εοτῖξ απὶν 

Ῥασοβ δοςυίλη5.[ρίς ποταπιαπαπι ἀεΠ γαπεπ 
εὐτι ςοπτητοπιοταί, σαοά Αταρίςαπι ἤπιιπι]α 
εὐ εἴζε ςεπίεητς ἰοτίπγα φυοῳ διγοπιρίςἑ 
ΒΠαπὶ Ἰεσατίοπεβ Διμεπίεπῇ ἐπαγγάπίοπι ἐ 
ΟἰΙεία ρες Ογάπαπιίη ΟΠοαίρεη ἤππιεη δά, 
παυίσαίς, χαί ρταίει Βα ἀεἤαίε, ζ αυλάτα, 
σείίπτο ἀσπιιαι ἀ{ε αὐ δαί ρεγαεπίῆς, Εςς {, 
δέ πατιαῆς ἰοτίπιχην. [πάς πιίγατυν ἢ ροΙΙΡί 
Βιϊεξαίς, Ογάπαπιίητετοίίο Επρηγαῖε δ Τί 
οτίίη Οποαίρεη ἐτγαπιρεῖς, ΑΙ ]αίς πῦ πιοάὸ 
Βοςαπποίαπετίε, [ δ αἱία, αοά ἀε ἴοςί5 χα 
ποπάππι αἴαῖς ςοσηίτίβ [σι] ἐχχαϊπτὸ ἀἱ- 

εἴτα εἴς ἀίςατ, ἰδ εηδ πε]ςαίτεν αυδυίςᾶς 
4υε Πα ξ ἀπίθεαπηιο, δύ κασίαϑβ ρἰατίδαυς τεά- 
ἄεηβ, ρεορίεγ 125 ματα ἐία ποδί Π465 ργαῖν 
Παπάα υδυι8 πε, Πειε ἄς Ῥοπίο. δί ἀε 
Δατία:ρίς ταπιοη πείςίο χαΐρι5 στοά α{{ ἰσί- 
εὐ {Πἰσυαι πυπι]οπσἐπηαρσίς αα οτίεπτζ εἐχ- 
Ροδευπι φαᾶπι παῖε ποίξεσπι ρυκαυσίτ, Πσπᾶ, 
εὐπὶοτίςητί αἱοίπίου τείρι5 ἐεγπιἐ τὰ ἀίογπι 
ὙΠ ΠΡ τι Πτ, χαάπι Γγοἰςυτίαβν ας ἐπ ἰεςοα 
Ῥοητί εἰδ, δ ἰςευσηἀππιίρίαπι, εχ [λἀίογιπι 
τηεπίατα, αυλπὶάς Δ ἀτία αἱςοίς, δ ἐρτεηιτίο. 
ΠαΙία δ αἰία ποηγίπαςίπιοςα ἐχίγεπια ΕΧΡΟ σ 
Ὥςη5, ἃ Πυ Πα τεπιρεταῖ ΑυΠατίοπε:Παξ απο 
΄απερτςῖεγοα παραίε ἐς ἐχιεγίουθιιβ σοΐ απ, 
πί5 ΕΤεγσυ 5 ΡΙατί δια Δ Ρυ]απτεητίβ, δ ἑη(] 
Οὐ εγπεη, δ αἰία ποπιίηδηβίοςα, σα Εί{τε τε πὶ 
Ροτίδιι πυίηιᾶ πισηταπίαν, ἀξ υ Ρι15 πα, 
πιοτίᾷ ροίξολ οίεπγαβ. Ν᾽ ετυΠἰ{Ξίπηοϑ ἐπα 
αὐτρίταςς, ας πεγςατταπΊ Ἔχε ητο 85 εὖ πᾶ 

αἰσαίςε, ποη ίη ρεΐασιια συίάεπι ἐρτεῖοϑ, (εά 
Ἰλίοηί5 πιοάο ρυφίευ ]ζοτα ρεγπιεαίϊς, οί σαί 
ἀξίη ΜΙ εαίαπι υἱφ δ Δυπιεπίαπι δζ οΙςΠο5 
παι θ 115 οπχί(5(5 ΡΒ ΕΠ ἱπτυ τίς, Ροίτεπιο ἀ{- 
εὐίται δητία 15 τςροτίθιι5 πε ΕΠῚ αὐ ΠλαΓΕ 
Ἑυχίπῦ,λυζρεςτεν Εὰρ γᾶ, ϑγτγίᾶ, ΟΠ οί παυΐ- 
σῆκ δήϊτε δαυίαπι, πο ἃ Π᾿ δητίιο5 εο5 ἡ ςίς, 

ασυί ποι χᾶ αηῖς ἔτειε πιεπιοιίαηι, ἐς {{Π|{5,(ε 

ἙΟΟΒ ΑΡΉ. 
οὐσὲ πότ σ᾽ δδῥατοδδυύας, ὅτι αὐαρῶυ ἐκ 

ἀξίων μνήμης ἀϑιπλέομ μέμνκτοιε, πὰ μὴν 
λέγχωμ, τὰ δὲ στιςδύωψνκρὰ μάρτυσι χρώμς, 
νΘ αὐτοῖς, οἷου σϊαμάςκ κοὰ τοιούτοις ἀλ- 
λοις κοὰ γῷ ἄτι Ἀεγόυσιν ἄλκθες,οὐ μαβτν 
σι γεἰκένοις χρήξεου πόδι αὐτό, οὐσὲ πιςόυ 
σίου οἵκ ὥδο. ἀλλ᾿ ὡδὶ 5 ἀξιολόγων οὐα)οῶμ 
μόνου ζρρ)" τοιούτω πούπῳ χραφίομ» οἷ στολλ αὶ 
μδὺ ἐἰρήκασιμ σ᾽, στολλὶ δὲ κοὰ τταραλελοί, 
στίσιυ ἢ οὐχ ἱκανῶς δ ἕστομ, οὐσὲ διε ψόυμὲ 
νως. ὃ δὲ σϊαμάςμ χρώμμν Θ΄ μαῤτυοι, ἐσϊῳν 
σἤχφόμα τὸ καλοαῦσ Ὁ" μαῤτυρα Ὁμ βόβ- 
γοῖου Ἀπὸρ μεοσίωιου δνημόβομικοὰ ὧὰ ἄλε 
λους, οὕς αὐνὸς ἔρηκε οἤχξἝαλλων «ἰὼ ῴφλνα- 

θέαν. κρὰὶ τον σ᾽ ζνα δὴν λήρωμ αὐτὰς λὲγῴ, 
πὸν υδὸ αάθιομ κόλστομ λίμνίω «“πολαμ- 
βαύειν εἶν, διότιμου σὲ ὃν «ρομξίχου,πρ:σσ 
θείας ἀθίωμαζων ἀφηγσύαδνομ, οἵ πόὶ κὐσῖ- 
νου αὐαπλόύσαεικ Φὶ κιλικίας ἀδὲ τὸν χρᾷ 

ασιν ποταμὸν, ὃς στεροὶ τὰ σού (ᾧ δᾷ,, κοὰ ἀ» 
Φικέδγαι τεοσαρακοξαΐου εἰς σοῦστε. ποκῶ σις 
σῖ᾽ αὐτοᾳ" διεγησα δι αὐτὸν ὧν διότιμομ. 
“- πὲ 3 ς Σ Ν Ὁ Π 

εἰσὰ ϑαυμάζει εἰ ὧν δύφρά τίω, κοὰ "ὸν τί» 
γιιν ἰω διωκὼὸν σχκύψαντα Σ κύσῖνον εἰς 
πορ χράασιν ἐκβαλεῖν. οὐ μόνου δὲ τοιῦτ᾽ οἷν 
σις ἀξδισιμάνερ, ἀλλ᾿ ὅτι ( πόρὶ δὴν πόπων 
οὐδὲ παθ᾽ ἑαυτό πω γνώριμα ἀναΐ φησι τὰ 
καθ᾿ ἕκωσα ἀκοιξολογούμανα κοὰ κελσύσας 
ἡμῖν μὴ ῥαδίως οἷς τυχοῦσι “ππιπόύειν κοὺς 
σὰς αἰτίας οἦχ κακρῶν ἀπσδὺς σῖϊ ἃς οὐσὲ 
“πιοσυτίον. μεθ᾿ ὃ λέγει ὅσε στόρι δὴν ἘΖΙ τορ 
στὸν τον κοὰ ἣν ἀσοίαν αὐτὸς ἐπίςδὺσε τοῖς 
τυχᾶσι. τοιγαβοηοι ἂν μϑν ἰοσιπὼν κόλστον Ἐν 
“πίςδυσῳν ἑωθινώτατον φὶ καθ᾿ ἡμᾷςϑαλάτ 
σης, σημᾶομ, τό τὰ διοσπονοκάσία, τίὼ ον 
Ὅρ᾽ Σ πόντον μυχῷ σιεσῦρ τι τρισχιλίοις 5τὲ 
δέοις ἑωβινωτόδου ὃντ Θ΄, κοὰ κατ᾽ αὐλὸν ἐκ 

- ς Φ᾿. 4. καὶ 

σόϊ «τσ χσμὲ ὃ φασι, τὶ τε ἀσ)οίς, τὸ πὰ αἢ 

«(ρκὶ, νὸ τὰ ἔσχατα διεξιὼν, ὀσίῳνος ἀπέχεν᾿ 

σαι μυϊώσϊες. πιεἐπίςδυ κε ὃ τὸ πτόρὲ τῶν ἐξω 

τηλῶν ἡρακλείωμ πολλοῖς μυβώσεσι. κλνίω 

ἀενλον νὴ ἄλλες τόπος ὀνομάζων» «δὺ μκοα 
μδναυὶ σἸεικνυμβύσς.στόδὶ ὧν μνκδδησόμεύᾳς 

ὁ ὕς ρον. εἰπτών “π αὐὺ αφχοιοτάτους σλειμ 

χρὰ ἡξ] λεϑέαν, ἢ ἐμστοοίαν., μὴ πελαγίζειν 

δὲ, ἀλλὰ παρὰ γίω, κα ϑάστόρ τον Ἰάσονα, ὅμ 

“πόν κοὰ μέχρι Φὶ ὡομβυίας, κοὰ μησίειας ἐκ 

ΣΝ κόλχων ςρατόῦσαε, ἀφοντα τὰς ναῦς, ὕ2 

«ὁδόν φησι τὸ σπτχλακὸμ, οὔτε τὸν δύξεινομ 

ϑαῤῥέυ τινὰ πλέϊμ,οὐ τε “παρὰ λιβύίω, κοὶξ 

συοίαν;κοὰ κιλικίων. εἰ μὰν οαὖ «ὅν στάλαιν 

ποὺς πῷ τῆς ἡμετόβας λέγει μνήμκρ. οὐ . 

σῖγ᾽ ἐμοὶ μέλεα λέγειν, πϑρὲ ἐκώγων οὔτ᾽ ἃ 
ἔπλεον, 



ΡΒ ἘἜΥΡΑΙ Ὁ. 

ἔπλεον, π εἰ μή, ἃ δὲ πόδι ΤΝ μνημονδυομὶ» 
γων,ὃκ αὖ δκνήσας χὶς εἰπτ ἂν. ὡς οἱ στχλαίοὶ, 
μακροτόδας δοϊὸς φανοαῦτῇ κοὶὶ ἡ] γι, Εἵ 
ἡ] ϑάλαἡϊαν τελέσαντοαῖ" δὴν ὕςόδον, εἰ κὶ 
“ῆπὠσέχειψ τοῖς λεγομθύοις. οἷο δεόνυσ Θ-»"ὸ 
ἡρακλῆς, κοὰ αὐτὸς δ, άσωμἷτι σῖ οἱ αν τόϊ 
τπτοιντόὶ λεγόμϑνοι; ὀσϊυοσεὺς, τὺ μνέλα!Θ’, 
γὸ ϑησία 5," πειοίθον μακρεὶς εἰκὸς ὄξι σραν 
πείας κσσομέναντας, καταλιπ εν σὕξων πτε 
εἰξαυ δ, ὡς ἐς ἀοῖσ καταβαύτας, οδὸ ἢ δὲο 
σκούρας ὡδιμελατὰς ἢ θαλάσσης λεχθιῶαε, 
πρὰ σωτῆρας δὴν πλεόν τ. ἡ τε μίνω ϑιλατ, 
σοκρατία ϑουλλᾶτοι, κοὰ ἡ φοινίκων ναυτί» 
λία, οἱ νὸ πὰ ἔξω ἣν ἡρακλέιων «-ηλῶν ἔπῆλ’ 
θογικοὰ πόλεις ἐκᾶσαν κἀκ κοὰ ποῤὶ τὰ μὲ 
στ φὶλιβύης παραλίας μικρὸν δὰ ηοωϊκῶμ 

ὕςδ)ομαἰνείαν σὲ, κοὰ αὐτῆνορα κοὰ ἡνεκέυ, 
ποὰ ἁπλῶς οὖσ ἐκ Τό) πηρωϊκοῦ πολέμου πλᾷ 
ψηθοντας εἰς πᾶσαν “ὦ οἰκομύΐω, ἄξιον μὲ 
τὼν ππαλακῶμ αὐθρώπωμ νομίσαε, σιωξξν γ 
οἱὲ»»ἷς τότε ἕλλησιμ, ὁμοίως κοὰ “οἷς βαρθά 
ροις οἵ “ἂν φὶ «τρατέιας χρόνον, ἀρβαλέμ, 
“πότε οὐ οἴκῳ. κοὶὰ τῇ «ρατέιᾳ ποριϑρνχα. 
'ὥςτε κετὰ τἰὼ πὸ ἰλίου καταςροφίμ) ̓  »ύς 

“ενικήσαντας ἀδὲ ληςείων ποαπέϑιαι σὰ 
“τὰς ἀγρειας, κοὰ σπτολλῷ μᾶλλον «δῦ ἡηθςν., 

“σᾶς, κοὰ πόδιγυομῆους ἐκ τόϊ πολέμου. κοὰ 
σῖὴη κοὰ πόλεις το τούτων πλεῖςπι κτιδδη» 
ναελίγονται, κατὰ πᾶσαν τἰὼ ἔξω φὶ τλλά 
σὺς παραλίαν, ἐ61 σ᾽ ὅπτου κοὶι τίν μεσύγαι» 
αν ἀἰπὼρυ σὲ κοὰ αὐνπῆος ὁπτόσον πτονέν τὰ φὶ 
οἰκουμῆναες εἰς γνῶσι ποῖς μετ' ἀλέξανσῇρομ, 
οὐ κατ᾿ αὐτὸν, Πσῖκ μεταξεξηκον ἀϑὲ ὃν πες 
οἱ τό σιήματθ’ Ἰσῖῃ λόγορ, οὐχὶ πόδι πὸ φὶ 

οἰπουμδης ὅστόρ ἰω οἰκειότόμομ οἷ πόρὶ αὐ 
δὶ λόγῳ, ἀλλὰ Ζ φισυμπάσης γῆς. σαν μὲν 

γουὺ κοὰ ούου μνκδδίι αι μὴ ἀτάκτως σῖε. 
εἰπὼν οαὖ ὅτι σφαεροειοϊὴς ἡ σύμπασαν οὐχ 
ὡς ἐκτόρνου δὲ, ἄλν ἔχει τινὰς αὐωμαλίας, 
ἐπλφόβει τὸ πελῆθΘ- ἣν ον μόδει μετάσημα 
“ισμῶυ αὐφὶ͵ οἵ συμξαἰνουσιμ κε ὕσϊχ"ος, 
κοὶι πυρὸς, κοὰ σεισμῶν, κοὰ αὐαφυσημα ἥν, 
κοὐ ἄλλων τοισύπωρ, οὐσῖ᾽ οὐ τοιῦ στε τἰὼ τώ, 
ξιν φυλάπαν, ὦ μδὸ γὰ σφαιεροεισὲς στόβι δ, 
λίω «ἰὼ γίιῶ ἀὶὶ φὶ τδιόλου τάξεως συμξαξ 
νει οἱ δὲ ποιοῦτοι μετασηματισμοὶ, τίὼω μβὼ 

ὅλίω γίιὦ οὐσῖνὐ ὑξ αλλῴῆουσιψ. οὐ γοῦ τοῖς 
μεγάλοις γὐαφωνίζοτοι τὰ οὕτω μικρώ, τῆς 
σὲ οἰπονμῆνης σἤχθεσεις ἑτόμας κοὰ Ἑτόβδας 7, 

ψεὶς ἀπτόργά ζονποῖ, (ἢ σὰς τεῶσεχες αἰτίας 
ἄλλας κοὰ ἀλλας ἔχουσι, μάλισα σῖε φησὶ 
ὕστησιυ τί αοῶν. πῶς οὐ διαιιλίοις κὺ τρισγισ 

λίοις τὰ θκλᾳἤες σαδέρις, Σ] “ἢ, μεσύγαιαν 

παιίσατίητ (ει  πῦ, ΟΠ Α τ ἱ (2 πὲ συγὰ ὁ Βίτι 
ἐ051Π64{|τ, 7] ατεπγοτίος ργο άπ, Πα οἷο 
αυαπὲτογρείςετεταυςπεγείοῖ, ἃ ἀτπιοΐοετες δί 
τπγαγτἔπηα, δ τετγετία Ιοπσίπια5 ἐπιο πῇ [ὰ 
εὐίητ πετα, ψιὰπι ροί ετίογεβ υὐάοδησατ, Πα. 
Πίπιο5 δά εὰ συ 4ε {{Π15 ροίξεγίτατί (ςτίρτί5 τ 
τηεη δία πη δ ἢ διτεγίπημ5, {οι ΕΒ ον ρα. 
τεῦ, Πεύςυ]ε5, δ ἰφίοη ἰρίς οί. {Π| οτίατι ἄς 
αυίδ. ροεῖδ ςεςίηίς, ΝΊνῇες, ΝΜ] επείδιις, ΤΠ ς- 
(ειι5, Ῥεγίτους, αι Ποπσίπηιϊαβ (πίετε πη} 
τίας. υτίλτημα ἔστε, αὐ ἐπηπηοτία τα ἐς (ς πιοπαπιξ 
τ το! παιογοηΐ, υἱ εἰίατι 46 ἑπΐετοβ αἰ Ρέπε 
ττατεητ; (αἰτουζ ὃζ ΡΟ τε ΠῈ ΠΑ 5 σγατη {πν 
(τερί{{ε, δύ παυίσαητίαπι (ΔΠτί ρίσεοε: ΜΤίπο 
ςηΊ πγατ5 ἐπτρεγίαπι τοπα Πς: ΡΗ σεπίοιτην τ 
παιιίσατίοπς, σαί εἰίαπι ἐχίγα σο  απ|πᾶ5 Ε] ες 
ευΐςας ἐστεί ἕπεῖς, δ 5. αὐϑὲβ σοηδίάοτις, ες 
δα πιεαίτετταηεα Α{τίςος οταπιρ πιατίτπιλτν 
ραυΐο ροί᾽ Ττοίαπατεπιροτα, ἄσησατη, ε πε 
τεπούεπι, ὃ. Ηεπεῖος, δ {{π|ρ]|Ἰοἰτεῦ ΟΠ Πο5. 
αυί ὁ Ττοίαπο θε11ο ἐπ τπαίττουππὶ τειγατ οὐ 
Ῥεπὶ ρεγειγαύπηῦ, ἀίσ παπὶ εἴ πεσια συ ἑπέοῦ 
πετιξοβ Ποηγίηεβ τεςεηίοτί. ἴμτι δας (αγρ οί, 
{{πηΠΠτοῦ δύ Βαυρατί ΟἹ Ιοησίοτγα τα Πτίτε τε, 
Ροτα ἀουηείζείςα θοηΔ δί (δου! ταίε5 θ 6110 ραύσ 
τὰ5 Δι ΠΠςητ, ΟΡ τεπίς υτεαας τ ἐαοτίο ΠΟ 
υἱέζοτεβ ρείεἐσοίξατξ Δ Ιατγοςίηπαηἀ πετῖοετξ 
ταῦ, δ υἱέ "ὁ (ἀρ εὐίτε5 πιαϊτο πιαρίς, ἃ 
υίρὰ εὐορρί 8 ΡΠ ετίπηα σοπήτα με οπτηία 
Τίτοτα ἐχίτα (:τροίαπι ἐεγαπίστ, δ αἱ ποηπα]- 
ἰος πιοάίτειγδιεο ἰοςο5, [ρίς δυτεπι εἰ οι 5 
που Πιαδίτα 115 Δα σοσηίτίοης ρος Α1ε- 
Χαπάτιῃ, δ οἰτ15 οοαζεπι ρευδία {{τ| Δα [είς ἢ 
ἄτη ἴ4πὶ ἀεἴογτηα ἰςγπιοηξ (απ τς, ποη τδπ- 
ταπὶ ἄς ἐρία ἀΐςο ΠΑ [ΔΒ 11:1, ατοα αι ἐς {ν 
[Δ ἰοὐπιοηί ργορτί πᾶσί εἴδει, (τἀ τπηἱπτοτία 
ἄετεττα, ΕΤαία5 αατεπὶ [ἀςίεπα σποφ εἰ πτε- 
ταοτία πο ὁ πὸ ργαίοι ογάίπο. Ργοίδτι ἱταῷ 
αυδατοτατοταπάα εχίίξας, ποι χαίάξ τ τοῦς 
ΠΔΓΠ15. απ πο ααἰἑταῖοβ φυαίαπι παρε, 
ἱπαάπςίς, χαρά σ᾽ ον ί {ΠῚ Ρατείσυ!ατοβ Ππὶ 
τιδηδῆσιιτατίοπεβ, σα 4415 δ ἐρῃς δζ ἔξύτος 
πλοιΡιΙ5, δύ ἐχ μα  ατίοπίρυς, δ αἰ 75 σεποτίϑ εἶ 
πὰ επὶ ςοπείποιπί, πε Πᾶς ἐπ ραττς του (ογΚ 
τλΠ5 ΟΥ̓ “ΠεπΊ. ΝΑ ΠΟ τοταητ45 τοΐδτη τοιτῇ 
Ὁ ἱρίἃ τοτίαϑ πιεττσίης ργοιεηίΐς, τὰ }65 πιοτὸ 
ττᾺ 8 [οΥπγατίοπ 5 τοι πλ ΠίΠΊδ ΤΟΥ γα ΠῚ Ὁ ΟΣ ΤΣ 
τας, Ἐτεηίπτιίη πη ἢ 5 ἥττος Πἰς ρατιτα (τητΐ 6- 
υλπείζαηξ, Α[ία5 πετὸ ἀἴῷῷ ΑἹ ία5 τοῖτο αἰ ροῇ- 
τίοπεϑ ες ἅτ, 4] 5 ἃς Α]ί25 ργορίπιυδβ μὰ. 
ΒΖεςδιπδ5. Ργςείρυ πετὸ συ ΠίοπέρεςθαιἊ; 
{ ἀἱςίτ, χαο΄ πη πιοάοβατ, ας ποις τ δαδέ 
{τλ4, πα Πρ 5 [δρὲ καὶ παι πιὰ πιςἀϊτειταποᾶ 

{εαυξῃ- 



Ἀν νὴ ΞΦΤΚΑΒΟΝΙΒ 
ἐτεσαςσηε 51 [οοί5 σοποπαγαπι ὃ οἤγεουῖ 
δί «Πειαπιν ἀ πιᾶσπα σςεγηδίαγ αλα ττο δ 
(ΔΠ|Αςιι5,{ἰςτ εἰτοα ει ρ! ἃ Αἰ οηΐ5, δ αν 
Δπὶ 114 ἐϊιτ 464 {Ππ|4|| {τ τ Πὑπὶ Πα ἀίοτῦ εἰν 
ίς ἀΐειτης, Βεγπιαϊᾶ επίπι οἤτεοτιηι εἴαΠο- 
Ὠξη ἐχίατς, πὸ βατῦ ετίατη Πὰς τοτηρ εἴξατε [Δ΄ 
115 ἐππεηίτί, πλατίβ ριαίογεα Ἔχ αϊατίο 65 .Π 
{υὈΠἰπιετεΐςί, Ῥεορείρίπηι ετίαπη πιατίτἰπλατ 
ἐτασπιεῆτα Ὠδυίυτη Οἰξεητατί, αι9ε Πίαητίθι15 
τειτίβ ἰτατσΠετγαάᾶτ, διιρεῖ ςο] απ 6 1125 ἐπ 
οὐδατὲ ἀερμίηλ5, απο ίηἰςτριίοπξ Πα ξις5, 
Ογγεπεη[ππὶρεξατοτᾶ, ας εἤλειις, δίγαῖο 
ἰδ ρῃγΠοί ςσιηεηάδί ορίπίοπεπι δέ ΣΧ αητηΐ 
Τ γαί: αυίτέσπαηις Ατίαχειχε ἱπσεπτζαάεῦ 
ἔαΠπ Ποοίταςξ αἰτ,ας Παπλίπα [σι ρατεί ἀεἔε- 
ἐέτίητ, Εζ ἰρίππι πγιτίϑ ἐπ [οςί5 ἃ πιάτο - 
σἰηηυίαβ, υἱα{Π- ἸαρίΡ 5 πῃ τεητεβ σοπν 
«115, ρεζξίπεϑ δί τε[τατ [οτπταϑ, ΑἸ Πππιζ Ια 
εὐπλτη Δτιπιεηῇ5 δ ίη ΓΜ Ἰδιτίεπίς, δ( ἐπ πίετί- 
οὐε ΡΕτγυσία Π45 ΟἹ σαπία5 ρετίσαίαπι παρ ε- 
16, ΔΠΊρΡΟΚ 1105 πᾶτε αἰἰχααπάο ξπΠς, ϑτίαῖο 
αὔτ ςαιία5 δί τατίοπεϑ πιαρίϑ αττίποίί, Πα η! 
εχίίπιατε ίς ἀἰχίς, Επχίπυσι ἰπίτίο δα ΒγΖαπ 
είυπι,ο5 πεαυάήηααιη παδεῖς, ΕἸαπιίπατετὸ (πὶ 
ἐρίσπι ἐτευπιρεητία αἰο] επίογ ἀρεγυς, ἀεἰπν 
ἀεληϊαςίπ Ρεοροπιίίάς δί Ηε]]εἰροητῦ ἐχεί. 
«{Ππ 4 επιόρ ἐπ ποίτο ἐπεηίε πιατί. ΠΡ ὲ επίπι 
δά ςοΙαπιπᾶ5 σπὶ πιᾶία ἀπηπί 6.5 ἐπι ρ᾽ετοῖ, εξ 
ἐταλατη εἴς (γδηΠταπι. Ἐ' Ζαογαπι ΕΠ πεητία, 
΄υα ςοσηοία ῥτίι5 ππεγᾶτ, ρατεία (πεῖσοςα. 
Οὐλυίλπι πεγὸ αἴξετε: ρτίπταπι σαίάεπι, σα ά 
Εχίογίοτίς δ ἰητεγίοτίς πιαγίβ δἰ ἃ ἔπ ιν, 
δ αἰία (ες ες {πιὰ εἰξ. Γ)είηε χαυία εἰττὰ ταν 
ἕδη ἀηυί5, εχ Εὐτοραίη Αςίςαπι ργοίεπ 
αϊταγ, φασί! δῆτε ἱπιογίτι5 ὃ ἐχίεγίιβ πηᾶύς τις 
τίσι εἴϊει, δύ (απάτπι εἴτε ἰπ Ῥοπίο ὈτευίΠ, 
πὐατη, Ογεείςαπιπεγὸ εὐ δίς ]ππὶ εἴ ϑαγάοιιπι 
ρεΐασυς ργοίαπμάυηη εἴτ πεμεπιεπίον, Ἀπιηί 
ὕτ15 ἐπίπι ρ] υτίπγί5 ὃζ πηαχίπηίβ ἃ (εριξηττίον 
Ὡς εἰοτίεηςε [Δ εηεθιι5,.114 {π|ὸ γε ρ] ετί, εἰ ἃ. 
[15 ρΡγοίαπα πηαπεῖς. ()οςίγοα Ροπείςα πιὰ. 
τε ἀυ] οἰ ΠΠ πηι εἴτε, ἤππετε πετὸ δά Ιοςο5, υϑί 
καδσίβ [π4{{{πε|||παίαυγ. ΨΊΔετί δύ Ροπεᾶίρ- 
ἔστ Παπηιπι αἰτίογεπι ΟἹ]! εἴς ρος ροίξετίιτ5, 
{{τῶ[ε5 ρειπιαπεαης πῆπεπτία. ἴΝδαι δύ {{πί- 
ἤϊττα5 ροπεί ραγίεβ πᾶς ζοσπο ἱποιείςεγε, ϑ αἰ πον 
«“είϊυμπι υἱάεἰίςες, δ. εα αὐτο παιιΐος πσςαπτ ρον 
εἴοτα δή {Ππτπὶ ὃ Θογιπαγαπι ἀείεγια, Ν᾽ εἰς 
δ ἰρίχηι Ἀπιπιοηίς τε ρίαπι {πρετίοτίθι5 
δηπί5 πηατί ργορίπησιπι, ΟΡ εἰΠ πεπείαπι τος 
τεπιροτγείη πιεα τειγαποδηιίαςείς. ᾿ρίππι εἰ 

ΦΕΟΟΒΑΡΉΗ. 
ὑρῶτοχι πολλαχοῦ κύχλῶν Κὐὰ δορίων,νὺ χη 
ραμύσίων πλῆθ’, κοὰ λιμνοθτίλα“αι. κῶ- 
ϑάστόρ φασὶ πόδι τὸ ἱδρὸν “τό ἄμμων Θ-, κοὰ 
“ἰὼ ἐπ᾿ αὐτορν στὸν τοιαιλίων σχδίων οὐ- 
σαν. πτολλίιω) γοὶρ εἶν χύσιν ὀσρίων, ἅλας τε 
κοὰ ναῦ ὑτι εὑρίσ κεῦδαε πολλᾶς, αὐαφυσήμα 
σάτε ϑαλάήας εἰς ὕψ Ὁ αὐαξάλλεν. πὼς 
ᾧ κοὰ ναυάγια ϑαλα"ηίωυ πλοίωμ σϊένινυ δ» 
ἁ ἔφασαν οἵα τό! χάσματι. ἐκθεθρῴϑαι" ὦ 
ἀϑὲ ςηλιδίων αὐακεόλαι δελφῖνας, ἀδιγρα- 
φίιυἐχοντας κυρίιναέωρν ϑεωρῶψ, τοιῦτο σ᾽ 
εἰπὼν τἰὼ «ρώτων Θ’ Ἐσταινει σϑξαων πόϊ φῦ 
σικοῦ, κοὶ ἐπι ξαύθου πὸ λυσὺῦ"τδὶ μδὺ ξαύσ 
θον λέγοντ᾽’, ὑπὶ αὐταξόρξου γγοξδλοα μὲσ 
γαν αὐχμὸν, ὥς τ᾿ ἐκλιπει ττοταμοὺς, Κοὶς 
λίμνας, κοὰ φρέατα " αὐτδυ σὲ εἰσϊφνίαι σπτολ- 
λαχῆ πρόσω ἀξ τῆς ϑαλάοσες λίθους “ε κογ 
χυλιωσῖεις, ποὺ; τὰ κτενώσξα., ποὰ χασαμῶσ 
σίων τυττώματα, κοὰ λιμνοϑάλαοσαν οὐ αὖ 
υδίοις, κοὰ οὐ κατηιἰωοῖς» κοὰ ον φρυγίᾳ τῇ 
κάτω, ὧν φὕεκα ποέθεδδοαι πὰς πσεόίᾳ σπτοῖς. 
ϑάλααν γγυξῶαε. πόϊ δὲ «ράτων Ὁ: ἔτε 
μᾶλλον ἀσηομδύου τὴς αὐπιολογίας, ὅτι ῴζησ 
σὶψ οἴεὅδαι τὸν δύξεινου μη ἔχειν πρόπέρομ 5 
κατὰ βυζαντισυ σύμα, ἔν δὲ τιοταμοὺς βιᾷ 
στεῦδαε; κοὶς αὐοϊξακ τοὺς εἰς αὐτὸ μεμβαλλον» 
σας, ἔτ᾽ ἐκπεσέυ τὸ ὕσίωρ εἰς τί πεοστον- 
“σία, κοὶς ὴὸν Ἑλλήασον τον. “Ὁ οἵ αὐϑοσυμε 
βίαι κρὰ πόδὶ τίὼ καθ᾿ ἁμᾷς ϑάλαῆαν. ΑΕ 
γε γὐτοῦϑα Ὃν κατὰ τήλας ἐκραγίιῶαςε 
στορομ,τληρωβεισης ασὸ ἐν ποταμῶν φὶ 9α 
λάῆας" κατὰ σὲ τί ἐκρυσιν αὐάκαλυφίῃε 
νας χὰ τεναγωσῖῳ πρότόβομ. φόβει σῖ᾽ αἰτί. 
αν, "ηρῶγον μὲν ὅτι τῆς ἔξω ϑαλα ας κοὰ φὶ 
οὐτὸς τῦυσία ΦΙΘ- Ἑτόρόμ ὄξιψ. ἐπειθ᾽ ὅτι κοῖά 
ναῦ ἐπι τοινίατις ὕφαλθθ- σχτέτακον ἀὸ 
σῆς δυρώπης ἀδὲ τί λιβύϊιν" ὡς αὖ μιᾶς ὅν 
σης προτόβομ» δὶ τε ψ τ ςνποὰ τῆς ὑπὸ φνποῖς 
βραχύτάτα μδὸ εἰναι πὰ πόδ τὸν πόντορ. 
“«ὁσδὲ κρατίκομ, κοὰ σικελιίον, κρὰ σαρσίῶομ 
-οἰλαγθ’, σφόσῃοᾳ θαὔξα.. πῶν γαὺ ποτα» 
μῶν πλείφωμ.. κρὰ μεγίσὼμ ῥεόντων ἀὴ τῆς 
ακτου, κρὰ φὶ αὐαπολῆς» ἐκᾶναᾳ μᾶν ἰλύσ 
Θ΄ πληροῦῶαε, πὰ ἄλλα δὲ μεν βαθέα. 
διὸ οὶ γλυκυποίτέυ νας τί σπτοντικίω) θά 
λατίαν . ποὺς τ᾿ ἐκρύσεις γίνεδδαε εἰς οὖς 
πόπουςεγκέκλιτοι πὰ ἐσϊάφν. σὐκᾷ σὲ κα 
χωδδάδαι πὸν πόντομ ὅλου εἰς ὕςόβμον,, αὖ 
μϑύωσιμ αἱ ἀῤιῤῥύσεις ποιχῦπτα . κοὰ γαῖ 
ναῦ Ἰσῖν τεναγίζειν τὰ οὐ αιξόβδᾷ πιστὸν» 
σον, τόν τε σαλμυοϊηποσὸμ, κοὶὰ “τὰ καλού 

υᾶνα «ἡπν “πὸ τῶν ναυτικῶμ πὰ πόδὶ “ον ἴσρου, κοὰ ἰὼ σκυθῶμ δῥκεμίαν . πάχα σὰ κοὰ πὸ πτόὶ 
ΕΝ ε ᾿ γ “ὦ «ὦ Ψ, "«ἱ 5 ͵ ͵ - 5». “- ἤ -" 

ἄμμωνθ’ ἱρὸν πρότόδον ἀδὶ τῆς ϑπλάήης ὃν ἐκρύσεως γηνομήνες ναῦ ον τῇ μεσογαίᾳ κέδϑαε, 
ἐἀἰκαζωμ 



ΤΕ ΒΟΕΝΣ ΒΕ  υ“ 

ἐκώζεν ἐκ, ὦ Ὁ μαντῶον δύλόγως ἀϑιπσοῦ 
σον γι ὧΣ ἀϑιφανὰς τε;νὸ γνώριμομ ἀϑὲὶ θυ, 
λώηκῦν. τόμ τι ἁνπολὺ ὅτως ἐκγσισμὸμ 
ἀῤφιϑαλάῆςι, ἐκ δύλογου σιοιέν τί ναωῦ 
ὥσαν ἀδιφαϑειων. τὸ σϑξαν. τί τε αἴγυσῆου 
ὃ παλαιὸν ϑαλά κλύζεαγμίχοι Ὑ Ἑλῶμ, 
ΤΡ πόδι Ὁ παλούσιου, κοὶν Ὁ κάσιομ ὅρΘ. ( 
“ἰμ σερξωνίσῖα λίμνίιυ, ἐπι γοαῦ Εἰ ναῦ {}] 
“ἰὼ αἴγυσῆον Φὶ ἁλμυοίσνς ὀρυπεμβύης, ὑς 
φάμμους͵ κοὰ κογχυλιώσίεις εὑοίσ κε αὖ 
βόθρους, ὡς αὖ τεϑαλαιηωμβύας φὶ χώρας ὦ 

"τό τόπτου παν -ς τό πόδι 2» κάσιομ» κοὰ τ 
γέῤῥα καλούμδνα, τεναγίζοντ Ὁ’, ὥς τε συ- 
νάπηειν Ὅρἱ φὶ δῥυθρᾶς κόλπῳ. οὐσϑύσις δὲ 
δὶ ϑαλάξζης αὐαίῶλι υφθίωυϊαι, μῶναι δὲ πίω 

στοξωνίσῖα λίωνίω. ὦ τ᾽ ἐκραγίιαε κοὰ ταῦ 
“ἰω͵ ὥς τε ελώσῖη γουξοδ. ὡς στ αὕτως κοὰ ὁ 
ἑλμυοίδος λίμνες εὖὺ αἰγιαλοὺς, ϑαλώήας 

μᾶλλον ἡ ποταμοῦ χροσεοικρύακ. τὸ μᾶν ομῦ 
ἀδυιλύζεῶνά ποτε πολὺ μόν! Θ- ἥνηπέρων 
δὲ καιρούς τινας κοὰ πάλιν αὐακαλύτηε: 
ὅδε, συ τις ὧν. ὡς σῖ᾽ αὕτως κοὶ Ὁ ποῖς ἐστέ 

φεσιμ αὐώμαλου ἐν αἰ γίω ἅπασαν, τίω 

ναῦ ὕφαλογ.καϑιίπόβ γε, νὴ δία κοὰ “δ τξα 
λορ, οὐ ἡ οἰκοῦμϑι» ποσ αὐτο τς σεχομδύίω, 
ὅσας αὐὴὸ ῳ ὁδατοῦδγνες ἐΐρακε μεταβολάς. 
ὥς τε πρός γε ττορ ξαύϑου λόγων, οὐσῖρν αὖ ἐ- 
χρι σις προσφόβειν ἄῬπτον . πρὸς δὲ τὸν «οί 
σωνὰ λέγοιτ᾽ οὖν, ὅτι γτολλῶμ αὐτίωμόντωμ, 
ἐφεὶς ταῦτα τὰ μὴ ὄντα αἰτιζτοι. πρώτίω 

Ὁ αἰτίων φεσὶυ, ὅτε τὶ φὴς ϑαλά ες, κοὰ 
ἐκὸς οὐ του ὴν τοϊσϊαφῳ Θ᾽, κοὰ ὃ βυθός. 

“πῶς γο τὸ μετεωρίζεῶδαε ταὐτίω, κοὰ τά « 
πανοῦδαε, κοὰ ἀθικλύζευ τόπους τινες, Εἰ 
εὐαχωρέιν ἀτο᾿ αὐ ἣν, ὁ πόιτό ὄδν αἴτιον, ἄλ 
λα τὸ ἀλλα ἐσίζφν, πὰ μᾶν παπεινότονα ἐἰ- 
ναι, τὰ δὲ ὑψκλότονᾳ. ἀλλὰ τὸ τὰ αὐπὰ τ, 
σίάφν ποτε ἦδ κετεωρίζε τοσοῦ σὺ αὖ τα, 
πανοῦδδαε,κοὶς στυεξαέρειψ, ἢ στιν διανας 
τὸ πέλαγος. δ᾽ αρύον δ γϑνωδικλύσαι αὐ" 
παπεινωύν δὲ; αὐα σ)ρέμοι οὖν εἰς ἐδ αῤχοώ- 
ὧν κα]άΞισιμ. εἰ τὴ ὅ τω, σξήσει ̓ ἡ πλεονασμῷ 
Φὶ ϑαλάτε. αἰφνιδίῳ γνομβύῳ “ἢ ἐπίκλυ 
σιν συμβαίνων. καϑιά στρ οὐ ταῖς πλημμυεί 
σιυ, ἢ ταῖς αὐαβσεσι ΤΣ πτοπιμῶν, ποῖς μδύ 
Ἐπανεχθοντος ἐτόβωθον͵ ὅτε δ᾽ χὐξηίονγος ΤΡ 
ὕσϊατος. ἀλλ᾽ ὅθ᾽ αἱ αὐξήσεις ἀβρόαε, τὐ αἰῳνέ 

δῖοι γίνον᾽), 50) αἱ πλημμυρίσες ποσοῦ: ἀϑι- 
εϑύυσι χρόνου, δσ᾽ πτακοί ἐἰστυ ὅτε 5] ΟΥ̓ 
σόδαν ἀδικλύζσσιθάλα αν, ὅσ ὅπο ἔτυχι. 
λοισίου ὃν αὐπιξῶτ ἐσίᾳφος, ἢ αἱ σῃθαλάτ. 
τ ὑσποκέμϑην, ἢ ἃ δικλυζομϑῦ, μἄλλομ δὲ αἱ 
ὑφαλογιτολὺὺ δυύκκινηο τόμου, ὦ μεταδολας 

47 
ΟΥ̓ΔΟΌΪυ τη σαπὶ τηαγ υἱςίηιπι ΕΠ ες, εὖ ἐς! ενέ 
τατίβ ὃ ποιίτίος ρεγπεηίς ἰατε ααίας Ππρίςα» 
τσ, Γαπταπηέμ [οί ἃ πηατί ἀπ οης μαυά 
(ἀπὲ ποπηίηΐ5 οἰατίτατεπι δύ φ]οτίαπιιεν Ππλ ἢ 
τοῦ παςσαταῖε ροίςε ἔάςετε. Δ εσυρταπιετίᾷ ρτίν 
(ς(5 τεπηροτίθε5 δά ΡεΙα 5 τῳ ρίαιτάε5, δέ 
πιοπίεπι (ὑα πὶ] δοιιπτόρ δαυ οί επὶ παγίς 
ἰπαπάατίοπίθ 15 Ορεῖταπι πη ς, Ναῃς σιοςς 
ἄτη ρει Αςεργρίστ μυίαίτηο 4Ἱ εβ αἰταν (αἷν 
(εάο, ετίατι (ὰΡ ἀτεπα (4118 τεΐευτος σο πο 5 
ἔοιιξα τερεγίπητιμ,, ρεγίπεςε ας ἀστο πιατίς ἃ- 
΄ιυίβ πυηάδτο, [νοςι5 εὐίληι οπππηΐβ αὐ απ 
δί αὐ (ςυτα(ίἰς επίπιαρρ εἰ ἅ:) ραἰεἰξγςαι [αν 
ΠΑΡ εθαῖ, υτ πιατί5 ταδί {ππηηλυῖπι αι σούοτ, 
ἸΜατχί αυίςπι ςεάςηίΐς ἀετοείδπι εχτίες, Ια 
εὐπὶ ϑαυδοηίάφηπιαηπῇς. [ἰπάε δύ μαπς εξ, 
[ταξΐυπὶ ὃζ ρα!αἱγειη (Δεξιιπι. δέ πη τεν ὅδ (1. 
{{Π|4ςτὰ5 τίρα5,, πτατίβ πχασίβ απ Πυπιίη 5 αν 
Ἅἀετί. [ἀςίτοο πιὰ σηαπὶ ςΟτίπεητίβ ραύτοηι ας 
Ῥιυίάαπι τεπιροτίθι ἱπιιπἄατατη, δέ υὐχίπ5 ἀε 
τεζέαπι ἐχτίεΠε ςοποεάετγες, Ἐππάεπιίπ πιο- 
ἀππὶίπα αἷς ρτγοξιμχά πὶ τεύίατι ἡππς τοτ 
εἴς (Ὁ πιατί, δίςπε πιεήία5 Πάία 5 ὃ αι ἐς 
πγοι [τ Πππλπ|{Πςο]π1185, στο; τοῦ ρεχπηιτοτίον 
Ὧ68 Δα πηίττίς. οί πογρί5 ργοίςουκας εἰς Ἐτα» 
τοήΐπεπεβ. Εδϑ ΟΡ τε δάπιειπις Καθ ἀἰδα 
τί ΔΡΙαγ 4 ργοιεϊὸ ρχοξετδ5. ἰη διταίοηξ 
αὐτῷ αἰςί ροτείξ, χσαο αὶ ς« πιιΐτοε σδαίρε δα πτ, 
{ΠΠ|5 οπγί!5, τας που [απῦ, ετ πιίπαται, Ῥυίπιξ 
ετεπίπι, ἰη χαίτ, αι, ΠΟ ἡ εχιεγίουίβ δ (πη. 
τοΥΟΥἿ5 παι ΠΟ ἰάοτη Ραυίπτεπίιπι ας ἔΠπν 
αὕ εἰς. Α ἀ πος επίπι ἀπε αο ἃ αἰτίτ:5 το  Π{τπτν, 
δυτίῃ πὰ ἀφο] Πὰς, αὐτο 8 ἐπ (ατίοςο, 
δ 0 {{Π15 γεξιι σίτ, ἢδης ἐρίδπι πιίπίπι ὁ ςαυίαπα 
εἴς, ΑΙία πετὸ ὃζ αἱίᾳ ἐΠξ ραυίπιοπτα, δί ἤθεα 
συίάεηι εἰΐε Βαασα, παῖς αατοπὶ επλίμεητέ- 
οὐβ, Ν᾽ εγάπι ρα ΄ιο ραιίπιεητα ππης υΐ- 
ἄεαλίη (] πιὸ ςαπάοτε, πῃ απτοπιίπ ἑπτὰ 
εἴε ἀεάαέϊα, Ππτιαΐ δ ρεΐασιιβ το! εἰς δέ πη. 
εἰ παῖε. ΑἸτίαβ φαίάοπι εἰατ ἱπαπάαῇς, ρτεΐ- 
{5 ποιὸ ἐπ ρυΠίπιιπιτεςσαγγετε Πατιιαν, πού 
{||- εἰδ,ο ρα ετίτ τερεπείπο πηατίβ ἱπογεπιεπ- 
το πη ατίοπεπι εἰεπίτς, ἤςοτς στείςεπτείδις, 
τπ4{5,8( Πιαυίογαπι αἰςεπῇριις ἱπεεγ{ αἴτεγα 
ἐχρατῖς δήϊα ἐπίεγταν, ἱπτεγα τυτίαβ ἐχασσε 
ταν Νοῳ πεγὸ ἰπογοπιεητα ἀσσοταῖα σττ ΡΠ’ 
τίπα πῆς, πες ἱπυπάαιίοπεβτόροτε ἴαπτο ρεῖ 
πιδηςηΐ, πΠεςίποταίηατοα ππτιπεςίη αἰτεύιτα 
ἱπιηάᾶγ πιαύένηες υδὲ εἰξξητι τα] {τι κ εἰίηατ 
ἰρί ε(ἐ, ατίη ραυίπιξιο σαπία ροπαῖ, δυτίη εοὸ 
απο πιατί (αρίεὐξιπι εἴς, αὐὐ σποάίπαπαας, 
ἱπιὸ ἔπ ἐο πετὸ χαρά (05 πη ας εξ, ΕΠαπιίαα 
ὩΔΠΩ πιυΐϊτο πιο δε 5 εἰς, ὃζ ρεχαιυταιο μεθ 

ςεἰεχίμ9 



Π 

4. δ᾽ ΦΤΚΑ͂ΒΟΝΙΙ 5 
ςεἰετίυ5 ποίρεςε ροτείς, Ετεηίπι Πογπι οι, 
πίυπι σαυία [ρίγαΠ|{τ85 εἰν, πος πα σίϑ ἱΠΊΟςΟ: 
πού τη (αὐ ἀϊκΠίης ταῦ α Ηᾶτ ἀςοίαζεία, αὐ ά 
ἐυπαα δ ἱρίᾷ ραυίπιεηῖα ἑηιεγάυτή ἐχίο! ] π- 
ταὖς ἱπεεγάταα τ ἀπε: ἥοη αυίετ σὰ ἡ α].- 
ἀυαλτυθ] πιία “μι α]ίαυα Πἐγὸ δ αὐτεπὶ 
αἰϊαπιίς πος, ἐδ («ἃ πιαιί ὁδυ ἐπίτε ρυκαί,ηποά 
δύ Πυμτῆς ἀέςίαίς, αιιὸ  ἃΡ αἰτί5 Ιοςί5 Ππεητία. 
{{πε| Πα ἐπίπι Πυχίοη!ί5 Δα Βγ ΖΑ τί Γαι» 
ἔατα ἀΐξετει ἐ πο εἴϊε, φιδα Εὐχίηί αἰέν 
{πὶ αἰ τοΥ ἐπ εἴς ἄτας. ιαάπι πο! π Ρέοροητί 
ἀε. υιεὶ ἐπ τοϊ]το ἀείπέερβ ρείαρσο {π|ὰ] δ 
ςαὐίαπι ρροπεπβ ἶΝαπι εχ Ππ|ὸ ὁ Πυἠνδίνας 
«ἰεἸαίο πιπἀππιτερί ετί ἂς Βγείτ5 Ποτί, “υδπην 
οὔγέμι δά εχιουίόσα εἰλδί, Ἐπ οίη ποτὸ τατίο 
πετα ππιατε ποίεε ππί τεγίαπι τα ςίτ αὐ 
οχιοσίαβ, ας πος αἱείοτα εἰπείαι [απαἀαπεηία, 
ἡπάπι ηὰς Αεἰδητίςο (πρίἐξία πητ ρείάρο. Ἐς 
εηίπιὶ πος συοῷ ἐχ ρΙ υγί δ 15 ἐπηρ] εἴν δίπηί- 
διι5, δί ἀεἰαςατίοΠεπλ]πνί ρυὸ (αἃ αἰταπείαίε 
«ἱεέοίληδι {πἰςίρίω [τιπηρεητς ἰσί ταῦ ρεγ ον 
ἴυπιηαο δέ Οαροη ἤυχυηι εἰ αα! Δα Βγ Ζαπιίᾶ 
εἴν, Πγα ἐπὶ ἤενί Ορὰβ εταῖς αὐἰΠυα αὐΐάεπὶ ον 
τὐἰτίο, Ἐτεηίπι μος (δίάἀεαι ςοπτίησετγε ἀἰςτζ, 
ΤΠιδθί ἀετὸ εἶτα αἰξυατία ὃ ἱππάατίοπε8 
διοςςυϊιατί {πὰ ἱπεεύγοσο, α΄ Πᾶπὶ ργομί. 
Βετεῖρτίυ(φαὰπι ΒΥ Ζαπτίος ἀρετγίγεταν, στη 
Ἑαυχίπί απ υπὶγοροπτίάε, δί τεϊ!ί]αο ἀείῃ, 
ςερ5 πηατί {{τ Πα π]Ππ5., Πασπίπ. ἐπα ρ] ετί, (εὰ 
ππάᾶτε [α{Π{πτ απίοα, ίει! αιιὰπὶ Μία οὐ 45 ρα1115, 
ΔηΊρ ον. ἵΝαπι μος ςοποςάλταν, δ {Ππ4 1π’ 
κ«ειτόσαθο, ΝαΠΙΠ 5 δί Ρεοροπεία 5 (ὰρ εἴν 
ἢςίες5 ληυα ποπίτα ίς Βαδεδας, υἱ ααοαάας 
εὰ ἑξναταἀ εἰυηάεηάυηπι πεφαυδηαδηι προ} ε 
κει ργορίεν δα πευλπὶ ἐχ ῆυο τεΠϊεπτίαπι 
δ ορρεείποπεπι, Ροίξεα πεγὸ υάπι ἰητεῖσ 
τὰπὶ πγαῖε πρεταρυηάαιίς, σαο ἃ πα ετία5 ἐ- 
καῖ, εὐἱἀεητίι5 Πυχαπι τορι], (Ὁ εχ τε 
ἑητοτγίι5 δ Ἐχιεγίαβ ἐπ ἀπυπὶ ςοηἤσχετε ρε- 
ἴασυθ.) δί εαπάεπι οὐπὶ {10 πτατί ἑοίειη ἃς. 
ςἐρετέ, πε πιατίηα, πε ρα] αἱ τίς ῥτίαβ ε - 
ταῦ: ροῆξα πειὸ τηατίπα, λἴα ργορτεῖ ρεύ- 
τοϊχτοποπ ὃ ἱππα  εἰςεπτίαπι, 8: ἐπίπι μος 
ἄλδυηις, ἤυχιῖς φαί παης εξ, Πα ἰΔπὲ ἐπηρε. 
ἀϊτεταν, ποη ἃ πρετίοτε απο, πεαὰς ἀεε!- 
τί : {ὁ ἃ γϑίαϑ εἰξ ϑίγλίο. Π|ὰ πεγὸ δ δά ηο- 
ἤταπὶ πᾶτε τοῖμτγ, ἃ. δά οχιογί 5 [γα ϑίοιτς 
ποηίη {πη41|5,4υὑτ εοτ ἱπυαἀατοπί 5 εἴπ» 
τεητίς ςαππὶ ροπεηζοϑ, (ἡ ἐπ Πα. ΠΊΡι18 ἱρ 
{{5.παπάοσυίάεαι ποη ἱπογεαίδς δ ἰξουπ 
ἄπ| ες ετίαπὶ, δ {ἰτοτῦ ατατς πο πὶ ἀπίεα 

ὩΦΈΟΘΕΘΒ ΑΡ Η, 
ϑάήους σϊεξα αι διυάμθώον πὸ φὔϑγρον. [ω] 
γοῖρ Ὁ ωνδυματικὸν Ὁ παύων αἴπιον τῶν 
σοιούτωμ “πλέω οὐτοκῦϑτε. ἀλλ᾽ ὡς φίω ἣν 
ποιού δὴν ἀτιόργαξικόν ὅξι γγαθῶν, πὸ αὐτὰ 
σὰ ἐσϊάφ στοῖα μὴν δ αέρε ὗτκιγ γτοῦὶς σὲ ὅν 
φχζισὶν λάμξαψειν. οὐ, τῷ τὰ μϑν μᾶλλον 
ὑψηλὰ, τὰ δὲ Νογ.ὃ δὲ ὅτ λαμξανει, νομέ 
(ἂν ὅπόβ ἀϑὲ δὲν στογαμῶμ συμβαίνει, τὰ 
ἀϑ' Φὶ ϑαλώδες ἀπαναᾷμν»»50 ἀ ἥέέμυτε» 
ὥρων πόπωμ εἰνάι τίν ῥύσιψ, οὐσὲ γοῦ αὖ “Ὁ 
κατὰ βκζαντίον ῥοῦ ᾧὸ τοῖα φ Θ΄ ἁτιάτολὲε 

ων, ὑψηλοτόρον Ὁ 56 δυξάνου, ἡ ἡ Φὶ πῷ 
στον 711, οὶ 16) ἑξῆς ποολάγους ἅμα κοὶκ 
αἰτίαν περ φιθείς. τὴ γοῦρ φὶ ἰλύθ’ φὶ ἀξ δ᾽ 
“ποταμῶν καταφόβμομβίας ππληροῦδγχε τομ 
βυθου,κρὰ δραχαὺ γίνεδοα" ἦς ὧν» σὲ ῥέϊ 
κοὰ ἐἰς χὰ εκτός. ἦορ σύ αὐλὸν λόγου κοὰ ἀϑὲ 
«ίὼ ἡμετόδαων ϑάλαοσαν σύμττασοων μεχᾶε 

φόδει πῶς τἰὼ ἐκτός, ὡς κοὰ ταύτης μετες 

ωὡρότόμομ τυύσϊας Θ΄ στοιούσης πὸ “συοκεῖ» 
μᾶνον Ὅρ᾽ ἀτλαντικῷ ποελέΐγει.κοὰ γαῦ αὖ 
ση εκ πολλῶν πτοταμῶμ πλπροῦ τοί, κοὰ τί 
αὑσοταθμίω πῆς ἰλϑθ», σϊέχεπτω τέὼ αὐ» 
λόγου ἀχκίω οι κοὶὶ ὸυ ἐίσροιυ ὅμοιομ γίνε 
ὅλαι οἱ κατὰ βυζαύτιομ πον κατὰ τήλᾷο, 
κοὶς τίὼ κἀλπίω ἀλλ ᾧξρ μὰν εῶμϑιν. δ οῦ 
σι γοὺ κἀκᾷ (δῶρο συμβαίνειν, πόδιαν ἄδϑας 
σὲ νασο τ᾿ αμπώτεων, κοὶς τῶν πλημμυοΐ 
σίωψ, κοὰ ἁδικρύσηεῦδαε. ἐπκένο δὲ τσαυϑά- 
νομαι. τί ἐκώλυεν τοοὶν αὐεωγίαε Ὁ σύμα 
“οκατὰ βυζαύσπιον. πατοεινότόδομ ὃν Ὁ τδὶ 
σύξένου Ἰσίαφ Ὁ’ πὸ τῆς “τ ποντισὸς κοὶς 
σης ἑξῆς ϑπλά ἥης πλαρωβίιῦαε σο δὴν στο». 

σχαμὼν τε ϑάλααν οὐσαν κοὰ πρότε 
ρομ, εἰπε λίμναν, κρὰ μειζω τῆς μακώτισῦς.. εἰ 
γοὺ (ὅδ συγχωροῖτο, τῶ σερήσομαι πρὶ “τάν 
πο, ἀράγε ἡ ἀδιφαύεια πᾶ! ὕσϊα τι Θ΄ ἐκεί» 
νου κοὺ πτό' Φὶ πτροπτοντίοΘ’ ἐχ ὅτως ἄχφν, 
ὥς τε μέχι ἡδὰ ἡ αὐτὴ ἦν, μὰ βιάζεδδαι πῶς 
«ἰὼ ἐκρυσιμ οἵᾳ πἰὰ δῥίσις αὐπόβμεισιν, κοὶς 
ϑλίνιν. ἐπεισῖὴ δὲ σαδρεπῦλασφν ἡ οὐ, 
βιάσαδδαι κοὰ ἀπτόβάσαε τοπλεονάζον, ἐκ 
σὲ τούτου γίνεδδας σύῤῥοαν τὸ ΐξω ποὲλα’ 
γ0. Θ᾽ οὐτός. κοὰ τίω αὐ τί ἀδιφαύειαν 
τκένῳ λαβᾶν ἅτε ϑαλα ἤϊῳ » ἄτε λιμναίῳ 
μϑὸ πρόπτόδον ὄντι ϑαλα]ΐῳ δὲ ὑςόδομ, οὔ 
«ἰὼ μίξιν. κοὰ τίὼ ἀδικράτειαν, εἰ γοὺ κοὶξ 
ὧδ σϊώσουσιμ,, ἡ μὰν ἐκρυσις οὐκ αὖ κωλὺν 
οὗτοι ἣ ναῦ. οὐκ ἀν ὐόρτόδου σὲ ἐσϊάφους, 
οὐσὲ ἀζικλινοῦς, δυτόρ πξίου «ράτωμ.. τοῖν 
σὰ δὲ μεταφόδειν κοὰ ἀϑδὶ τὼ ὁλίω, πίὼ 

καθ᾿ ἡμᾷς ϑέλα“αν,κοὰ τίὼ ἐκῷῆς, μὰ οὐ »οἷς ἐσϊάφεσι , κοὰ παῖς ἁθνκλύσεσιμ αὐτῶν πέὼ αἰτίαν πόὶ 
ἔκρου χιβεμλύους, ἀλλ᾿ οὐ τοῖς πτοταμοῖς πὰ ἐκ ἀπέθανον κατ᾽ αὐτοὺς» οὐσί ἃ τίὼ ὁλίω ὡὠμζο.. 

ΖΣ 



ΓΙΒΕΒΙΊΡΕΙΜΝνΨϑ, 49 
«ἰὼ ἡμετέψαν χἰμνίων πρότόρου Οὐ συυέξας 
γε πλεραμϑύίω αὧῦ ἣν ποταμῶν, ἁνπολα» 

σαν ὑκαεσν ἵξω, σα ἢ {1 τὰς «ἰλας Ξε 
νῶν, ὡς ἐκκαταρῥακον ἐπαυξομδϑίω ἀεὶ, νὼ 
μᾷλλῳ πίὼ ϑάλαἤαν σύῤῥοαυ γνὶοΣ νοὴ 

ἀὐφλ Ὅρὶ χρόνῳ, νὴ σιωσ)ραμεμ εἰς μίαν ἁδν- 
φανααν, ἐκϑαλαἠωθίιϑαεὴ σἤς τί ὡδικρᾷ 
σειαν. κα φυσικου σ᾽ ὅλως»ὅτε τοῖς ποταμοῖς 
ἀκάζεν τἀὼ ϑάλα αν οἱ μβ γα φόβοντοι 
ΠΣ] ἁδικλινὲς ῥέθρον, ἡ σὲ ἀκλινὴς ἔσηκν, οἱ 

ὃ πορθμοὶ ῥδυμαπίζον ται κατ᾽ ἄλλον βόπτορ, 
ὁ απκὸ τυ ὕλίω “ἰὼ ἐκ ἣν στοτωμώυ χρῶ“ 

«οαῦ τὸ τό τοελάγους βυθόμ.ἡ ὃ πρόχωσις 
ἡτόδι αὐτὰ στυΐστζτῦ [καὶ σόμα τὰ Ἵ ποταμῶμ. 
οἷου πόδι μὴν τὰ τόδ ἴσρα,τὰ λεγόμδυᾳ «πύψ, 
τὸ ἡ σκυθῶν δβημία, νὼ ὃ στελμυσίκοσ ὀς τὼ ἄλ 
λων χφμάῤῥων στιυδῥ γοιιῦ των χες ἄδρ. πε 
ἐκὴ τὰ τι φάσισος ἡ κολχιο ἡφαλίαγδίαμ 
μος, "ὦ ταπεινὴ κοὰ μαλακὴ δ(ν. πόδι δὲ ὃν 
ϑόῤμωσοντα, τὸ ὧν ἔθαν ὅλα ϑεμίσκυρα, τὸ Ὁ 
ἀμαζόνων πο ότομ,νὦ “α σισϊανῆς Ὁ πλίοψ. ὅ“ 
σω ὃ κοὰ ἱλ δὴν ἄλλωψ. ἅπαντες γαῦ μιμὸν» 
πὰ Σ νέλορ, ὑ απειροαῦτες τὸν τρῷ αὐ στὸ 
ρομ οἱ μιν μάλλου, οἱ ἢ ἁ“Ἴογ ἡ ἥου μᾶν, οἱ μὴ 
“πολλίω κατιιφόβοντες τί ἰλαύ" μαλλομὴ, 
εἵ πτολλ ὦ σε, κοὰ μαλακόγειομ χώραν ἀϑιον» 

“συ τὸ χειμάῤῥες δεχόμᾶνοι πτολλούς, ὧν ὄξη 
ὦ δισύραμθ", ὃ πῇ κιλικίᾳ πολὺ μόλος πτῷ 
ὥδές, ἐφ᾽ ὃ κοὰ λόγιον ἐκτοϊσηωκὲ τί πιδΡ. 
Ἐοσετῇ ξοσομβύοις, ὅτε τούραμος δύρυοδενας 
Ηϊόνᾳ πεοχέων ἱόλίω ὄν: κύσεῶν ἵκυτοι, 

ς ἐκ μέσων καὶ δῦ φὶ καταονίας τοεδίωμ οὐε» 
χθὲς πλωὺὸς "ὁ διεκτσεσὼν σΐᾳ ἣν Ἔ ταύρα 

φονῶν,, εἰς τ κιλικίαν ἐκ δὶ σίωσιμ ἐς Σ πὸ 
ταυτῆς τερὼ 1 κύπρυ πόρομ. αἴτιον ὃ» μὴ 

φαύειυ ἢ χὸν ἐς ὁ ποίλαγος πθίδσαν τίὼ 
αὑσὸ Ὁ ποταμῶμ κάτω φόβδομβίω, τὸ ἢ θά 
λαΐαν αὐακόσεν αὐτῆ ἐἰς ποὐπησω σπκλιῤ 
ῥόδσαν φύσει.κοικε τὴ γοῖς (ζώοις, νῷ κα θά πέρ 
τκένα σιμυεχῶς οὐαπνεῖ τε ιὸ ἐκπνεῖ Σ αὐ Ὁ 

Ῥοπορ τὴ αὐτὴ δ αὐτ τε τὸ εἰς αυτίι συως 
χῶς “παλιναβρομικίω ἄνα κινομβύίω πκίνησιμ. 

σἱηλοὶ δὲ τῷ ὑϑὲ  αἰγιαλὲ ἐΞῶτι {] τίὼ κν 
μάτωσιν. ἅμα καὶ κλύζον τοι οἱ στόσες κοὰ γυ» 
μυδντρ τὸ πάλιν κλύζον τῇ, νὰ δ σαυεχῶς, 

οἱ ἢ κλυσίωνι, τὸ κῦ κα ἀϑιβέχει, καὺ γαλπ 
νύτατου ἡ ἀδλφόλουϑι ἐχει τινὰ βίαν πλέω, 

κοὰ ἀρῤῥίσης πον ἀλλότριον εἰς τίὼ γίω, 

Πολλὸμ σὲ στχρεξ ἅλα φυκοςεχόῦυε. 
Μιᾶλλομ ἡ ὃν οὐ αὐέμῳ συμβαίνει ζ:ρ.ὧλ 

λὰ "ὸ ον νἰωεμίᾳ, νὼ οὐ ἀρ γαίοις σπυδύμασιμ, 

8) γα ἵτῆου ἀδὲ γίιω φόβετῦ οἰ κῦμα σαγναν 
πίως τῷ αὐξιῳγῶς αὖ ἰδίων ζω καὶ ἡ ϑαλῴήις 

Ραϊπάεπν πΠ ςδείπσετεί, αιὸ ( ἃ τις ἐπι- 
ΡΙεταπιίἀρετιηάδη5, ρεγ ἀηοιξίαβ σο] απιπα 
ταπι ἐχοίάοτοι, ηυαῇ! ῥεῖ σαταταζέεπ αἰ ὲ 
«τείςε 8, δ πγασί ἐπ ἀπυπὶ ΓΟ ΠΈ6Π5, πιατς εἶ 
[εέϊυπι τε ροτίβ ἀἰπταυτγηίτατε, δ πππᾶπὶ {πὶ [Ὰ, 
είεπι ςοπαυτ[ς,ας ρτορτεσ ἱπιδί εἰσεπι ρος 
τεητίατη ίη πηατίπα5 επαΐ {ς 4αιια5, ἔΝ οι αἰτξ 
Οπιγηίπο παγαῖς, Πιιἤ5 ςοπιρατγαύε ρείάσιιδ. 
{Π| ἐπίπι ροῦ ἀςοϊίπα ΠΑ θέ παο [εγητιπ,, πος 
ποιὸ ἐπ ἀςο]έαπς ρετίξας. ἔγετα ττετὸ (ΏτγᾺ ἐειγδ8 
ασίταητιιν αἰίο σιο πὶ πο ο. ποη (ςοιπ 
Τ{πιί εχ Παπγίηίθ ας ργο!αρίσπι Αἰ ετ πῶ ρα» 
Ιᾳασίτεαάεπτεπ) Ναπαας ἀοσοτγατίο ςίτοα ἐρία 
Πιμπηογαπι οἰτία σοπ[ {τ δίςατίπ πὸ εὰ συς 
Ρεΐοχα ἀἰςυητιιν, δζ ἐπ Βογτπατγιπι (ΟΠ τιτ ίπε 
δχ πῃ δα! πιγάςῇο, 4118 ἐτίδιτι δά Πος τοτγεητί, 
Ὀκ5 ορεπιαβετγεπείθιι5. ἃ ἃ ΡῃδΠπ πετὸ (ον 
ςἢίςο Π{τπ5 εἰξ ατεποίαπι δί ἀερεεῆῃπι ας πιοΐ 
Ιε. Δᾷ ΤΠειπγοάοπτεεπι δυζεπὶ ὃζ αὐ ἰτίπ ποτα 
ΤΠερηίίςγγα, τοτιιδρ ζαπρα5 Δατασοηιπη, ὃ 

τηλίου ϑίφεπο ραᾶτδ. δίς ςπίτη δ ίη αἱῆβ. τα 
πεβπάαπασῦς [Νιϊτπι ἐπιίτδηταγ δηΐε ἱρίοβ πηεᾶσ 
ταπ| εχίἐεητεηι ἐπ τευγαπὶ σοπτΠεπιίοπη γεν 
Θοητεβ, ΠΟΠΉΜΠΠ ρα 5., Πποη Πα] πτίππς, Δ] α 
π5 Πυίάςηγ, αὶ πο π πα τιγα ἀεἰογαπε πᾶς 
Ρίαβ ἀστὸν αὶ ρεγπχαίτσπι δ πιο! ! ἐπὶ τεδη(ς 
ὉΠΙΑσΥΙΠΙ, τογγεητοβ( Ρἰατίπηοβ δοςρίαητς, 
Α' υίθαϑ εἰξ Ργγαπηι5. ί πιασπαπι ἸΠ ςίας 
Ραττς αὐίεςίτ, ἀε απο ταῖς εἰξ εὐἀϊτιπι ογαοι, 
Ἵπης εττ απο πΠιι5 ἰατὸ σσπὶ ΡΒ γγάτηιβ Οἰ ἐπὶ 
1 ἰττοτὰ ρειίαηπάεπ5, Ογρχιπι ἰαδείοτ ίη 81- 

ΠΊΔΠΊ. 
[ἴῃ πιεΠ}5 επίπι (ὑατα πα: ἐδπιρίς παυίσα- 

115 ἀεἰατιι5,  ρεγαποιηξίας Τ αυτίη ΟΥΠοίν 
ΔΠ1Ὶ ΕἰλῬ ἐπ 5, ἀορροίταπι μαίς δύ ὕνρτο ται 
{π|απὶ ἐγππηρίς, ἵΝο ἀατειη ἀεἶατα ἃ Παιαί πίθιις 
τοῦτα ἐπ Ρεΐδσιβ ἀδπεπίατ, σααία εἰς, ηυἃ πγὰ- 
τε Παῖιῖτὰ ἱρία τεἤπεπϑ, ἐπὶ ΚΕ ποθ οτατ, δηΐσ 
πχδητίθιι5 ἐπίπι (ἰπτεἰε εἰξ, ἃς {τας ΠΠπ (ρίτίτᾶ 
Δί ἀπὲ αἀπηίτείτπτ ὃ χεπιίτταητ, {- τπατε ίεγα- 
Ρέτγίη ίε, δ εχ ἰς γεσασγοπεί αιιδἀ4Πὶ ἃ σίταιίο, 
πε πιοιείατ. ἴα δαέετη ργεδητί ἰη Πτους πα 
«τ Πιιότ πατίο, ρατίτον ἐπίπι ρς 468 ΔΙ Πα τίατ, 
δ πυάαπταν, δ γασί5 ἁ]Π ἰτητατ, δ πππ6 4. 
ἅπε, ὃ Πυιξιπ ἀρεγίπουενείς ασοσας πιά: 8ζ 
{τ τα] αΠ]Π πὶ {τῷ υἱπ ασπϑ πη ἀδπὶ ππαίοτειη μα 
θεῖ, τὐ οπτηίᾳ αἰίεπα εἤςίαι πη τείγατα. Μασηᾶ 
πα ίςίιππι εἰ, 
Ἐ' ππδτί αἰσα ρεγπηατα ἐπ ΤΠ ττιι5 ργοίς ἔα, 
Εος πιαρίϑβ ἰρίταπτε πεῆτο σοητίπσίτ, ( ας, 

(ογὰπ| εἴ ἐπ ΠΑ  ἐἰί8 οἐ ἐευγο τίθιι ἤδτίδιις. ΝΝ 
ΠΠ] επίπι πιίπας Πιιέξιις ἐρίς ἐπ τουτᾶ ξογτυν ςοα 
τα τοῆδητς αφητο, Πςμτί ρτορτίο αυο (4 πιοτίς 

ς τοῦς 

Πιαά, Ἄς 



Εἰϊαᾳ,ε, 

το ΞΣΤΚΑΒΟΝΙ 9 
τ ΟΕ οἴ εὐ ραγίτογ ἀσίτατο, ἼΓα]ε δ Πξπά οΠ, 
Εἰπξας ίη ἐχιγοπιίδ οσἰτγιτα 5 αι ἢ ἐτατ ἀἸτ15, 
Θογαεπτεπιί ποις ρσηγαπ). ἘτΊΠΠ4, 
1 Ἰτῖογα ίατη γεθοῦτ, ἔοσαβ ογαζέαγαγ ἀυσ αἱ8. 

Ἰσίταν ἐρίς τππἀαγιμπη ἐπὴρ ετι15 ἃ αἰίεπα ρτο- 
Ρυϊίαπάα υἱπι συληάατη ἤαρ ες. δ παης πιαγίβ 
υτγρσατίοπεπι Ππαπιρίᾷ εἴς ἔεγαητ, ρεῦ χυδήη 
δ «λάδιεία. δ παυίτασία τη ἐχρε!εητο δά 
τεῖταβ οχιτἀπηζυτ, ἵνες ἱρί ταρταπι τπ|π| ἢ 87 
Ῥεττειειο, αὐ πεῖ ἀεξαπέξιτη σουριι5,1ς110- 
σπαπι, ας. πδεΐ ἃ Πα γε οἱαξ ίη τούτη, δίς 
δχ υἱοίπα πανί Ιοςα (αδτεισαρίαπῖς πη6ἃ ται- 
πητίη ρεΐασιιβ,. δίς δύ ἑῃ τεύταση δί τατδιΠεητᾷ 
(εσαπι ααψθᾷ ἐχυπάαστε οο πείη σίτ: δ αἀίαπδη- 
ἐε {{π|}} ροηάογε, ρείατᾶπν υΠτγὰ ἴῃ Ρ εἰ σιβ 
εἰππιραῖ οπι15,46 τουγᾷ ἐπ ξογίι 5 ἀ εἴταν, ΝΑπὶ 
δ Πιτπιίπί 5 τίς ἐρία αι εἰςίτ, σαπὶ8 οὐε ραιηί 
ἔρρει Πιοσίς στε. ΕΠ απο σίταν ἐπ πιο ροῆί 
δι᾽ εἴε,ατρείασιιβ οσπης ἢ ἱρί5 ἱποποδη5 115 
τοτίδιι5,οσπσα ορ ἀπιοας, ἢ απ πἱ απιπο5 αἷς 
Πυδης, [4 οδυεηίτοτ υτίσιις, Π ρομεια δδτ7 
«ἰοπίςο ρείασο ργοίαπαίοτοαπι εἴς πρροίις, 
τίπιι5. σαο (πρεγπηεηἤιγαῖα ΠΏ }ΠΠῸ ρα δια 
ΡτοδΠιπα ΠΠὲπτιταὶ εἰς αἰαπτ, στ αὐτπού ΡΟΣ 
ἀοπίι5. ΑΓ ἐπὶ ἑσίταν σατίατπι τατίο οἰπατίον 
ΖιοπῚ ΑΙ(α 11:5 πιίπ5 Δα πιίτίεγεῖ, ἔχ πιαπίξείεέο 
τίρια5 ὃ χαστίάίς σαοἀαιηπηοάο ρετίρ εξ 5 
Ροτίυς ἀρρ!ςἄσα5 εἰζίεγπτο. ἵΝατη αἰ ππτία δ 
δζτεγγαγαπι πλοῖα 5 ὃ ἐχῃαΐατίοηςεβ δ τὰπ|ὲς 
(τεηπτία: πτετίας πγατί τε] Πτί5. (]Ήἐπγε το Ὁ 
γαατε, ( Π4εητία: αὔτ παπιΐς τεά σας, απ 
ἐπίπι Ἰαπγίμος Παίταιιτο5 αι απ, απὸ ρι ας 
αυσεάδην ἐπ(0]5 Ππτπτηι ἕεγυΐ σα] επτ, τη σῆθς 
πεγὸ πεσυλημπαηη πε ἱπίσϊα αυίάσπ, οπτί- 
ΠΕΠῖΕ5 ΔιΓ6πὶ τούτο τητΠίτη ὦ. δέ  Π τοῦ δ σστε 
αὐἰχιίοη ες δ ρᾶτιιος δ ἤγασπος Πληῖ. δίηιξ 
Ἰοςσούυτη [γἵατιι5 δ Δίου το ἐ5. ἀοπιίοίον 
ταμ, σαξαάτποάα Βιῖτε εἰ Βίξοπα, α"ατατπί 
Ρ[αγίπι εχ τεύγας πτοία [ὰ (25 ππΠς ρει τσ 
ες Εν δίς πίῃ} πιασίβ ασάπι Ραμ 40 
Τα! ἔτα σπιεητιηι εἴς ραταῖοῖ ΔΙ ἢ |5, ὑεῖ αἷν 
Ἀειπα ἱπεεηίο,ἐ απο τείεαπι οί π 
ῬειδηΠῆς : [ςατ οτί 1 ἰραγεοτῆ ἐπί [45 αἵ 
Ῥμμεουίβ5. [5 πετὸ δά εὸ ἰοσαπα 5 εΠ,επτ ςεπι 
ἐὐλι ἢ επταιίςι5 ΠΟη {πες ΑΥςίπλ ες 5 Ορίηΐν, 
Ομεπ ςοηβτπλες, {ΠΠπ πίη πη "το ἀς ἤἥβ ἥπτο 
πε μισητυτ ίτ (οὐ τοῖς πτόρὶ τῶν ὀχομβϑων ) (απ 5} 
Ῥεῖ δυσί  πτοάο ςοίξετ, δ ρεγπιαποαῖὰρετς 
ἥςίξ εἴϊε τοταη 48 δε ίρματίςᾶ, σαπηίρῃςτα (45 
εὐπ τεἴγὰ σοπεγῦ Παρ εατ. Π]ΙΔης Ομηπε5 Δα Πηΐτν 
ἐτοϊ ορίπίοποιι, σαί πλλτ ἢ οπγαίίςα πτοο 4115 
400 αττίσεγας ΠΠ 6 ππεγὸ πτᾶῦς ἱπτογία 5. ες Π απᾶ 
{π (αταῇειίο (δ μπαίπρετῆςίς ςομ με μπι 

ΦΈΟΠΒΑΡΉ.- 
τἰὼ κί νησιμ συγκινόμϑῃ! αὐτῆι, τοιδτο ἢ νὰ δ» 
Αμφισῖε τ᾿ ἄκρας 
Κυρὼν ἐὸν κορυφοῦται, οσήσει σὺ ἁλὸς ἄχ 

νίω. αὶ “σὰ, 

Ηἰόνδῖν βούωσιμ δὲ δυγομδας ἁλὸς ἵξω. 
Ἡ μδὸ ὃν ἐφοσὸς Τὶ κύματ Θ-ἴχὰ τινὰ βέ 

ὧν, ὥς τ᾿ ἀπτωθει αν! ἡ ἀλλότριορ, κοὰ σῖηὶ κοὶς 
κάϑαρσίμ τινα τῆς ϑαλάπας τοὐτίω φασὶ, 
καθ᾽ [ὦ κοὰ τὰ νεκρα σώματα, κοὶ τὰ ναυτᾷ 
για εἰς γί ἐκκυμαίνεται, ἥτ᾽ αὐαχώρησις 
δκίχει τοσαὐτέω ἔων, ὥςτε νεκρὸμ.ἢ ξύλον, 
ἢ τὸ κυφότατρῃ φελλὸν ᾿σσο Ὑ κύματ: εἰς 
γί αὐαθδλκθίκε, ὅτω ὃ κοὰ δὴ πλησίορ αἱ 
πῇ τόπωρ εἰς δ' πέλαγος πτϑασεσξῳ “σολᾷ 
φύφῃνἝ ὑσὸ κύματ", ὅτὼ σὰ "ὦ ἢ χὅν» 

Εἴ ἢ συὼ αὐτῇ τεθολωμθψον ὑσίωρ ἐπκυμαξ 
νει} συμέαίνά. κοὰ 1 βαρος ἅμα συυδργὸν 
πος, ὥς “εϑαῆς πρτοφνεχθίυαι “πῶς ἢ γί 
κάτω, πρὶν εἰς “ὸ πρύσώ πελαγίσαε. τὸ γαῖ 
ἡ 7 ποταμᾷ βία ππχύετοι, μικρὸν πϑελθϑ 
στε  τύμα τ". ὅτω μδ ὃν οὐ δεχετῖ πρό 
δδίωσιε Ὁ παὶλ αγος Ὡαῖ, ἀξ Ὁ αἰγιαλῶν αὖ 
ξάμϑῇ, αὖν συμγεχ δὶς ἔχῳ τὰς ἐκ ἣν" σοταμῶμ 
ὑδιῤῥύσεις. (δ σ᾽ αὖ συμξαέν καὶ πόι σάρσα 

υἱα πσελάγος “σσοθώμεθτς βαθύτόβδον Σ στὸν 
σογεδσερ λέγον ἣν αὐαμέβαθον ἣν βαθύτα» 
σόν στὸν χιλίων ργη ὧν, ὡς ποσέξισϊώνιός φπ- 
σι. τίν δὰ ὃν ποιαύ τί αὐτιολογίων ἡ -ἥϊον ἀμ 
Ἴις ἀρδιξαι, μάλλου δ᾽ ἀὶ Σφωνδρωτόβωμ, 
τὸ Ὁ καί' ἡμόβιαν βόπτον ζιναὶ δρωμθύων, αὐα 
σίτου ἢ λύγογινὴ ὀκωτσακλυσμοι ἈῸ σεισμοὶν 

τὸ οὐαφυσήματα, ποὸ ἀρσϊήσεις Φὶ ὑφάλου 
γῆς, μετεωρίζοσι τὸ Ἢ ϑάλα παν, αἱ ὃ σιωι 
ζάσεις ταπτεινᾶσιψ αἰνείυυ, τὸ μύσθοοι ἡδ αὖα 
γεχβίεῦαι διυύαυτῦ, νὼ μικραὶ νῆσοι, μεγάλας 
σ᾽ δ᾽ ἀσὲ νπίοι μᾶν, ἐπτειρου σ᾽ δ. ὁμοίως ὃ κοὺξ 
σιωιζάσεις, νὼ μιεκραὶ, κοὰ μεγάλαι γηύοιν-τὴ 
ἀν. εἰπῇ νὸ τὰ χίσματα, οὶ κα ταστόσεις χὼ 
οἰων»νὸ κατοικιῶν, ὡς δὲ βύρας τε, ὦ βιζώ 
νης ἄλλαν πλαιόνωμ σὐὸσεισμὼν γηυξῶαε 
φασι. Οἱ πῇ σικελέαν ὀσῖγν τι μᾶλλον ἀφ ῤῥῶ 
γα τ ἰταλίας εἰκάζοι τις οὦ ἢ αὐαβληθάσαν 
σὺ Ὁ αὐτναίσ πυρὸς ἐκ δυθδ συμμέϊναι "ὥς 
σαύτως ἢ κοὶ τὰς λιστχραίων νπίρυς,νἡ πιθῃ 
κό(ᾷς. σὺ ὅτως ἡσῖυς ὕξιν, ὥς τε Εἰ μὴ μαθη 
ματικὸς ὧν, οὐσὲ τί αχιμοῖας βεξαιοῖ ἢ 
ξαν. ὅτι φασὶν ἐκθνίθ΄ οὐ "οἷς πόδι ἥρόχουα 
μβύωμ πσωνὸς ὑγροῦ καθεφηκοτ Θ΄ κρὰ μὲ- 
γον τος» τἰὼ ἀδιφανειων σφακρικίω Εἶν, σφαξ 
ρας Τὺ Τὸ κρνύγοου ἐχούσης πῇ γῇ. ταὐτίω 

γοὺ τίὼ σύξαν ἀπρσϊεχονποα παειύ ποῦ οἱ μα -- 
ϑεμάτων πως ἁψάρϑιοι ἐκεῖν Ὁ. σὲ τὺ οὐ» 

Ἂς νάλα αν) καὶ σι μίαν ὅσω! ὺς φησὶν, 

οὐ ν0- 



Πρ ΒΈΒΡΒιν ν᾿ “ει 
οὐνομίζαι ποῦ μίαν ἀϑιφαύειαν τετάχϑαε, 
ἀλλ᾽ οὐσὲ τοῖς σιυύεγγυς τόποις. κοὰ μαρτν 
ρας γε τῆς ποιαύτις ἀμαθίας αῤχιτίκτονας 
ἐἄνόλοας πτοιξπτοαι,, καΐγοι ἣν μαθηματπικῶμ, 
καὶ τἰὺ αῤχιτεκπονικίω μόϑιΘ' Φὶ μαθωμα 
στκῆς ἄγφηναμθήωμ φησὶ γοῦ κοὰ σίκμήτρι 
ον σἹακότῆειν ὑϑυχειρῆσας “ὧν δὴ πσελοπτον, 
ψησίων ἰδδ μὸν, πτξὸς ἡ σταρασχέν δεάπλοιν 
“σοῖς σύλοις. κωλυθίιῦ κε σῖ᾽ “στὸ ἣν αῤχιτε- 
πόνων αὐαμενγοισοαν δὴν, κοὰ ἀσταγγειλο- 
σῶν μετεωροτόβαν πίἰὼ οὐ Ὅρα" κορινθιακῷ 
γθλτῳ ϑάλααν τῆς κατὰ κεγλρίας ἀἰνακ, 

ὥςτε εἰ αἼχκόν εἰ Ὁ μεταξὺ χωρίου, ἀϑικλυ 
ὥίωώαι αὖ ἅτσαντα τὸν ὑϑὲ αἔγιναν παύρου; 
κοὰ τίὼ αἴγιναν, κοὼ αὐτὰς τὰς πελῆστον νή» 
σους, κοὶ μησὲ τὸ διέπλοιυ οὖν γγυξ ὅτι χρή 
σιμομ " οἵ σὲ ᾧξῷ» κοὰ «δὺ σύρίγτους ῥοώσῖες 
ναι, μέλιστε δὲ δ ρ ἡ] σικελίων στορθμόρ.ὃν 
φησὶν δμοιοπταθᾶν παῖς κατὰ Φὸν ὠκεανὸν 
πλεημλυρίσι τευ ἀμπώτεσι. δὲς τε γοῦ με 
“ἀϑάλλειν ἂν ῥοωῦ ἐκάςας ἡμόμας, κοὰνυ. 
κτὸς, Κῶ ϑτεστόρ τὸν ὠκεανόμ' δὲς μὴν τσλημ. 
μυρέϊν, στὶς δὲ αὐαχωρᾶν. τί μδν οαὖ πλεμ 
μυρίέσϊα σῖξ ὁμολογεῖν τἰὼ ἐκτδὶ τυῤῥίωι» 
κοῦ πελάγους εἰς τὸ σικελικὸν καταφόβομὲ 
νίω, ὡς αὖ ἐκ μετεωροτόμας ἀδιφανεας, ὃν 
οἵη κοὰ κατιόντος ὀνομαζεδλας, ὁμολογεῖν σ᾽ 
ὅτι κοὰ κατὰ δι αὐτὸν κοκρὸυ αῤχεταί τε, 
“οὐ τεαύστοις καθ᾽ ὃν αἱ πλεμμυρίσξς. αρχε- 

τῶι μὲν γοὼ ἀϑὶ τἰὼ αὐατλίω φὶ σελίιώας» 
Εἴ τὠιὺ σϊύσιψ. λήγει σ᾽ ὅταν σιωάσῆμ τῇ με 
συυρανήσει ἑκῷ τόδαγ τῇ τε σαὲρ γῆς. κοὰ τῇ 
«υὐὸ γίω, τῇ τε ἀμπτώτε, του οὐαντίομ ὄδιόν 
“πὰ καλέ), ταῖς μεσουρανήσεσι"" σελίωκᾳς 

ἀμφοτόβαες γὐαρχόμδινομ» καϑτίστόῥ αἱ ἀμ, 
“πώτεις “ταῖς σὲ συυῴψεσι, τιχῖς τεὸς τὰς ὦ» 
ψατολᾶς κοὰ σϊύσεις στχυύμανον. Πέρ μὰν 
οὖ δῇ, πλημμυρίσίωψ, κοὰ δῷ ἀμπώτεωμ, 
εἰρήκασιρμἱκανῶς ποσεισϊώνιός τε, κοὰ ἀθίω δ 
σίωρ Θ΄. ἀδὲ δὲ τῆς τῶν πορθμῶμ »ταλιῤῥοί: 

αςεχόντωμ, κοὰ αὐτῶμ φυσικώπόβμον λόγομ 
κατὰ τίὼ «πυούεσιν. τοσοῦτον ἐπᾶν ἀττὸ. 
9. ὅτι οὐδὲ ἧς τηοότο(Θ’ τέ! ῥοώσϊες ἐναε 
οὺς ππορθμοὺς ὅγε κατ εἰσῖΘ-. οὐ γοῦ αὖ ὃ 
υδὺ σικελικὸς σῆς ἑκάφτας ἡμόδας μετεβαλ- 
λῳν, ὡςοὗτιθ. φασίμ᾽ ἡ δὲ χωλκιδικὸς ἱτῆά- 
κις, ὃ δὲ κατὰ βυζαύτιουν οὐσὲ μετέβαλλον, 
ἀλλ᾽ ἢ διυτέλει τὸν ἔκροαῦ ἔχωψ μόνοψ, πον 
Ἐκ τό σπτοντικοῦ πελάγους εἰς πίω χρῶσπον- 

εε ποπ αἰίπιας, (τ πες εἰν ργορίπ αι ἐπ 
Ἰοοί5. Ετ τα! β ἐη(οἰτίος τε[Ἐε5 ἔλςίτς ποππιη 5 ἊΣ 
«Ὠίτεξέοβ,. οἰιπὶ ΜΔ ἢ επγατίοί ἀγο τε οπίςᾷ 
Ροττίσηεπι ες συληα ΝΜ]Ατ ἢ επγατίςα ἀες]α. 
τεηῖ, Αἰ επίπι ὃ [Ὁ ἐππειγίαπι ππλπι Βεῖο- 
Ροππείιαςϊ ρεγέπσετε ςοπαίτπη,τς οἰ ΠΡ 115 
παυίσατοηΐ5 γα {τ ρτο θεγειζα Ὁ ἀτοΠίτείς 
ἀὐτοπὶ ργοῃίδίτα, φαί σαπὶ πιεϊαεπίαί, γε πα 
οἰαπεγατ Πηπ5 (ὐοτίπι! πιατε αἰτίιι5 εἴϊε, “αᾶπι 
αασά δά (ὐεπο τίαϑ εἴτι, [τὰ ἱπτογηηεαάία ἢ 
ἰπείἀετετἸος, απίππετίππι δὰ Δ ἐσίπαπι γα πῇ 
{{π|,Οππ|1ρία ρατίτεγ ἃ ἐρίπα δύ ργοχίπιδβ πη ς 
{0145 «επτεγίαπη ἐτί, Νεςίρίχπι παπίρσατίοηίβ 
{|| στε πηεαι ΟΡ εαπιτατίοπς, πος ἐπίξαν 
Ἐατίρί σπτηε8 ἤιγχί!ες ἔοσεητ: ργοείεττίπι πειὸ 
ααία δισα! απ ἐτετ εἴξ, υοα φαΐ επι στπὶ οςε. 
απί Ππχίδι5 δ αἰτυλτήβ ρατί ἀΐοίξ, (πο! δ ες 
επίπι ἀ{ε 4ς ποέξε δί5 Πυχᾶ αἰτείπαι : Πςττί ὃ 
οὐεαπιις Ρ΄5 ἐπα πάας, οτίεβ τοςίαίε, [τὰ ὃ 
ἐπαπάαδείο ΓΤ υτγπςηί πηδτίϑ ίη δίςυ!α ἀεἴατα 
Βιεπάᾶ εἰν, φιιὸ εχ αἰείοτείπρετῆςίε ἀείςςπ, 
ἄεπ5 ποηγίπαϊ, Εἰ τείαἀΠιρυ]λξί αιο ( εἰίαπι 
σοὐξτεπιροτείηςοίρίε ὃ χυίείοίτ, πο ἐρίρε ἰῃ.», 
πηάατίοπαϑ5. ποίρίϊ ἐπίπι οίτοα ἐχογίεητς 1 
ετ οςοίδεητξ, ἀεἰΤπ|τ τ στιπὶ τίς σοοἸἐπτεάίο 
δίίαρτα τοιτᾶ δίίαθτεν τεγγαπι δαίπησίζ, δ ἐς 
οτείςεπτίος σαί σοπίγατίαπι ἐχειτητς το (ατί, 
τ ρεγ ςοἿ  πιεάη5 Πείδιαϑ [απο ηςίρίεπ- 
τεπ|,{{ςττί ἰρίος ἐχογοίςεπτίοε, ἱπαπάδεία πετὸ 
ςοηϊπποηίθυ5 δα οὐχ ὃ οσςαίιπι ἀεἰπεπ 
τεπ1.[)ε Πυχίβιιϑίδης εἰσεΠαχίρας ΡοΠοηΐ, 
τι5 ὃ Δτῃεποάοτιο ἰατίβ ςπιοάέ ἰοςαε ἀπε, 
Ἀεαετὸ ἐς Πυχίριις δ τεΠιυϊχίθι είτοα ἔγεῖα, 
ααίρ φιοῳ πιδίοτξ ρυείεπεί πιαζογία πατατς 
τατίοπξ παθοτ, ταητᾶ αἰ χης πιῆ ςίατ. πᾷ συδά 
ε Πυχίϊία ([{πτ, πο ππι5 ἐρ εςία! ἐς εξ πιο τι5, 
ἵΝοη επίπι δίεια [τετιιπὶ Βίς5 ἀτς ὃ πος (τ 
{Π-ε ἰπακίτ) αἰτεγπαῖ, (ΒΑ οἰ ἀϊςττεγὸ ἐςρτίες. 
ΒυΖαητία δαζεπὶ πε ρεγπιιζας, [Σὰ ἀπηταχαῖ 
ἐχειπ!οης ταπτῦ ρεγάτιγας εατη,ίεπ5 ὁ Ροα 
τίςο Ρεΐασο ἐπ Ργοροητί ζει πετὸ τας ΕΠίρ 
Ρατοῃας, ὃ πιδηίοποβ συαπάοσας Ἀείεθαῖ, 
ἵΝες πη σαί πιοόπ5 εει, μα εῖε ροῆξει 
ςαιίλπι, α ἀἰςἰς Ετατο ἢ ἐπ ε5, υτγοδίς πιὰ- 
ΤῈ Αἰίατη ἀτῷ αἰἐᾷ (πρετβοίς Παρ οῖ. Ηος επίπι 
τῃ Πα σιοῳ πιίηίπιέ ἤστετ, ηἰΠ| ζαταταἐας 
Βαδεγεης, Οὐ {ἰ Παρ ελπε αι θην, οατίπιπι 
Βαυά τεῖζο Πεόξαητ, (εξ δά ἔπι ίξπιρεν ἀεξε. 
γαπταγ, [ἃ πετὸ ςοητίησίε, ασυδα ἀεοίαί5 εξ 

“ἰσῖα. ὡς σὲ ἵπσπαρχίθ᾽ ἱσορεῖ ποὰ μονς ποτε ἔποιέπο. οὐτὶ εἰ πρόπΘ- ἐς ἄν. ταὐπέω οὖν ἔχοι 
“ἰὼ αἰτίαν ἰ( φησιν ὃ δβατοδδρύας.. ὅσι ἡ ἐφ᾽ ἑκάπόδα ϑάλαα ἀἄλλίω κοὰ ἀλλίω ἀῤιφαύειαν 
ἔχει. οὐσὲ γα ἀϑὶ τῶν στοταμῶμ ᾧξ γγοιτ᾽ αὐ γ εἰ μὴ κατοαῤῥάκτας ἔχοιον, ἔχοντόν' δὲ οὐ πᾷ 
Λιῤῥοῦσιμ , ἀὐλ᾽ δὲ τὸ σα πεινότόρου καὶ φόβονται. κρὼ ᾧΐρ σὲ συμβαίνει σἵξ ὁ κεκλιμδίον ἄναε 

ΘῈΣ Φῥόύμα, 



55. ΦΊΒΑΒΟΝΙ8 α 

δέ βυχυς δέ εἶτ (πρετῆςές5, (5 αὐτεπι ΡῈ. 
ἴλοί ἀσε!τεπὶ ἀίσοτοῖ εἴτε πρετῆςίεπι τ Μαχί 
ταείρ (ἐσαπάππι πηατοτίαπη πο τοταπ δ ἔδοίτ 
11 χιαταοῦ ςογροτα ας το ςαΠη118 Εἰεπη δ. 
Δαεὸ υτπεάστη ποη τεΠπαπείς πε ςοπῇ- 
ἀϊαπῖ φυίάείη, ΠΕῸΣ ρογπηαπεδηζ, σαπὶ {ἢ ἐρί{5 
{πςεοοηβαυχαβιπεσππα!ρετῆςίε5.(ε πιπὰ αυἱ 
«απιαἰτίοτ, αἰία αεγὸ πα πλ! ον, Νοη επίπ| (1, 
εὐττοῖία ἐσοαπάτπι Πα Βέτιιπι 8115 [ουπιατὰ 
εἴς. αεὸ πὸ ρεπιαπεητοβ σοηςαμίταζεϑ5 δχ (ἃ- 
{ϊτεητασια πασεατ ς ὃ αηπα:ε ἐρία Ροπάε- 
15 πεπατίοπς πεζειγαπ δείτ ἢ τεῖγα, δ τὰς 
1επιςοςίρίτ(ἀρετβςίεπι, φιτα ἐπὶ γείευ Δύο, 
πιοάςς5. ἃ ἃ ἀΐῶα πετὸ ἐς Απιηιοπε ἃ Ατογ, 
Ῥῖο δαηήςείτ,ατ αἰπίπιει (αἰ υπιτηοητεπι, δύ [ο- 
σπὶ ΟΠ) Π 6πὶ πλατί ἀοπιοίσί, αὐ ππῆς πη ετίν 
δτη συς ὅουτα ποσδητιι δύ ρα π τέα εἴτ ἐπ, 
«ἥαταθρτί πηατίς ππεί ςοητίσυα, ςοευητε πιοτὸ 
τηλτί ἀείεσί. ΡΑἰ τ επὶ απεέξιι ο πὶ ἀἰέξίυπη 
ἘΠ]  γαρτί πιατίβ ἤπια! εοητίρυμ, απηρίσα εἰς, 
Ουοηίᾷ εἴϊε ςοπείσπῇ Πσηίῆοαῦει ργορ εἴς, 
δι ς«οητίπσοτγοι ας [ας ἔοτεπτ, ΑἸ το τ ςι1Π| 8] 
ἕετο ςοἤπιετεῖ. ἔσο υίάειη ἰσίτατίτα ἀςοίρίο, 
«Οτίσια ἔπ  ραἐυτΐα τηανέγαρτο, ἀοπες ςον 
ἴυπιπατγαπι οδίςε ἀὐ ιεο πεγαιζο το] αἱ. αΐν 
δ ιι5 αὐτο {|5,{ποείξίοπεπι ἐκτί{{{πεπατί ποίξτο 
Ῥτορτεῖ ςο!ππιπατ οΠπεπτίᾶ ἀερτεῖο. ΕΠ ρν 
Ῥϑυςθιιβ διιτεπι ζαρίεηβ ςοητίσασπ, ἐπὶ εε 
Πποά πηᾶ ςοπῆπετε πιᾶῖς πο γ σαπιγαῦτο, 
Ῥτορτεῦ ἐχρ! ετίοη, ςατπίατη δβετί, χαΐά΄ Παπη 
ἐσίταν ποτ πτατε σαυοα {ΠΠπς τγαηίπηετεαῖ, 
ἀιαπατέα μοῦ σο] απππατῦ οἐΠΌΘΗΓΙ͂ πη πᾶτε τας 
Ῥτιυιπιτγαπίπηϊετίτ, εαπὶ πὸ ρτίπα σοηἤπεραζ, 
δίῃ εδάεην ἀρετῆςίε πασα συ ΠΉΠ 15 [ ἐξειπι 
Ρειπιδηςὶ απ δοππή  ρίπτπη Εγατομεηξ 
Ἐχίοιία5 αταῖς πη εγίιπι πη σοηἤιαπι εἴτε, 
ἀὐεὸ ΓΗ Πραπᾶτπατε τηυεντυρτγῦ [ογετ πη. 
(υοα αὐτάς εἴσσυτι5, 14 πο  (ςαυίε ηΐεττ, 
εαπας (ςΠ σεις δύ ἐχτεγίιβ πγᾶτε εὐ τα τ αἰ τίτιι, 
αίπεπε παρ εγς [τὰς αιτο ἡ “θέα επὶ εἴ, ςοηΠυᾶ 
εἴς. 5: πος αἰχίς πεσατ Ἑγατο ἐπ 65, [Πὰν 
πατη ςσῆσπετςε ρεῖ ἐχρ! ςτίοπε αὐ γηᾶτε γα τ, 
ἐξά ριορε εἴἶξε ταηευπηπες (εααίτ]υοα παπᾶ 

ςοητίπι πγαύς ἐα πεπὶ Αἰ τ ίπεπη εἴ ἐαῃ 
ἀεπὶ{πρετῇςίεπι Παθ εαζ, δίους δύ σαοα ρεπεβ 
ξο5 εἴξ, δ πηε ας πάίι5 70 ἃ εἰξ δα δ ες, 
δί χυοά δὰ (εηςῇταβ. Οὐοί δέ ΗΙρραγοῃαβ 
ἐρίε ἢ 10 6110 Δα εἰτπὶ (ςτίρτο Πσηίῆςας. Ἐΐα5 
ἐτλ τα] ἐπὶ ορίπίοπεπη πε 11 ΠιΔΠ| ἱσ ΠΟΥ ΔΠ 5 
παυϊςηπία αἰςατ δα ΠῚ Ιπλ, πος (6 ἀρραγάταϑ (π- 
(οἰρίατ: σαίρρε σαί ἐχτεγίτις πηᾶγς ΠΠιπὴ αἰ Χίζ, 
Ὁ Πᾶπ| σασαις {Π|π|ὸῈ εἴς (πρ εγἢςίεπι ςοηῆτεν 
ἀζυῖχ, ΝΜ]ςπααςς πεχὸ ἱη(ςείρείοης εἴϊς ἀίςεηδ, 

ἘἙΟΟΘᾺΆᾺ Α͂ ΡΉῊ. 

Τὸ ῥδύμα, νὸ τἰὼ ἀδιφαύεαν αὐ ππελάγον 
"ἢ τίς αὖ φαΐν κεκλιμλύζω ἀδιφαύειαν, νὴ μά 
λισις πο α τὰς σφακρυποιδίαως χσσοθέσεις τὸς 
τίρσαραᾳ σώματα, ἃ σία τὸ σοιχέία φαμθύ. ὥς 
1 ἐχότι πταλιῤῥᾶντας, ἀλλ᾿ δὴ καθεεῶτας, 
τὸ μβύοντας, συῤῥοίας ἡδὰ γὺ αὐτοῖς ὅσιις, μὰ 
μιᾷς ὃ ἀδιφανείας, ἀλκὶ τὶ Ὰ ὑψηλοτόβας, 
“ἡ ταπεινοτόβας. ὃ γοὺ ὥς πρ ἡ γὴ ΣΤ] ἕξιν 
ἐσχη ματι τι Ξόρεαὶ σ(ὰ, ὥς τε τὸ κοιλάσϊας ἕ» 
χε συμμϑυδίας, νὸ αὐατήματα, ὅτω τὸ πὸ 
σίωρ. ἀλλ᾽ αὐτῇ σκΉΣ] “ὸ βαρος ῥυπᾷ “ἢ ὄχην 

σι ἀϑὲ τ γῆς πριειτῇ, τὸ ποιαὐπίω λαμβανα 

σίἰὼ ἀδιφαύειαν οἵαν ὁ αῤχιμήσιας φησίρ. ἁθν 
φόρα) “οἷς ἀδὲ “Τάμμων, ὦ Ψ αἰγύτήσ ῥφ 

βᾶσιμ» ὅτι συ κοίψ (ἰ ὁ κάσιομ ορος πόδικλύζε 

ὧι ϑτιλα μοὶ πεαύτοα πόσιν, ὁπτα νωῦ πὰ 
καλύμᾶνᾳ γιῤῥα. καθ᾿ ἑκωκε τε τρναγίζειν 
συυάσηντα τῷ τ δδυθρὰς κόλπῳ, συωμελθᾷ 
σης ἢ “ ϑαλαάοσης ἀρκαλυφθῆναε, ᾧ σὰ τες 

ναγί(ᾳν Ὁ λεχθοντα πόστον συυότηοντα Ὅρν 
“ ὀῥυθρὰς κόλπῳ ἀμφ βολόρ ὅξιμ. ἐπεισ 
Ὁ συωάτηφν, σιιμαλνᾳ (ἱ πὸ σιυΐεγγυς, κοὶι Ὁ 

ψαύφυ, ὥς τε εἰ ὑσϊα τὰ εἰν, αὐρῤῥαυ εἶν ϑάτε. 
ρον ϑατόμῳ. ἐγὼ δᾺ ὅν σϊεχομεαςε, »ἡ “Ὁ στισεγ 
γίζειυ τὰ πρνάγκα τῇ ὀδυθρξ: ϑπλα πᾳ τως ἀκ 
μίω ἐκέκλειου τὰ Ή2] τὰς «ὅλας «ονα ἰκρα» 
γυδν ὃ, αὐαχώρασιν γγυία)ι,ταπανωθεω 
σιις ἢ ἁμετόμας ϑαλαῆκς, σὰ δ ρ] τὰς «ἡ 
λας ἔκρυσιψ ἵστπαρχος ἃ ἐοϊξαμθνος τὸ σιω 
σῆν ταὺῶν τῷ συῤῥομ γϑυϊοῦὶ ϑ ἡμετόμαν 
ϑάλα αν τῇ δῥυθρᾷ οἵὰ "ἶ πλήρωσιυ͵ αὐπιῖξ 
τ τί σά πτοτε ὑχὶ τὴ ἡξ] τὰς Ξήλας ἐκρύσει, 
μεθιστερθάν ἐκέσε ἡ καθ᾿ ἡμᾶς ϑάλαα,συμ 
μεθις κἡ "ἢ σύῤῥου αὐτὴ γγνομλύίω “ἢ ὅῥυ» 
βρα. ἀλλ᾽ οὖ πῇ αὐτῇ διεμεινον ἀϑιφανέιᾳ, 
μὴ παπήνομθύν ον γοὺρ κατ᾿ αὐ Ὁ ὁδα-ὥούῳ 
“Διεκὺς ϑάλα αν ἅπα(ὰ μσύῤῥον εἰν, ὥς 7. 
τὸ τ ἑασέοιον, τὸ γι ὀβυθραὺ μίαν θάλα ἤἥαν 
Εἶν. δὸρ σὺ ἐπιὼν» διφάλ4 Ὁ ἀκόλυθομ Ὁ. τὸ 
αἰνηο ὕμνος ἐχάυντήν τεΐξω Ξελῶνθαλαἥαυ, 
νὸ “δ ὀῥυθραί νὴ ἐπι τ ταύτη γεγονῆαν σύῤ 
ῥον ἀλλ ὅτ᾽ εἰρηκούαε τϑτό φλσιψ δἑα τοῦδε» 
νης Ὁ σύῤῥον γγνυϑαι ΓΙΣΙ κ πλήρωσιψ πῇ 
δῥυύρᾷ, ἀλλα συμυεγγίσαε μόνου, δ τ᾽ ἄπολον 
θὰν τῇ μιᾷ τὸ συυεχα βθαλάμνὉ αὐ ὕψος 
ἔχάν,νὸ Τῷ αὐτῇ ἀὐνφαύφαν. ὥς πβ δὴ τ καδ' 
ἡμᾶς, νὸ νὴ δία “δ ΥΣΙ τὸ λέχαιομ, νὴ τίὼ πρὲ 
κεγχρεάς. ὅστβ γὸ αὐτὸς δίστπαρχος ἁδισημαξ 
γετῇ ο᾽ πῷ ες αὐὸδ λόγῳ. εἰσϊὼς ὃν τίὼ 
ξαν αὐτξ Οιαὐπίω ἰδέα τί πὼς αἰνῇ λεγέτω, 
"ὁ μὴ ἐδ ἐπτοίμα λαμξανέτω, ὡς αα δῴβαας 

μίαν Εἶν Ἄ ἴξω άλααν σύμῳεσι,τὸ ὅτι μίᾳ 

ὄὴν αὐτῆς ἡ ὠλφαύςιαν ὑφυσϊῃ σ᾽ φήσας 

τίὼ ἐδ ) 



115 ἘΈ ΞΠΡΆΓΙΥ “, 

σίὼ ἀδὲ οἷς διλφάσιν ἁθιγραφίω κυριναίων 
ϑεωρώμ, αἰτίαν ἄγ δισϊωσιψ ὃ πειθανἰ ὦ ὅτι ἡ 
μὴ φὶ κυρίμμης κτίσις οὐ χρόνοις φόδετῇ μνα 
μονδυομθύοις. "ὃ μαντέιου δσϊες μέμνεταξ 

δὲ ϑαλάα ποτε ὑσαρξαν. τι ὰὶ εἰ μκσϊες 
ἡ ἱσορξνεκὺ 7 τεκμκρίωρ δῇ ὧν εἰκά(ομᾶν 
“ἥδαλιόμ σπτότε Σ τόπου γηνέδλαι, οἵ τε σελφῖ 
νόῦ' αὐετεύμσων κοὰ ἡ ἀδιγραφὴ ἐγγύς ἀδὶ 
κυρίιναίων ϑεωρών. συγχωρμίας ἢ τῷ μετεω 
ισμῷ τό! εοϊάφες. συμμετκωριδϑέισαν κοὶὰς 
“ἰὼ ϑάλαοσαν ἁμικλύσαε, δ μέλοι τό! μαν 
πέσ πότος, πλέον ̓  ἀν ϑαλάήας διέχοντας 
ν᾽ τοισιλίων φπδίωμ , ὃ συγχωρεῖ τὸν μέχρι 
σοσούτο μετεωρισμὸμ» ὥςτε κοὰ τὺ φαρον 
δὅλίω καλυφύὔϊιαε, κοὰ πὰ πολλὰ τῆς αἰγύ. 
σου, ὥςπόβ οὐχ ἱκανοῦ ὄντ Θ’ πόδ ποῦν :ὦν 
ὕψους, ὁ ταῦτα ἀϑικλύσαε, φήζως σὲ ἐϊστόρ 
πσεπλήρωτο ἀϑὲὶ τοσοῦτον ἡ καί᾽ ἡμᾶς 9» 
λαῆκ ποὶν Ὁ ἔκρηγμα, τὸ κατὰ τὰς Ξἡλας 
ἡβυεϑαιεφ᾽ δίου εἴρακῳν ὃ ὁβαγρδδονας χοίυνας 
κοὶ τίὼ λιξύίω πᾶσαν, κοὰ τὰ πολλαι“" σὺ 
φώτσας,κοὰ φὶ ἀσίας κεικαλύφβαε πρότόδομ; 
“οὐῦις ἀὐιφό)ᾳ. διότι γὼ ὃ στόνγος πῷ ἀσ)οίᾳ 
σύῤῥους αὖν σαῆρξε κατ τινας τόπος, ἅτε 
δι τό ἴορο ἀν ΔΝ ἡ] τὸν στὸν πορ ογι(ομδύν, 
κοὰ ῥέοντος εἰς ἑκωτόμαν τἰὼ ϑάλααν, οἵα 
πἰὼὺ ϑέσιν φὶ χώρας, Αλλ᾽ οὔτ᾽ ἀὸ δέ Σ] ὧν 
“πόντομ μόβῶυ ὃ ἴςρ(Θ' τὰς αῤχας ἔχᾳ, ἀλλὰ 
“᾿ αὐαντία ἀὴ τ σαερ τὸ ἀσ)ρεῖσ ὁρῶν. ὅτ᾽ 
εἰς ἐπα τόβαν πίω ϑάλαῆαν ῥθ : ἄλλ᾽ εἰς Ἂν 

“πόντον μόνου οα(ἰζετοιί τε πες αὐτοῖς μόνον 
“οῖς κύμασι. ποινίω σῖξ τινα δὴν στ αὐτόν τὰ 
σὶν ἄγνοιαν ταὐτίω ἡγνόπκονγ σσολαβδσιν 
ἄναξ τινα δμώνυμου ρρῖ ἴσρῳ ποταμὸμ, Ἐκ, 
ξάζλλοντα ἐς Ἂν ἀσ)ίαν ἀπεορισμᾶνομ αὖτ" 
ἀφ᾽ ὃ κοὶ Ὁ γγύΘ' ἴδρομ, σῖ! οὗ φόδεται, λα 
ἐἐν τὼ ππῶσιγοοίαν, κοὰ “ὃν ἰάσονα ταύτῃ 
σποιήσικανῇ ἐὸν ἐπ τὴν κόλχων αὐάπλοαυ. πες 
ὃ τίὼ ἀθαυμασῖαων δὴν ποιού δ μεταβολῶμ, 
οἵας ἱφαμᾶν αἰτίας Εἶν δὴν ἀδικλύσεων, κοὰ 

τ δον τοιού δῷ σταθων οἷα εἰρε τοι, τὰ 5] τίὼ σι 
κελίαν, κοὰ τὰς αἰἱόλῃ νηΐουο πρὶ, ἕδὶ πιθηκέ 
σκςγἄξιου σπταραθέναι, κρὰ ἄλλα πλείω τῶρμ 
οὐ ἑπόβοις τόποις ὄντων. ἢ γηνομθύωμ ὅμοίν 
ὧν πούτοϊς. ἀϑρύα γα πὰ ποιαῦτα στρα, 

σϊέγματα πὸ οφθαλμὼν τεβοντα, σπταύσει 
πἰὼ ἐκπλπξινναῦ. εἰ δὲ τὸ ἀληθὲς σπαριίῆει 
“ἰὼ αἴδϑησιψ, κοὰ σϊείκνυσιν ἐπειρέων τῶν 
φύσει συμβαινόντων, κοὶ τόν βίου ττωνπὸς, 
οἷομ ἐἰ τις λίγει πὰς πόδι ϑέρων κοὰ ϑυρα- 

σίαν νήσους ἱδουμβίας οὐ ζ μεταξὺ πόρῳ 

53 
απ π [εΙρμίπίρυς εἰ ΟγεεηεηπΠιπη θεία 
τουτπΊ, Πα στε τἐπὶτεάαίτ ςαυίλπι, σά 
Ογτεης «ἀϊποκλτίο ἐπ ςε!ε ταις τεπιροτίθι5 
ἔετταγ Νεπιο διιτξ ογαοι! πιςπγίπίτ ριι πιὰ- 
τευπαπᾶ εχίἐεητίβ. (ἃ επίπι {| πα} {π|5 (ςτί- 
Ρ[(5 ργοάίαίε, εχ {σηί5 πεγὸ αιίριι5 {υἰρίςα- 
ταῦτ Οσπ1 αἰ ο τεπιρούς πιατίτί πνεῖ ἐκείν 
ἴς, δ ἀεἸρἢῃίπιπι ἐπίςερτίο, ἐς Ογεεποαίς ίρες 
ἑἰδτουίρασ ἐχείτίς, σηςεαίτέρ ἐς (ΡΠ ἐπιίτατα 
ἔαπα!ί, [πιὰ] δέ αἰτίας πγᾶτε σγειπς, συ ρτο 
χήτη ογάσυΐο ἴΙοςα ἀεπιεγίίε, ἃ πιατί ἀπΠξαπεία 
αὑτὰ τα [1λ4., πα ΠΠὰ, ΝΕ ςοποςα τ ταπτᾶ 4]. 
τἰταίπεπινς ΡΠ τ τοίη, δύ σου ρ] τες Α ες 
συρτί οὐὰβ ορεγποτίς, ρεγηςε ἃς ταητα {115 
ταίτδϑ αὐ πος ἀεπιοσοηαα ΠΟ ἰδτί5 ἐχτίτογί, 
Οὐπιρ ἀΐχοτίε, σο ἃ {{ππᾶτε ποίζγιπι ἰῃ τη 
ταπι εἰἿετ ἐχρ]εταπη» ρτία(υλιπι ΓΟ] ππηπδτίμτι 
ἀϊταρτιίο ἤεγες, χυλητᾶ ἀΐχίς Ἐγατοπεπεβ ο- 
Ροιτεῖς δ Αἰτίςαπν πηίπειίλγη, δύ ρευπιαίταπη 
Εὐτορα Ραττοπι, δίῳ ΑΠς {αἱ πιοετίαπη εἴϊο: 
(υδίπέειτ σαοα Ροπτυϑ Δ ]οοα αι ἀαπὶουπὶ 
Αατίατίςο ρατίτογ ςοπἤπετετς, τὰ πηυῇ τὸ ἵν 
τίοςίηίς Βοπίο οςίς ἀἰίίο, δ ἐπ ὈΓΓΌΠῸ πιάτα 
ἀεῆσεητε ρτορτετ ρίϊι5 Ιοςί πτιππ. Ατ ες ἃ 
Ρτορίπηιίς Ροηῖο ρα πεσυδαηϊᾷ Παϊρεξ 
οτίσίπξ, (πε ςοπετὰ ἃ πο ητίριι ἔα ρτα Α ἀτίατί» 
σαπν, ΝΕ ἴῃ ατγαηῷ ππατς ἀςἤπητ, πονὺπὶίπ 
Ῥοπειπι ἀπητζαχαῖ, δ ίῃ ἐρί15 (οἱ ἀπ ἀίταγ ον 
[{{75.(Οὐοτηπηιηεπη 5 σας σππὶ ποθι Π1{5 2Π5 
τε ΠΠππὶίοπογδητίαμι ΠΠ12π| ἱσπογϑιιτ, φαί ὰα 
τΐσπι σαεπάδπι το ςορποιηΐπεπὶ εἰΐς αὐτές 
τιατί αητ, σαί ΔΡ ἐο αἰτίτι5 ἐγτπιπηρατ τη Δ ἀτή 
ἀπ ἃ 40 εἴ πατίο {πὴ τὸ ρεὺ αιιδτη ἀείεγτιγ, ρα 
ΡεἸατίοπει αἰ ιππιρίϊε, δ ἸΔίοπεπι ἃ (ΟἹ ἢ 5 
τεπειτεητεπὶ παης Ππαιπίρσαιίοπει ςος. εν 
πυυτατίοπεπι πτογὸ τα] ἢ Πα Πτ αἀπγίγατίο, ἴῃ 
υπάλτιίοπα (Αἰ Ππππτζ σαίτπιπὶ ςαιίλ5 εἰΐς αἰχίω 
ΤΉ 115. {πὸ οίττα δίς δ Ἀ δο]δ5 ἱππη]ας, δ Β΄. 
τΠεςσαία5 ἀἰφέιππι εἰς. σπῦ εἰ δ αἰία ςοπιρῖα 
τα ρΡΡοπεῖε, ηττε γε] υἱ5 {πο ςἰ5 {πὰ ἢ 5 
(ὑπο [πεγαπτόρ. ΕΗ υ5 εηίπι σεπετίς ἐχεπιρία 
Δηῖε Οςυ]05 ςοπίπηςέείπι ροΥίτα ργυςίςητοτη ς- 
ἄατε Ππροτγεπιροτούπητ, δίδυτζοιιτοίταϑ ίς πὶ 
ἔσπι Ρειτανθαῖ, του παῖιγα σοητίη σεπτία {π|», 
Ρετίτίατη δχ υτἱτος τοτήις ἀσπιοηίγας, Οτοπταά 
πιο {{ αι δἀίαςξζτες ΤΠ οτος δ Τ Ππεταίϊα πὶ 
(0185 πτεῖ Οτειᾷ εἰ Ουὐγοπδ5 τγαηίεητ.ςΟΠς 
Πίταταβ αἰχετίς, σαδγιτη ΤΠ ετος Οὐγύσπεϑβ πηε- 
{τ ρΟ] 5 εἴς, Δ εσγρταπί ας, δ ρευγοιηταβ εἴ 
15 σεηεγίς (τγροίος ρατίεβ. Ναησηας ἱπεευ ΤΕ 
γάτη δύ Τ Ποταί ὁ ρείασο ργογιρεῖς ἤΠαπιπηοῦ, 

κρήτης» κοὰ κυρίωαξας, ὧν ἡ ϑήρα μεπηούπολίς ὅξι τῆς κυρίωας, κοὰ πἰὼ αἰγυσζον, κοὰ σπτολὰ καὶ μόβῃ - ε ͵ “ “ὁ ᾿ ν ͵ ΕΥ ͵ - “- ͵ ΕῚ Γ τὸς τλλασῖθ' σοιχῦτα, αὐοὶ μέσον γον ϑήρας  κοὶ θερασίας ἐκτοεσοῦσας φλόγ ἐκ τό πελάγους 
ὩΣ Ἐῷ ἡμόβῤᾳς 



ἱϊαα,χ, 

Γ᾿ 
αὐ ρὲ: ἀϊε5 συλίσον πιατε τοτῇ αἰξυληβ, αἰ 
ἀγάεπ5 τε ἀίάοίυσης, Γυπι εὐπόϊα αἰτίιι5 ἔξησ 
{πὶ πεΐυς πιαςίπί5 ἐηία[α, δ ἐχ Πιπταπείδι5 
ἐεττ5 ςοπιροίία ἐχμαἰαιτοτίτ, σῖτος ἀπο ἀοοίπι 
{λὰ. εἰτευίτα ςοητίπ ες [πᾶς ςεἤλητε σαι, τἀπὶ 
ἐπιρείδητεβ πιατί α ποά ἢ ρείπιῖ σαρτὰ Πάποία 
δα Ιοςυπι παυίσαηίεβ, τεπηρ "τατον Νορτασ 
τὸ ἐπίη(αϊα ἀαἰῆςατας, Ια ΡΠ οσοίςο συοφ (ἃ- 
εἴο τογγωιποτα, σρρίάαπι ρον ϑίζοπᾷ πτυηι 
δοίογρισπι σις, θοΠἀοπίαϑ5 διυτίηοῦ εἴ: χ δὲ 
ἀοηίς ἀϊπιίάτεταίεηι εγπιὲ σουτιπς πο πὸ 
σαυίάεηιν αι υηάε πῷ πιασπδπὶ ποτα  ε Ρ εἴ 
τί οίετι (αεϊᾶ εἴτε. [ἀεηλίπ ϑγείαμη τοτὰπι ἐχίεῃ 
ται εἰζϊ τηαἱᾶ, Δτπτεγὸ πιεάίοοτγίτεγ ρεηεῖγαν 
ατίτ, δ ἰπ ἰη(}25 αυδίάαπι (γοϊλάας δ ἐπ Εὰ- 
Ῥοᾶ,αἀεὸ τς Διο ε(αυί η (Παϊοίάε οτ5 
εἰ) οςςαςδτις ξιοτίς οὐτιιβ. Ῥεγπι 5 ΟΟΥΓ ἀξ 
ὅιις α΄Ιίο (ταιατίς οὐε: πες απ ςΟφυαίνέαε- 
{υ{Π|Ὸ πλυ]τας ἑπίαϊα: ραττεβ, αὐυέπι ἐπ Ε εἰδηῖο 
ςαπτρο,αρετίο {εἰ Ππ|γί5 Πίαειτοίᾳ αἴτιαι Πα πὶ 
επιοπητεγίς, Οὐππι τη αἶα {πταῦτει, στα ταϊο 5 
εὐάπέϊς εἤιςίλης. τί εγαῖ οα αυα ἃ Βεορίο, 
Ῥεπιειτίο ργορείἐ ςσοπρτεσδηίας ρρόπεζε, 
(πὶ επίπι πεγία τη ἐΠ Οστι ππςηγέῃετίγ, 
Νὰ ἀυρ]ίςες εσὐστᾶς ογπιοίο τπαγοίης οητεϑ, 
ΑΙτογδηδ5 σα] 445 ζετε εχυπάατιε ϑοαιηδάτο, 
(ναπάϊηίθ. {πλ γε φιτᾶ σται8 ἐχτο τ οἴξαϑ, 
Αἀιπίνατί αὐτῷ ποὶ {πίε { ἢ ος τεπΊροτς ἔτί- 

φίάαταπι φυίάςητιοπϑ δατατιπι ρογπηαπεῖ, τα 
1[}ἀλγαπι ποτὸ παίχυᾶ ρετίρίςίαταν, (ὐδίαπι ας 
Πίπι ἀΐςεγε οροτίεξ, ἑπαυίς,, καἰ ον; ἀσιιοε οχς 
εἰσποηςπι, ᾿ίδα συοῳ δα παςαῦ [επιοεῖς 
ΠΊΕ ΠΊΟΥ 4 Γερετίς φυίπσεητες ησποίάατῃ οἱ ἐΠ1 
εἰτοα  γάϊαπη δἰ σπίαπι υἱ» ΤΥοαάεπνία το 5 
τοτγϑεπτοτιῖς (τ ίτ. Α' αυΐίει5 ὃ αἱςί (σπε4Ὁ- 
(οτρτί, δ δίρυ!υϑ ρηπιετῇ τεσηᾶίε ληταΐο, 
δ ἐ ρα! αάιθηις ας λό, ὃ Γτιοίᾶ Πα ίριις 
ἐτηπιετίατη. Ῥμαγασ Δερσνρτί, σα οηὶ ἐγας 
ἑη ρείαρο, πῆς σεῖτο συσάαπὶ πιοάο ρεηίπ- 
{υ]α (Δεΐα εἴς, {{πΠςτετ Τ για δί ΟἸαΖοπιεπο;, 
Ετποϑ σπὶ ἀρὰ ΑΙεχαπάτ Δεσγρτί ρεγε- 
φΥΠαγοπλγ, εἰ τᾶ αἰτία 5 ρείαριιβ οίγοα ΒΕ 
εἰ Οαἤαπιτπηοητεπι, [ς τευγᾷ ἐπυγπεγί τ, το ἢ 
τοπὶ ἐπ πίε [ον πη Γεςοτίτ: δύ τὰ απο ρυςῖεῦ 
Οαίϊατα «πςίτ πη ΒΠοξηίςεπι παιιίσαγνετατ, ἵΝίσ 
1] ἰρσίταν πτίγαά πηι, ἢ αυλπάοῳ πιεάία τεῖ- 
ἴυς. (4 εἰξ {{ππιὰς πεῖ (εἀσπι ΤπἰεγίουεπΊ ἃ» 
Ρίεπςισας Δεσγριίᾶ παῖς ἀταθτο πηατί ἔερα» 
καὶ, Ῥοτγπιοη, (4 ε[᾿ πηεάία5 (ἢ τουτί δη12 5 
καδπιίοίζαι, ἃ ίπ υπᾶ ςοἤσπετς [οί πηατε εχ, 
τοτίας οἴ ἰητοτίοτο, Πςατίη ἀπσιεη5 δα ΕἸεΥ- 
οὐ 845 σο! απτη85 οὐτίσίε, ΝΟΠΉ1114 αἱ σα 
τιοτίϑ ἰῃ ἰρί{{{5 τταξίατι!δ ἐχοχάίο 4 ςΐὰ μη, 

ΒΊΤΚΑΡΒΟΝΙ9 ΘΕῸ σΒ ΑΒΗ. 
ἐφ᾽ ἁμόδας τίοσαράς 9 ὥςτε πῶσαν ζῶν καὶ 
φλέγεοῶ! τίὼ ϑάλχοσαν, οὐκφύσησαν κατ᾿ 
ὀλίγον δξ αερυμϑάζι, ὡς αὖ ὑργανικῶς, κοῖς 
συωτεθειμϑνἑμ ἐκ μύσθρων νλίον, ἐπσίχοσαν 
σἹώσεκῳ 5τι δξωμ πτίὼ “τόρίμεβομ. μετὰ ὃ τἀὼ 
σταύλαν “ σπαῦσς, ἰ ϑίῤῥησαν πεῶτρι ῥόδεος 
ϑαλαηοκρατόντες ἀθιγχεωασὴ δύσαε τῷ τό 
πῳ, νὸ σπτοσεισ!ῶν Ὁ’ ἀσφαλίς ἱόβου ἱσ)ούσω 
ὧδ ΤΣ] τὼ νῆσον, ον ὃ πὴ φοινίκμ φασὶ στοσεᾳ 
δδνιζθ’ γγνομθύο σεισμδ, καίαπτοθῆναε σπτολιρ 
ἱφ)ρυμθύίω “πὰρ σιδν Θ- ὁ αὐνὶ δὲ σιδδν 
σχεσθυ ὧι τὰ σ᾽ ὐο μόδῃ πεσὼν, ἀλλ᾿ δκ' ἀθρόως» 
ὥςτε μὴ πιολαὺ φθόρομ αὐθρώπτων γε δϑυάι. 
τὸ οἵ᾽ αὐτὸ σταήος κὦ ἀδὶ τὐν συρίον ὁλίω δὲ 
τεινε,μεῥίως σε πως. διεθν ἢ νἡ ἐπί τινας νή 
υς ταῖς τε κυκλάαῖϊας, τὸ τ σύβοιαν, ὥςτε 

τ αῤεύσσες, (σι σ᾽ οὐ χαλκίδι κρίωγ,τὰς πὼ 
γες ἀρτυφλωβίιαε. συχναῖς σ᾽ ἡμόδιαες ὕσ 
φόρον αὐχέλύσαι πατ᾽ ἀλλοσύμιον 'μὴ σιχύᾳ 
τ᾽ ἢ σειομθύδω πἰιὺ νηῶν Κ{5] πὰ μόῤν,πρὶν ἃ 
χάσμα γῆς αὐοιχθῳν οὐ τῷ ληλαντῳ τσεδίῳ,, 
“σηλὲ σαπύρο ποταμὸν ὑξήμεσε, πολλῶν ὃ 
στα γωγεὶς πτοιπ(υμϑίων ποιαύτας, αἤ κί σε 
Ἴξ καῦὸ  σκηψισ σημείας συυεχμϑύᾳ οἰκεῖ 

ὡς ἡδατεύςυτα μνηδ εὶς πὐ 7 Ἑπῶν τούτωμ" 
Ἱκροωνῷ σ᾽ ἵκανον λλι ῥῥόῳ. γ ϑτίσὲ τοιγαΐ 

Δυιαὲ αὖ ἀἴσουσισκαμοναῖου δενήντΘς 
ἡ μὴ γοὺ θ᾽ ὑσίατε λιαρῷ;, 
Ἡ σ᾽ ἑτοὺρ ϑόνεϊπῶρεο εἰκῆα χαλάζι» 

ὁκτᾷ ϑαυμαζψοει ναῦ ἡ δὰ ψυχξ ὕσῆᾳ 
“1Ὁ- κυ ᾳ πηγὴ, ἡ ὃ Ἵ ϑόρ μὲ ἐχ ὁρᾷ τοι, σῶμ 
γαβρ φησιν οἀϊιὰ ὧδ] τ ἐκθλιψον ΤΣ θδρμὲ ὕδᾳ 
“ς «μιμνήσκετ ἢ “τὼς ταῦτα Ὁ νου σίημον 

κλίους λεγομβύωμ, σεισμῦς σινας μεγάλους, 
εἷὖν μὴν στάλιυ πόδι λυδέαν γλνομδύος τὸ ἰω» 
νίαν, μέχρι τ ρωά δὸς ἱσορῆντί' ὑφ᾽ ὧν τὸ κῶ 
μαιεκατεστοθησαν κοὰ σίπυλος κατεσράφη, 
τ] ἢ ταὐάλι βασιλέα ὐ ὁ ἑλὼν λέμναε 
Ἑγβύονηο. τἐὼ ἢ βοίαν ἐπίκλυσε κύμα ἡ ἡ φά 
ρος κατ᾿ αὐγυτῆνν ἣμ πότε πελαγίαινωῦ ἢ 

σρόπορ ἰιννὰ χεῤῥονκῶς γέγονον ὧς σ᾽αύτως 
τἡ τύροςνὐ κλαζομναὶ, ἡμῶῃ σῖ' θισϊαμοιμῶ 
Τν γὐἀλεξανδρέᾳ τῇ πεῶς οἀγύσηῳ πρὶ πα 
λόστορ, τὸ ὦ κῴσιον ὄρος μετε ρι δ οὺ ἃ πέλας 
γος, ἐπίκλυσε Ἄ γλυν»"ὦ νδίομ ἀστοίηισε ἃ ὑροςς 
ὥςτε πρ } ἐῶ τὴ θα Ὁ κάσιον δστὸον,, 
“ἐς φοινίκίω βσῖῳν ὃν θαυμαςὸν, δσῖ᾽ εἰ πον 
σε οἹχεὰς οἰδδμὸς αἴξινα λαξὼν ὃ διείργωμ 
Ὁ αἰγύσηιον πίλαγος ἀρ  δδυθρᾷς ϑαλάτ' 
σης, ἀφο εἰ στορθμὸν, τὸ σύῤῥαυ στοιήσει Ω 
Ἐκίὸς θάλα“αυ τῇ φβῥοκαθάπβ ἀδὺ ἡ Πὰςς 
ἡρακλείσς τἡλας "τορῇμ συωυξέρ. ἐἰρ».}} τε 
οἱ 7 δισἣν ἀνὰρὸ οὐ αῤχαῖς τ πραγμαἤεας» 

ἃ σῖᾷ' 



ΤΙΒΕκ ῬΒΙΜνΥ 9. 
ἃ σὰ συμφόδναυ ἐς ον, ἱ τἰὼ πίοι ἰσιυραὺ 
κατασκόυάζεμ, το τε φὶ φύσεως ὀῤγωνχῷ 
δὲν ἄλλων γινομβύων μεταθολῶν. τόν τε τσο 
ραιᾷ νησιζῴοντα πρότόρογεκοὰ τοόραν φὶ ἐκ 
σῆς κείμανομ, οὕτως φασὶν ὀνομα δῦ κε. ὅς 
-«σγναντίως οἱ; ὃ λδὺυκεὶς κοοινθίων τον ἰδμὸμ 
οἤχκονψ αὐ ἣν, νπίος γέγονῳν, ἀκτὴ πηοότόδον 
δ(α.πβὶ ταύτης γαρ ᾧασι λέγάν Σ λαόρταμ' 

οἶθ- νάοίτον ὥλον εὐκτίμδνον πηολίεθρομ, 
ἀκτίὼ ἡπέροιο. --- 

Ἐνταῦϑὰ μλὺ σῖὰ οὔχκοπαὲ χειρότμητϑε 
γόνασιν. ἀλλαχόθι σὲ πτοσώσεις ἢ γεφυ» 

φώσεις,καϑιά τῆς ἀϑὶ Φὶ πιὸς συρακουσακο νά 

σου, ναῦ μδρ γιφυραᾳ ὄξιν ἡ συυάπηουσα αὐ- 
τίἰὼ πῶς τίὼ ἐππειροψ' πρότόρον σὲ χῶμα. ὥς 
φασιμ ἴδυχος, λογαίου λίθου, ὃν καλᾷ ἐκλεκ- 
πόρμ. βοῦρα σὲνκοὰ ἑλίκη, ἡ μὴ 'σσὸ χάσμα 
πθ΄, "σ᾽ σὺ κύματ’ ἀφανίδδν, ἡ πόδι με 
θώνίω σὲ τίὼ οὐ τῷ ἑρμιονικῷ κόλτσῳ, ἐπὶ 
σασίίων τὸ ὕψ Ὁ’ αὐεθλήθη γγυναβοντος αὐὰ 
φυσώματθ'’ φλογωσθυς. μεθ᾿ ἡμόδαν μβὺ ἃ. 
πρόσιτου “στὸ τῷ ϑόῤμοῦ, κοὶ Φὶ ϑειώσνυς 
ὑσίμῆς. νύκτωρ σ᾽ δὺ δαϊσυ; ἐκλάμτπον στορ- 
ῥωχγκοὶι ϑόῤμαῖνον, ὥςτε ζέν τίὼ ϑάλα αν 

ἀϑι σχσίίους ταρύτε,, ϑολόβαὺ σ᾽ ἂν κοὰ ἀϑὲ 
ἄ οσι «ποίους, πτοιωδϑίμσαε δὲ πσΐτραες ἀς 
σπτοῤῥῶξι, ύργων οὐκλάήοσιψ. “απὸ σὲ τῆς 
κωγταϊσὺς λίμνας ἡ τε ανη κατετπτοῆα, Εἰ μί. 
δφανᾶς ὠνόμακῳν ὃ σπτοικίης ον τῷ κα]χλόγωῳ" 
Οἵτε πολυστέφυλομ ανίω ἔχου, οἴ τε μίσει» 

αν. 
Ἑαὲ ταὶ Φὶ βισώνίσυς δὲ, ( Φὶ ναῦ ἀφνή- 

«τόὺς λίμνας ἐοίκασι κκτακεκλύδδαε πτολής 
σινὲς ϑρακῶν. οἱ δὲ κοὰ πρπρῶυ ὡς σιωοίκωμ 

ποῖς ϑραξὶν ὄν τῆν. κοὰ ἡ πρόπτόρον ἢ ατεμία 

λεγομλύν μίᾳ ἣνεχινάσϊων νάσων, ἤτοειρ Θ’ 
᾽ Ἂ 3 ᾿ » . ΕἸ " 

γέγονε. κοὰ ἄλλας σὲ δὴ πόδὶ τὸν ἀχελῶου νκ 
σίσίων Ὁ αὐτὸ ττάβ’ φησὶ σταθδν,ἐκφὶ ὑ- 
πσὸ τὸ ποταμοῦ πταώσεως τό! ττελάγους. 
συγχραῦπτοι σὲ, οὶ αἱ λοιπαὶ ὡς ἁσίοσὺς φκ 

͵ μι ᾽ ῃ "Ἢ . ΠῚ , 
σι, κρὰ αἱ τωλικαὶ δὲ ἄκραε τινὲς ἀπνησιζον 

Ψ' δ 67. ἐν 1 4» 

σαι πρότέλορν. κοὶ ἡ ἀςόδία βλλακτοι, [ὦ ἃ, 
Ξὀῤισῖα φησὶν ὃ πποιετηῆς" 
4! ΄ “- ᾿ « Γ -. 

Ἐς1Ἱὲ τὶς ντύος μέοσ" ἁλιπερπιοσα (αὐτῇ 
ΕῚ Π ΕἸ , » » Αϑερὶς οὐ μεγάλψ.. λιμγύες σ᾽ φ)ιναύλοχοι 
Δμφισῖυμοι. ----- 

Ναυὶ σῖ᾽ δ δ᾽ ἀγκυροβόλιομ δύφυες ἔχενον 

σὰ τῇ ἐϑάκῳ ὅσον δξὴν ἀνβου τοιοῦτον» σον 
νυμφαζομ, οἱόμ φησιν ὄμαρθ΄. βελζομ ἡ αἰζᾶ 
ὥτα μεταξολίωᾳ ἄγνοιων..ἢ κατα, δυσιῳ τ 
σόπωμ ἡξ] Ὁ μυθῶῷσίσι". ὅτ υϑὸὺ σϊὰ ἀσαφὲς 

δμνεῶ γὺ κοινῷ σκουν. ἡ δὲ ἀνπιοσα νῆσιΘ» 
ἰω πρότοβον, ὡς μυρσιλᾳός φησι, φὶ λίσβου 

39 
ααίθιι5 (ἰτὰ επίηι δροτγέξε ) σῆυτ δ αἰρεξι 
(οἰ ατίς ρατδηάπ5 εἰς υλἱά 5 δά στεάεηπάυπι 
Δπίπια8, ὃ ἐς δαίαγος Ορετίθι5, δέ ἐε τε! 9 
ΑΙ ίτεν [5 Ρεγπτατίοηίθι15, δέσυτί Ρίγαυπῃ 
ἁυληο ἱπίπα ἐοτπιᾷ τευ: δύ ηυΔ (γᾶ. 
Πὰς Μιοσίβ εὐατ, (4 ποπιοη πεπάϊςαῆς ἐς, 
Οοητία ᾿νευεαάξ [Ππροετίουέθι ἀπηί5 Πιι15 εχ. 
εἰς, εὐπὶ {Ππνῖ (οτίπιμῇ δρίει {Πεηΐ, ἐὰ 
ἰη(υ]4 εβεέϊα ες. εἰ} ἔλειτεη ἀϊχίε αἰπῖ, 
ἹΜαηίζαπι (ὉΠ15 ατ ςερέ Νεκίτοι αὐ επιν 
Τ τα εγαῖ εγγα. 
τος υίάξίπ Ιθςο πηαπυίταξία ἐχο[οπε5 

εχτίτετᾶς, ΔΤΠΡί αετὸ ἐχασσογδτίοπεβ, δυτίιτη 
ἄϊα ροπίθαβ τίρας, Πσσε ἀε ἀρροῦῆτα ϑγγᾶςι 
[ἰ{51η|ὑ]4: αυε ςαπὶ πος εἐπιροτε ροπῖς ςοητέ" 
παείυγ Δ6 τειτᾶ, ρτί15 αυ!4Ἐπὶάφϑεῦ εεαῖ, ΕΟ. 
σαο(υτίπαυ θυ ςΠ5)ὲχ ἰαρίάε, ιξ εἰς 
ποςαῖ, Βυΐὰ πεῖο ὃ Ηεϊίος, τπὰ συίάς Πίαταν 
αἴτετα πετὸ εἰξ Πιιξ δ ι15 ρεπίτι5 ἀεἰ εἴα. Ὑ εἰ» 
[5 εἴ αρυὰ ΜΙ ειΠοηξ ἐπ πὸ Ηετπίοπίςο ἐπε 
αἰτία Δίηειπν λα οτ (ερτεπι εἀίία, τα ΠΔπι- 
πλλήιπι πᾶροτε  αέϊο,ητεγάία χυίάξ ρτορίες 
ες] ον δί(αἱρηυτίβ οὐοτειῖη ἱπαοςςΠι 115,60. 
ἐξα ὐτ σαπὶ οὐοτίο Γπδυίτατε ἱοη σε] ςείςξα 
δῖῳ «αἰεἴςζ5.  πάε πηδτίβ αητα δὰ ἀὐτιῦμν 
4αε ςπλυ τατδυ!επία πετὸ δά [λα ία ἐεγέ αἴ 
πίσίητί; εἴτα 5 εἰ Ρεἴτί5 δα ταττί πιαρηΐν 
τυδίπεπι ἀσσεταία. Δα (οραίάεπι!αςαπὶ ἄτα 
πὰ ἃ Μίαίαᾳίμπτιρίογρεα, αιι45 ἐπ ἀϊπαπιει 
ἀΐ5 αυχήής ροεία ποηηίπατίπι ἐχρυε τ, 
(υἱῷ οἰ αης Μία ᾶ,εε κε! ςξ υὐτίδιις ἄγηςη, {{π4 δὲ 
Νοπηα]]Α Τ ἤταςιπι ορρίάα ἃ Βίοηίάεῖα 

εὰ, δίαὉ ΔΡΠηειίάε ἀειπετί υὐἀεπτατγ. Βίας 
δί Ττεζούαηι, υί ΤἬταςίθι5 Πηίείπιί ἤτητ. [π» 
τεῦ Ἐς πη 445 ἰηΠ||45 Αιίεηγία ἔπεγαῖ δηΐεα, 
ππης ἢ ςοηπίηεητί εἴς, ΔΠᾺ5 ρατιδ5 ίη ἄςῃς 
Ιοο ἐπί [45 4 την ρατί ἐΐσην Παυίαπη ασσειᾶσ 
τε ρεΐασο. δίς δί τεϊίχια (υταυτοῦ εἴ Ἡεῆο 
Δυξ)ασφεταηῖ, 5αητ δύ Αετο]ίςα συσκ α ρού» 
τεζία Πα σίας, Ζ45 ἐΠ {145 ρτίπ5 αἱ οθατίεςσι 
[παὶ. Αἰξετία σαοηαε τταπίπιιτατα εἴξ, ασᾶπτ 
ἈΠεείάειῃ ροεῖα πυηςιραῖ, 
ϑάχεᾶ πᾶς πχεάίὸ Πιρετεπιίπες ἱηία]α ροπίο, 
ΔΑἰετίβ, δα ίησεπβ, ροτῖα5 ἀπο ριρρίβις 
(Ωυοϑ,ἀδεδητ ίηολτῳ Πίης, (αρῖοϑ, 
ΝΝυποαῦεπεσαάαποβοῖς σις ἰα ρτοτ- 

(8 .4οηελ. [πη τῃᾶςα συοῷ πα] ταῖς ἀπεέγαπῃ 
εἰν, πες πγπιρΠατῖ Φοπηίο, χταῖε εὔπιεπιον 
ταῦ ΠΠοπιεσι5. Ργς αι γεσγξ ρεγπισεατίοηί σαν 
(λπλ Α]Πσπᾶγε, αυ ἐπίείτίς τς ΠΠοςοτῖ βσπηζιο 
ἄετηοτε (υϊαγῦ. ΕἸος αὔτίποοττ ἐπ ςοπλτηα 
πε δηίπιαάιεττεπά τεϊίπηιο, Ἀπεί [ἃ οἱέπε 
[υϊείπί 14, ὐ Ν]Ατ 2 μ5 αἱτ, «ὦ ἀπεεα 1 ἐβθιτ 

ες 4 πὶ 



φς- ΦΤΒΑΒΟΝΙἙ α 
1Πα υδελγείυν, δύ ἱπία] πὶ πε λτη ΔΡΡ εἰἀτί 
«οπτίσίοςα πετὸ ἡπης ΓΟ ἐβθί ορρία εἴ δυπς 
401 ἐοαπι δῷ [44 ἀρτιρίαπι ἔα γε 46. 
καητ, [σας ἃ Μ ὲ(επο γος γε, ες ΡίτΠεςυίδη], 
δ αὖ Δίμεπαο αρτεαβ, δίῦ [κ᾿ εσίο δίς, 
δι Οἴΐδηι αν ΟἸγαιρο. [πάε δ 8165 τγαπίπ- 
ἐατίοπες ἐχίίτεγε, ἰη Ασοδαία ΓΔ Δοη ΑἹ ]ιαπ 
ἐἷο Πυεητῦ τετίπυίτ, Γλατί5 αὐτίου εἴς, ΝΜ] ἀίσε 
ἘΒασαάα5,(4 εξ εγαίαβ, ίάεο ποηηίηαζαϑ εἰν 
ἕς, ααοπίαπι αἡ (ὑλίρία5 ροτῖδ5 τεῦγος ποῖα [εἶ 
ἔπι γα ξϊα Πτ. Ν᾽ πά« δ υτϑ ε5 ρατίπιες, ἃς αἱςί 
{ασπεη, δ Παπλίπα οσὐτίας πατίαπεγε, Ιοἢ Αιισ 
ἐξείη ἀς Ευδοσαίπαυίείη Οὐ ρἢα]ε δαιγγείος 
Ἑυθοίςᾷ (ἀπέτειταπι τεπιίς Εἰὐτίρί ἱπαπάδιίο 
Α' Βαοείςο Πττοτείερατγαιίτ αρίς ΠΕ ἢ 5 
Δας(ιτετεηίερεϊασυ. 
Τεπιηοῖτίι5 πειὸ (ὐα]Ατία 115 [εἰῪς ΠΊΟΓΙ5 |Πί 

υετίᾳ (το οίο ἐΧρ]ἰςαη5. δύ {.(ςΠΠ 465 1π{{|Δ5, 
δ πιάσπαπὶ ἐπαίρει ἀεμηετίας ἱπαησίς, δ 
Δ΄π85 ἱπ4ε ςα! 445 ἰη ἘἙΔερίο, δέ αα ΤΠεῖπιος 
ΡΥ Α5 τιίἀ πο τεζεπταβ τὐπίαβ εἰΠυχ [ἢ Βάε 
ρίο δ αἱἤϑβιίπ υγοίθας ἔοητεβ ἐγαρίτς, τποζηία 
Οτεί, φυα δά πιαύε ρειτίπεητ {π|0] δί Γερτίπ, 
εἰία5 ςούγιΠε ἀοηοβ, πάσπδπ Ἐς ίηί, ὃί 

διριρεηοι ὐπιεὶ ΗἩεγδοϊίε εἰ Τ δοίη ραττξ 
φεςἰ4{Π-π ΡΠ αΙατηί πεγὸ πλυτοϑ ἃ Πιημ ἀαπιεητίς 
ἔο!ο «ἰχιάτος. [4 δύ 1 Αυίεπίι ρα ὄχ 1 αὐ 15 
οδείσίο δολίης 40 ἱπγί5 απ ἀΑτηεητί5 ἢ 
εὐί ἀεἰεὔαηι, (ερτπσεητίβ ἃς τ Π1ς ΠΟ πγίπιις 
«ογβο ρα ορρυε 5, ΤὨτοπῆβο ίαρτα αἰπγί- 
ἀίσαλ πούαπὶ παμηετῖ, ΕΙαἐτα5 αυΐάεπι ττί[- 
εἴατι εἰατιιβ οἵδ, ραττίπι πη Οαγρἤῆεη ἃ Τ᾽ γοπί 
11π|. ραττίπι Δα Πεγ ΠῚ ΟρΥΪ45 . ρδττίπι ἰῃ σα π|. 
Ρυπιυίῳ δά Ρηοοίαίϑ ἰΔυτει, πηπεδί ἃ θη. 
εἰθιι5 16 αἱε5 φαοίάαπι ἐχατιπίς., Βρεγο πὶ 
ΦΙαεο πγαζαίο τππία5 Πδυίσ 5 πη] Δ 1165 [εςς, 
Ῥοαρτίιπι ρεῖ ἃ] ίαπὶ ἀ ες Πς π4|}επὶ, Α1οῸ. 
ρεπιῷ δύ Ογηῖπὶ ὃδζ Ορυπηέοπι πλυϊείβ ἑῃ ραν 
είδθιιβ ἀειεπτεπείς αεξίαβ, Οειπιὶραιὸ πρε 
εἰτι5 Πταπι σα] Πππὶ τοῦπι (ἀρ αςείππι εἴς, 
ἙΠδτίο πλαγαπιπηλσπα εχ ρατῖε ἀἐ(οἰΠπππ|. Α ἃ 
ΑΙσοπιπι σαπὶ Τ ΠεἰπιορΠοτία σε! εργαγεη. 
τ. σαίησας ας υἰσίπιί υἱγσίπεβ σαπ1ὲη τατ- 
εἴτι σοπουγηΠεης {Π|Ππτεπίοτυμι ἱρεΐαςιο, 
γπεητε (αὐτί π ρεἴασιις, δύ ρία5 ἀεςίατς, Με 
ἀίατι σαοαὰς Αταϊδητῖο ραγίεπι δά Ἐπ οσατη 
πλυίσαητίθι5 {γα {Πτιτπὶ ρυς θυ ΟΡ (α ζέαπι 
ἐπ εἋ (εἰΠἀτὰπν. Ομ ἄλπε ςατηρί 46 [{Δ6!|4 εν 
΄πς πἰσίητί ασηαής ἐεγυσηταν, δ {γίγεπηίς 
ἡυα4π| ἐ παιιλ (δ ι15 εἰεζέα [πὰρ εὐ πγαχιπι 4 ἐν 
εἰς, (ὐὐπι διιζεπι τατίο Π65,Π 6 ἀΠΊρ] 115 Δ πηή- 
κουλαί ςοπηραγαύς πο]πτ. ττἱ ΓλοπΊο ογίτι5 δέ 

ἘΟΟᾺΑ ΑΡ Η. 

καλυμϑύης πρόποδον ἰσίπολ κοι τἰὼ νὰν ἐἰ» 
ζοσαν καλεξοδγ συωζθγιναῦ ὃ “ἢ λίσθᾳ πόλιρ 
ὄξιμ. οἱ ὃ νὴ τίὼ λέσξομ “ἢ ἴσῖας ἀπεῤῥωγηύας 
-πεπιςσύκασι' καϑάσρ ἢ ποχύτίω,νο τἐὼ 
“ιθεκδίαν Σ μισίωδ, πὰς) καπρίας Φ ἀδν 
ναίΐσ, τἰὼ σικελίων ὃ “ἢ ῥηγένης, “Ά δοσαν ὃ “Ὁ 
ὑλύμπο. 7γόνασι ὃ κοὰ πόδι τοιῦτες γοιαῦ πῇ 
μετάβολαί κρὰ ὃ λάδιωμ ὃ ὃ οὐ αὐκαδιᾳ ἐπὸ 
«ποτε ἡ ῥδύμα. σίδοις ὃ τὰς ῥα γάσϊας Πὲς 
ἩΖΙ μήσίειων ὀνομᾶ δ)κά φησιν σσο σεισμῶν, 
ῥαγείσης τ' πόδὶ πὰς κιχασίας πύλας γῆς, ὥς 
σε αὐαβραπίισαι πόλφς συχνὰς, τὸ κώμας, »ἡ 
“ποταμὸς ποικίλας μεταβολὲς σίεξοιοϑγ . ἴωμ 
ὃ πρὶ τ δύβοίας φασὶν οὐ ὑμφάλῃ σατυρξϊς" 
Εὐξοϊσῖᾳ μδὺ γί λεσῆὸς δυοίπτου κλυύσίωμ 
Βοιωτίας ἀκφὶ ἐχώρισον ἐκτέμνων 

Πρὸς κρῆ τοι στορίμοψ. --- 

Δημήβιος σ᾽ ὁκαλαζιανὸς οἷὰ καθ᾿ ὅλην Ἄ 

ἑλλάσϊα σπτοῦε γμυομδύσς σεισμὸς διαγόμανος 
ΖΦ τελιχασίων νήσωμ, νὰ τ΄ κίιναία πὰ στολῇ 
καταδιυαεςφησὶ τό τε ϑόῤμε τὰ οὐ σε ῷ» 

ὁ θδρμοπτύλαις ἀϑὴ βεῖς ἡμόδιχς ἀδισκεύρντα 
στάλιν ῥυῆνα-Ἰὰ σί γν ἐσεν ῳ, ὸ καὶ ̓  ἑτόβαο 

οἐος - ΡΝ ΞΕ ς ν , 
αὐαῤῥαγῆναι πηγάς. ὠροδ 5 Ὁ πῶς θαλάτῆᾳ 
τάχος, κοὰ Ἔ οἱ κφῶν ἀϑὲ ἐπηχκοσίας συμπτεσ 

σενἐχίνα τε νὸ φαλάρυσ, νὴ ἡρακλειας ἐ βα 
χῖνος» Ὁ ἦΝ πολὺ μόρος πεσέμ,φαλαρῤνο ὃ νὰ 
δὲ ἐσϊάφας αὐαβαπῆναι Ὁ κ]ίσμα.“φαπλ 
σιαδσ υμέῆναι νὸ λαριδῦσι, λαρμοσαίοις, νῷ 
σκαρῷκαν ἐκ θεμελίων αὐαῤῥιφῆναε, κοῦ τις 
σαδῦναι σώμα]α χιλίων τὸ ἐπήακοσίων δκὲ- 
λάήωῳ. ϑρονίος σ᾽ σαὲρ ἥμισυ τόΐν. κύμα 

τε δὲ αρύ) διχῆ ὁ ἦν πῶς καῤφίω φὐεχύῆ. 
να, νὼ ϑρόνιον “Ὁ ὃ προ θερμοπύλας ἄλλο ἢ 
εἰς Ὁ πεδίον ἕως τὸ φωκικὸ σία φνδν οι 
γάς τε ποταμῶν ξηρανθῆναι πεὸς ἡμόδας ἃ 

νάς.Σ ὃ ασδῤχιὸν ἀλλάξαε το ῥείρομ νὼ ποι 
σαι τὰς δσῖσς πλωτάς.Σ ὃ (χα γριομκατ᾽ ἀλ 
λπςο)εχθίωαι φραγγ Θ΄. ὁ ἁλόπας δ," κύ 
νυ "ὸ ὁπόντος πολλὰ καϊαξλαξίιζαι μόβν δὴ 
ὁ Ὁ συδρκέμϑα φούθιον τοαῦ αὐαϊραπιίυσαι. 
ἐλαΐδιας ἢ Ὑ τείχος καταῤῥαγῆναι μόβος.πτς 
οὐ ̓  ἄλγωνου θεσμοφοοίων ὄν ν, πογύτε νὸ ὦ 
κοσι ἴδθγνος αὐασ)ραμσίᾷς εἰς πύργου Ιλ’ 
λιμβνίων γ{5] ϑέων, τποεσόντ Θ΄ “ πύυργῦ, τς 
σἂν νὸ αὐτὰς εἰς τὰ ϑάλαοσαν.λέγοσι νὸ “ἢ 
ἀταλαντης, τὶ πτὼς δυβοίᾳ, τὰ μείᾳ ῥύγμα- 
σΘ'γβνομθύου διάπλοωυ σϊξξαϑαι μεταξὺ» 

κοὶς Τὴν πσεδίωμ ψγια, οὶ μέχρι εἴκοσι στδωμ 

ἀβικλυϑιίώαε, κοὰ πτοιύρα τινα ἐκ ἥϑνεωρία 
σίων δξαιρεθᾶσων ᾿τασόῤτοεσ ἐν τό τάχους, 
“πῷσιθεασι σὲ κοὰ πὰς ἐκ τῶν μετασάσεωμ 

μεταβολάς ἁδιπλίομ τίὼ ἀθαυμᾳσίαν ἡμῖν κατιισκόνάζοψ' ἐθέλοντόν' «ἐμ ὑμν ἃ σϊημόκριτιΘ’, κοὰ 
οἱ ἄλλοι 



ΥΥΉΉΉ  ΥΎΨ  ΨΡ ν 

ΤΙΒΕᾺΆ 

οἱ ἄλλοι Φιλόφοι παύτες ἥδάκοτ, γοῦ τῷ 
ἀϑαμβᾶ,κοὺ ἀταράχῳ,νὸ αὐεκπλέκζῳ, οἷο, 
ἐδήρων ἡὰ Ἴ ἑασιοίων εἰς εὖσ σὶρ ( πού, 
κοὰ “ἢ κολχίσῃς πόπτοις μετωκισμβύωγ. ὃς Χο 

αὐρξας,ὥς φησιψ ἀπρνλώσδρος, ἀπ αῤμλνίας 
ῥοίζει, κῦρΘ’ ὃ μάλλομ, κοὰ τὰ ὅρῳ τὰ μοσχι- 
κα, αἰγυσήίωυ σῖ᾽ ἔς τε αἰθίοττας Οἱ κολχας. 
φὐενν σ᾽ ἐκσταφλαγωνίας, ἀδὲ Σ ἀσ)ρίαν, ἃ 
“πῇ κοὰ ἀδὲ δὴν ελλίω ἐζ, ἐθνῶν σιωϊξξγ.ἰώνωμ 
οκοὰ σϊωοιξων, κοὰ ἀχιχεῶμ»νὼ αἰολίων, Εἶ 
τἀνειᾷνδῃ" οἱ νωῦ αἰτωλοῖς ὅμοροι πόδὶ Ὁ σϊά- 
ὥωον ᾧκοαυ, κοὰ τἰὼ δοσαν μετὰ σπτόδεξῶρ. τὼ 
αὐτοὶ ἢ “όδεξοὶ μετάνάςτχι τινὲς πλήρης σὶ 

δὴ ἣν τοι ἣν τϑασιειγκα δὴν ἁναῦ φὐες ὥστε 
“πραγματείᾳ. τινεὶ μλν ὃν κοὰ πρόχειρα τοῖς 
“πολλοῖς εἰσιμ, αἱ, ἢ ἣν καρῶμ, κοὰ βήρων, κοὰ 
πιύκρων μετανᾳοτίσεις, κοὰ γαλα , ὁμοῦ σὲ 
κοὰ δὴν ἡγεμόνων οἱ ἁὐνπολὺ ἐκτοπισμοὶ, 
μάσϊυός τε  σκυθικδ, Αἱ τεαρκῷ πὶ αἰθίο, 
“πος κρὰ κώβα τό ῥωὸς,νὼ σεσωςριος. ἡ Ψψαμ 

μιτίχο δὴ" αἀγυπήίων., κοὰ πτόβ σῶν ἣν ἀκ κύ 
ρδμέχι ξόβξσ, ἐχ ὁμοίως ὧν ἑτοίμῳ πιῶσιψ ὦ» 
σίυοοἵτε κιμμόλιοι ὃς νὴ βηρωνας ὀνομάζασιμ 
ἢ επκεένων ὦ, εθνος, πολλάκις ἐπτόλραμον Τὰ σξ 
ξιὰ μόδν Ὑ ποντο, κοὰ τὰ σιωεχῆ αὐτοῖς. στὸ 
τι μλρ ὑδ παφλαγόνας, ποῦς ἢ (ἱ φούγας 
ἐμβαλόντες. ἰυὑίκα μίσίαν αξμά τι ταύρα πὶ 
ὀνα φασὶν ἀπελθξν εἰς “Ολοτών. λύγσίχμις 
5 εὖὺ αὐ ἄγων μέχοι λυόδίας, κρὰ ἰωνίας, Ἀν 
λασε, νὴ σύξοδφς ἐϊλον" οὐ κιλικίᾳ ἢ διεφθαῤα. 
“πολλάκις ὃ τὸ οἱ κιμμόβιοι, (ὦ οἱ βᾶρες ἔπτοιΐ 
σαντο τὰς τοιαύτας ἐφύσῖος. ὅν ὃ βῆρας Εἷ 
κῶβομ το μάσῖυος ἡ τελόυπταῖου σξελαθα 
ναέ φασι πόϊ τὶν κιμμόλίωμ βασιλέως. ταῦ- 
σὰ μϑὸ ἐρεόδω πὼς ἅπτασαν κοινῇ τὸ πόβίο 
δον ἢ γῆς ἔχόντα οἰκξοαν ἱσορίαν. ἐστον μδρ 
σί ἀδὲ τὰ ἕξας ἀφ᾽ ὧν ἥφεθκιαντόὶ γοῦ ἧρο 
οὔτο μησϊψίας τσόῥθορίος ἐν φήσανος, μην 

ὃ γοὺρ πσόβνοτίσς λέγο; οὖν, φασὶν ΕἾΝ πἰὼ ἃ, 
“ποσῖειξιν, κοὰ ὁμοίαν ὁ δβαγοδδούας τῷ σορζ 
σματι τότῳ εἴ τις λέγοι μησίρας ΟῚ ἀϑηχαε 
βεκᾶκυς. μη γὰρ ἀδιχριραγαάθους,1] τύχην 

σε εἶν κοὰ απόβνοτίους » ἡ] γουῦ τίἰὼ αἰθιο, 

“πίαν μὴ ἀδιπινν νόῶν, ἀλκὶ (( κατωτόβω, 
ϑαυμᾶςὸρ σἵ᾽ εἰ πιαθ᾿ Ἑκᾶςου κλίμα τπανίοντος 

αὐέμου. κοὰ τοανταχοῦ πὸ ἀὸ μεσημβρίας 
νότου προσαχγορδυομθύου Ἐς: τῖς οἴκησις οὐ Κ 
δοο μὴ συμξαίνει. ποὐνανπίομ γὰρ οὐ μόνου 
οἀθιοπία Ἐχρερῶν που καθ᾿ ἡμᾶς νόφν, ἀλλὰ 

κοὰ ἡ αὐωπόβδα ποᾶστε μέχρι πόὶ ἰσημόβινοῦ. 
εἰσὶ αρα, τόϊ ἁροσύτου πότ᾿ ἐλοί ὦ αὐτιᾷϑϑοι 
ὅτι ποὺς ̓ πσόβξορξους τούτους -σίλαβε λέ. 
7ὥπο, παρ᾿ οἷς ϑβορίας οὐ τναικοὰ γοὴ ἃ 

Ῥπιμν 5, 57 
τε αὶ ςαπταητ ρ]Ποίορ ΐ, τα Πηΐστατίοπη 
ταυτατίοπο8 λἀ ήςίᾶτ, [4 εηίπη (ςοιυτίτατί ας ττᾶν» 
συ {τατί ἐποπηθίς, αὐ πεσαίς ΟΠ πρ εἰζαῖ:{ν 
εὐ Ηεἰρετίοτιπι συίάεπι ΕΠ Βετοτῖ δα Βοητ 
τεσίοπεϑ δέ (ὐο!ςΠία{5 ἀεαξῆς σοϊοηίς, το 5 
Ομοιαχεβ,ἤε 4πὸ ἀεί ΔΙρο!] οὐοτι5,α. Αυ- 
πιεηία ἀπ εγπιίπας Ογτιιβ αὐτιζ πηλοίβ εἰ οί 
εἰοτῖ πιοητεβ: τ Δεργριτίογα, ίη ΔειΠίοραβ 
δύ (οἹςῃο 58, Ἐπειογιπιῷ εχ ΡαρὨασοπία 
Ππαπὶ Δ ατίατίοια, τα: δύ ἀε σεητίθι5 (τς, 
εἷ5 ςοπείσεγαιηί πε πη] πε5, [)οτῇή, ΑΔ «δέ, 
Ασοϊες, Επίαπεβ  ππης ςειο 5 Πηίτίπηί, εἰγεα 
Τλτίστη Βα ίτα αι, δ ΟΠ λπι εὐπὶ Βετεϊ 5, ὃζ 
ἐρί[ χυίάςεπι Βετεδί τγαηίπιίσταγιης, τ εχ. 
ἐτρ] ον ριαίςηβ γείοντας εἰϊτγαζίατακ, Ὁ το», 
ἄδπι πειὸ ἐπ ργοπηρτα πλυτί5 ἔστ, {Π|π πετὸ 
πγίστατίοπεβ Ποη ἐοας ποάο σππεϊί5 π ρον 
Ρατυο πὶ δγαπι(ο]Π τες Γγεγαπηζ εὐ εν 
σοσαπι, δέ (Παίαταγαπηι Ππλ0] ὃ εαύαπὶ ἀσςο5 
Ιοποίαϑ τγδάπσεητεβ: Μλαυ5 δόντα, ΓΒ εδύ- 
ςο Αετηίορβ. ορι Ττος, δείοίἐτ5 δ Ρίϑπε 
πλίτίς 5 Δερσυριῆ. Ογτα δ ΣΧ εὐχοβ Βετία, 
Γἰπιπιετή 4005 ετ Ττεγοηδδ ποηπηίηδτ, πεῖ εο- 
ΓΠΠῚ σεη5 δἰίχιια ἐρεπυπιείο ἀεχτἊεγίου 5 
Ῥοπεί Ιοςοβ ἐποιηίαγαητ, αἰςίπίαπηε ἔσαπὶ 
ππης αι άεπιὶ ΡαρΡΒ]ασοηδβ,πυποπεγὸ Ρἢτγ- 
σΆ5 ἱπιιλάεητο5., (ΠῚ 1.45 ταυτί σγυοτς ἐσ 

Ροῖο δα ποειίατγαπι ἰδοίεπατη υἱάαιϊτε αρήτ:Πγ- 
ἀΔπιι5 πετὸ πο 5 ἀπεϊίταπ5 ίη [)ίλπι εἴ» 
τ εσίαι δἀεσυϊταπίε, δί ροτίτα εἰς Βαγάίθιις, 
δ ἰῃ Οἱ ςία ἐχτίη εἴ 5 εἰς. Οἰπιπιοεγή ααζεπιας 
Ἴτετεβ (πρεπιυμηείο εἰπ5 σεηετίς ἱηςατίατίον 
πε5 εἤεςετς. Ττετα5 αὐτεπι δ Οοθαπιροίτεν 
τοὸ ἃ λάγε Οἰπιποτίοσιπι γεσε εἰεόίοϑ ἔα 
(ετταάίταγ, Εἴαις σαίάςεηι ΠιΠοτίαπι ργορτίαπα 
ςοπείπεητία σοτηπηπίτον ἄς τοῖο τεῦγος ΔπῚ 1- 
τα τείατα {{πε, Κ᾿ εἀδατπιι δ6 γεϊίασα υπάς 41. 
στο ἀπτὰ5, Ατυτοῦ εἰ Η εγοάοτι5,πα]105 εἴ 
(γρεγρούεοβ, πεῷ επίπι Βαρετγασίγαίοβ εἴ 
ίς ηιτί5 ἀίςετε απεδῖ: σαίπ15 ἀεπιοηίτατίοπεπι 
εἴτε αἱι Ἐσδτοίξῃεπεϑ ἤιε! Πυίαπιο ἀΐ ςαρίο 
{ο λισυπγεηίο. δέ ́ιιί5 πα Π1|05 πιαίο [τρεῖσδι» 
ἄζεε5 4 ςετεῖ, πες εηίπι ΟΠ Ππρεγσαπάξεες, 
δ [ουδις (αρεγαυξέγα ε5 ες, εν Δειῃίορίᾶ 
εἰεηίπι υσχ πο ἤατε, (ες ἰπετγίας . ΜΠ τἀπν 
ἅπὶ εἴς, Π ρεγ ἀπᾶηπούφ ο]ίπιὰ ἤλητε πεπτο; 
δίυδίῳ ἃ πιευίίε ποςεῖ Δυίξετ, αἰίχαα εχίτας 
Πιαδίτατίο, πη ααὰ πος ρίππι)ι πη σσείησατι, Οοπ 
ττατί επίπι ΠΟ ΟΙ απὶ Δειίορία Παπιξαρυά 
πο5 Βαβετεῖ αιπέγιπι (4 δ τοτὰ (προτίον υἱῷ 
δα ««αἀπίπο ας. () το ἢ Ηεγοοτί οροτεα- 
εταῖ μᾶς εἰϊε ςαπίατα, αι Εν ρειθουςο ἀϊςίριι», 
ταυετίηαρ θα αφο5 Βογεαδ πῦ (ρίτατ, Ετεπίπα (ἰ 

Ροεῖρ: 



43 ΣΤΥΤΚΑ͂ΒΟΝΙΒ 
ροείς διϊοῆπτ δος ραο Ιοηυπηῖ: ἐχροί! 
τούο5 αὐτῷ (λίπ (ας [ς ἀπάγοι, σα! ΕἸγρεῦρο 
τεο5 Βοεα οσίπη ΠΕ {Π{π|ὸ5 ἀἰςοί αίπητ, ΓΓεγηλί 
πῈ18 ἡυ42 Βοτεα!α ροίας εἴ, Διαἰνα! πετὸ 
«ἀαπίπο ἐἐαΠ 5. Ετ πέπιου σι Φ (4 εἰ τεγηγί 
πιῖςιἰπς αἀπειίι:5 ἐ05 ΄ί ρ4 [8 Πέϊα εἰἰπηροί- 
δια ἀἰςᾶτ εἰοαυίζασ 48 ἐπ ἌΡ υΐα, σα 68 ἐπ 
ΗἰΠοτία ἔογπια: ἐς υίθαϑ πιοητίο ἀἰσπὲ λοις 
ἄαποη εἰς ΝΕ {{Π||Ὶπ|ταἱ! πιατεγία ππισαβ σοὶ 
{64 εγατε ὁρουταοίαί, Βισσιπι σίταν σοπη ΕΠ’ 
ταιίουῦ ἀϊζυτο ῥγίπια καἰ 5 εἰξ, Θεσαπάα τιον 
τὸ ἀείειτο Πεα συδηάᾷ ςοιτεζίοπεπι ἔλοείε 
ἐοπαῖ; δί [145 ἐχρ]ίςαῖ ςοσίτατίοπεδ: Δα ατ45 
«ατίας [4 οἵδ ἐπιεπάατίο,αἤοττα ξαπὶςοπᾶπ 
εἰππὶ εἴς. ΓΜ]ατ]επιατίοας ρτγοξείὸ παταγα  εβ ῷ 
πἰατετίας δά άποείε Ρεπε ἀἰςίταν» δί φαδά τον 
τιμία Πείειτα, σας δέ τασπάπ5 οἰγοαπιπαρί- 
ἐλῖυτ, δ ΑΙί4 σεποτίβ πιπίπ5. 5. πετγὸ τα] 5, πα] 
ἐρίς αίτ, πδίαπέ ςοπῇτεηξ, Βοίξετίοτεβ αυτεπι 
πιεηίατατη (ΟΠ πάλης, ΕΠΙΡ ρατομα ταπηεη δά 
ἐοτῖ ἀεσπαιίοποπΊ, Πττϑ αὐ Ππσπ[45 Πα ίτα- 
τἰοπε5 ἀρραγοηΐ, ΠΠ|5 ατίξ Δ ταπτή 5, ἀςοη5 πια 
τἰἀαπᾶρεν Μεζοεη ὃί Αϊἱεχαπαάεία ὃ Βοτυ- 
Πμεπεπι ραγαπιργαίεῖ πευτατξ πατίατε, Ἐς ε 
ἔουπια ίπ ἤἥ5 {ας ἀείποερ5 ἀπο ρείρίαγα ἀ οί, 
Ἑτ οἤεπαάεπς χυόδά [τρίοθοία ἐεῖτα Πυπιίάα 
εὐτῇ παίατα » δύ ΓΟ.  , (εὐπιοης αἰτείαίε αἱ εξ, 
Βυπίιοίς εηίπι χα αὐ ραπςο, Γείηςερ5 ποιὸ 
οὐδίϑ χαί ἱποο!ταγ αὐταἀίπεπι ἀεΠηίς 5 αἱτ, 
ηυὸδά ἃ Μίέετος χυίάξαν εἰὰς πιεγίἀίατιο 
αὐ ΔΙεχαπάτίαπι “ες πη} Ππ164.{Ππε, Πίη ςέ 
«ὦ Ηεἰεἰροπεῦ εἰγοίτεγ οἐἷο τ ]Πὰ δ ςεητα, 
ἐπε Δα Βουγεπεπι σαίπαιετμΠ]ία: ροίτεα 
αὐ εἰσι ρει Τπυΐεπ, υλπι Ρυ ἢ απ ἐπα υΐτ, 
ἃ Βυίιαπηΐα ἀίεγαηι εχ παιίσατίο πεπΠὶ 86 δύς 
ἐϊοπ δεῖς ἀἰςίτ. Ῥγορὲ πετὸ εἴτε πιατε οἷ αςία 
ἴς. ΑΤία ἰτεπι ἀσοεπι πα ΠΠ{4 εἰ Παίη σεηζα, ἢ ππ|Κ 
ἄειη Πιρετα ἀϊετίπιβ ίαρτα Ἰεγοςξ. Ἅ] 4 ἐς 
ετία τ ΠΠ|ὰ ὃδί φυδάτίησεηία, τί ετίαττι Αιεσυρτί 
Οὐαπι ἐπ Πι||4π| Πα  ΑΠΊι15., δ τεγαπι οἰπη δηλ ὲ 
ἔοταςσπι, δ ΤΓΑρυοραπεη [ξααὲ4 εὐαπε τεἰσίητα 
᾿οὐἶο πα Πα, Ἐξ εἰίχαα ἰαπὲ ἀΠΠΑπείας σοπςε- 
ἄδην {Π|. (τί εηίπι σοηξεππι εἰξ, εἰγου ἃ ἃ 
ΒουυΒεπε δ ΤΒιΠεη, οπΊροϑ πιεπιίβ ἡ (5 
«ἀοπατεῖ ἐ στ Βγιίεαβ ππεπάδοίΠίπγις ΠΟ 5 
το Τ Βα ]επ ρετγίςταίαίαν, δζ χαί Βυίταπηίςαπι 
Ἡ!ΙβΡετηίδπι πἱεπτ. αἰ} ἀε Τυ]ε ἀίςαης, 
4]145 τείςγεηΐξεϑ οίτοα Βυίταπηίαπι ἰη[|85 Ρατ ΓΚ 
1145.]ρί πετὸ Βυιίταπηία δ οίτπαίπε σαοήδηι- 
πιούο ςαιταϊίς εἰς (ΠΑ ] Πα, ργοτεηία ποη τηδίου 

ΕΟ 6ΚΑ ΑΡΗ͂. 

οἱ πτουα τοὶ μυθικώπέρομ ὅτῳ φασὶν" οἵ τ᾽ ὅδ α 
ὑμᾶνοι} ὑγιὲς αὖ ἀκούσαερν,σασρῥορὲσρ 

οὖσ βορειοτέπους φασὶ λεγεόδα, ὅρ(Θ. σὲ ἣΨ 
υδὸ Βορείων ὃ πόλος, δὴν δὲ νοτίωμ ὃ ἰσημόβι- 
νὸς, κοὶς δὴν αὔεμων σἱ ὃ αὐτὸς ὅρΘ΄. ἑξῆς σὲ 

125 “πῶς τὺ φανόρῶς τοεπλασμῆνα, κοὶς 
ἀδαυατὰ λίγοντας. πὰ μδὺ γὰρ οὐ μὐϑου 
διἡμαῖζο, πὰ σ᾽ ἱσδρίας. πτόρὶ ὧν οὐκ ἄξιον με» 
μνπϑαι δσὶ ἐκένομ ἐχίῶ οὐ νσυοθεσει ποιαύ 
σε φλυαάρους σκοπένψ. “ μϑὲὸ οὖ πρώτη διὰ- 
ξοσί- αὐ Ὅο᾽ δὴν καππομνημώτωμ Ῥιαύπη ἐν 
σὲ τῇ διδυτόμᾳ τοειρῶ τοι διορθωσίμ τινα πτος 
ἐῶαιφὶ γκωγραφιας, κοὰ πὰς ἑαυτό λεγάῳ 

οὕσολήψεις, τὸς ἃς σπάλιυ εἰ ἔσε τις ἐστανύρ 
ϑωσις,παειρατίον προσφόβειψ. Ὁ μϑὺ οαὖ τὰς 
μαθηματικὰς κσσοθέσεις ἄγειψ» Εἰ φυσικάς, 
εὖ λέγωτοιι, κοὰ ὅτι εἰ σφαερυσεισίης ἡ γὰ κα΄ 
θάπορ κοὰ ὃ κόσμίθ- πόδιοικξι ποι καὲ τ ἄλε 
λα τὰ ποιαῦπα. εἰ δὲ πηλικαύτη ἡλίκίω αὦ. 

Ὡς ἐΐρηκῳν, οὐχ δμολογοῦσίψ . οἱ ὕςσδμου οἵ᾽ Ὁ- 
σταινοῦσι πίω αὐκὶ μέτραεσιψ. ὅμως σὲ πτῶς 

“ἰὼ σμμέωσιν τῶν κατὰ τὰς οἰκήσεις Ἑκώσ 
στίς φαενομβύωμ » πτθοσιρῆτῇ οἷς σασήμασιμ 
Ἑκάνοις ἵσπαρχθ δι χόὶ ο͵χμόβοης κοὶ ἀκ 

λεξανοῇρειὰς κοὰ βορυΐδονους μεσιμβοινοῦ 
μικρὸν σταραλλα εν. φήσας πταραὶ πἰω ἃς 
λήθειαν, κρὰ πτόρὶ τό ἀιέματθ’ σ᾽ οὐ τοῖς 
ἑξῆς οἵ πλειόνωμ. κοὰ σεικνύρ, ὅτι σῴαες 
ρσεισίης κοὰ ἡ γὰ σιὼ πῇ ὑγρᾷ φύσει, κοὰ 
ὁ οὐρανὸς ἀλλοξοιολογέιν αὖ δ ξειψν. αὐκέξ 
γοῦ τοὐδϑι μικρόυ. ἑξῆς σδὲ Ὁ σλάτΘ-φὶ οἱ» 
κουμθλης ἀφορίζων φασιν ὐτὶ μᾶν μόῤῥας ἀῷ 
σόϊ σί αὐφὶ μεσιμξοινοῦ μέχρι ἀλεξανῇοεί» 

αςοέιννας μυρίους γυθονσε εἰς τὸν ἑλλύασονς 
τον, ππόϑὶ ὀκτακισχιλίους ἑκατὸν σιί δέους" 
ἀπ᾽ εἰς βορυῶδρνε τορντακισιλίους» εἰ τ᾿ ἀϑὴ 
δὲν κύκλομ που σα δε λέν φησι πυΐεας 
ἀν μὰ φὶ βρετανικῆς Ἐξ ἡμόρῶμ πλοαῦ ἀ- 
πέχειμ πρὸς ἀῤκτορ, ἐγγὺς σῇ ἀναι σῆς τες 
σηγήας ϑαλάήης, ἄλλους ὡς μυρίους χα 
λίους παφυτάκοσίους, ταὺ οαὖ ἐπε προδϑώ- 
μᾶν σὶρ τἰὼ μόρόίω, ἄλλους ποισιλίους 
τετρακοσίους , ἵνα κοὰ τίν πῶν αἰγντήϊ- 
ὧν νήσων ἔχωμῆν» κοὰ πὰ κιναμωμοφό 
φρο, κοὰ πτἰὼ ταπτοβαύίω, ἐσεῶνα «αδὲ 
ους ποισμυρίους ὑκτακισιλίους . τὰ μλ 
ομἦ ἄλλα ο͵χεήματὰ σεσϑόδω αὐ Ὅρὶ. ὧμο» 
λόγητοι γοὺρ ἱκανῶς. “Ὁ σ᾽ ἀὸ τόν βορυδδὲ» 
νους ἀϑὲ ἂν οἦὰ ϑούλης κύκλορμ τίς οἷν δϑίῳ 
νοῦ ἔχων. ὅτε γαὺ ἱσσρῶυ τἰιὼ ϑούλίω πυς 

θίας αὐὲρ ψδυσίξστι τ’ ἐξήταςαε. κοὰ οἱ τἰὼ βρυτανικίω ἱφρνίω ἰδύν ποτ, οὐσῖον στϑρὶ τὴς ϑού 
λᾶς λέγουσιν. ἄλλας νήσους λὲγοντόῦ' ἐμκρεὶς πόρὶ τίὼ βρετανικίιω. αὕπτα τε κοὰ ἃ βρετανες 

κὰ 7. τὺ μῆκθ’ σι πὼς ὄὴ τὰ κολτικᾷ ) πταρικτεταρλήῃ ) τῷμ τυγντρκισιλίωμ οὖ μείζω. 
σησίωμε 



: 

ᾧ Ἢ δ ἘΠ ΡΡΈὙ 

σα δίων οὗ “οἷς ἄκροις τοῖς αὐτηκειμδιύοις ἀφο 
οἰζομλν. αὐτίκειτῇ ἃ ἀλλήλας τά, τε ἑῶα ἄν 
κρα τοῖς ἑώοις, τὸ πὰ ἑασέριᾳ τοῖς ἑασερίοις, 
κρὰ τοί γε ἑῶα εγγὺς ἀλλήλων ὄν μέχρις Ἐσῦ 
Ψεως» τόνε καίνπτον, νὺ οἱ ῥίωου ἐκξολαξ, 
δὴ πλειόνων, ἢ δισμυρίων ἄγ φαένᾳ ἡ μῆκος 
κὲ νήσου ποὺς τὸ κούνπιου ἁμόρῶψ νων πλοιῦ 
ἀπίχειν  κελτικῆς φησι, τὺ τὰ πόδὶ εὖ σε 
αἰσς "ὁ τὰ πόναν ὅ' δίων ἰὰ μέλοι σκυθῶυ, 
“ταῦτα πατεψσῦςνα ἣν τόπωμ.ὗςτις ὃν ́“πόδὲ 

ΣΝ γνωοιζ(ομδυίων τόπτων τοσαῦτα Ὁ δινετκι, 
αὐλή γ αὖ πτϑρὶ Ὁ ἀγνοσμδύων σταρᾷ πᾶσιρ 
ἀληθόύεν διωϊαιὉ.Σ ἢ σα “Σ δορυῶδονος στὰ 
ραλληλομ, Ὁ αὐτου ἂν σῷ σῇᾳ φὶ βρωτανικῆς 
ἀκάζοσιψ ἵστσπαρχος τε τὸ ἄλλοι, ἐπ Τ᾽ ὸν αὐν 

τὸν εἰν, κοὰ ὧν σῇκ Βυζαντίο, θρὴ “ἿΣ καοσα 
λίας. ὃν τὸ λόγον ἔέρακε 7 οὐ μεοσαλίᾳ γνώμο 

γύς πὼς ϑ σκιαὶ, αὐτὸν κοὰ ἵστπαρχος ΚΡ] 
δὲν δμώνυμου κοκρὸν εὑρέ γὺ οἷ βδυ(ανπίῳ 
φησὶν τκ μεοσαλίας ἢ εἰς μισίω Ἄ 6 ρετανι» 

κίω, ὁ πλέον ὄξη δὴν ποφντιικισιλίων Ξσχδίωγ. 
ἀλλὰ μίω ἐκ μέσης τ βρετανικῆς ὃ πλέομ 
σεῤακισιλίων σελθὼμ, εὕροι οὖν οἰπκήσιμομ 

ἄλλως πως. ὧν σῖ αὖν ἐἰν Ὁ πϑρὶ Ὦ ἱφϑνίω. 
ὥς τε τὰ ἐπέκφνα ἐς ἁ ἐκ πί(ᾳ Ἄ θσλίω,ἐ- 
κἐτ᾽ οἰκήσιμα τίν! σ᾽ αν κοὰ σοχασμῷ λίγοι 
ὦ ἀξ Υ σα θδλποΐως Ἵ σΐᾳ ξορυῶδονας μυοί 
ων ἢ χιλίων πνίακοσιωμ,ὃχ ὁρῶ" σἠχμαρων 
ὃ Ἵ πλάτος, ἠνάγκα «τα τὸ “ μήκος ἀσοχέμ. 
ὅτι ἡ πὲ πλέομ ἡ διπλάσιον πὸ γνώριμον μῆ- 
κος Ὁ Ἐ γνωθίμυ πλαος,δμολογσι τὸ οἱ ὕν 
Ξερον νὺ 2 ἄλλωρ οἱ χχριἐσιχτοι.λεγωῦ ἀ Ὁ 
ἄκρων τ ἰνδικῆς»νὁ ἀϑὲ τὰ ἄκρα “ὁ ἐδκρίας Ἔ 
αἰθιόπων ἕως ΡΣ] ἱδδνην κύκλα. δρίζυς 5 ὦ 
λεχθρν πλάτ’, τὸ ἀρ ἣν ἐσια ἣν αἰθιόπων 
μέχοι σὰ ϑόλης, ἐκτεν 4 πλέον ἐσν Ὁ μῆ, 
πος ἵνα σποιίσῃ πλέον ἢ διπλάσιον “ λεχθον 
Θ΄ πλάτος, φησὶ σῇ ἕν," δὰ 1 ἰνδικῆς μὲ 
εΣ ἰνσῖξ ποταμδ ἢ τ᾽νώτα:ν,σπδίων μν 

ρίων ξξακισιλίων. Ὁ κα ἀϑὺ τὰ ἀκρωΐηρχα τὰ 
ἢ - «- πνΝ ἰδῇ (ὦ. , 

νον, ῥισιλίους εἶν μϑίον "Ὁ ὃ γνύῳν ἀδ᾽ καασί 
ὃς πύλας, μυρίων τερακισιλίων. εἰτ᾽ ἀϑὶ ̓ ν 
δυφράτην μυρίωμ,ἀϑιὴ ΣΣ νεῖλον ἀῷ Ἵ ὄυφρά 
πῦ πορ"ακισιλίωψ. ἀλλὸς δ χιλίας "τὸ παρντὰ 
ποσίας μέχρι κωνοξικὃ σύμᾳ τος, εἰτὰ μοι ᾿ 
καρχησῦνος μυρίσς βιχιλίας ποφνίακοσιος. εἰ- 

σὰ μίχοιςκλῶμ κτακιαιλίος τλάχισογ ὗς 
“πόβαερᾳρ οἹὴ “ ἐπτηαμνοιαάσίων ὑκίακοσίοις. 
σἱξαμ 5 ἐτι ποδ ναι ἡ ἐκτὸς ἡρακλέωμ Ξκ" 
λῶν κύρτωμα τ' δύρωπτες, αὐτικειμϑὴν ἡὰ Ὅς 
ἔξηρσι, σρθοτσεσωπος ὃ “πῶς Ἄ ἑασόῤδαν.οὐκ 

Ἐλαου «σέων βισιλίωψ. τὺ τὰ ἀκρωτήρια 
φτέτε ζλλα νἡ τὰ δὴν ὠσισϊα μνίωγ, ὃκαλῷτῃῷ 

: ΕΣῚ 
πυίπῳ πα δις5 Π 4. δέ ὁ γφοίοης ἰχοοηείθιυιό 
ΡΓοπιοητοτῆς ἀεῇηίξα, [πιπςξ εηίπι ΟΡ ροπιια 
τας ογεπίαϊεβ ἐχιγεπηταῖες οὐἱεητα  ι15. δύ 
σὲ 80 Οςοαία {{π||Π|Πτε τ ος οι 4 ἀΐς, δί απο 
οτίςητε ἑητοῦ ἰε ργορίπηπαίαπέ τ δα Ρτον 
(ρεΐυπι δ ἱρίσπι (ὐδηείιπι δ ἐ ἢεηί εχευτ 
οπας. [Π|6 δυὰς ἰυρτα υἰσίπτι τ ΠΠ|4 ἐπί! ας Ιοπ- 
σἰταδίηεπ) ἐπα ίςας, ὃ (ὑδητίε ἃ (Π4}1{4 4ΠΠατὰ 
αἰετᾶ ΄συαοτυπάήλπι παι σλτίοπο, δύ ἀε Οἰαί8 
δ ὐλῃς ἀ πεπαπι τ 26 Βογτῃίᾷ οτηηία πιεῖ 
τίτι5 ἐπ αἱ ἰσίξάςε ςοσηίτί5 τ] πεδάξο [ο οί 8 
τι ητίτι5 εἰν, αἰχ χα 46 4ε ἱσποτίϑ πη οι ςΡ τι 
τὰ ὑγοΐειγε πα εαΐ. Τρ ραγολιις δ τε! ηυ! εἰ 
ἄεπι ρεῦ Βουυπεης, δύ μεν Βυίταπηίδπι ρα- 
ὙΠ ΟΪαπι εἴς αὐΡίτγαπευτ εὰ τατίσης, σαὶ ΒΥ τῷ 
τή ρατα!!εἶτι5 δύ ΓΜ 14 Π|| 018 Δα ὑπσιξ ρα τ, Νᾷ 
πύλη τατίοπειη εἰς] πεα ίη [ΜΔ ἤ 8 Δα τπὶ- 
Ῥταπὶ ἀἰχίς, εαπάεπ εἰ Η!ῚΙ ρρατοὺς δα ἢ πη] 08 
ποηγίηί5 τε πΊρι15 ἱπαςοηίε Βυζαητῇῆ τείεττ, ἘΣ 
ΜΑΙ Πα πετὸ δα πιεαίατῃ Βυταππίᾷ πο εἰτσὰ 
αυίπῳ [{46.. π.ΠΠ14 πτπτ, Ατ εηίπι ἐπιεάτα Β τί, 
τἀ πηΐα ΠΟ ΡΪτ5 σδίπου πἩ ΠΡ 5 ργοστεάίζ5., 
αἰΐίο σιοάαπι πο άο Παδέτα 1 γέρετίςβ, Εἶος 
ἁατοπ εἴδες εἰτοα ΕΠ ΙΒετηΐᾷ, αε ετγα εὰ δα 8: 
ΓΠυΪεη εἴσησας, Παυα ΔΠΊρ] {115 Πα δίτα θη α 
ἔητ. τα πεγὸ ςοπίεξέιγα αἰςατ ρας σαοά 
εἰς ἃ Τπαΐε υἱῷ Βουγπεηξ πηἀεείπι τα 
δί αυίησεητῦπι, ΠΟ αἱ ΕΟ: Ρ οΥγΔ ἢ 5 αὔτε ἰπ [4- 
τίτπίπε, δέ πα] ςοηίεοαῇδε ἐς Ιοησίπιάίπε 
ςοδέξι εἴτ; φυαηοηπίάξ ςοσπίτα οσίταο, 
ΡΙυ(ατᾶ σοσηίτα ἰατίτι4ο ἀἸπηίίο εἴ. [π σὰν 
ςοηίεπτίατι ετίᾷ ροϊετίοσεβ, δύ εχ Δ[Π5 40 εἰσί, 
πᾶ ργα πε π|ΐ,αὉ ἐχτγοπηίβ πηι [παίς δά 
οχίγεπια ΕΠ Πραπίς οἰτειη! Δειπίορατίαιεδά 
Ηἰβεγπία εἰγου!α, Γ  ὐπιίπαπϑ πεγὸ αἰ [ατΐν 
τυ άίηςξ ΔΡ που Π!πγ5 Α εἰμί ορτ τίς δα ΤΠ 
[επῳΡ]ὰ5 ἐχιζαίτ απὶ οησίταιαίπξ, αἰ Ρ᾽ αἰ 
αἀἰπιίαία ἐπὶ εἤτοίας ἀἰ 2 Ιατίτα ἀπο, Αἰς στε 
τοῦτος ἰραςί[[π ας το δα ἤππιεη [πα δησι 
{Π|πι|ᾶ (ε 4 εςίπι πα Π ι τη [1 44. ϑραςίτηπι ἐπίπῃ 
αποά Δά ῥγοπιοπίοτία ρεοίς πα τ, τη δίτι5 τ. 
τα ΠΡ 015 εἴς, ἩΤπς αὐτῷ δα (ὐαίρίας ροτταϑ πε 
{πι|πὶ συατποτάεςίπι εἴς, ροίξεα αα Ἐπρβγαῖξ 
ἀεςξπ.}Π{, Ὁ Επρῆταῖς δα ΝΠ φαίη πι]- 
Τίαπι,, 4Π {4 π}}}}ς ὃ χπρεπιαιίῳ δα πορά 
οὔτ; ἱπάετήῳ (ὐατιΠσίηεπι (γε εςίπι τὰ 
αυίηρσεητα: ροίξοα π( δα ςο σπτηδ5 οὐδο πη 
Τ1ία (αἹε. Θυρεταίςξαιτ απὸ ἐερτπασίητα πὰ 
οὐϊίησοτα.  ἀἤςίεπαα εἰ ετίᾶ Ἐπτορες σαγελν 
{τ Εχιγδ οἰ απ] πᾶ5 Ε]εγσα 45. ΕΠ ραπίς χαΐ 
ἀξορροίϊτα. Α. 4 οςεαίαπι αὔτιεισεη5 πὸ πγ.3 
πιι5 [ἐλ 4.{{{6. πλ Πρ τ5, δύ Ῥπιοπεοτία ραγτίπε 
Αἰίδηρατιίηι φοτὸ ΟΠ ἀλπιηία,αρΡΡ οἰ Ἰδταν αὐτξ 

(αἰ δέσπι, 



69. ΦΥΒΑΒΟΝῚ 5 τῷ 
(αἰϊίππι, δύ Βυυίς ααϊαςζίεϑ ἐπί]! ας, εχ 4 115 
πουίΠππιᾳ ΝΥ χίίαπια ρ εν τγίππι ἀίεγαπι (τ αἵ 
Ργιβεαδ)παυίσατίοπεπιαιε ας ροἢτεπιὸ 
Ιοσυτας, πόπι!]α ἀε ργοπιοητοτ δύ ἀε ΟΠ - 
ἀληνηής, δί ἀε  χίίαπια, δί ἀε αἰ 58 αὉ ἐο π᾿. 
{{||5 Δ ἰσησίτπάίπξ ςοπτεηάςεητία Δαΐαποίτ, 
Οπιηία μας επίπι δά (εριεητηίοης δέ δά (αἹ- 
Πα πὶ. πο δαῖεπὶ δ ΕΗ ραηπίαηη ρεττίπετε ἱπ’ 
ααυίς, [πυπῖο πεγὸ ατἴαρτα ἀἰπιίάϊετατεπιοποί 
τυαίηί5 [αἰτίη ει εἴς, (41π|ετ ἤσπιεητα Βγ. 
τῆςα;., αὐ ἀἰἐϊα5 Ιοηρσίτίηἰ5 ἀ{{ΠαπτίΔ5, Α]ία 
ἄυο 44. τλ{ΠΠ|{4 δα οςείἀεηΐεηι, δ τοτί τὴ {- 
τεπΊ 364 οτίεπτεπι αὐίπηρίτ, ΕΧΙτοΥτατι5 εἰ πὶ 
ΔηΊρΙ 5, φαία [οαπ άτιπι πατυταπη οἰξ ἀίςετε 
πιαίοτεπι αὖ οτίοητο δα οςςίἀεητει εἴτε αἰ. 
κίλπι. ϑεσαπάιμι πατυγᾷ πη ΄υίΐτ ἂρ αὐτστα δά 
πείρεγαπι Ισπσίοτεπι εἴϊε Παἰίτα 1] πΊ, {ἰσυτί 
αἰχίπνιϑβ εὐ Ματ  επτγατίςί ἀίςιμαῦ, τοπίππσετγε 
εἰγευϊαπι, ἐρίαπι ΠδήρΙ ςοηίεγτδηι, [τὰ πι 
πιατίς Διλητίςί πιασπίταο πεϊαγεῖ, ΡΕΥ εἰτη. 
ἄεπι ρα} Πεἰππ εχ ΕΠ ραπία αα παάίλπι παυί- 
φᾶτε ρΟΙΈπη8. ᾿᾿ εἰίχυαηι ράττεπι α]τγὰ ρύοε- 
αἀἰίδηιν ἀ{Παπτιίαπι ἔπρτα τεττίᾷ εἰς τοτίτι5 οἰτν 
εὐ ρατίεαι, 8. ]υίάεπι (5 ρεῖ τοτα ἀποεπτίδ 
τ ΠΠ| 15 πτίπου εἰ, θέ ρτο  ἰέξαιπ {ἐλ οτιπι 
ἀϊπυπιετατίοπειι Δ [πα ὲ4 τη ΗΙραπίαπι ες, 
πτι5.Νες ἰρσίξ πος ες αἱςίε. απο τατίο {{4 
Ῥεῖ τεπιρεταταπὶ Ζοπαπιί ποίϊγδηι [εςυ πα 
ἸΜατμεπηδτίςοϑ ἀἰςί ροίΐες, σία 5 ραγ5 Βα ίτα, 
ὉΠ|5 εἰς, Οςιενγ ἀε Πα ίτα Π(ποςάπηι5 ἐπίπι 
παρ ίτα δΙΠετ αυδηη ἱποοΠ ἐπιι5, δζ ποταπὶ παρα 
1115} α5 δπτεπι εἰς (πη ελάεπη τεπηρεταῖα ΖΟΠᾶ 
Ὠια δ τα 1165 ἀπ145 εἴτε, κε] ετίᾶ οί ατε5.5. Πτπηαν 
χίηχἦ ργορε εἰγου!απι ρει Πτοτα, ααί ρεν Ἀπᾶ- 
εἰςαπι ρεΐασιϑ ἀεἰογίτατ. δὲ ασπτῃ ρεγΠ{επ5 
{πε ἀεπιοηἤεατίοπε, πόα τεῖτα ἔογπια ἤττο 
ταπάα, εαπ ἐπὶ ἤεαυεγεταγ ἱπογερατίσΠ ἐπΠΊ, 
Θίμλ τεῦ εἰ αἀ αοτία5 Ηοπηείαπι ἄς ἡΐά ἐπὶ αἰ- 
(ςερίατεποη ςεἴϊας. [Σείπεερϑ σαπὶ ἀίςαῖ πλι}- 
τιπὶ (ἐς τεττί5 ςΟτίπεπείθι15 (εγπιοπεπι ἐχτίεν 
(ε,ποππυ Π]οβῷ ἰρίαβ ἀϊαίάετε Πυιής, ΝΠ π 
΄πλπιὶ δ Τηπαί πίι!45 ἀεοίατᾶτεβ, αἰ 105 δὰ 
τειπλ ΠΗ πιί5, 14 εξ ἰητεῖ πιατία τευτί5, χαί απὸ 
ἐπε Οαίρίιυπηι δ Ροπτίσαπι γαρτιπ πᾶτε δ 
ΔὈ(ς(Π πὶ τειτᾶ,α] ἰο5 αὐτῷ ΟΠεγοπείοϑ ε85 ἐ{γ 
«εἴτε, απ ηταετί ἀἰςίτι]αο πᾶ πποάο ῃςςίρία 
συαίτίο ίη πιο] εἰξίαβ σσιπετταῦ, (ε εοὐ ταητᾶ 
εἴϊς, αιί πιασίς τῷ ἀ7 πα! ςαπείπαηαίτἐςαη 
επιοςοιίτᾶ, ἴΝΑηι σαπι δοςσαγαῖί πε] Δ] 1δΠὶ 
[Πηττεγπηίηί, ἴσας (οἱ γειί δ ΝΜ] εἰ τα, ααεπιδά- 
πιοάπιπι σοαπηπδτιιπη ὃ Γπρτουιτη πος ρος 
ἀίςετε ποσ,ιῃος αυίάεπι εἰἰ (οἰ γεπγ, πο σι’ 
τετὰ εἴς, Με ίταπι τεγπγίποβ δοη ροίϊς ἀἰςεζε. 

ΕΟ ΘᾺ Α͂ΒΡΡ Η. 

κἀλέιομν Εἴ σὰς ἡξ] ὧδ νήσους ὧν τίὠ το,“ 
«ἰω ϑξισάμίιυ φασὶ πονθιας ἀπίχάν ἡμόρὼν 
Ῥιῶν πλοιῦ.τοιῦπα σῖ εἰπὼν τὰ τελδυτοῖα 
δι οὐ πρὸς ᾧ μῆκος σιωτείνοντα, τεσέθακε 
σὰ πόβὶ δὴ» ἀκροτηοίωψ,κοὰ  ὑσισϊαμνίωψν 
"ὦ Ὁ δξισάμας, νὼ ὧν φασὶ νήσῶμ τε σαρκτι" 

κά ὄξι, κοὰ κελτικα, κοὰ οὐκὶ δκοικαὶ, μᾷλ- 
λου σὲ τουθέου πλάσματα. πτξοσίθασι "οἷς εἰσ 
ρημϑύοις τό! μήκους σἤχεημασιυ, ἄλλους σασὲ 
ους διαιλίος μϑ πὼς τῇ σ᾽ύσει» διοιελίους 
σὲ σεθὺς τῇ αὐαολὴ ἵνα σώσῃ ἃ πλέορ ἥμισν 
πϑμήκος Ὁ πλάτθ’ ἐν. σ΄ δαμυθούμαν Θ- 

σ᾽ ἀϑὶ πιλέξου, ὅτι ἡ] φύσιν ὅδι Ὁ ἀν αϑατος 
λῆς δὲ σϊύσιν διάςημα μέζον λέγειν, κατὰ 
φύσιν ἂν ἀτὸ Φὶ ἕω πῶς τέὼ ἑασόραν μακρφ 

σόδαν ἂν τίὼ οἰκουμανίω καϑάστόβ εἰρήκαᾷς 

μᾶν. ὡς οἱ μαδεμαπικοί ῴησι κύκλον σιμά- 

σήεν., συμβάλλουσαν ἑαυτίὼ ἑαυτῇ, ὥτ᾽ ΓῚ 
μὴ τὸ μὲγεθθ- πὶ ἀτλάντικοῦ ποελάγους 
ἐκώλυε, καὺ πλᾶν ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐβηρίας εἰς 
«ἰὼ ἱνδικίω σὰ Τ αὐτό σταραλλήλου, τὸ λοὲ 
στὸν μέ Θ΄ παρὰ το λεχβον διάτωμα “σασὲρ ὦ, 
σοίτον μόν: ὃν τό ὅλου κύκλου. εἰστόβ ὃ σῇ 
ϑινὼν ἐλάτήωγ ὄξιυ ἔίκοσι μυροκασίωψ, ὄστου 
«σεποιήμεθτ ὧν ἀρμμλύου Ξιχσχσμὸν ἀ 

ἰνδικῆς ἐς τὠὼὺ ξμοίαν. οὐδὲ ταῦτα οὖ δ 

λέγει, ὅτ|Θ’ γα δ λόγθ’ σὰ Φὶ μὴν στϑρὶ σὺ 
κρώτου ν κοὰ καθ᾽ ἡμᾶς ζώνης λέγοι τ΄ αὖ δ] 
εἷὺ μαθκμαπικούς ἧς μόλ!Θ᾽ ἡ οἰκου μβύη ὄξίς 
στόγὲ σὲ φὶ οἰκουμδύης, καλοῦμϑν γοΐ οἰκου 

μϑύϊω ἰυ οἰκοῦμδν, κοὰ γνωρίζομδν .γὐ)σίξ χε“ 

σαι σὲ οὐ τῇ αὐτῇ δύκράτῳ ζώνᾳ, κοὰ σῖύο οἷ- 
κουμβήας ἀναι. ἀεὶ, κοὰ πλείους, εἰ κοὰ μάλε 
σιζεγγὺς πὶ σΐᾳ ϑινῶν κύκλου πόὶ σα πό ἀ. 
τλαυτικοῦ ποιλάγους γραφομθίον. στάλιψ 
δὲ ἀδιμαύων τῇ στόρὶ Σ σφαεροεισῖᾳ πἰμὼ γίωῦ 
ἄναι ἀχοϊείξει φὶ αἰνὰ ἀϑιτιμύσεως αὖ τυγ 
Χιίνοι. ὡς σ᾽ αὕτως κοὰ πῶς Ἂν ὅμκρον οὦ 

σταύυτοι πϑρὶ δὴν αὐτῶν σαφόβομν", ὃ- 

ξῆς δὲ πόρὶ ἣν ἠπέρων ἀπὼν 7 γυγίας στὸ. 

λαὺ λόγον. κοὰ εὖὺ μβὺ τοῖς ποταμοῖς δέαι, 

ρέν αὐτὰς» 6 τε νέλῳ κοὰ Ὅρ᾽ ταναΐι νά 

σοις ἀγρφαΐνοντας, εδὺ δὲ ποῖς ἰδδιμοῖς, Το τα 

μεταξὺ φὶ καασίας,κοὰ “ὃ πονπικῆς ϑπλάσ' 
σις κρὰ 2 μεταξὺ φὶ δῥυθρᾶς, κοὰ τό ἐπκρήγ 

ματθ- ἐὺ δὲ χεῤῥονήους αὐτὰς λέγειν, οὐχ 

ὁρᾷν φησι πῶς οὖ ἐἰς πράγματα καταςρὲς 
φοιο ζήτησις αὕτη, ἀλλὰ μόνον ὅδὶν διαυτών 

σχὼν μάλλου ἡ] σϊημόκοι»ν εἰναε, μὴ ὄντωμ 

γου ἀκοιβῶν ὅρων καϑάττόρ κολυ“Ἴοῦ,, κοὶ 
μελήτης, οἷον «ελν ἢ πόδιβόλωμ δ δὰ ἔκ 

χεῖν φαναι ἡμᾶς, ὅτι πουτὶ μδὰ ἄξι κολυος-. 

χουτὶ Φὲ μελίτη,«(δδ ὅρους δὲ μὴ ἔχεαν μ. 
9 



ΤΥ ΒΟ ἘΓΕΤΡ ΚΞ Ὶ ιν το 

διὸ κοὰ συμθαένει κρίσις πολλάκις πόδὶ χωρί 
ων τινῶν. κωϑτίστόρ αΡγείοις μδν,νὺ λακεσίας 
ἐονίοις πόδι ϑυραίας. ἀθιυαίοις ἡυκοὰ βοιω» 
“οῖς, πόδι ὠρωτοδ ἄλλως “κε ἐ Ὁλλίωας τὰς 
“πρεςἡτσείρους ὀνομάσαε, ἐκ εἰς τἰὼ οἰπουμὲ 

γί ἀφβλίνψαντας, ἀλλ᾽ ἐς τε τἰὼ σφετίν, 

φαν κοὰ τίὼ ἀπαντικρὺ τίὼ καρικίω, ἐφ᾽ ̓  
γαῦ ἴων δῖ, κοὰ οἱ ἑξῆς χρόνῳ ἢ ἀϑιπλέου πὶ 

ὄντας ἀεὶ, Εἰ πλειόνων γνωριζομβύων χωρῶμ, 
ἐς ᾧξ» καπταςρέψαε τίὼ διαίρεσιν. σπτοπτόδον 
οεὖ οἱ πρῶτοι διοοίσαν τόν τὰς πηοεῖς ἵνα ἀ 

ἡ ισῦν ῥξομαε διαυτῶν τοι" πίὼ ὄδιν μὴ 

ἡ] σϊαμόκοιου, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὸν, οὗτοι παν 
οἱ πρῶτοι τὼ σφετόβαν ἀκ “ἢ αὐπικειμδύης 

Ὁ Υν καρῶν διοοίσαε ζαποιιῦ τόν, αὶ δ γοι μὰ 
“«ἰὼ ἑλλασῖα Ἐταφνόσεεν μόνίω, κοὶ «ἰὼ καρέ 

ἀν, κοὶς τί ὀλίγίω τί σιωεχῆνοῦτε οἱ σὺ. 
ὑπίω, ὅτε ἀσιαν, οὔτε λιξυίω ὡσαύτως. οἱ οὠπίω, ὅτε ἀσιαν, οὔτε λι ῷ σοὶ 

σὲ λοιπτοὶ ἀϑιόντοῖ" ὅσίω ἱκανοὶ ἀϑιγράψαε 
«ἰὼ φὶ οἰκουμδψας ἐπίνοιων, οὔτρί εἰσι οἱ ἐς 
ποία μόδ δεαεροαῦτόυ. πῶς οὖ οὐ Φὶ οἶκον 
ἐιβύας ἐποιοιιῦ το διαίρεσιν: τίς δὲ ποία μόβῳ 
λέγων, κοὰ καλῶν ἤπειρον Ἑκῶσομ δὴν μόρὼν 

οὐ πεθυϊεσπενοεῖ ἢ ὅλον οὐ τὸν μερισμὸν στοι εξ 
“τά. εἰσὶ ἁδινοξ, μδν μὴ πίω οἰκουμδύίω, μὲ» 
ρους σέ τιν(Θ’ τὸν μόβλισμοὸν αὐφὶ ποιῶτο. τί 
νΘ' ἂν τις μόλους Φὶ οἰκουμῆψης μόβ!Θ- πε 
«ἰὼ ἀσίων," πἐὼὺ Φὐρώπίω, ἃ ὅλως ἤπειροψ. 
τοῦτα γῈ ἐρατῇ πσαχυμόβῶς. ἔπι ὃ παχυμε 
δἰξόδομ Φόφῆσανταὰ μὴ δραῦ εἰς τι πραγματι 

τὸν κωτασρέφαυ τὸ «ὃ ὅρους (ιτερ τδαθέ» 
νας Σ κολυπὸμνὸ τῷ μελίτίω,ἀτ᾽ ἐς π᾿ αὐαν 
“τα πόδιυτγοξτσ αν. ἐἰ γοῦρ οἱ πτόρὶ ϑυραίας Εἷ 

ὡρωποῦ ποόλεμοι οἵᾳ τὰς πτῶρ ὅξων ἀγνοίας 
ἀτπεθησων» εἰς πραγμαΐοιου ὦ καταςρεφομ» 

Τὸ σα χωρίζψυ τὰς χώρας, ἢ Ὁ λέγῴυ ὡς ἀϑὶ 
υδὸ ἣν χωρίων, νὰ νὴ δία Ἔ καϑ' Ἑκαστε εὐνῶν 
πραγματικὸν Ὁ δεορίζειν ἀκοκξῶς: δὲ δὲ δ 
ἡτσειρωυ πόδιον. καὶ τοι, οὐσὲ οὐ τοιῶϑα ἡτ' 
σὸν οὐσῖχ, γλύοιτο γοῦ αὖν κρὰ ἀϑὶ »ούτωψ, 
ἡγεμόσι μεγάλοις ἀμφασθήτησις, Ὅρ᾽" μὴν 
ἔχοντὰ τς ἀσιαν,, Ὁ σὲ τἰὼ λιξυίω. ὅπ. 
“τόδου σ᾽ ὄδυ ἡ αἴγυπθ’ σϊκλονότι ἡ κάτω 
λεγομδύῳ Φὶ αἰγύσηηυ χώρα. Κατανας σῖξ 
“τὶς τ σα τὸ ἀσανιον ἄλλως φατέον δίας» 
ραϑοὶ τὰς ἐπέρους κωτὰ μὲγοιν δεορισμὸν, 
κοὰ πρὸς τίὼ οἰκουμδύίω ὁλίω αὐαφόλόμεν 
νοψοκθ᾽ ὃν οὐδὲ τούτου φρον τιεέου, εἰ οἱ τοῖς 
“ποταμοῖς διορίσων τοῖν ἀ:ρλέιπτουσι τινα χω- 
ρίᾳ ἀσιόοιςτς,  στοταμῶμ μὴ μέλοι πὸ ὠκεᾶ 
νὸ διακόν νης ἦᾺ σϊι νήσους ὡς ἀληθῶς ἀρ» 

λάπόν ἣν 7ὰς ἡπείρος ἀϑὶ τέλφ) φησὶ ὕπο 
μνήματος ἐκ ἐπαινὶξας οἷὺ δίχα διαερδντας 

ότ 
[Ι͂άτο ἀε]οςίβ αυταρτίς αι δ υςἄληι ἐπ ἀἰςία ἴα, 
Ρε ςστίπσετς, ςις τρίς δύ Γασεάοπιοηή 5 
4ε ΤὭγτεα, Δτμεπίςθι15 δί Βοσοτῆβ ἀε τον 
Ρο. ΔΙίοχαί γαοοβ ἐγοβ ςοητίποητζεβ πόπλίν 
παῆϊε τέγγαβ, πο δα Πα ΓΑ ΒΙ]επὶτείρίςίεπτξϑ, 
(ςἀ Δ {πᾶπ| δ σοητῖγα ἔς ροίτᾷ (ὐατίαπγ,ίη πα 
πύης δ Ιοπς5 ὃ ηυί ἀείποερ5. Τειηροτε δι» 
τ ἀπΊρ] 15 ργοστείίος (ππιρεῖ, ὃ ρ!ατίδι δά 
ποτίτίἃ ρεγαςηίεητθ 5 [οςί5.{π πος ςοπαετία 
ἀϊαίο εἰξ, Ν τᾶ ἰσίτατ ρτίπιί υί τγο5 {{145 αἰ 
(εγηῦ, πὰ ἘΧΕΓ Πγ 5 ἐποίρίαπηι5,}]το πὶ ἀΠ1- 
ἀίςαπῖςβ ποη ίξοιπάα Γ)επγοοετίτα, (ξα (τειν 
ἄσπι ρίππι, ἢ  ρτίπιί ππογε αλπι Ὁ σοηϊτὰ ρο 
{{τ (ὑατία ἀετεγαγίπατε σατο, Ν εἰ ΠῚ αυΐν 
«επὶ(οἱ ἐπιε! σερᾶς γα οί ὃ (ὑατίᾶ δέρας 
ςατα ςοπτίσιᾶ, πες Ππτορᾶ, πες ἈπΠαπι, πηι] 1 
τε πες ΑΠίςᾶ. Ἐκ οἰ" χα αετὸ δοςεάξιε5, ἀ εἰςτί- 
Ὀετγείάἀοπεί οὐδίβ ςοσηίτίοπειη, "ἰ ίπητ ηαί ΠΏ 
τιία ρατείτί ππε. Ὡ το πλπὶίσίταν πο ὁ τεῖτϑὲ 
ἀίαΠοπεῖι πλίηίπιξ ἰαςίεἰσαπτὲ ας αὐτῷ ρδτν 
τε58 {65 ργείατιιβ, εἴ [ογγαπη σοπείποητ πο δτ5 
ὉΠΑΠΊ] Δ ΠΩ Ραττᾶ, ποη απτέ τοτ ἱπτο  Πσίτ, 
οσαίτ5 ραττίτίοης [αοίςς πο ἃ ἢ πιο Π σέο ποῖ 
πυίάσπι οὐ πὶ: ςοτευ πὶ ρδττίϑ ΔΓ ἰσιαί15 (πὲ 
αἰυΠ!Οποπη [α οίτ, (ὐσέπι5 ραττίβ πηι π 41 ρατῖεπι 
ἀἰςετες αἰ ας Δ Παπηναις Επιτοραπ, δα  ρτοῦσ 
Πις ςοπείπεπτςπι, Εἶας επίπι οι ο αἰ ἶα Πππὲ 
πιοάο, Δ ἀΠπς στα] 115 ΠΠπ6 εΠ᾿, εὖ αι10 ἡ» 
ταῦ Ποη ἐητιοτί, δα ΄παπὶ σαί πὶ {{{λτ αὐίο 
παπρατῖεπὶ σΟιοτταῖ σοπηπί ἱπαμίΠείοηξ, 
συπτάρροηδῖ (ὐοϊγίζαπη δ ΝΜ] εἰ ταπι, ἀεἰπάς 
δα ςοιγατία Πιδιτειτοῦς. δ. ἐπίπι ἀε ἤγτεα,αἴ- 
σας Οτορο ΒεΙα οὐ ςοπῆπίυπι ἱσπογατίοπε 
οὈτίσεγιπε, δα ρεγταθατίοπαπι Δ] ἐαπ4 ςοπς 
πειτᾶτ, σαοα εἰ Ιοςἃ ἱρία αΠΠ σεπτοῖ αἰ εγπηίσ 
Ὠαίς. πος αἱοίτ ΄ χιοα ἀε ᾿οςεί5, δ πιεάία5 
Παία5 ἀς σεπείριι5, 46 {ΠΠπσιυΐα Ορεταργεςίαπι 
εἴτ δοςυτατέ αἰ ογπλίπαγε. [πη ςΟτίπο πα ι15 διῖ- 
τα πὶ τοΥτί5 (προγσαςσίπιπι, τ ταῦ! ἀετς ἱπ ἢ 5 ηίς 
1 πγίπιι5. (η ΗΠ 5 ἐπίπι ὃ δι ΡΠ {Π᾿π|ῖ5 ἀπςί τ 5 
ςοτίαπιοΠ 0 αἰογερατίο Πετί ροτείς τ τη! αν 
ἄεπι, υί Α Παπὶ Παρ εγετ: αἰτογί πποτὸ σα! Α ἢν 
«κλπ. Δα ἀεπτί αττί5 πτ Αεσγρτις, ασογιπαάς 
15. : Δεσγρτί, σαί ἰηξοτίου αἱ είταν, (λταηδ5 δῖ 
τοπὶ αἰ ρίαπι ῃος ρτορτεῖ γατίίατς. ἈΤίο πτὸς 
ἀο ἀϊςεπ,ςοπείπεητοβ ἱρίαϑ ἀἰυτ4{{εουπά 
τηλσηδίῖῃι αἰ {ΟΠ επι, δ αι Δα τουτὶ οὐδὲ 
τείετγαζ, (ςσεη ἀππὶ Πυλπλπος Πὰς ἄστεα ουαπΠ- 
ἀ{πὶ οἰδ,{1 ρον Πυπιίπα ἤπεβ ἀρροποητοβ, Ιοςᾶ 
΄αυσάαπι ἱπάεπηίτα οτηίοτιπε, οσαπὶ Π υπιίηα 
ἱρία δά οοεδπιιπι τς πλίαίπηὲ ρεγπεηίδητ, δύ 
1η{π]Δ5 τειτεγα το !πησδητ ςοπίίπεητο5. Ιη πε 
δυτεπὶ ςοπηππεπιλτῇ εο5 πιίπίπιξ ςο ατάαπ5, 

[ αυΐ 



42 5ΊΥΤΚΑΒΟΝΙς 
΄κί δαιπεῦὶ ποηλίπιιπι πια!ἰτπα]ίη ἐπὶ ἐξατίᾶ 
Ῥαιτίπογιτατ, ίη (Πτάσςοβ ὃ ἰθαυθαγοϑ : δί χα 
Αἰοχαπάτγαμι ςοιππιοπείαςείεθαητ, ες (στα ο5 
αυίάεηι [ἰςττῖ ατλίςί5, Νατθαγίϑ δαῖςαν σας ΠῸ 
ἤια5 ατοτοτατ: ϑατίι εἴς, παι, πες υττα- 
τε ατῆπε πηα]έτία ἀἰαία{. (ΟΟπιρί τε5 ἐπίτη (τς 
ἐο5 πιαΐοϑ εἴτε, ὃ. Βαυβαζοϑ πγραποβ, {τας ]π- 
(ο5 δ Ατίαποβ: ὲ ϑαηαποϑ οτίαπι δ (ὑατταν 
οἰπεπίξβ τοίραθ]ίςαβ ρεγαχίτςἐ δα πίη γᾶ, 
τε5. Ὡπαρτορίοῦ ΑΙσχαηατῖ ποσὶ ςοεϊ5 πιοηΐσ 
τοτγίδιις, αι α [ἰσυΐτι αἱγο 5 ρεζίατοβ δεζερτοβ 
πιαδιπῆς, εοσρ θεπεῆςής οὐπαῖδε : [πὰ Ὁ ἃ, 
11 συπκεάλτι ῃος πιοάο ἀϊα ἀςητίϊσιις, δ 4] το 5 
ἐπ πίταρετγίο,, 4] 05 ἐπ ἰλιις ροποητθιδ ἐπε} 
αυΐα ρέγ {05 αἱποίς ἃ αιπτα5 δέ ἐείρ υθ] τα ἃ 
αἰ οἰρ! τα, ἀ Πιιάίονυπι σοπία πο ἐίο, ρου ἈΠῸ 5 
ὑεγο σοπιτατία, ἃ ΔΙεχαπάει σίταν ποπ πῶς 
οἸεεε5 πιοηϊτουίαϑ5,(ς  (εατοητί πη σπτοπτόρ 
(υἱεἐρίεπβ, σας ααίαεπὶςοηίε ας πίστι πὸ 
ςοπτγαγία ἕαςίορας, ἐς επτίιμπι ςοο τατίοπ ἐ8 
Δ πα πεῖ τε 58, 

ΘΊΤΝΑΒΟΝΙ ΠσΠ“ΕΟΘΠΩΕΒΆΑ͂ΡΗΙ»ν 

; κοσυμ! δεῖ ουπά 5. 

ΔΕ ΜΕΝ. ἦν Μ, 

ογιηιομίαγῖο [δειμάο Ρφεῖπ[μηι. ῬΥοροηθης «ὦ μεΥ- 
δηηι Εγατο [Πρεπὶς ἀἰξγα, ἀη μαι ται {7᾽ ἀτομιῖ ἀνασπᾷ, πο 
γεξὶὸ ἀϊξξᾳ, μεὶ ἀϊμια., κεὶ ἀε[ςγιρία [μπἰ. ( οπιρίμγα Πιρ- 
Ραγοθοι στοναπιτ Ὑθρυορεη άθης. ἴα [μιε ῥγώοία ἐχρο[πιο, 
4ιοάαντητοάο {{ τριιίηι αἰροζέμοι τγαξίατης μη κει ἀς 
ογδις [0 [μι τορπιτίοπο (Οφοσγαρ σα «ἀμ σΊ ΓΜ, 

ἘΞ ΕΑ ΕΣ ἢ Μ ΤΕΆΤΙΟ (ἐ τετία ὅδ, 
ἘΠ ἢ (ττίρτίοπε τα αἷλπι ἄς οΥοί5 
ἢ, {τὰ ἐπ τα εη 5, }Πεὰ απ άδηη 

αὖ οςοσαίπ αὐ οχζιπι Ὀἰξτίαπι 
Ὁ} αἰ ρανείταν, ραγα! !ε] , πο ς- 

εἰτι5 
οττῇ πετὸ, {ππ|πγὸ5 δύ ἐχίγεπιοβ τηοητοβ. αυΐ 
Τηαίο ἴατιιβ ὃ ἐσρεεηχγίοπεπι τευπιίπαητς, ὃς, 
(οί ίτ αὐτῷ ΠΠπεληὶ ἃ σΟἸ τ πί5. ΡΥ ἔτ οταμη δίς 
ευΐᾶ, εἰ ἐχιγεπγίτατος πιογίἀαπα5, ες Βεϊοροην 
πεῖ ἃ Ατςος τῳ πούυτη δέ πηι ΠΠίςυπι 
Πυρσαίχαος ρεῖ παῖς, εἴ αἀίλσοηατοβ σοητίπ ητΕ 5 
Ριςαιέξαην Ππελαι εἰς ἀ{ςίς, Ἐτεηίηι τοτιιπν 
πατο ποίξγααιν υπσας η (ΟΠ είαπι, [ἰς ἐπ ἰοπσ 
συαιργοζοεπαί. ΡοΠπιοάσπι τε συο ἀδηι- 
νοάο οεὔοί αὦ οππηία λιτί πιοηΐδηδ πη]ς 
ἐπὶ Ἰπ Δία. Ταιυτυπι οπίπι τε ἃ σο] απηπί8 
τουτί ἐχιοηίαπι, δ ιΑτίαδιη η Ιοπσαπιτοῖδπ ἐ{- 
αἱάοτε ΑΠδπι: τπδπὶ απ οαπὶ εἰτι5 ρατίοηΠ 
Βοχεδπι; τε χυαπὶ σετὸ ἰη αὐυπταπιείεητξ, 

ΦΈΟΩΑΘΆ Α͂Ρ Ἡ., 
ἅτοαν ὁ ἣν αὐθδρώπων πλῆῆθ᾽, ἄς τι ἔλλα- 
νας κοὰ βαρξαρους" κοὰ «ἦσ ἀλεξαύοθοῳ στ 
φαινοιῦπας, ποῖς μϑὺ ἕλλησιμ ὡς Φίλοις χῆ: 

ἁγαι τοῖς δὲ βαρθάροις ὡς πολεμίοις, δ λτιομ 
ἄἰναι φησὶν αϑετῇ (Εἰ κακίᾳ διαιρεῖν τοῦτα. 
“πολλοὺς γ2) κοὰ δὴν ελλίμμων ναι κακοὺς, νὼ 
ἣν Βαρξαάρων ἀξείους,καϑιάστ ἐνόνὺς κοὰ 
αῤειανούς "ἔτι σὲ ῥωμαίους κρὶς καῤχησϑνέους 

ὅτω ϑαυμαςῶς πολιτόνομρνους. δὲ ἀστόρ πὸρ 
ἀλίξανοῖοον ἀμελήσαντα ΔΨ στχραενουύ ἣν 
ὅσους οἷόν τ᾿ ἰω ἀγσϊεχεῶτα δὴν δυσυκίμωμ 
αὐόαϊοὼν, κοὰ σὐόῤγευτέν. ὥς πόρ σ! ἄλλο τα 
δὴν οὕπω διελόνπτωμ αἷν μὰν οὐ ψόγω, εδὺ σ᾽ 
οὐ ἐπαίνῳ πιθεμούων. ἢ διότι τοῖς μὴν ἀδὶν 

πρατεὶ “ὃν νόμεμομ κρὰ Ἵ σπτολιτικον οὶ τό 

στοιισϊείας κοὰ λόγομ οἰκέίομ,, τοῖς σὲ ταν. 
σία. κοὰ ὃ ἀλίξων α)οΘ- ομὖ ἐκ ἀμελήσας δ 
“πα ραινομύτων, ἄλλ᾽ ἀφσεξά μὴ Ὁ’ τἀὺ γνώ 
αἰω, τὰ ἀκόλουθοι, δ τὰ φναν τία ἐπτοίᾳ, πες 
σἰὼ δγανοιων σκοπτῶν “ἢ δ ἐπσεσκλιο ἦν: 

ΣτρΡάβωνοσΣ τεξωτραφΦί. 
κῶν βιξλίον οἱδύτέρογ. 

ἡ π͵όοθΈΣσΣι Σ.: 
ἙἘμ τῷ σϊσυτέρῳ πατοὶ λέξιν προσβαλλόμονον 

ταὶ δῥατοὰγούου», σαι καὶ δ ελέγχει ὅσα μὴ ἐφ 

θῶς ἔραταιοῦ σαγέγραπηαε"κοὶ ἱππαῤχον σε τῶν 

πολλῶν μιμνήσκεται ἐπιλαμύχνόμονγορ . παὶ Ἐπὶ 

τέλει ἐκθεσις σικύτομος » καὶ τρόπορ τινο σευόοψιφ 

πῆρ ὅλης πραγματείας » πουτέςι τῆς γεωγραφικῆν 

ἘΞ ΞΞΊΞΗ Ν ὃ τῷ τοίτῳ Ὁ 7κωγρα 
4 ἜἘῚ Φικῶν, καθιστέμϑινος Σ πὸ 

ῖ οἰκαμβύης πίνακα, γραμ 

Σ ἘΣ ̓ σίυσεως εἴ αὐαπολίω 

τ᾿ “ἴδαλλήλῳ Τῇ ἐσεμεθινῆ 

γμαμυβοτόρατα σῖ᾽ αὐτῇ τίθασι" γεῶς σϊύσει 

Ναουτὰςἡρακλεισς Ξἡλας ἐπ᾿ μα λβῥὴ πὰ ἄς 
κρα κοὰ ἐσζα τοι ὄρν» τὴν ἀφοριζον δὴν ὁρῶν πἰὼ 
“πῶς αῤκῶρ “ ἰνδικῆς πλόυρο. γρἐφά ἢ «ἰὼ 

γραμμίω ἀὰ «ελῶν διέ τε  σικελικᾷ στορ 
μδρὸ Ὁ μεσωμθοινῶν ἄκρωψ, τ᾽ ἴε πιελοστοννή 
συ τὸ τ ἀἤικαςυνὴ μέχρι Τὶ ῥοτας κὸ Ὁ ἰοσικᾷ 
κόλπα. μέχρι ἡ σῖη δ δῦρο σα τ θβαλῆες ν᾿ 
σὶν ἄν λεχθέν γϑαμμὸὴν τα Τ ἡδακάμὲ 
νων ἡπτσέρωγ. νὴ ἃ αὐτῇ ὁλίω τῇ καϑ' ἁμᾶς θά 
λαῆαν ὅτως ἀϑδὶ μῆκος (ὧν μέχρι Ἱ κιλικί 
ας. ἔα ἐπ᾿ δυθείας πτως ἐκξαλλεῶι σταῤ ὅλην 
“δὺρωνἑω Σ ταύρα αἰχρι φὶ ἐνδεκᾶς,Σ ὃ τοῦ 
ρον ἐτο᾽ δύβειας τὴ ἀκ «καλῶν θαλάτα τε]αμξ 
νομ, σίίχα “δ ἀσίαν διαιρέιν ὅλίιν ἀδὲ μῆκος. 

ΦΝ αὐφὶ μόβος θύρειου προιδνταγ "ἴῃ 
τς δ᾽ 



ΓΡΙΒΕΝΙΦΝΟΝΝ 5. 

δοθ᾿ ὁμοίως κοὶ αὐτὸν ἀϑὶ τόν σῇ ϑινῶν ἱδ)ού 
ὥαι σἴδαλλήλου : "ὦ σἰὼ ἀρ «ελῶν μέλοι σῖσύ 

οὐ ϑάλααν ταῦτα σ᾽ ἀπὼν, οἴωνται σεν δὲ 

ορθώσαιε τὸν αῤχοῶον γεωγραφικὸν πίνακα. 
“πολὺ γοαὺ ἀδὶ τὰς ἀῤκτους σγχραλλά ἤει τὰ 
ἑωθινοὶ μόδ δὴν ὅρων κατ᾽ αὐτόψ, σιωεπι- 
ασᾶδαι δὲ κοὰ τἰὼ ἰνδικίω αρκτικωτόδαν 
πισῖᾳ γινομβύίω. στίσιν δὲ τούτου φόβει, μίαν 
μδὺ τοιαὐπίω, ὅτε τὰ δὶ ἱνδικῆς ζκραντὰ με 
σμμβοινώτατα, ὁμολογοῦσι στλλοὶ τοῖς κώα 
σὰ μόλοίμν αὐποέρειμ πόσοις, ἀστὸ τε ἣν ας, 
ρων, κοὰ δῇ» οὐρανίωμ πτεκμαερόμϑνοι. ψντόϊ, 

θῳν σ᾽ ἀδὶ τὰ βορειότατα “ἡ ἱνδικῆς τὰ πες 

σοῖς καυχαᾶσιοις ὄρεσι͵ στατηοσκλῆς ὃ μάλιστξ 
“πιεδύεη δίκαι Ὁ’, διά τε τὸ ἀξίωμα ὦ οἵχ 

Φὸ μὴ ἰδιώτης εἰναι τῶν )κωγραφικὼμ φκσὶ 

φιζδίους μυθίους κοὰ τορντακισιλίους, ἀλλὰ 
αἰ κοὰ τὸν ἀτὸ μόβόας ἀϑὶ Ἂν σα ϑινὼν ντα 
εἄλληλου τοσοῦτόν πὼς ἔσιμ, ὥς τε φὶ ἰνδι. 
πῆς τὰ πῶσαρῤκτια μόλῃ συυῴσήοντα τοῖς 
καυκᾷσίοις ὄρεσῳ εἰς ὥδρυ τιλδυταῖ πορ πκύ 
κλου. ἄλλίω σὲ πίσιυν φόρει -οἰαύτίω, ὅτι Ὁ 
ἀκ πδιϊοσικοῦ κόλπου διάφημα ἀϑὲ τίὼ τί, 

λῴήωαν τίὼ πουτικίιυ, ποισιιλίωμ πσως ὄὴ 
τχόίων πῶς ακτου ἰόντι. κοὰ “οὖς πόδι ἀ- 

μμινσ ὁρ ἢὶ σινόπίιω πόστους. ὅσου, κοὺ Ὁ πλά- 
“Θ΄ τῶν ὑρῶν λέγυταε, ἐκ δὲ ἀμινσοῦ πῶς 
ἰὼ ἰσιμόλινίω αὐατολίω φόβομλύῳ, τρῶν 
σον μδὸ ἡ κολχίς ὄξιν, ἔπειτα ἡ σὺ τίω ὑρ, 
κανίαν ϑάλαἤαν σπόβθεσις, κοὶ ἡ ἐφεξῆς ἡ 
ἀϑὲ βάκτρα κοὰ ποὺς ἐτοέκεινα σκύϑας δ᾽ 
σὸς δεξιὰ ἔχοντι “τὰ ὅρη» αὕτη σῖ ἡ γραμμὴ 

οὰ ἐμινσοῦ πεὸὺς σϊύσιν κβαλλομβνη οᾳ φὶ 
“πῶ ποντισῖθ- ὄξι κοὰ το τλλκασόντου, ἀ Ὁ 
σὲ μόλοης ἀϑὶ τὸν ἑλλήασοντομ» οὐ πλείους 
εἰσὶ τῶν μνοίων κρὰ ὀκτακισχιλίων τισίν 
ὧμν . ὅσοι κοὶς ἀτὸ πόϊ μεσιμβοινοῦ πλόυροῦ 
Φὶ ἰνδικᾶς, πες τὰ πόδὶ τοὺς βακτρίους 
μένα, πετεύγντων τοιοιλίων τοῖς μυρίοις 
κοὰ ποῳντακισαιλίοις . ὧν οἱ μδν πόϊ πλῴώ.- 
σους πσων τῶν ὀρῶυ. οἱ δὲ τῆς ἱνδεκῆς. “τὸς 
σὲ τίἰὼ ἀτποόφασιμ ταὐτίω ὁ ἵππαρχθ’ αὖν 
σιλέγει σχ βάλλων πὰς πίςεις « οὔτε γα 
"τατροκλέα “πιφὸμ εἰνας σϊνοῖυ., αὐτιμαρ - 
πυροαύτωμ αὐ ϑρ] σϊνἱμάχον τε κορὶ μεγα- 

ὥψνους. οἱ καθ᾿ οὖς αϑὺ πόπους δισμυρί: 

ὧν ἄναε Ξείδέων τὸ διάςαμά φασι πὸ ὦ τῆς 
κατὰ μεσημβοίων ϑαλάῆας, καθ᾿ οὕς σὲ 
ποῖς τρισμυρίων. τούτους 7 σἱὰ ποιαῦτα 
λίγειν 5 κοὰ ποὺς αῤχοζους σίνακας ποὺ“ 

6: 
τι δύ ἱρίαπι {{πη|ΠΠἸτετία εἰραύυμν ρΑγΑ] εἴο, δί ἃ 
ἙΟἸ πηηΐ5 Πιιςις πηατε ]οσατί ςοητίπσατ ΕἸος 
εἰοευζας, ρ τίς ας ἕεττς ἀείςτίρείοπε ταδυΐαπι 
ἐπγεπάατί οροστεῖς ρυταῦ. ἰεσυπαάπαι ἱρίοπι 
ἐπίπι πιοητ ἂῷ οτίεπτς ραῖτεβ δα ἰερτεπιτίο, 
πέπὶ τλτίατς, Ππ}8] ἃζ [πα ἰςᾷ λα ερτεπιτίοπς 
πιαοίβ {τλῆ ί. ΕΠ ττ5 Π ἐπὶ ταῖεπὶ αἴτει, αυοά 
ἐχίγειηα [Πα1ςς ἡ πιοτίἀίοπι ργορίπαηιϊηιπια 
πιυϊτοτγᾶ ςοηίςηί0 εἰς ετοος ορροπιητις 
Δ δεῖξε, σοῦ ο ἐδ υιβύ Πἰσηίς ςοηίεὐξαπείιπι. 
Ηἰπεποτὸ δ αἱείηίοτα ἱσρτοπιτίοην [πα ς ]ο» 
(ἃ λα (ὑλυςαίεξαβ Γυρε5 ατιπεητία, ἑ ἀί4 εκ 
αυϊπάεςίπι Π}ΠΠ|8 τείξατατ Ῥατγοςἰο5 : ταὶ ρτοσ 
Ρίεγ Πουηίηίς5 ἀἱρηίτατεπι “πρυϊλτοπι (ἰτο, 
στρἢία ρετίτία ρτεοίραυς ίατε Πα 65 δα τεπ- 
(ἃ εἰξ, Ν᾽ εγαπιαπτεη ἃ ἤετοε δά εὐπὶ απ ρεῖ 
Πτοσὰ ἀαςίξ ράγα} εἰ, ταητᾶ εἴς δαυή]οπατς [πὰ 
αία ΡΙασαπι (ὐδιιςαίεί5 γταρ 115 ἀτιίποπίςπΊ, πὶ 
παποίρίσαην τογπλίπατί οἰτοι!α ςοηίετ, ΑἸίααι 
αὐυοῷ Παϊαίαιοαι πα αἤξειτ, σαθα ἱπεοιυλ! 
Ὁ ΠΠτςο {Πππιίαα ππατε Ροητίο εἴτε (144. ττίὰ 
τ Πᾳ εἰς δα Δαυ]!οπεπὶ ργοφτοάίεητί, ὃ δά 
Απιηηίμη πεῖ δίπορεβ ἰοςα δῆτα πλοητίστα 
εἴϊε [ατίτιιο ἀ{ςίτ. ΑΒ Ατηίπίο πετὸ δά οτίεπ, 
τεῦι αἰ συίποζα!  ργοςεάεητί, ρτίπια αι! ἄτη 
(ὐοϊςεμοτᾶτεσίο εἰἰ, ἀείπάε ἃ} ΕἸγγοαπᾶ ταὰ- 
τε ἐχςοίϊιι5, δί ἀείποςερ5 δα Βιεέϊγα, δζ υἱτετίας 
Δα Θογίπα5 τὰ ἀοχιίγουίαπι ποτε Πα εητί, 
Ἡςείρία δας ρογ Απιίηξιπι αὐ οςς ἀςητῶ ρεῖῦ 
Ῥτοροητιίάεπι αά Ηε]είροητῦ ἀεαεέϊα εἰ 11 
πα, Δ' ΜΜετοεδιπτξ δα Ηεἰ]εἰροπτῦ ποπ ρί- 
τὰ αυάτι ἄεςξ δ οὐΐο πλ!{ΠΠ{ὰ {{24.,ηϊτοτ ἃ ππετίς 
ἀἰοηδ  [Ατοτε [ἡ 8 α Βαξέτίαπᾶ ρίασαμι, δά 
ἰυπόί5 δα τ ΠΠ|4 χαϊηἀεςίπι τε 5 πηι δ ι15, 
“αοταπι πες [λείπ ἀἐη5 πιοητί ἐγαητ, τε! τὰ 
πιετὸ [π4116. Ο)υᾷ φαίαξ αὐ ἀεεϊοτατίοης Ηρ. 
Ρατςι5 σοτγδαίςίτ ργορϑιίοης5 δος π5. ΝΑ 
Ῥαχγοςίεην ργο ρα οπὶ πη εεισυσα ἄπο τη 1}. 
[τὶ ςοητγατία ἰογαηῖ τε πτοπία, [είς Π 5 
αἵῳ Μεραίμεηςβ, σαί ηποίάατη Δ Ιο 5 αἱ, 
{Ἰαπτίδπι εἰς ἐΐσης [[ὰ . υὐσίπτεί πη Πτπππ| Δά 
πιοτία ἐπὶ πγατί5, αὐ σαοίάαπι δυτειη {τἰρ ητας 
Ταϊία τος ἀ{{{εγετς., δ φητίηιαβ Ὠ τε τα υἱας 
ςοηςζοίάήατς, Παπα πογίπηε απὸ δι θίζγατατ, 
Παίς (ο( Ρατγος!  οροτίετε ἤει άπίθετῖς, 
605 Οοπλίτεηο αυί εἰάεηι τἀ πίιπὶ ατιοίϊαπ. 
ταῦ, δ ίη πος ρίο αητίη 85 ἐπτεπάατί τσ] 5: 
(ςἀ ποη [ἰς ρεγπηίίεεγε,, ἀοπες ἄς ρ[5 υίο 
Ππ4π| ργο ΡΠ 5 ποιιεγίπιιβ. ΕἸ τς ἴοι πλοσ 
πιεπὶ ροΥπλατ5 ἐπα ο πο5 Παοτε ςεπίςος 

ποις ὁμολογέιμ, ἀπίϑανον σϊήάπου νομίζει πὸ μόνῳ σἹᾶμ ππιςὀύειν σταπροκλεῖ 5 παργήτας ποσοῦπεμ 
ἀϑυμαρτυροίιωτας αὐ". κρὰ διορϑοῦ χε ππῖρ᾿ αὐ ὥῶ» τοὺς αῤχοώους “πίνακας " ἀλλεὶ μὴ ταῦ 
ουτῶς 7 ἕως ὧν 15 ππισοτόρου πόδι αὐτῶν γνώμαν, οἴμας σἱα γτολλεὶς ἔχεν σύθαυας ὥτον ὧν λογθν- 

2 “πρωτῳ 



Φ᾿ 9ΥΒΑΒΟΝΙβ 
Ῥείπνληι χυίά ει ὃ ἅ « πτυ]τίδ {1 Ὸ τεἰπιοπή5 
αταῖ, ἀπὸ Ραῖγος]ίς (οἰ ρίιπε υτί ἀἰςίτ, Ομ ηᾷ 
ἑσίτατ Πιεῖς ἀίςεπεςϑ πχεγίίαπαϑ ἰπαίος ἐχῖγα- 

κὐίταῖος ἰοςί5 Ἰοτοες ορροηΐ, 8| ετίαπΊ τα τᾶ 

αἴοιεηῖες Ἰεῖος5 ἀπ λπτίαπι τίς» δα τίρατα 

Ῥαγδ εἰ απι αυί γαγίαβ πιοητίσπη ἀτίτ ἀΐλε πη, 

πεῖ εχ ΟἸτοία αὐ Ααλήπίαπι ἐπι οπὶ σιτπὶ {18 
αἀϊςαπις Φυΐας ἀίςᾶτ οχ Απιπίο ρεγ ο!ςΠος5 
δι Ἡγιςαηίᾶ υἱὸρ αὐ Βαώντα δύ ρειτίποητοϑ α- 
τετίιι5 αα οτίςητίς πιαύς, ἀἰγείεε εἴ αὐ ςαπίπον 
«ία! ες οὐ, δέ δά πιοητεβ ἐουῦ ἡπ| ἀεχίγοῦ, 

{ππλ1Π105 Βα επτ ΝΥ εἰ τατῇι!β ἐπ οσςαίιπι ἀγα 
«ἴα ρεγ βαης]!πεᾷ, υία ρον Ρεορομτίάοπι δ 
Ἡε!ϊείροπτᾶ ἐς επίϊῃ οπτηία ςερίς Εταὰ- 

τοῇπεπες; Ροτίπεας δῦ ἡ5 τείξατα ΄π| {π ἴο (8 
ςοηῃ(είτοεγιης. (ὐοπηρ! υτὰ ἱποίάεη5 (η πιο. 
κδιία, χυουῦ εἰ εἰς ςορία, ταῖ ἐπὶ Παΐσοπ5 ΙΓ ον. 

τἰἸεςαηγ, Πα! ἐπὶ ἐρίς ἰη υίτ ΕΠΙρρανομ 5. Εἰς 

δὐατειῃ Ῥαΐγος 5 Π465 εχ τ αἰτί5 το ἕο (τὰ εἰϊ ταν 
ἀπίπιοπῆϑβ τεσιπι, ]αὶ ταϊσπι εἰ τε Τἄετε ρῥτίην 

εἰρατιπι, (εζξδγουιπι πιουιπὶ ςοπιτὰ ορίπδην 
εἰαπη, τ δ. ἰρίς Ηρ ραγοῖ5 ποπιίηδτίπι ΕΧΡΙ 

«τ. ἱρί επίπι ἀἀιιογίι85 105 ἀτσππηεηῖα τε 

Ὁ εο ἀϊξέατιτηι εὐἰφεπτίαᾳ (απε, ἵΝες ΠΠπ6 ρα’ 

ταπι ργοραθίϊς Ραῖγο οἰ (5 αὐσαπιοητααι, ααδά 
«δηλ τοπες ΑΙ εχᾷατί ουηπία εὐτίπι(ρείαίν 
ἴς ἀϊςίτ :ἐρίσην απ Αἰεχαπάγα ἀπ σεητεν 

{ρεκίτ, εὐται ποπιίπεϑβ Ρογ {{Π|π|ΐ τοτλπι 864 ἐς 
τπιτοσίοπεπι ἀε(ςείρΠ]ςπτ ᾶ ααίάςεηι ἀεν 

{ττίρτίοπεπι δὲ ροίξοετίια ττὰ αίτᾶ [ας ἃ Χ ε- 
πους αἰετίτ, σαί γεσίας σαΖοῦ οαἱξο5 εγατ. Δ πὶ, 
Ρ ας ἰπχαΐτ ΕἸ ρ ραγςίμ8 ίη (σου πο ςοπιοην 
τατίο ἐρίππι Ετατοίἐπεπεπι Βαῖγο ΟΠ {5 στε π]1- 
ἐλῖεηι ςα! απτπίατί» ργορίεῦ (ταπη η Με ραίεπε 
πιεπὶ ἀἰ(ςεεραπείᾷ ἀεἰοησίτα ίης [παία, ας 
δα ἴλτις Α χα οηί5 οἴ: σαπι ΜΙ σαί επ68 αἱν 

{εται {λα πι ηαίπεςίπι τ Π έν, Βαίγο οἷ. 5 
πετὸ τας δάϊίπιαῖ: ἃ συλάδπι επίπι {ξατίοπῖϊ 
ἀείοτίρτείοηςε πιοιπι, ΠΟ ΠαΠ{{8 ρτορτοῦ αἰίοτε 
ρϑητίαπι π εγεάεις, {πιοτὸ ἀπίπταπι πη δά- 
πίρετις. δέἰσίταν ργορτεν ἀείςτεραητίαπι Πίς 
Ῥαδιγοςῖες ἥάεπι ποη Ππαθοῖν σπὶ αἰ ἐγεητία 
εἰτοα Ππαάία τα {Π|π τ: συδῆτο τηλοίβ πεσαπάα 

ἢ4ε5 τ, πα χαίδι5 αἰ εγεητία οἰγσα οὐΐο πη} - 
1{ Ππ14..εχίϊεατ, Ἐς χαο α οἰ ἀτηρ! 15 αἀτιεγίαβ 
ἄππο5 ἱπυίςεπι ςοηίοπαητζο5, 5 σαί ει αἴἴεν 

γεητίριι5., ᾿πά τα [αεἰταΠίπειι {τη αἰρίπτί 

ψὐ!Πὲππηὶ εἴπ’. {Π 0 απτοπι τ Πτππὶ ἀπο εςίηι. 

(ὐατεγὰπι αἀἰσεπιβ σα πο ππ σαιατιβ 
εἰ ἀ ΠΟ παπτίᾷ, (ες ςοπίεαίοπεπι ςοιηραγᾶβ, 
δοβάεί ἀϊσηίτατεπι ἐς ἐατίοπα ἀεςτίρείοηςε, 
ἙἩδαυάίᾳπέπετο πλίγα πα εἰς, ἢ ογε Ὁ Π1 χαον 

αιᾶ Παι αἰχμα ογοα θείς. ΕΠ οἰθεπιίη αἰής 

ΘΦΈΟΘΒΑ͂ΡΗ. 

πρώτου ἦὴ ὅτι πτολλαῖς μαρ]υρίαις ἐκείνδ χα 
σαμϑύα, μιᾷ φησι, τῆ! σταβοκλέος οὐδ χρπαδς 
“ινεςοανῆσαν οἱ φάσκοντι" πὰ μεσημβοινοὶ 
ἄκρα Φὶ ἐνδεκῆς αὐποίρᾳν γοἷρ ψξ] μόβοίω. τά 
νόν. σ᾽ οἱ τὸ ἀῷ μόβόης διάτημα μέλρι τό σα 
ϑινῶν ἴδαλλήλο γρίοῦτον λέγουτόϊν.πνὰς σὲ 
στλι οἱ “Ὁ ΔΝ ὁρῶν πλάτΘ- ἢ Ὁ ἀν Φὶ κι 
λικίας ἀϑὲ “δ ἀμινσὸν ἃ αὐτὸ ὧξρ λέγοντες, 
σινὲςὃ οἱ δὴ ἀμινοῦ οἦᾳ κόλχων τὸ φὶ ὑρκῶ 
νίκα ονμέλοι βακβίων κοὰ διεπέκεινα ἐς τἰὼ 
ἑώαν βάλα-ἤαν καθακον ἥν, ἐπ᾿ δυθέιας τὰ εἶν 

λέγον τοῖν" κοὰ ἐπὶ ἰσμμερινας αὐαπολαᾶς κοῖς 

“πϑρὶ τὰ ὅρῳ ον σεξιᾷ ἐχόντωμ αὐτὰ καὶ πποίλιν 

τὸ ἀϑὲ τίὼ σϊύσιν ετο᾿ δύθειας ταύτη πῇ γράμ 

μῇ, διοζι ἀϑὶ τίὼ πεῶποντίσια ὄδι νυ του τλλά 
ασοντομ. τοιῦ τοι γοῦρ ὃ ὁδ ατοῦδγνες λαμξανᾷ 
πσαύτα, ὡς νῦ ἐκμαρτυρόμθν ες το οὐ τοῖς 
πόποις γηγνομβύων, οὐ τετυχηκὼς χασομνήμα 

σι πολλοῖς, ὧμ δύττορᾷ, βιθλιοθήκίω ἔχων τα 
λικαὐτίω ἡλίκίω αὐτὸς ἵσπαρχθ' φησί "ὦ 
αὐτὴ δὲ ἡ πὸ στχτροκλέος πίϑις ἐκ σπτολλῶμ 
μαρτυριῶν σύγκειπῦ, Ὁ βασιλέων δὴν πσεπτε 
«δυκοὴν αὐ το" πιλικαὐτίω αφχίω), Σν ἐστ 

κολοθησαύ ἣἶν αὐτῷ δῇ» αὐζιδυξανπωμ, ὡς αὐς 

ὃς ο ἵππαρχος κατονομάφᾳ οἱ γοῦ κατ᾽ ἐκέ 

νων ἔλεγχοι, πίπς ὅν ουῦ τότο λεγομδύωμ 

ἐσίν. ἐσὲ ὥζο δὲ ἀπίθανον “τόϊ σσαβοκλίους, 
ὅτι φυσὶ «ὧσ ἀλεξαύσθοῳ συςρατόύσαντας 

ἀϑισ)ομάσιϊίω ἱτορῆσαι Ὁκα φτζνοὐ τὰν δὲ ἐλὲ 

ξανόῖρον ἀκριβῶσαι, ὐα γραψοαύπων τέὼ δ. 
λίω χώραν δῇ" ἐμπειροτοίτωμ αὐ Ῥρῖ.- τἐὼ σ᾽ 

αὐκγφαφίω αὐ Τρ δυθίιϑ αἱ φησιν ὕςόρον ὑσ 
“πὸ ξονοκλεῶς Τό γαζοφύλακθ΄. ἔτι φησὶν 

ὃ ἵσσπαρχθ' οὐ Ὅρ᾽ σίδυτόδῳ “σσομνήματε 

αἰντου τὸν ὁβα-: ὗν σχξαλκειν τάων πτδι πε 

Ῥοκλέους πίπεψ. ἐκ φὶ σῶς μεγαδδονν δὲα» 

φωνίας πόδι 'πτόὶ μήκους Φὶ ἐνδιπκῆς τόϊ ΚΡῚ τὸ 

βόρειον πλόδυρόμ. τό ἦα μεγαῦδονας λέγονηθρ 

σιζόδτωμ μυοΐωμ τοργνπικισιιλίων . τό σὲ σττῖ-- 
“ροκλιους χιλίοις λέπον φαμθώον. ἀκ γαρ 

σινος αὐᾳ γραφῆς σαθμῶν ὁρμκθῳντα, Τὶς ἡδ 
ἀπιςἐν οἵα “ἢ διαφωνίαν, ὑκένῃ δὲ πτῶσέ, 

χε. εἰ ὃν σΐς “Ἀ διαφωνίαν οὐτοαῦϑα ἄπιςος 

ὃ παίβοκλῆς καὶ ὧι σα χιλίας σχδιους ΄ δὲ 

αφορᾶς ὅσης πόσῳ χρὴ μᾶλλομ ἀπιςέ οὐ οἷς 

“πϑρὶ ὀκτακισιλέσς ἡ δια φοροὶ ὄδι σεὼς σϊύο» 

"ὸ ταῦτα ἀνόρας συμφωνομῦπας ἀλλήλθις; 

ΡΝ λεγόντων Ὁ “Σἰνδικῆς πλάζς σχδίων 

δεσμυοίωυ, δ μυθιωψιὴ δια λίωψιερδμῳν δὴ 

διιύψελὴν “ἃ διαφωνίαν ἐπα (δ, ἀλλὰ συγ 

κρίνων πρὸς ὁμολογίαν νὸ Τδάξιοπισίαυ πὸ 
αὐαγραφῆς σχθμῶν. ὁ θαυμαςὸν ὃ εἰ πιςὲ 

γίνε τοί ὦ πισότόβου, νὼ εἰ τῷ αὐτῷ οὐ ἐτόβοις 

ΡῈ 

β 



μὸ “ιοδύομαν, ὖ ἐ τόδοις σΐ ἀππιςδμδν. ὅταν 
“παρά τιν Θ- τεύᾳ ὦ βεξαιότόρον. γελοῖόν τα 
“ὁ τίὼ ντχραπολὺ οσ͵χφωνίαν ἀππηοοτόβους 
“ποιξρ νομίσαι «ὧὺ σ]χφωνοαῦτας. τούὐναντί 
ον φ᾽ γα (ἢν στρα μικρὸν συμβαίνειν (ὅξρ 

μᾶλλορ ξοικει ταρ μικρὸμ γοὺρ ἡ πλαύη συμ 
ἔχίνει μᾶλλον οὐ τοῖς τυχοῦσι μόνον,αλλα τὼ 
“οἷς πλέον ὦ ἣν ἐτόβων φρονοῦσιμ. ον σὲ τοῖς 
“ταραπολὺ, ὃ μλν τυχὼν ἁμάρίο αὐ, ὁ σ᾽ ἀϑ 
ξημονικώτόρ. ἡ ον οὖ ὥξο τταζθοι. δὲ ὁ κοὰ 

“τις δύωτοι ϑιίήον. ἅπταντοῖ μὲν ποίναυ οἱ 
“πϑρὶ Φὰ ἰνδεκῆς γρώψαντες, ὡς ἀδὶ ὁ πολὺ 
ψοὺδύλογοι γεγόνασι, καὐ᾿ κωδβδολίο σὲ 
σϊεΐμαχ Θ΄. τὰ ἢ σϊδύτονα λὲγει μεγαόδονες, 
ὀνησικοιτθ’ δὲ κοὰ νξαρχ᾽, κοὰ ἄλλοι τοῖν 
οὔγνι παρανψελλίζοντοιν ἡσῖα. κοὰ ἡμῖν σ᾽ 
“σπρξον ἀφιπλίον πα ἰισλῶν ταῦτα, πομνα 
ματιζομβύοις τὰς ἀλεξαύσλοου πράξεις. σα» 
φόδοντως σ᾽ ἀπιΞέν ἄξιο σϊεἡμάχῳ ἐκ κρὰ 

μεγαῶρνει ὅτοι γάρ ἐἰσιψ οἱ αδὺ γϑνωποκοίτας 
κοὶ ἐὺ ἀςύμος κοὰ ἄῤῥινας ἱσοροαῦ τοῖν, μονο 

φϑάλμος τε κοὰ κακροσκελ ες τὸ ὀππιδϑοσῖα 
κτύλους, φὐεκαίνισων δὲ κοὰ τίὼ ὁμαηρικίω 
δὴν τουγμαίων γόδανομαχίαν, τριασιϑτίμος 
εἰπόντου.. οὗτοι δὲ κοὰ «ὃν χρυσορύχους μύρ 
μηκᾶς, κοὰ τσαῦας σφίινοκεφάλους» ὄφεις 
πα, κοὰ βοῦς κοὰ ἐλάφους σιὼ κόβασικαταν 
“πίνοντας, πόδι ὧν ἐτόλΘ᾽ τὸν ἕ τόδον ἐλὲγε 
χει, ὅπϑρ κοὰ ὁδα τοὔϑονας φησὶν. ἀπτοἐμφθε- 
σαν μὲν γα εἰς τὰ σπταλιμθοθρα" ὃ μᾶν μεγα 
ὥ γύας πῶς αὐσῆρόκοογ,ὃ σὲ σϊεΐμαχος τεὸς 
ἀλλιτροχασίίω “ὸν ἐκείνου ἡὸν κατὰ πρεσ- 
-βείαν. “απομνήματα σὲ φὶ ἀγσϊεμίας κατί» 

λιπορ ποιαῦ τὰ ὑφ᾽ ἧς δὴ ποτε αἰτίας πτρα 
χθοντάυ, πτατοοκλῆς δὲ ἥκισα τοιοῦ Θ΄. Αἱ 
οἱ ἄλλοι δὲ μαρ τυρόν οὐκ ἀπτίθανοι, οἷς κέχοῦ 
ποῦ ὃ δα τοΐδψνης, εἰ γαῦ ὃ σα ῥόδου κοὰ ὃν 
ζαντίου μεσημβρινὸς ὀρθῶς εἰλεσίαε, κοὰ ὃ 
οἦὰ τῆς κιλικίας κοὰ ἀμινσοῦ δρξῶς αὖ εἰν εἰν 
λημμθά(". φαῖν ετοίι γοῦν τὸ σγχράλλπλου ἐκ 
“πολλῶμ, ὅταν μπσξετόδως ἡ σύμτπηωσις ἄτι’ 

λέγχηται, ὅτε ὃδ ἀμινσοῦ πλδς ἀϑὶ τς κολ 
χίσία, ὅπ: ὄδμ ἀδὲ ἰσιμϑλινίω αὐατολίὼ, ( 

᾿ ποῖς αὐέμοις ἐλέγχετοί, κορὰ ὥραις κοὰ καρ. 
“τοῖς κοὰ τιχῖς αὐα ττολαῖς αὐταῖς. ὡς σΐ αὖ. 

σῶς κοὰ ἡ ἀδὲ τίὼ καασίαν πόῤβασις, κοὰ 
ἡ ἐφεξῆς δσῖὸς μέχρι βάκτηρωμιπολλα χοῦ ἢ 
ἡ οὐόῥγεια ᾽ κοὰ σο ἐπ σιντων συμφωνούν 

μᾶνον ὀργαύου πισότόνουν δδν. ἐτσὲὰ κοὰ ὃ 
αὐτὸς ἵππαρχθ’ τίὼ ἀὴ ««λῶρ μέλοι τῆς 

᾿ κιλικίας γραμμίω, ὅτε ἔσιυ ἐπα δύϑείας, 
᾿ κοὰ ὅτι ἀϑὲ ἰσημόδλινίω) αὐχτολίω), οὐ τοῦ 
Οἰσαν ὑργχνικῶς κοὼ γεωμετρικῶς ἔλαβῳν, 

ΤΕ ΒΒ ἘΝῚ ΘΕ ν᾽ ΝΥ 8 δ; 
αυίάεπι «γε πιι5,{Π αη5 πεγὸ ἐτεδεγεπέρσα- 
τπτὰ5 5 «ὦ Πέπιία5 αι (ρα α]υἱ4 φἄϊεςοτίτ, Ε(Ὲ 
επίπι τα συ]; {1 ρατεβ Ρεγπιταιη δἀπιοάαπι 
αἰ Ποπαητίᾷ ἰά εἢϊοί, ας ἐρίι αἰ ΠΟοηδπτεβ πηίπυς 
Δεπγίπιι5 Πα εἰ ςοηίεηπαητιγ, (οπιγατία αὐτῷ 
ίη ἐο συοά εἰζοα ρα ςοππεπίδητ, ἢος πιὰ 
σίς υἱά εἴ. ΝΑ ετγου δά ραυ Πα, πο μα, 
15 ταητῦ, (εα εἰ5 συ! ρ] 5 σρτετίβ ἀρίαπε οδιῖον 
τίς, [π ἥ5 πετὸ εἰτζα ΄υος ρεσπιατ Π1ε χυίάς, 
αυίίοττέ ἀποίξ οθεγγαγες, χαί αατίςίςτία ἱπῆτα 
ἐϊίοτ εἰ πιίπας πος ρετρετίοταν, [60 εἰ οἰτίι5 
ἐτεά τ, Ν πἰπετῖ τπίφ ᾿παία ἰςείρτοτγεβ αὐ ρα 
τίτναπι ἕλ (ἃ Ἰοευτί ἔπετε. Εστεσίἐ πετὸ Ὁ εἰπια 
εδιι5, (ςοαπάδίρ αἱοίς Με σα ηςε5, Οπεποι 
τι15 αὖτ εἰ Νεαγοδιι5, δ αἰ εἰαππο αἱ (ζ [ει πὲ 
Ῥαϊδυτίαις ΝοΡί5 ηαοφ Παῖς ἀπιρ! 5 ροτῆςε- 
τε οδτίσίο, τεβ σείϊδ5 ΔΙ χαπατί ρ εν ςΟπιεηῖαν 
τία τίπυαπτίδιι5. Εχίπιί πειὸ Γ)είπιαςῃο δ 
ἹΜεραίβμεηί Πάε5 ρτοσαπάδ εἴϊ, ΗΙ σης αυΐ 
Βοπιπος ἢ αὐίε (παητος, δύ οὐίβ ὃ πατίβ χα 
ΡεΙΐες, (ςτίρεί5 ςοπητη ἐπ 44πε:{Ππ|1] δ τόπος 
σα] 5 δ εἰ 5 ργοςεγοϑ δί αἱσίτίϑ γεῖτο ἡππιοῖ 
{ἰ5. Ἰππουλγαπε ετίαπι ΒΥ σπιοεοτιπα Δ ποῦς 
σίαε5 ἀφξοαηζαία ρτίἀοπὶ 40 Εἰοσπειο ρυς]8, 
{τ π| εἰίΔ πὶ ραϊ πιογ Ποπιίπ 5 αἰπτητ. {{| ρύϑεν 
ἴείοα [οτπγίςας5 αὐταπὶ εΠοάϊεητϊες, ἃ Ρδῆας 
σηεαῖο Παρίτε οΓρόητε5 σαί ΒΟιτε5 εἴ ζειο5 
τπιηὰ σαπ| ςζογπίθιις ἀσσίατίᾶς; ἄς σαΐδιι5 ὕππ5 
Αἰτεγιπι τε δαγσαίς. συὸς Ἑτατοίπεπεβ σοπης 

τασπιοίατ. ἵν πὶ πλί{{πεγυητ δὰ Βα] πυθοτῆτα 
Ἱεσατί, Μιεσαῃεπςο5 ησυίάςπι ὰ Απηαταςοτᾶ, 
Τείπηλο 5 πετὸ δα ΑΠ γος δάση εἰπ5 Πἰ(α, 
ἐὰ ἀε ρετεστίηπατίοπο εἰ 5 σεποτίβ σοπηπιςης 
τατία τεϊασγαητ, (πὰ ἐς κατὰ Οἱπὶ ρτοίπ 
δέ βιεγε, Ν᾽ εγῦπι Ραιτοςίεβ πηἰπίπιξ τας. Εςἢ 
τε! χα τείπες μαι (ἀπὲ [λςῖ]ε8, αίσας υἱὰ5 
εἴ" Ἐγαιοίμεπεβ. ἵΝᾷ ἢ πγετί4ίδπιις ρου πον 
ἄππι δύ ΒγΖαητίιπι ει ἐ ἀσρτεἢ επίϊις εἰς, δ 
Ρει Οἡτςίαπττίσας δα Απλίηίσπι γε ἐ ἀερτγο- 
Βεπίας εἴτι, ἴαταα πληῳ αἰ αητία, ἃ εἶδ ρα- 
ΤΑ] ΠΟ τππ| εχ τι α]τί5 ρρατοῖ, Πυδπάο πειίὰ {πὶ 
Ρατίς ςοίπεοίἀεητία σοραγσπατατ ]υληο Πδαίσ 
σατίο οχ Διαπηίο πα (ΟΙςΒίοπι, συοά {πὰ 
οτίεξητεπι “πίη (γί  ἐπ|, ἐτίατ ας ητίβ αγσαί 
τι, δ δηπί τεπιρογίθ 5 δ {πῶιθ 15, δ εοίας 
Ρεγοστις. Εοαζ πιούο δ δὰ (ὐαίρίαπι ρίασαία 
τγαπίστείϑίο, ϑζ αἵὰ ἀείηςερ5 αἱῷρ αὐ ναξέγα, 
ΡΙυΤΡ, επί πιίπ ραττίδιι5 εὐ ζεία εἰ, χαοάέ 
ὁχοπιπίθι5 ςοἰοπαείπίξιπιεητο, Π ἀε}1π5 εἰ. 
(υαπάοααίας Γἀ ὁπ ἘΠ] ρραγοθιι ἱρίαπι ἀ ςο- 
[ππιηΐ5 τί δά (οί Π{πεᾶ Παιιά τοτᾷ ρετ τ 
Πεαπιξία λας (Πςουπειείς γεσιας ρρτεῃ δα ττ, 
αυία ρεῖ ἀϊχεςϊᾷ εἰ, ες οὐΐαπι ςαυίης ἐἰία! ετπ, 

3 υετῦπι 
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ποτὰ πιτοε οχ ΤΟ ΤΠ 15 υἱῷ 16 ἔγοτιπι πδαΐ- 
φαπτίραις οὐοσίαίς, Ο το πτιατπεσας ἢ] θὲπε 
αἰςατ, αυλπάοαηιπας με ἀτεί πιαχίπιρ δα Ὁτε 
τὐΠΊπταπη γατίο ης ἀΐςετο ΡΟ Ππλῖ5, πες σπον 
πποηΐ5 δάϊπτι σγατίο 65 ἐπ αἱ πο ητ 15 τς 
φίοπε ηιτα εξ ἐχ (ἡ τςία αἰ πη πα τᾷ. Νεφ { 
ἐπ ααταὺ ἀπἴᾶτς Π{πεα:16} εἰζ ράγά} 614 ΟὈ] τ] υἋ 
τίο ὔτ, αίςεγε Παρ απτι 1 (66 ργπηίτγευς τη αἱ ς 
κεζϊα [πρᾶτὰ οὈίετγιαπτος, {ἰσιτ ττοτυί σοπ- 
τἰποπεταυ]α » ΡΥίπυιπι αυτά πο μάθετε αν 
«ετετάςζ εἰς ηυοα ςομηδετος απ σοί δε: πεῖν 
κ΄ τπευσίτπ ραγτεπη: 1Π Δἴ (τ ΔΠ͵ΙΩ 11) ΠΟΥ 

ἔστι αογσογο τα θεῖ πιᾶσις Πα ςΟίς πο π5 εἰξ 
ΟὈΙεγαατγον, ἢ σοηἊΠ| ας ετίτ πο ΟΠ ΠΙΠῸ ταῖς, 
καὶ ἰογπια ἀεἰςτεγοτιν, ἵΝὸςΒ οἵη σετετοτ 
το σητίυ ητ{{τ|5{ἰτὰτ Δ Υρίυπν ἃ, Ῥγγεπαοτῖ εἴ 
“ΤὨτασίοτιπι ας ΗΪγείςον, 8. (Τεν πη πίσουῖ 
δος πιοάο αΐςετς ρουπιιβ. Ὡμίδ ὕεγὸ πιδίο 
γο πὶ ἈΠτΙ 15 1 ἀπΊ ροίξετίς Πάσπι παρε πα 
εἴ. ἀπςοτεῖ τ αυ! τἀρτοροτε ίη τὰ δυ]αγυπ 46’ 
(ςτίρτίοπε δρειγασιπι. σα Παια δοσυΐαις 
Ἐ΄ατοίοποβ, σαουῦι πι}}} ςΟτγα χὴν ΕΤΙΡΡΑΓ 
οὔα5. ΑΤία δειηςορ5 πιασίς τείεσια ἀπθίτατο- 
παι σης, Ρετίρίοε ἐπίπι,Π αἰπαᾷ πος ποπ᾿ 
τπουεϑῖ. ἐχίτεπγα [618 πιο] τὰη 8 ΟρΡρΡΟπί 
αττί. Μεγτοεβ. πὲφ Δίεγὸς5 ἀπΠξαπτῖᾶ δα 5 

ΠΡΘΝο δὲ τ τὶ εἰὲ εἰν οίτεν {ὰ , πιῆ α οἷο ἃς 
ἀεςεπν. Ἑλςογεττιοιὸ ἐαπτήστα ἃ πιευί 4 α πί5 [πὶ 
εἴ5 υἱς Δα πηοητοβ ΠΥ ΠΠ [απ τείρτητα, ΄υοι ἐὰς 
πιτεπτ αοίιτα ὁ Ρεϊπτὸ αυΐάεαν αἱτ, ἕάοτη εἰξ 
φαγα!ο!5. αἱ ε ρεν Βγ Ζαητιῖ, δύ ας ΝΜ αἤτν 
τα, συεπταπητοάυπι Η ρραγσμι γε ρα ἐγε 
ἀεηβίπαημίς, [ἘπΊαύτοπε εἰν ετίᾷ πλεντ ἀπ ι5 
Ρεν ΒγζΖαπτίαπι δ Βουγί πεπεῖη. Πα δί ἐρ- 
ἔς ΗΙρραγςιτβ ρρυοθατ: 8. απ απτίατη ΘΟ 
-ὩΡριΙοΡαζ ἃ ΒγζΖαπτίο ἐπ Βουυ Πόπεπι [Ἰ44. 
εἰς τγι δι πη ΠΠΠ115 δ (ερτίπσεπείβ. ταπταπαξ 
ἐχ ΜαίΠία )α Βονν πε πές ραν! εᾶ εετ,υΐ 
Ῥεῖ πγαγτπιᾶ (ΤᾺ } Πα’ ἐχήξεγες, Τοῖ ἐπίπν η0 
Ἁδπηπηοαο ρογοιΎΟΉΓο5 ΠΟΙ ΤΠ ΌΠΓ ΟΓΕΆ ΠΟ, 
Κυτίας σπαπαοαιίάεπι ςίπαπηο πηι ίογαπι ραν 
άπ ροΙΓοπηᾷ δα πτογίέεην δα ταιαπη ποις 
τι15. ἃ (εοπ ἀ ἐρήμην ΗΠ ρραγοῃιιπι ρεγ ἐπὶ 
ῬΞγΆ ΠΟ 115 το πη ρόγαῖος ἀτα 4 |0{τ 015 ἐπί τί πὶ 
εἴ ὃ ἂὖῦ σι σαίποίία! ἀπ ῖας 8 4. εἰγοίτον τε]ν 
ἔτ οἷο δ οὐδίπρογα. οι τᾷ ἐστ αἰχίγα ὦ - 
αὐίπο (ια}} εἴ απ εἰ ρον Βονγ τ επξ εἰτευ 
απατε (᾿ὰα1 ΠΛ Π}Π{α τί σίπτα πατιιοῦ, γε! Δ Ὁ 
ον Ζοητε τα οἱ τογπυιηαητῖς γουτ 4 δί τεπηρε 
ταῖᾶ 6 Βοτυν ἢ επίς μία σᾶ, δύ (ΠΑΠΠ ας πγατίτί- 
«τ πη, 8 4. «στπτί αἑπ α5 Π}Π{ἃ ἀαςξτα οἸεητ, 
ἵΝαιυι ίσατίο δὔτὰ (πα Πα (ερτοπιτίοπξ πετίαβ, 
Ῥοίδεειμα εἰς ας κα ποι (ες! Πομπιίηίθα8; 

ΞΣΥΒΑΒΟΝΜΙ9 ΠσΠΕΟΟΒΑ͂ΡΉΗ. : 
ἀλλ᾿ ολίω τίἰὼ ἀὴ τελῶν μέχρι πορθμοῦ τοῖς ὦ 
σλεασιν ἐπίςόυσῳν. ὥς τ᾽ δσὶ᾽ ἐκέν Θ᾽ δύλο. ἡ 

γέτο,ἐποισὶὴ σκεχομθν λέγάν ὅθ᾽ ἡμόδας με 
γίϑης πες τίὼ βραχυτατίω λόγομι ὅτε γνώ 
μον πρόσκια ἀϑὲ τῇ στρορίᾳ τὴ ἀῷ κελικέ 
ας μέλοις ἰνσϊῶν. ὅσ εἰ ἀδὶ στχραλλήλε γραῖα 
μῆς εδιν ἡ λόξωσις,ἐχομῆν εἰπειν. ἀλλ᾽ «αὖ ἀσ 
διορθωΐξυ χοξίω φυλάξαι τόν, ὡς οἱ αὐχαῖος 
“πίνακδν. πόδιεχουσι. πο ὥπεν ἦγ ὅτι Ὁ μὴ 
ἔχειν εἰπἐϊν ποιυπόν ὄξι τῷ ἐπέχειν. ὃ σ᾽ ἐπε 

χου»δοῖ᾽ Ἑπόδωσε ῥὲπει.ταὺ ὃ κελδύωμ, ὡς οὗ 
αβῤχοῦοι ἐκέσε ῥέπειγιμῶλλου σ᾽ αὐταπόλου 
θον ἐφύλαῆῳν εἰ συυεξξλδὺς μησὲ γεωγραν ὦ 
φεινόλως. οὐἢ τὸ δῇ ἄλλων ὀρῶν τας ϑεσείς» 

οἷον ἄλπεων κορὰ δὴν πυνρίω αἰων κοὰ ἣν ϑρα 
κίων κοὲὶ ἰλλνοικῶν νὰ γερμανικῶρ ὅτως ἐλ 
μϑω ἐπ᾿ εἰμ. τίς σἹ οὖν πγήσαιτο πειφοτόμος ΤῊΣ 

ὕςόρον εἷῦ παλωΐῦς Ῥσαῦπτα πλεμμελήσαν 

τὰς πόβι τἰὺ σπινακογραφίαν.ἀ(ᾷ οὐ σἤχ δὲ 
ὄληκῳν ὅλα κ φνηςγὧν δσῖρι ὶ αὐτέίρπκον ἵπε 
παολ Θ-. κοὰ τὰ ἑξῆς δὲ πλήρν μεγάλων ἄγ 

ο,ὧν ὄξιν. ὁραὶ γοῦρ εἰ (δϑρ μιδὰ οὐ κινοὶε τῆς τῷ ὦ 
σὰ ἄκρα “ ἰνδικης τὰ μισημξρινὰ ουὐποιίρφμ 

σοῖς Μ] μόβδείω μεσ ἢ διάφτημα ἃ ἀν μόλό 

κ᾿ δὲ Ὁ σύμα ᾧ κατὰ πὸ βυζαύπιομ, στιὰσς 
πόδι μυρίας ταδίους (ἷ ὑκτακισιλίους, στρ- 

οἷν δὲ τρισμυρίων ὁ ἀν ἣν μεσημβρινῶν ἱν 
σὶῶν μέχρι δὴ» ὀρῶρ, οστι αὖ συμξαίΐῳ ἄποστοί,, 
πὸ πρώῶτογν μὰ γοῦ εἰπτόρ διαὐτός ὅξι σσαράλ 

ληλοοῦ σὰ ἔνίαντία Φοὶ σὰ μαοσαλίας, κα 

ϑαάστόρ εἰρηκονίππαρχ θ΄. πιςδύσας πυύεα. ἡ 
ὁσῖ" αὐπὸς κοὰ μεσημέρινος ὄξιψ,0 σὰ βυζαψ᾽ 
σίου ἴρ᾽ σχ βορυ γύας, οντόν κοὰ αὐτὸς δὺς 
κιμας4 ὃ ἵττπαρχΘ᾽. δδκιμαάζ σὲ νἡ τὸ ἀκ ἐν 
(αντίου διάςτηεμα ἀϑὺ ὲν βερυδδονν, σχδίους 
Εἶν τρισχιλίους ἐσηχκοσίους; τοστ τοι οἷν ἔρνος 
κορὰ οἱ ἄγ μαοσαλίας ἀϑὺ ἂν οἵᾳ βορυδδονους 

“ππράλληλομ, ὃς γε σὰ Φὶκελπικῆς σπαρωκε 

αὐνέπισί᾽ οὖν εἰκ. ποσούτους γα πως διιλε, 

θοντόυ συυάτἤσσι τῷ ὠκεανῷ πάλιν σ᾽ δὴ 
«ἰὼ κιναμωμοφόρορ, ἐοιἐτέω ἴσ μὰν οἰκουμὲ, 
νίω “τς μεσημβοίων κρὰ καθ᾿ ἵσππάρλον αὦ 
ἂν. σῖ] αὐφὶ σταραλληλ θ΄, αὐχὴ φὶ δύκρα,, 
σου κοὰ Φὶ οἰκουμῆζης ὅξί, κοὰ διέχει πτδι σης 
μόλινδ πόδι ὀκτακισιλίους κοὰ ὀκτακοσίους, 
στίσίους. ἐπτεὶ ὃν φησιν ἀρ τό ἰσημόβινοῦ 8 
σΐκ βορυδδονος διέχειν ποισμυθέους τὸ τερα 
κισλίους σοχδέας,εἰρν οἷν λφιστοὶ οἱ ἀ πδὶ ὁρέ 
ζοντ Θ- τἰὼ σ]ακεκαυμβιίω τὸ τίὼ δύκραζμ- 
εἰς τίὼ σὰ Βορυδφνος τὸ Φὶ κελπικῆς ἴδω 
κιανί τισί Ὁ’. Ξασδειοι δισμνύοιοι πογνταπισιία 

λιοι σχκύσιοι. ὁ σῖξ γι ἀρ δὰ κελτικῆς τεὸς 

αξκῶν πλὸς ἔχατ Θ΄ λέγυτῇ παρα τοῖς ἐ᾿ 
φ ν 



ΕΚ πον ΝΥ ξ- 
δ δ᾽) τί ἰῴνίω. ἐτοΐκανα μὲν σσαν φὶ βρε 
σανικῆς, ἀβλίως ἢ σὰ ψύχος οἰκουμοω, ὥς 
σε τὰ ἐπέκεινα νομίζᾳν ἀοίκητα, ὃ πλέον ἢ τ 
κελτικῆς Ά ἑφρνίω διεέχάν φασὶ Τ αςφντάκι 

Δ'λίων, ὥςτε πόδι ρισμυοίος εἰν οἷ᾽ ̓ μικρῷ 

πλείος οἱ γτῶν τόυ" οἱ τὸ πλύτος Ὁ οἰκομβύης 

ἀφορίζον τόν. φόδε στὰ “δ αὐποίρουσαν τῇ κι 
ναμωμοφόρῳ νὴ ἀϑὲ Σ αὐτὖἢ τδαλλήλου πεῶς 

ἕω κφμβίω «-σσοξῶμϑν, αὕτη σῖς ὄξιμ ἡ πόδὰ 

“ ταπρέανίω,. ἡ ἢ τατεοξαύη τος πίςδυτῦ 
σφύσῇρα ὁτι "τ ἰνδεκῆς ττρόκειτῇ πελαγία με 
γάλν νηίος πὼς νότομι μηκαύετῦ ἢ ἀδὲ Κὰ αἱ, 
θιοσπτίων πλέου ἡ πορντακιοσιλίςς σεδίους ὥς 
φασιμ.ο ἧς τὸ ἐλέφανα κομίζεοδνῦ στολ αὖ εἰς 

“ὰ τ ἰνσϊῶν εμστοσία τὸ χελώνια, κοὰ ἄλλομ 
φόρτον. ταύτη σῖη τὴ νήσῳ πλάζς πῶςεθρν 
᾿ αὐλογον σῷ μήκᾳ "ὸ δ᾽αρμα ιπ᾿ αὐτίὼ 

ἐκ τ ἰνδὶκῆς ἣν μὰ ποικισιλίων σχόζων ἐκ 
εὖ ἐλαηυ ποιήσειε διζςημα,, ὁσον ἰω τ ἀὴ 
“Σ ὅρος τ οἰκουμῆψης εἰς μόλοίων, εἰπηβ μέλλει 

“ὦ ἄκρα “ἢ ἰνδεκῆς οὐπτικίράν πῇ μόβόμ. πιϑα 
νώπόβου σ᾽ ὅδ κὸ πλείδς δὴν ποιοιιλίωμ ταβὲ, 
νας, εἰ σϊὴὶ ὧδ προ εἰν τὶς τοῖς τρισμυρίοις, 

οἷς φησιῳ ὁ σϊκίμαχος μέλοι Τ εἰς ἐχκτρίος "ὦ 
Ογδιανοὺς τωόδῥίεσιως, ἐκττόι αὖ παὺτα 
σὰ τόνε ταῦτα “ἢ οἰκουμήψης τὸ φὶ συκρώτο. 
“ἰς οὐ οαὖ ϑαῤῥήσειε ταῦτα λέγειν ἀκούων 
κυὰ δὴ» σστάλαε Οἱ δὲν νιιῦ τίὼ δύκρασίαν, οὶ 

«ἰὼ φὐκαρπίαν λεγόν ἥν: πρῶπν ἡ τὼ ἥν 

“πῶσξορων ἐνοϊώυ ἔπειτα ἢ κοὰ τίὼ οὺ τὴ ὑρ 
κανίᾳ κοὰ τῇ αϑία,κοὰ ἐφεξῆς τὴ τε καργια 

γῇ, κοὰ σὴ βακβιανῇ. ἄντασαε γοαρ αὐτὶ πτῷ 
σιχᾶς μδ εἰσι τῇ βορέίῳ πλόυρᾷ πὸ ταύρυ, 

κοὰ ἡγε βακβιανὴ, (ὶ πλκσιζει τῇ εἰς ἰνσῖξς 
όβῥέσε;. τοσαύτη σῖ συσϊαεμονίᾳ κἰχοίω, 

“ται, ὥςτε πάμπολύ τὶ ἐπέχειν φὶ ἀσικατα. 
ον μδώ γι τῇ ὑρκανίᾳ τῷ ἄμπελου μετρητίὼ 
οἴνα φόλειν φασι" τίὼ ἢ συκίμω μεδέανος ἐξέ. 

ποντχ᾽ Ἃ σῖε σῖ του ἐκ Τ᾿ ἐκτοεσόντος καρ 
Φὶ καλάμης στλιν φύταντ' οὐ ὃ ποῖς σίονοῦος 
σι σμἰμυσργξο τὸ ἣν φύλλων ἀηῤῥέν μέλε. 

ὃ γίνεῶν ἦδ "ὁ τὸ μησίεας τὺ πῇ μα ἤιανῇ, 

ὦ τ αρωνίας ον τῇ (κασινῃ "ὁ τὴ αραξινπ. 

αλλ ψυν τοῦ σα δὰ ὃκ ἐσπίσα; ϑαυμαςου,είπά)᾽ 
εἰσὶ νοπιωτόλαε φὶ ὑρκανίας, κοὰ δύκρασιᾳ 

οἸαφόδοσας φὶ ἄλλης χώρας κεῖ σὲ μᾶλλοψ. 

οὐ σὲ τῇ μαργιανη ἐν πυθυλύᾳ φασὶν εἰοΐ, 
σκεαᾶδ δὶ ἀμ πελο πολλάκις σϊυοῖν αὐο)οῶν 

ὅργψπες πρίλησήσν Σ ἢ δόβαυ σἸίπηχανο τα 
ραπλησίαν ὃ λέγοσὶ ἡ ἃ ἄξιαν 5 δυυινίᾳ δὲ 
"ἡ αδρἝάλλην" οὐ ἥ γε νὸ εἰς τοιίτίαν πᾶρα 
μλύειυ ον ἀ πιΐωοις ἄγγισι ὃν οἰνον πτόμῷο 
φον σῖ᾽ εἰν τὸ τὸ βα βιανὴν, πλίω ἐλαέσγπλκ 
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υίφ η ΗΠ εὐπίδην. τ αἰτεείου εἢ Βτίταη, 
πία, αἰ ςυτεν ργορτεν τίρσιιϑ Παἰσίτα ΡΠ ἐς, τα 
αὖ ας υἱἰτοτίαϑ ἤπιε, ἐπ μαίσιτατα σγεαπτιν. Δὺ 
(ἈΠῈ πετὸ ΗΝ εγπίδπι ποπ δι ρ ἢ 15 ααὰπ 
αυίπαας τ 1:5 ἀπἴατςε ἀίσαητ. Ν᾽ ηἀς οἰ είν 
τοΥ ΠΉΠΠῚ|4 τε σίπτα,, πε] ραυΐο ρίαν εεπε οαπ- 
τί, υ 115 ΟΥ̓Β 5 ἰατίτα (ὁ ἀεΠπίτιν, Εδπτίαπη 
ορροίιταιη οἰπαιπη πη ξοτος, η ἐοἐπνρᾶτα! [ς 
ἴο αὐ οττυσι ἰαςέπζεπι (δ εαπηις: ςτὸ οἰξ 
εἶτα Ταργοϊαηεηι. [ρέα πεγὸ Ἵ ἀργόβρδης [π- 
αἵα οδίεζ εἤς πο ἢ επιεηζεῦ εἰς οτεαίτα ἱπίαν 
Ιίη ρεΐαφο ρεσίηάρπα, δ αἰηξγιτη (τὰ. ΡοΥσ 
τίριτι, φυΐεπιίπ Δειβιορίαπν ἔιρτα (τὰ (. πο 
"4 φαίη ας ( πταλπια 6) ἐ ησα πιι]ταπὶ εἰσου 
τίς δα ᾿ἰπιἰογαπι ἐπτροτχία ὃζ τοιάδ πεβ, δύ τς, 
Ἰίχυα εἰππλοάἱ οπεγα (αἰ οῃί, Εις ἑπίω]ος 
Ιατίτι 4 δά ργορουτίοηθη δ ἤοίτυν ἰσπσίτι» 
αἰπί. ΕἸεαδτίο εχ [πα ΐαᾳ ἴῃ ἱρίαπι Πϊ8 6 «τείατα 
ΠΛ] ππ|» Ποη παγίπογεπι ἐἤιςεγεῖ ἀπ απτίξπι, 
αυᾶπ ΠΔΠτι5 ογαῦ τεγηγίπιι οὐ 15 Πα δίκα δὴν 
15 τη Μεγοεη, δίχα επι ἐχίγόπια [πάτο ορ- 
Ροπί ἀερεπε Μογοα, Ν᾽ εὐ {{{π||Π{π|5 δυο οἰξ 
ΡΙαγα τε ὰ5 πλΠΠἰδ 5 ροπεῖς. δὲ ψυ 5 πος ά- 
ἤςίατ αα τη] τείσίπτα, αὐτες [) εἰπτας ῃτ15 αἹτ, 
υίχιςε Δα ἐχοεϊιπι ἰη Βαζἐτίαπος δ ϑοσαια- 
ΠΟΒ, Πα σεπίεβ οἵηπο5 ἐχίτγα παι τεσ ὃζ 
τεπτρεγαῖαπι ἐχοίάεγξι, (τίς ἐσίτυν Πα ς ἀἱςε- 
τε αὐτῷ σαπὶ ὃ ρυίίςος, δ σιατίς ποῖτγςε μον 
πη Π 65 διιίατ, ἡ! δ τειηρ οτίεπι, ὃ ἐτιιιπιπε 
[ουτ!τατεπι ροίξεγίτατί ρεοάίάετς, ρυίπτῦ ααϊ- 
ἄεπι ἀερο 5 Δα ἀαυήοπεπι [π15. Βοίπιο- 
ἄππὶ ἀε Ηγτςαπία δύ Ατία, ἃς ἀξίποερ5 ΝΜ ατ- 
σίλπα ἃ Βαώτίαπα. οὔηποδ ἐπίτη ἢ ἐχτεπίςς 
[απτααίερτεπιίοπαϊς ΤΓαατί  λτς5, ἃ Βασείᾳ 
πᾶ αίας 6 ἐχοςαεητ ἰπ ἰπάος ρ᾽ασᾷ αρρτο- 
Ρίπαααι. Ταπίδ πιοτὸ (οο] ςίτατε ἔπ τπταν, τὰ 
ἱπῃα Ὀέτα Ὀ1Π| ιαιὰπι ραγίπνιπι ἀπε. [πὰ ΕἸ γί" 
ΤΔηίΐα τε πι α]η| πχεῖγείδηι ἔοετγε ἀἰτῦτ, πευ πὶ 
Πεοτιιη πιοάίο 5 ἐοχασίητα : τείτίσιτη ἀοἰαρίο 
ἐ συ]ηγί5 παῖ πα ἀσπαὸ γεπαίοι ἰῃ αὐ δουίθε αν 
Ῥὲ5 ὁρογατί, τ πη} 114 ἀπ ἐγοη ἀίθι5 ἤτεις ὦ» 
1η Νιϊδιτίαπα ΝΜ εάίᾳ, δ ίη ϑαςαίπα δ ίη Ατἃ- 
χίπα Δγπγεηίς Πετί. ΝΜ εὐ πὶ τπ Ηἰτς ματα (ἀπὸ 
τλῃτορετε πηίγαπ εἴς, ΠῚ πιασί5 ασὰπι Η γγςαν 
πία ρεξίφητδα διπτᾶ, εἴ πγαίου ξατιιπὶ “πὰπι 
Αἰίο ἱπίοςο τεπιρετίςβ. [η ΓΜ αγσίαπα πετὸ τπτῷ 
(ξρίαϑ ἱπαεηίτγί αἰ εγιτητ, σαι {ίριτεπι ἀπιον 
τπίχ Ποπγίητ πα ςοπιρ! εὐαηξ, ταςεπιῦ ἀπὸ- 
γὰσπῇ σδίτοτα ἰοπσίτια! πξίπιρίογς Ῥατεπὶ δΖ 
Ατίᾶ εἰς αἰςιτητ,ατηί ας ετίᾷ υοττατς ἐπ ρότας 
τα. 1] εὰ ὃ αἱπῦ 46 τγὲ 5 Ποπγίη 5 δτατοβ, τ οἰ 
Ποπαρ [ποῖ ἀππιιπν ρεγάττατς, ΓΔ (ρ ἐπ ταις 
ταϊηϊπιὲ ρίςατίδ, Βαϊ τίαπᾶ αυοῳ Αὐια ρτοχίν 

4 πιᾶπὴ 



ες: 
ταλπιτουπι εἰία ταὶ ΟαἸηίασῃη, ΟΙεο ἀϊηίαχαῖ εχ 
εερῖο, ἐουτίίεαν εἴτε. Ν ες πιοτὸ πηίγατί οροστοῖ, 
ἢ Βαταπι τοσίοπαπι ρατίεβ, ααδά ἐχςεῖίς δέ 
πιοπῖαπος, τίσίαα Ππτ, Ἐτεηίπι πηεγί ἀίδπα εἶ» 
τπαία πιοηῖοβ παρεπτἤίσίο5, δύ ρᾳΠίπν ἔπ π, 
ἀδπιεηία (α] ἐπγία, ᾿ίςεῖ ςατηρ ετία πηι ὑδρ, 
ραδοεία ἰσίταγ τεσίο αὐ Ἐπχίηϊ ποσεῆδ5,ς 8» 
τετίς5 Τλιγο ἀρροί 5 ππασίς ας πιασίβ Δα ΔΠῚ 
ἰοηξίρεέϊαι. Ατεπίπι Βασαάδηία ςατηρι5 η 
φεηϑβίηϊεν Ατραΐῖ πιοητεπιᾶς Τ Διτ ἰπιεύςί. 
ἄεηϑ ρειτατὸ {παι τυςζέποίαπι σίσηίτατθο 
τεῦ; Πυλη Πα αὐ Δαειπι πιασίβ Πσὰπι πᾶτε 
Ῥοητίςῶ τείϊσιιβ πα ΠΠΠρ 5 Π1 4. τεπα!ίτ, δίπορίβ 
αὐτεπὶ δ Αανίπῇ εἰ Ῥῃαπατύοσξα ετδηίευραηᾶ 
ἀτυδ αὐ ρ᾽ αὐίπτασι οἸἑπτεῖα σίσπαρι, χιιπι δὰ 
τεπὶ ηυί Βα ἐτίαπαπι δύ Βοσαίαηδπη αἰ εγηλί- 
παῖ, λα ὃ ἡδυίσδτι ςσπιο άϊιπι εἴε ἀΐςιιπτ,ας 
ετδπίροττατα αἱ [πα{4 ἐπί ρίαπι οπεῖ ἰη ΕἸγτιν 
«Δηίατη [ας ε ἀειιεπαηῖ. [ἀ6πὶρουτὸ ἀε]ος 5 
«εἰ ἰαΐβ ρει Παιίοβ αἱ ἐπ Ροητῦ ἤς.  ὑΔπ|1ν 
σίτατ 2! ςἰγοα Βοεγίῃεηξ δί πιατίτίπιᾶ (14]- 
Πατερετίεβ ἰοο]ςίτατξ ἐ αὐί πε υἱτί5 σαί ζ ηᾶ- 
(οἰτατ,αυς παίᾶ πιίαίπι ρετῆςίε, Ιη ἤ5 δυτ χαί 
εὐπασίς αὐ δυΠτγᾶ πεσαητ, δ πγαρίβ πγατίτί 5. 
δι Βοίρβοτσείβ συπόϊα ρας ρεγβοίε, (εά ἐπ 
ἐἑρια πυδιυᾶ ραποίτατε Ὠγθείπο τῶροτε ἀείο, 
αἰαει τυίς πετὸ σἰδοίεἰταῖεβ ἀριά εος συς 
ἐσηι η οτε φυίάξ ρα! 4{5 ΓΜ αεοτίάίς τλητὰ οἱὰ 
εἰεί αἱϑ εἴ, τς χυο ἐπ Ίοοο τὐπι5 ἃ ΜΙ τ τίάατα 
ἐπτρείατοτ ἐαπείτί ρασῃα Βαιθαίοϑβ ίη οἷαςίς 
Βιγεπείρεγαπεταῖ, {105 εὐ ἡδυ4}} ρτς]ο, 
(οἴ ῖο ρεὺ οἴξατ σεῖα υςοτίτ. Ἐγδιο ἐπ ε5 δέ 
(οτίρτα {ΠΠπ|1π᾽ Ἀεἰςα!αρῇ τἔρ!ο Ῥαπείςαρεη- 
Πα ρτοΐεις, ἀε ἢγἀτίᾳ ατεὰ ρεύ οἷαςίξ 4 (ςΠ. 
8ὲ χυΐβ πιουτα! πὶ 4]}14 ΡΕΠΕ5 ΔῸ5 σεγαηῖ, 

πιίηίπγὸ ογοα {, 
Ἑαςείηίρεξία ποίςας Πγ ἡ τί8, 
Ωυληγηῦ προ ςἤχυμ οδ τ ἀεοτητηι15, 
Οατεγύπι υἱ ἱπσεπτίβ Πγ επίδ ἐπ είαπι ϑιγα- 

τίυ5 (ἀςεγάος ροίσίε, 
Μρίηέπεῳ «εὖ Βοίρβοταηίς ξαςίεπάα εξ 

«δρδγαῖίο ἀε ἀἰπιιπγχεγατίβ αητεα οςί5, πε ἀε 
ιίηίο αἰ δίπορε. Ετεπίπι τεπηρεγατίοτεβ 
πυᾶπι {ΠΠῚΠπππι|αυϊρίᾷ ἀίχετγίς δαὶ Βουυ πε, 
ῃεηίςε5 δί (4110 5 ἐχιίγεηιοβ τη ος ἔλεε ας, 
4ητ, Ωυίρρεςᾶ ρεπέπεγρδιες Ππείηἰάεηι δά 
Ἀπιίπέπη), ζ ϑίπορξ ἃ Βγυζαμεί δύ ΝΜ] αΠΠΠ|{- 

᾿ ΔΠΊ,αυἱ αἱςίηίοτεβ Δατο ηυᾶπι Βοιυεπ, 
ἔες δί (1ΑΠΠ{πτείδς 124. πΉΠ|Π 5 ετἰερτίπο εί5 
ἙΠ0Ο οἷς ἠϊςυηῖ, [)εἰπηαςῆις αὔς τ] 115 ττί- 
οἰηία αἱτ. δίχυίαςξ αππιρίετίης Τἀργοδηίς 
ἡραςί, εἰ τοττί 5. Ππγίτε5, α05 ΠΟ πγίπιι5 πλί]- 
ψθυς αυλτυοτ ροίψετίποαυί ἐχιεγίι5 οςᾶς δέ 

ΦΥΎΚΑΒΟΝΙΒ ΘΕ ΟἿΆ Α͂ΡΡ Η. 

σίου πῇ αίᾳ σταρακειμβνίω, ἃ δὲ κοὰ ψυχὰ 
μόλῃ δἣῇν πόπων τούτωμ ὅὴν ὅσα ὑψηλαὶ κοὶς 
ὀρεινεὶ, οὐσῖρν σίεῖ ϑαυμάζειψ. κοὰ γοῖὺρ ἦν “οἷς 
μεσημβρινοῖς κλίμασι τὰ ὅρη ψυχρά ὄξι, κοὶς 
καϑύλου τὰ μετέωρα ἐσϊαφη κἂν παεόϊα ἐς 

αὖ καππασὺκείας κοὰ σὸς Ὅο᾽ δύξε- 
νῳ ππολὺ βυρειότοβά ὄξι δΨ πρὸς ζρ" ταύρῳ. 

ἀλλ᾽ ἡ μδὸ βαγασϊανία, πσεότον σδ αίσιου με 
σαξὺ σπέσηον τόν τε ἀῤγαίου ὅρος κορὰ τό ταῦ 
ρου. ἀσαψιομ εἰ τεστου τῶν καρπίμων σῖ ή- 
δῇρων φύοι» καϊστόβ νοτιώπόλᾳ φὶ στον τινὰς 
ϑαλά ας στισῖοις ποισχιλίοις. τὰ δὲ Φὶ σινώε ἡ 
πες πϑάςοια κοὰ φὶ ἀμινσοῦ κοὰ φὶ φανα: 
ροίας τὸ πλίομ Ἐλαεόφυτα ὄξι, κοὰ ὧν ὥξομ 
δὲ ἣν δοίζντα τίὼ βακτοιανίω τὴ φὶ ὁγ. 
οἤχνῆς, ὅτω φασὶν δύπλοωυ ἀναε, ὥςτε πἰιὼ 
ἰνδεκίμ φόρτον ᾿απόῤκομκϑρύτα ἐς αὐτὸῳ, 
ῥασῖίως εἰς πἰὼ ὑρκανίαν κατάγεϑαι, κρὶς 
εὐὐ ἐφεξῆς πότους ΤῊΣ “πόντου σῇς δ στὸ 
σαμῶν. τιν᾽ ὃν ποιαύπίω εὕροις ὄυσϊ!χεμονίαν 

πόδι δορυδδονη κοὰ τὐὼ κελπικίω τέ σταρω 
κεανῖτιψ, ὅστου μησὲ φύςτοι ἄμπελθ᾽ ἡ μὰ 
σιλεσφορεὶ : ον «ὲ ποῖς νοτιωπόλοις σούτομ, 

κοὰ ἀϑιϑαλαήζοις, κοὰ “Εἷς {] βέασορου τα 
λεσφορέϊ. ον μικροκαρπτς δε ποὶ τοδὶ χειμᾶν 
γΘ΄ κατορυἥϊεται. οἱ ἢ σταίγοι τοι ῥ αὐτοῖς ζε 
οὔηριτανὲς ὀσιν ἀϑὲ Ὅρ᾽ σύματι Φὶ λίμνας φὶ 
μαιώτισί", ὥς τ᾽ οὐ χωρίῳ: οὖ ᾧ χειμῶν Θ- ὃ 
“δ μιθοισϊώτο Ξτρατηγὸς οὐΐκασε οὐ βαρξά 
ρους ἱστπομαχῶν ἀδὲ τῷ σπτίγῳ, ἦν αὐεδῦ κα 
σαναυμαχῆσαιϑόβος,λυθοντιθ- τὸ στάγου. 
ὃ σῖ᾽ δβατοδδονης (ἰ σουτὰ Ὁ γράμμα ππωφὲ 
ρετῦ τὺ τῷ ἀσκλκπιείῳ, δὴν τσανζικασταιξων 
ἀδὲ τῇ ῥαγίσε, χαλκᾷ ὑσρείᾳ σα ὃν πιέγομ» 
Εἴσις ἀῤ αὐθρώπων μὴ πάϑθετι οἵᾳ στα ῤ τμῖῳ 
ΐ τίνεται, ἐς πίω δὲ γνώτω ἰσϊὼν ὑσ)ρίαν" 
Ἦν οὐχ ὡς αὐάϑαμαᾳ ϑεοῦ καλόν, ἀλν᾿ Ἐπίς- 

σίειγμα 

Χαμῶν μεγάλου θὴχ ἱδρεὺς «ράτι Θ᾿ 
ὅσου ἕν οὐσὲ τοῖς γὺ βοασόρῳ συγκοιτί- 

ον πὰ οὐ ποῖς σ]χοιθμηβεσι τόποις, ἀλλ᾿ οὐσὲ 
σοῖς γ᾽ ἀμινσῷ κρὰ σινότμ. ποὰ γοὺ ἐκείνων 
δυκρα»»τόβδος αὖ εἰττοι “τἰς»σγολῇ γ᾽ οἷν στρα 
ἔχλλοινη» "οἷς κατὰ βορυδ υγυκρὰ τοῖς ἐοχξ 
“οἰς κελῃῖς . μόλις γοὺ αὖ τοαυποκλιν ες οὗ 
σποϊοκατ᾽ ἀμινσὸνοκοὰ σινώτἰ ὦ κοὰ βυζαὺ- 
σιον,κοὰ μεοσαλίαν,, οἱ τόν βορυδδούους κοὶς 
σῶν κιλτῶν ὡμολόγίμω τοὶ νοτιώπόδοι 5 

σίίοις ποιογιλίοις κοὶ ἑσηγαποσίοις. οἱ σῖξ κ 
υπϑρὲ σϊμίμα χομ»"Εἷς τοισμυρίοις, ἐωὺ πῶσ 

λάβωσι τὸ ἀϑὶ τίιυ παπποβανίω κοὰ ποὺς 
ὅρους δ ακεκαυμῆψης, οὗς οὐκ τλάῆους τῶν 

γιηρακισιλίων ϑετίου, ἐκτοπιοῦσιν τά γε 
βάκτρα, 
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108. Ε:ἢΞ- 3 85 ον Νὶ 58ν.5. ὅφ 
. βάκῥα,κοὰ τίἰὼ αῤίαν εἰς οὖ ἀτοέχοντας τό 

σῦς Φὶ διακεκαυ μῆνες Ξτιοῖϊίας τοισμυνοίσς, 

κοὰ σερχκιλιλίας, δους ἂν τό ἰσιμόλινδ ἀϑὶ 
βορυδδούα φισὶν εἰν ὃ ἵστπαρχος. ἐκτοεσομῦ. 
“ταὶ αβὰ εἰς οὖσ δορφοτόβος τό βορυδϑηύος κὼὸ 
φΦὶ κελα:κῆρ, συγστίοις ὑπ τεκισιλίοις εὐ δπισα 
ποσίοις θίρις νοτιώ πόρος ὄδιν ὃ ἰσηιμόβινὸς πτόϊ 
δρίζοντι Θ΄ κύκλο “ἢ διακοκαυμάίω (ἶ τί 
δύκοατου. ὃν φαρδὺ σῇ Φὶ κιννα μωμοφόρον 
ἐνδικῆς μάλιστ γραφεα)γοεήμεις σῖξ γε ἁδιδ εἰ 
κνυμᾶν μέχρι φὶ ἱόβνης μόλις οἰκήσιμα ὄντι 
σὰ ̓ αὶρ τίὼ κελζικίω, ἅττ ὃ πλείω δὴ) τὸςν 

, κα 7 - δὰ , ε μ 

σππακιχιλίων ὄξιν, οὗ Θ’ σ᾽ ἀγρῳαὲν4 ὃ λόγος 
Φὶ ἱδδνης ἐσι βορειότόδον ΕἾΝ τανε κύκλου οἱ- 
κάσίμου σιζοῖίοις τοισιλίοις ὑκταϊοσιοις. ἐσ: 

δὲ βάκῥα κοὰ τὸ σόματΘ- φὶ καασίας ϑα, 
λάσσπο, ἐς τε ὑρκανίας ππύμπτολύ τι ἀῤκτιν 
κὠτπόδᾳ. ὅτόβ τό μυχοῦ φὶ καασίας κοὰ δὶν 
ἀρυθνιακὼν κοὰ μαδικῶν ὁρῶν δεέχει στόβι ἕν 
ξακισιιλίους στεσίίος, κοὰ, δδκει Φὶ αὐφὶ ἧδα 
λίας μέλοι φὶ ἐνδικῆς ακτικωτόδον ἄναε σι! 
μέϊον, Εἰ πόλίπλοωυ ἔχειν σῆᾳ φὶ ἰνσϊκῆς σῖυ 
να ρυ,ὥς φησι ὃ δὴν πόπτων ἡγεσάμϑν Ὁ: τού 
σῶν τπτιτροκλῆς, ἔτι τοίναυ ἡ βακτοιανὴ χί 
λιᾳ σεζδια ἀδὶ τἰὼ αῤκτον ἐκτείνετοιι, τὰ σὲ 
Τὴν σκυθῶυ πολὺ μειζω., χώραν ταύτης ἐπε 

κενὰ νέμετοί, κοῖς τελόυτᾷ σχεῶὼς τίν βόρει 
οὐ ϑαάλαθαν,νομα δικῶς μὴν ζῶντα σῖ ὅμως. 
«σῶς οἰ εἰντόβ κρὶ αὐτὰ τὰ βάκηγα Φὶ οἱ» 
κουμβδης ἐκπίσηει, εἰν αν 2 διάσημα ὧδορ ὦ, 

στο τό! καυκῶσον μέχρι φὶ βορέας ϑαλάπας 

σῇ σκ βάκτρων ὀλίγῳ πλειόνων ἡ πετρακι 
σλίων » τοιῦ τὰ σαὶ προς εθρνΐτοι ἴρο" ἀὸ τῆς 
ἔδῥνης ἀδὴ τὰ ξόρεια οιχδιασμῷ, στοιέῖ ἡ παν 
οἵᾳ φὶ ἀοικύτου διάφτημα ἀϑὲὶ τό σΐᾳ φὶ ἱόβ΄, 

νης σρεδίασμοῦ » «ασϊίων ἐπ]χκιαιλίων ὃ, 
κπαποσίωψ. εἰ δὲ ἑάσειε σχίς τούς τι τετρακι 
ιλίους Ξαἀσίίους, αὐτά τε τὰ πιὸς Ὅρ] καὺ 

κάσῳ μόῤῃ φὶ βακτοιανῆς, ἔστι βορειότόδα 
Φὰ ἱόβνυς «ασῖίο;ς τοισχιλίοις τὸ ὀκτακοσίοις, 
Φὶ σὲ κελτικῆς Εἰ τὸ βορυῶγύος ὀκτοίκισίι" 

λίοις κρὰ ὀκτοκοσίοις. φησὶ σῖξ γε δἵππαρ- 
χΘ΄ ΨΚ] τὸν βορυῶονίω κοὰ τίἰὼ κελτικίω), 
φ)όλαες τιχῖς ϑόδιναξς νυξὶ σἴϑαυγαάζεδαι 
φῶς πό ἡλίου πόδι ςμῆνον ἀν Φὶ σϊύσεως 
ἀδὲ τί αὐατολίω. τοῖς δὲ χειμεριναῖς προ. 

“πδὶς πλέῖσον μετεωρίζει ἐὸν ἥλιομ ἀδὲ πτά 
χϑςφύνεα, ον δὲ “οἷς ἀτπίχουσι Φὶ μεοσαλίσ 

ας ἑξακισχιλίοις κοὰ πριαποσιοις. οὖς ἐκεῖν 6. 
μδν ἐστι κελποὺς συυλαμβαύει, ἐγὼ σ᾽ οἷ; 
μαε βρετανοὺς εἰνακ βορειοτόδους τῆς κελ΄ 

“ικῆς, 5 ασϊίοις χιλίοις πορντιζκοσίοις., σπτολὺ 
᾿ς μᾶλλον ὥξῃ συμβαίνειψιγν ἢ παῖς χειμόβινοῖς 

Βαξῖτα εἰ Δτίαπιδα Ιοςο5 80 (οττί 4 ἀ  Π αιτίοα 
{τ4.λΠ| 115 τείσίπεαιαττοῦ, στοῦ Ὁ φαΐ 
ποία! 4 Βοτγγίξμεης ἀἰςίς ΕΠ ρραγοίας εἰν 
ίς, Ἐχοίάξε υτίῳ 44 ργορίπαημίοτες Δηϊη]ο πὲ 
Ιοςοβ συᾶπι Βουγίμεπες δύ (ΠΔΠΠπ1| {τλά,, πα} Ὶ 
νι οὐΐο δί οἰξίῃρεητίς, πος χυίας [ἰλ}8 
ῬΡίοτνά αὐἰτᾶ «οηυίπο 415 εἴν, αμτάτη είτε 
1ὰ5 χαί του 64 τοπηρ ἐγατατηέρ τοτπηίηατ, 
ΡΕΙ εἰππιαπιοιη[εγᾶ [πα ἴσος ραττζ πηαχίπιὸ ἐς 
{εὐ ὲ ἀἰςίπτα5. δος υτίχις (ὰρ εἰ (Πᾶς ρίαν 

αὐτὰ υἱηπελά ΗΥΡετπίδπι, υἱχ Πα ΒίΓαθί ἐπα 
εἴἴς ἀεπιοηπίξγαπγιιβ, τας ΠΟ ΡΙῈ5 αἰὰπὶ πίῃ, 
4{ς πϑΠ πὶ εἰν, ΕἸαςς τατίο οἰγου!υπι ας 
μαθές δ ΠΠςπὶ εξ ἀεείατας, φαί αὐτὰπι ΗΥ οτσ 
ηία {65 ταίρι τα Π|0 5 οὐξίη σ ἐπ τίβ τηασίϑ 
αὐ Δαυήοπεπι ἐεχροπηίταν, δαπιῷ Βαΐίγα δ 
Οαίρῇ πιαιί5 πε Ἡγτςαηῇ οἰτῆβ δαπιοάσπι 
οπτηίπο ερτεπιτίοπα!ίοτα. αοα αυίάςπι ἃ 
{{πι (ὐὑαίρῆ πιατί5 δί Δυπιεπῆς ἃ ἱΜεαίςίβ πιὸ 
τίν 5 ἀἰ ας ςἰγοίτεν 44, 0δχ πλΠ! δ 5, δ εἰι8 
πιατίτίπγες Πση πιλοί5 δὰ ηυ]οπ τεμπεπ5 
υἱῷ ὦ [παάίδηι υἱἀετιπ εἴτε, εἰτειπιῆεχς ἀὉ [πὰ 
ἀία παυίσατίοηίβ οὐσίαι Παδεῦς ρο 0116, {, 
εὐτεογαπὶίοςοτ ριαέςξξιι5 Ραῖγο οἷς γα ας 
Ἰκ εσίο ετίαπι Βα (γίαπα γ}{ς δὰ δα]! ο πεῖ 
Παήϑ5 ἐχιεπαίταν, ϑογτΐα στο Ιοησ ὁ ἀπηρ! ἐσ 
οτε υἱτογίτς ραίςίταν, δύ δά (ερτεητείο πα! πιὰ; . 
τε Πηίτιιτ, Πςεῖ ραίξοταίεπι ἀποζς τ α, το, 

παπιὶίσίταν πο, { Βαξίτγα ρία σαοφ ἱποίάπε 
αὖ Βα τα δ Π(ταπιει αἰ απτία ἐ ὐαυςαίο τ} 
Δα (ἐρτεπίίοπαϊς ρείασιβ ρᾶυ]ο ἔαρτα πη] τὰ 
αυλίπούρεῦ δας τίαπαπι]ποδπι ἐἴ{ετ) πος δά 
{ταάίοτιπι ἀἰπυπιογατίοπξ φάμα αὐτὰ ΑὉ 
ΗἩγβετηία δά ἀαιπίοπεπι σοτηρυτατιγ,οηῇοί 
πητ ἀπηπηατίηγ αἰ Ταητίατιν ρεῦμα τἀ ΡΠ] ἐπὶ 
(αρτὰ Παάίογιπι πιπιεσια ρεῖ ΗγΡεγηίδπ,, 
{44,{δρτεπὶ τ ιτπὶ ὃ οὐ πσοπιῦτπις Βίας 
πγο ΠΉΠ|8. αιαταοῦ {ἰλ(. οΟπιίτιαι, ἐας ραττεβ 
συίάεπι Βαΐίτίαπο (ὑδυςαίο ρτορίπημεα Εγ- 
Ῥετγηία: ρίασα υἱοίπίοτεβ ἐγαης Δα! ο πη (ἴα- 
4ἢ5 τείθιι5 τα ΠΠἰ 15 δύ οὐπίπφοπείβ. Ρ]ὰ5 αὐτῷ 
αυᾶπι (ΤΑΠ ςα ὃ Βουνῃεπίςα πη] 5 οὗο 
δ οὐἰίησεητίβ. [γἱςίτ φατεπι Ηρ ραύςμι5 δά 
Βογυήμεηξ δί (1Α]Π{ τοτίεβ αἰίιίς ποδειίθα5 
(ΟΠ 15 (ρΙεπάούεπι Ὁ οςςαία Δἀ Οτἴιπὶ δίς 
τειη {Ππςείςετε. 801 Π|τἤ5 ααζεπη ΠΥ θετηί8 δά 
ΡΙαγίηγπ) (Οἱ εππὶ [εἰτὰτὶ ποῖιεπι σα δ (5. [π 41 
{Ἰληείθιι5 αατεπὶ ἃ ΝΜ] ΑΠΠΠ|ἃ (εχ πη Π| 5.5 δ τε - 
ςεπτίβ., 405 {ΠΠπηυ 642 ΔάΠις (1Α{105 αὐ θίτγαν 
τας ἔσο πετὸ Βείταπηοβ δηϊη!οηΐ ργορίπαιν 
οτε5 αὐ δίτγου σᾶ (18}{4 {τα 4. πο ΡΒ 15 πη ΠΠΐσ 
Ῥὰ5 δί συϊησεπείς, [Δ ρίπΚαυς ἤ5 πλῖτο πᾷ 
σίβ αί4επι ορυμεηίτς ςεηίςτ, ΒΥ ειηΐβ πετὸ 

ἀέρα 
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ἀϊτεδαὰς (οἹ εἰευσίιν εχ σὐδίτ5. ΟΟὐλίιοΥ δυτ 
ἀιλητίδιι ἃ ΝΜ] αἰ Π44. ποις πλ Πρ ιι5 δ 
φεπτιιπι, αἱτεγίουίδιι5 διε πίητι5 Πα π| τίν 
Ῥι5. Τιυ ποία εἰ τατίσπε υἱοίοτεβ εσπς 
απ] σπί χαᾶτη ΕἸ θεγηία. ΗΠ ς ααΐεπι Ργιῇεας 
κε έπ5,Π1Ππς Παρ τατίοΠεπι α ραᾶτίες Βιίϊαη. 
τα ἀα αὐ γτη πιασίς ἐρεζέαπτες Ιοτας, Αἰτίς 
ἸοησιίΠίπι πος ἐπ Ιοςὸ ἀΐεπὶ εἴτε Ποταγᾶ ςηαί 
ποκα! πὶ ἀἐςεπὶ δ ποιοεπι: πογὰπν ἀεςζ ὃζ 
οὐἷο υδ(0] χαατοίηίς εἰεαλξ ουδθίι5, το 5 Ὁ 
ΜΙ ΠΗ ἀἰίτατε ἱπαυί 4. ποιιοπὶ πλι}} Ὁ. ἃς 
«επταπι δά εὺὸ υἱ Βυίταπηί πιαχίπις δα διε 
πεγόεητοβ,πᾶσίβ αὐ (ςρτεπιτίοπεπι ααὰπ {{{| 
ἀἼοεάππε, Ν εἰ ἱσίτατίη εοά πὶ ραγα!]εἶο αηΐ 
εἴ Βείιείαηίς αα (ὐδιτςαίη), ις} π᾿ ἈΠ] Ὁ ρτὸ 
Ρίπησο. ἰέξαπι εηίπι εἰ ἰεσαπάπιηιν [)είπγᾶς 
«πᾶ, Βαείδηος αὐ (ὐδιιςδίαπι ργορίοτες εἴτε 
Δησ!οηί φιᾶπι ΗΥ Ρεγηίδαι {124 εὐ 5 πλΉ}}{|- 
05 δύ οἰξίησεητί5. ΗΠ 5 αὐτεπι δάίαη (8 {{Π15, 
΄υσ (αηταῦ ΝΜ Αἰ 34 Ηγθετπίδην, εβεί- 
εὐ ηλΠΠ|4 ἀπο εςίη; δ φυίπσεπτα. (5 ἐρτε 
{ττίρῇε {Π15 ἱπΊοςίβ,, ἀςο αὶ Βαζεγίαηίς, ἤδλης 
τπαχίπιοσγιπι ἀἰοτιπι  οΠσίταΠ 6πΠ|. 11ε] (Ο[ 15 

. εευλτίοπεπι πε) σοῦ! τε ροτε ίη ΠΥ ἐπ14]:- 
5 (οἸΠιτή 5 Ηςς παπς οππηία οει]ϑ αἱ πεῖ 
ἱπυροτίτο, Πα} (Πςοπιειτίςα ἱπάίροι ἀεἴσ παν 
τίοης, Ππουτ αητίιοσιπι ρογπλαϊτί σοπίςτρίςς 
ταητ, δ αυίτε5 Ρεγίςας Ππτετίβ σΟπηςῃ ἀἀγτηῦ, 
δί ρο[ειίοτᾶ δά ποίγα αἱὰ ατοτεην. ο΄ πᾶ 
“οόο ταητὰ οςοτῦ [οὐ ἐςίταβ ἰσγπιοπε τ] σλ. 
τα, τα! διι5 σοπέε ἃ πη] τ εχ σαῦϊο ἀρρατγεπιίς 
Βυς.Ἐχ ἀϊί5 αὐτεπι πιδηϊ(εἴξιιηι εἰὶ, ιὸ ἃ εἴ 
ἐδρίεπτιεν ἀεπιοπίϊγατίοπί σοπιγαάίςίγ, σαοά 
ἑάεπι σα ίίτα τπιαϊεδης, δέ αυσαίτ Δ6 ἀεπιοῦ. 
Πταιίοης (ππταπῖ: π΄ιρ εν τς Π1Ὸ Γλ εἰ πη ο πὶ 
ἑσπαύαπι οἰϊοηάετς πεἰίς τα  θ υδῷ ςαγοητεπι 
εἴ υδειπιπι. (ὐεπίστε οηίπι [παπποῦ αὐτι- 
«ὐηαῖς αασπίπο  ἐ εἰ ἢγεπηαί ει {ΓορίςιΠ ἰᾶσ 
ςείς, ἃ( Μεραίῃ επί ςοτταάίςετε, σαί ἐπ αυτα 
{{0 15 [π4ία ρατείδις υτί5 οσςσμτατί, δύ σδιγα- 
εἴα 5 απιθγδ5 σα εἴς ἄς, σα οηίᾷ Πογιπι πεῖν 
«τ ἐπ }}{5 [π΄ ας ραττίθιι5 σσείπσίς. (πὶ πος 
ἀίςας, ἐπηρεγίτ ἀἰςαηΐ. Ρυταγε επίπι διιταπηπα 
[ε ἀτπιεγηδ!! 4 Εετγε (ςσυπάππι αἰ πείαπι δά 
Ττορίςοϑ, ἱπάοίί εἴ, εο ἄεπὶ εχίίξεητε είτςι- 
[ο ἀζ οὐταὰ εἰ αἰ απτία Τγορίςί ἐπ τοῦγα Ὁ ςηαί 
πούίαϊί, π σαούαπι πος ο {{Πε πιά 4 πὶ ροηίτ, 
εὐπ| τη ἐρία ἀϊπιεπίϊοπε πταΐτο πηίπιις ἀεπιοη 
{γατιιπὶ {{τ (τὰ ἡ. ἱσίπεί ΠΗ ΠΠ| π|5, οδείσ {ε διι- 
τεπι (ἐςιΠάτππὶ 11} π|π| ἱρίαπι 4 θα ἰρίε εχίί- 
ταῦ, ηδ ηποα {Π|ε. ἴδηι εἴ αἱσίητί, τε} επί τίς 
σίητα Π}ΠΠ{ 5 οσίξει [ἡ ἀ 4, ποῦ ταπτᾷ (δὲ ἀἐ- 
(ἰλητίᾷ ἱπτετοίάειε ρος φυαητᾷ {Ππ αἴετιμί, 

ΤΠΑΡΟΝῖΙ͂Ι δ΄ ΘσΘΕΟΘΆΑ Α͂Ρ Η. 

ἡμόδιαες ὃ ἥλιος μετεωρίζεται πήχεις ἐξ. τ 
παρᾶς σ᾽ οὐ »οἷς ἀπίχυσι μεοδαλίας ούνακε 
«ιλίους στιδεπς,νὸ ἑκατὸμ, ἐλάήῆος δὲ ἥν ῥε 
ὧν οὐ τοῖς ἐπέκεινα. οἵ ( γΣ] Ὁ ἡμέτόβον λό 
γον πολὺ οὖν εἰρν ἀαῤκπικώτπόροι Φλ ἱδῥνης. δ, 
1Θ- δὲπυθὲᾳ σιςδύων, ΚΡ] τὰ νοτιώτονα φὶ 
βροετανικῆς τίἰὼ οἴκησιν ταὐτίω πίθησι, καξ 
φισιμ εἶν ἢ κακροτάτίω οὐταῦϑο ἡμόδανο 
ὡρῶν ἰσημόβινῶν σίεκα φὐνξα, ὀκτωκαέσεκᾳ 
σὲ ὅπτου τι ἥαρας ἡλιθ’ μετεωρίζετῇ πόχᾳο. 
οὕς φησιν ἀπεχειν Φὶ μεοσαλίας φυνακισιλέ 
ους κοὰ ἑκῶ τὴν Ξαδιος, ὥς θ᾽ οἱ νοπιώται τὶν 
βουτανὼν βορειότόβοι γούτωμν εἰσίμ, ἔτοι οαὖ 
ἀδϑὲ τόὶ αὐν ἥναλληλυ εἰσὶ γοῖς πρὸς τῷ κα 
κασίῳ βακῥοις ἢ Ἐπί ἅνος πλησιἱ νος. ἄρα 

σαι ὃ ὅτι Μ2] εἦὺ πόδι σϊνέμαχου συμβήσεσος 
βορειοτόδος ἂν Φὰ ἱόβνης εὖ πρὸς ζρ᾽ καὺσ 

κασίῳ βακτοίες, «τιόδοις τρισχιλ ίοις ὀκτᾶκ 
σίοις. “πῶςεβοντων οὲ τούτων γοῖς Ὁ μαοσα 

λίας εἰς ἱδβνίω γίνοντῦ μύριοι σἸυσχίλιοι στῶν 
Ἴχκοσιοι. τίς οὐ ἱσόρηκῳν οὖν τοῖς ἐπεὶ τόστοις» 
λἐγωὴ “οἷς πόλι βάκβαν ὧδ Ὁ κῆπος ἣν με 
γίσων ἡμόλῶν, ἡ Ὁ τξαρμα Ἵ ἡλίσ Ὁ ΤΣ] τὰς 
μεύυρωνήσεις οὐ παῖς χειμόβινοϊξς “ῃροπτοᾶς. 

ὀφϑαλμοφανῆ γαῖ πτντο: τοῦπο ἰδὲώτση, 
οὐ σεόμθνα μαθεματικῆς σημοιώστως, ὥς τε 
συωυξγραψαν οὖν πολλοὶ κοὰ τὴν σπταλαιῶυ Τὴ 4 
σὰ πόῤσικα ἱσοροαῦ δὴν κοὰ δὴν ὕςόρου μέχρες 
κοὰ εἰς ἡμᾶς. πῶς σ᾽ αὖ ἡ λεχθξ(ς δυσίαιμο 
νία δὴ πόπτων, ὡμολόγητο τοῖς ζεδτοις οὐ τῷ 
οὐρανῷ φαενομβύοις ἐκ δ ἀρημβύωγ δῆλομ, 

ὡς κοὰ (οφὸς οὐτπιλὲγά πρὸς τἰὸ ἀπτόσιειξιψ, 
ὡς ἰδιωυαμέντωυ ἣν ζατομθων, λαμξανον 
σος πρὸς Ὁ ἀγοσϊξξαι Ὁ ᾧυτουμϑῇ στάλι σ᾽ 

ἐκένν Σ σϊκίμαχεν ἐδιωτίω οὐσιείξα ὧδ ἔσλο 
μϑύν τὸ ἄπφρυν Ὁ Φιξϑν "οἴτοδν τὸ πλἐνδικὴν 
μεταξὺ κει δ! πὸ τε φθινοπωρινᾶς, ἰσεμεθίας 
κἡ Ὁ βοπῶν “ῥβ, χειμεοινῶν. μεγαδγνᾳ τε αὖ 
σιλὲγῴ φήσαντι οὖ "οἷς νοτίοις μόγισι φὶ ἐνό! 
κῆς, τάς τε αρκτὸς ἄγκρύσηκον! νὸ τὰς σκίε. 
ἃς αὐτισίτηυ, μὴ σὺ Ἑτόρου (ἃ τόταν μεσῖα 
μὲ ἰνδικῆ; συμξαίνφν. ταῦτα ἢ φαάσκονῶςᾳ 

ἀμαθῶς λὲ γεῶτ. πότε ἃ ἢ φθινοπωρινὴν 
ἐαρινῆς σα φόλν οἴεοῦν 7] “Ἅ διάσασιυ τἰὼ 
σρὸς τὰς βυπὰς,ἀμαθὲς, τε κύκλυ Τα 

ὄντος," “ἡ αὐα Ὁλῆς, ἢ τι σἸχεήματος Ὁ ἀδὲ 
“ἡ γῆν βοπικὸ ἀ Γ ἰσεμόρινδ. ὧν μεταξὺ τὰ 
ὅησι “Δ ἐν δεκοὶν ἐκᾶνος, δηχθγνῶς οὐ τῇ αὐαμε 
ῥήσει πολὺ ἐλάπζονος Φ δισμυρίων «τίδτωμ, 
συμβῆναι αὖ νὸ κατ᾿ αὐ Ὁ ἐκάνομγδπβ αὐῶς νὸ 

͵ “ » - -" δ - 

μίζ ἐχ ὅπ ἐκένος. δυοῖν ἡὰ ἀὴ τὸ βιῶν μυρε 
, ἘΣ Η ἊΝ κὰν. “ ; Ὧ , 

ἀδωυ δίαυ“Διινδικὴν, δὴ πεσ ἕν μεϊχξὺ ὅσα 
μι ἍΓΑ, 3 - Ἵ 

ἴς ο]χτήμαϊφο ὕσεν δ᾽ κὐτὸς ἐρακε πισέιν ἀν, 

φλ σ᾽ ν᾿ 

. . ταν 



ΒΥΒΕ ΒΕ σΥ ΚΥ “ 

φὶ σῇ αὖτ᾽ ἀγνοίας ἂν γᾧ πὸ μαησϊχμὸ φὶ ἱνδιὲ» 

κῆς ἀρκρύτήεῶι φέσκηυ 7ὲς αρκσς, με) Ἰὰς 
σκιες αὐπτιπίσην ὅτε γε τὸ τςν τακιχιλίσς 
“ποελθονί, ἀτὸ ἀλεξανόρείας. δὺς συμξαξ 
υῴν αἤχεῦ. τοιῦ τοῦ σἱη εἰστονας, δὐθύνζ πάλιν 

δκ σὺ ὁ ἵστπαρχος τρῶν ἀπὰ “ἢ χειμερίνδῬο 
“πικᾷ Ὃν θερινὸν δεξαμλνος. εἰσ ἐκ οἰόμαν Ὁ 
οἵῶν μαρτυρι λα μαθκμαίος, αὐᾳορολο 

γήτῳ αὐθρώπῳ, ὥς πρ Σ δα ϑῶγνος ππθηγα 
μϑϑως τ ἐκένο μαρτυρίαν ἐγκοίνονῶς͵ ἀλλ᾽ 
ἐ κοινῷ ἀνεΐθει χρω μβύου σῶς εἦσ μα τοίολο 

γόντας. ὧς γα ἐς 5 πῶς εἷὺ μα ποίως αὐτὰ 
λέγονϊας ἐλέγχων ὄξιν, ὅταν αὐ εκένωρ 

ἀπόφασιῳ δτποία πίϊεϊςι δέξωμῆν ἡμῖγσυνῳ 
γοοδῷ νινευὶ δὰ ἂν ὑπτοῦι μϑνοι πὰ νοϊιώταῖᾳς 
Ζ ἐν δεκῆς αὐτοίρᾳν τοῖς {51 μόρόημ, ὅπῇ εἰρῦ 

γιῶσι πολλοὶ, ἡ ταςπις δύκωσιψ, ετσεδ εἰξα μὴν 
πὰ συμβαίνοντα ἄποστα ἐπτὰ δὲ ὁ ἵστπαρχος 
δσῖῳν αὐ τειτσὼν τῇ “συοὔεσει ταύτηναυΐ, κε 
σατοαῦτια γ᾽ τῷ σὶδυτόρῳ ὑστομνήμαΐ καὶ συγ 

χωρξ,σκετῆξον τὸ ὥξου ὃν λόγου. φησὶ τοί: 

γαυ, οὐ ποιρόν δὴν ἀλλήλοις ἀϑὲ “ αὐτῇ ἴϑαλ 
λήλυ κειμϑωυ., ἐπεισϊαὺ ἢ μεταξὺ ἡ μέγα 
διάςαμα, μὴ διμᾳον γνωδδίωσ αι ὧδ» αὐνρ ὅ, 
Ζ ἐσὲ ἀϑὲ 7 αὐνό παραλλήλυ οἱ πόττοι, ὧν δὺ 
“7 κλιμά τἥν συγκθάσεως ΣΙ ϑατόβον Σ 

πόπτου. ἃ ἦα ὃν Τ:] μόλοίω κλίμα, Οἰλωνά 7: 
Σ συγγράψαντα Σ εἰς αἰθ,οππίων πλοῦ ἷςο 

ρῶν ὅτι σε τσηντε τὸ τερσαράπουζα ἡμόλῶυ 
ἡ θεοινῆς βοπῆς ΤΣ] κοουφίω γίνετῇ ὃ ἥλιος» 
λίγα } ὁ «ὅὺ λόγος ὃ γνώμονος. πῶς ὁ τὰς 
στ κας σκιᾶς [ω τας ἰσημεερινας, τον ́ -ι 

δῥαϊοδδονν συμφωνεῖν ἐγγιστ τῷ Φάλωνι. "Ὁ 
σῖ οὐ τῇ ἰνδεκῇ κλίμα μασῖψύα ἱςορᾶμ, μὴ σῇ 
αὐ δῥαϊοῶγνα. ἐ ὃ σὰ νὸ αἱ αρκίοιἐκᾷ ἀμ- 
φότόραε͵ ὡς οἵον τῇ, ἀφ κρυσῆον τῇ, πισδύοντες 
Οῖς πδδινξαρχου, μὴ διυκχ Εἶν ἀϑὲ τ αὐ για 
ραλλήλς κειονῦ “ἰώ τε μόδοίω, νὸ ταῦτα τὰ 
ἄκρα τ ἰνδικῆς, ἡ τοίναυ στέρ Ὁ ἄρκτων 
εἐμφοτόμαυ ὅτι Φρκρύσηηντρ, συμ απτοφαίνς 
“τοί “Εἷς ἀπτοῦσιν δῥατοῶδονας, πῶς πόδ! τό! 

οὐ τῇ ἰνδικῃ κλίματος δσῖεὶς ἀγφαίνετῷ. οὖ 

σΐ αὐτὸς ὀβατοΐδγνες, οὗτος γοῖρ ὃ λύγος τος, 
οἱ τοῦ κλίματός ὄξιν. εἰ σὶ᾽ οὐ συμυαπτοφαῖν 

νετο;, ἀπτηλλάχθω τῆς αἰτίας, οὖ συυαπτο- 
φαίνωτοι σῖξ γε, ἀλλεὶ τό σϊεἰμάχου φήσαν- 
“Θ΄, μησϊα μοῦ τῆ; ἐνδικῆς μάτ᾽ ἀγρκρύπης» 
ὥτὰ τὰς αῤκτόυς, μετ᾽ αὐτιπίπτηήειῳ τὰς σκι- 

ἐς ἅπόρ σαάλεφῳν ὃ μεγαῶρας, ἐπειοίαν 
αὐτόν καταγινώσκει, πὸ συμτεπλεγμῆλομ 
γομίζων ψδυσιθ’. οὐ ᾧ σμολογουμᾶψως κοὰ 
κατ᾽ αὐτομ πον ἱππάρχου. τό γε μίω αὐτι» 

“'πἤυ τὰς σκιὰς, ψόυσιθ- ἐμτοϊπλοκτοι, 

΄ε 

Ἐτυ(άςηι δυιτεπι ἱσηογδίίοπίϑ ες, ἀίσοτς πε] 
15 τὰ 1ο (5 [πα ίος υτίλ5 οσςα]τατί., πε σοπεγα, 
τίαϑβ ἀπηρταβ σαάοτε, Πα ργοστοσιεητί τες 
αὖ ΔΙεχαπατία πΠΠ0τ|5 υίπῳ [ἰατίαν ΟΡ τίη. 
σεῖς ηςίρίτ, Εο5 πετὸ συί ας αἰχεγπητατία5 
Ηίρρατγοῆαβηοπεπε ργοίεςεο ςοττίσίτ:ρτίσ 
πυὰπη ΑὉ Πγ ἐπταἱ Γτορίςο αἰ αἰπιιπηεη5, 
Ροίζεα ποη εχ η{{{π|ὰΠ8 ττί οροσίετε τείξε πιὰ" 
τῇ επγατίςαγ γετῦ, Ποπγίῃςε αἰἐγο!οσίο ἰσθδτος 
{ἰς Ετατοίίῃεης {Π|π|8 ρτεςίρος τοί τη οπἐ τ, 
ἄἀίςαητε, πες πιοῖε Παρ λπ|ὶ ςοπηπηηΐ ήπιεῦς 
[5 υδη!οασποβ ατεητς, Ὑ παπὶ εηίτη απο ἀᾷ 
εχ ατσιπιεητίϑ εἰς σοηίγα πη! οα αςητοβ,σιπα 
ΠΙοΥαπι (επτεητίδην, ΠΑ Π στα ςΆ {{{|πῸ 5 ρα’ 
ττοσίπαητζ ἀσαγοηίγαπηιβ. Νπης ἱσίτανγ πρ. 
Ροπεητοβ ρδιτεβ [πα ία;, πιαχίπιὲ ἐπ αιΠταίρς, 
ἐΐδητεβ ἥβ αυς [σπέδα Μίεγοξ ορροηΐ, ασποά 
Ρεγπιατί δί ἀίχοιᾶτ δύ ογεαάίαεγῦτ, σοὺς Πϊς π. 
ςοπαςηίεπεία ριοςηίδητ, ἀεπγοηί τα δέμηιβ. 

ῬοΠαιᾷ υετὸ ΗΕ ρΡαγςΠιι5 πίμη Ππαϊς ίπρρον 
Πηοπίπυης σοηττα ἀΐςοηβ, ροίξπνο ἀτιτη τα πη 
{πίςεουπο ςοπιπιεπιατίο πιίπίπιέ ςοςεά τς, δὲ 
ἢεςς ςοη[4εγαπάα εἰ τατίο, [πη χαίτερ ἔτεσι οιππὶ 
ἔῃ ἐοάεπι Ραγαί  εἶο είγοαϊο ἰασεπτες πππΠςε πὶ 
ορροπαηζαγ, σαᾶπη ἡ! ἀἐπὶ πιάσηα Τητοῦ {τ αἔ 
απ καθ μὰ ςορποίςί πὸ ρος αιοο 
ςαία εο ἀξ ραγΆ] [οἷο ἔτης [πε οἸ ἐπτατατηι σοτη. 
Ρατατίομς, χς ρεῖ αἰτογ Ιοσοσαπὶ εἰ ΗΠ οα 
ἰσίταν σαί παι ίσατίοηςίη Ἀειπίορίᾶ (ςτίρ τς, 
(ο] ἐπι δά ᾿Μεγο 5 οἰίηγὰ πίε σαίηταγη ὃζ ἡπτὰσ 
ἀτασοίιηᾷ αἰλίι! τορίςί ἀ{ )ά ποττίςετη εε 
τεδαίτ : πη Π οὶ σσος», ααεπὶ Ππουπηοπῦ το» 
ςαητ γαῖ οποπὶ αἴσιος, ἃ ἀ τγορίςαβ αὐτοὶ δζ 
Ξεαιπο ἐἰία! 5 πηγὰς ἱρίππηι Ἐταζοίξεπεπιὶ 
Ρτορὲ συπι ΡΗοπεςδεοιάατγε ; ἐρῇιπιαιγοπι 
᾿παΐίςς εἰέπτα, οὐπι ἃ πιΠἴο. τὐπὶτ εγὸ πο δ ρ 
(ο Ετατοίεπε τγαζατί, το ἃ ἢ ἀΐτασις Π]Ὶς 
πσία(ατ ςεηίεητ) οσςυ]ταταν, σαπὶ Νάτο οτς 
ἀϊτ ποῦ ἤσετί ρος αὐ ετος, δ ἰρίρ [πάτα ἐχ- 
τγεπιίτατες, 0 ἐοας χσεδηῖ ρα] εἶο. Ουοά 
{4 ἀπαδι5 υτ[15 αἰΠρατετίθιι5 Ετατο ἤεπος 
Ρατίτεγ οὐπὶ τ ἀϊςεητίδι5 ςσ(ξητίς, αι πᾶπὶ 
τπιοῦο ἄς ἱρίο [παία εἰίπιατε πεῳ ἘτατοίΠε- 
πα, Πος 15 ἀεισιοπίνγαι ς΄ Εἴας εηίπι ἀε εἰ (- 
τηαῖς τατίο εἴτ, 5. αὐίεπιὶ ποη ἤπια ἀεςείαταϊ; 
αἀἰίςοάατ ἃ κατα, (τἀ ποπ υείφ [πιὰ] ἀεοϊαγαῖς 
πογῦπιοαπιὶ Γ)εἰπιαςῇι5 ἢ. ΠαΠ14 [πάία Ραγ- 
τα υὐ΄λ5 Οςσατατί, πεις σοπίγαγίαβ πη οχαβ 
κλάετς ἀίςατ, ας {πἰρίςαιας εἰ ΜΜεραίῃε" 
Π65. {ΠΡ ΕΥ̓ ΓΔ ΠΊ σίι15 ἀἀπιηδί, ἱπτρἢ οἰταπι τ 
Ρυϊδη5 πιοηάδοί, ίη απο δύ (ξοπἄπὶ!ρίππε 
Ηἰρραγςῆιη πιδηΐξοί ἐξ πος συοηὰς σϑητία- 
τίαβ οαάετε ψπιρχα5, πγεπαδοίιτπι {πη ρ! σαπίςς 

Ετεπίπι 



ΦΥΚΞΚΑΒΟΝΙ  ΠΈΟ 6 Ά ΑΡ Ἡ-: 7: 

Ειτεηίπι πἰἢ ἱρῇ ΝΜετοε ορροηίζ, ἐχέζεπια [π, 
«ία πιασίβ αιιὰπι δύ επε ὦ διπετ ςοςεάετε αἱ 
ἄετχαι. Ἐτίη (ςαπεηπτίθι5 σαίάξ σαπὶ ἐς εἰ(ας 
ςοπδτιιτ, ἀεὶ εαάεπιὶ τεάαγσατίς ἃ ΠΟ 5 ἀ οί, 
το] ({{|5 ατίτατ αρρ οὔ το η δ 5,ε} σαο πεν 
Πυαηϊαπι εἰξ ςοπίςηπεη5 ἱπέετι, ἵΝες ἐπίπι ἃ 
ἃ Βαδγίοπε δά Ταρίαςα απαΐιου ΠΉΠ{4 {4 6. 
δί ὁξίησξια εἴτε, Βίης πετὸ πετιία5 (ςρτεπετί- 
οὔ πΠ,,46 Αὐπιεηίοβ πιοητεβ πη} 3ς σα πτιπη: 
{ἐπαίξ, ατ εχ Βαδυίοπε ροΥ ἐρί{π|5 πιετ4 απ 
Δα πιοητεβ αὐ ίςοβ ρί τὰ (εχ πη}Π10.{{πε. ἵΝες 
ἃ Τπαρίᾷςο δα πιοηῖο8 τη]]}ς ἃς ςεητῇ, Ετατο- 
ἤϊπεπεϑ αἰε, 4 τε! εξ αι 48 ἱπιπτεηῇιν 
τατίϊ, [τὰς ἱπτεητίο εχ ποη ἄατὰ (αρρο{τίοπε 
Ππόποηοϊπαίξ, εσ τ πε Ὁ Ετατοπῆςπες 
Ὑπαρίας ἀςξεϊαταιίς ἃ Βαθγίοης δά (ςρτεπετί 
οπξρι!υ[{ τα ἰδ, χαάίαον δ φαίπροτίβ [1λ4. 
ἑλςζτς, Γεἰχίπς δητί ας ςΟίοπδΠ5 τα 15.006 
ἐὰ αυα αν Ετατοίμεης ἀϊςαηΐ ρτοίειτ ἄς Πρ] 
ἴο τειτίο, ἰεα ΠΡ  ἐρι δα στατία ἀεοατατί ΟΠ ἐπὶ 
βηπροίεαα ἱπσεηίοίαπι {αὐ πει σης, Π1Ὸ παπ 
ριααξλυ ίςαπεηβ ροΠιίοης 1,Αἰτί δύ πηᾶνίβ 
ΕΧ ζοΙυπτηίς, Πᾶς πεὰ οὐ π ἀπ85 ἰη ρᾶττεβ 
ἡϊαί4εης:  ππαπὶ αι ἀς Βογεα οπη, αἰτετᾶ ας 
τὸ δυτίπαπι ρατίεπι ἀρ ρε Δ η5. τ πλττιπὶ τον 
τασι τπττάπ αι πη ΡΟΥτίοπο5 ροΠ 665 ραττίτε 
Πἰτίταν, Εα5 πειὸ {σ Πα πιοσαῖ Ἐπ αυΠτίηος σαί 
ἄεπὶ ραττίς ρτίπηαπι ἀίςςἢ5 Πρ Ί ΠΠπιπὶ ἡ ἀ18,(ς- 
ςαπάπιπὶ αἰ Αγίδηδπι, απο ἀεἰςτίρείοης Πα- 
Ῥεπτίαοί!επ|,απιραγτιπι Ἰοηρίττά!πζΑς [Δτί, 
τιαάίπεηι τεάάεις παἰαίτιπιοάο τπεγὸ ΠΟ ΔΠ| 
δὰ Πσυταπ,, πε! ατ ςἰοπτία ρτς ἀίτι5 σεπιειγίςαν 
Τειτζαπι εηίπι [πά!ςαπὶ εχ [αἴα 1Π ἀσυταμη ρ εν 
εἰεπιρουτίσί, δι Ποπιροίάεπι εἴς, αιπία]αἴεγα 
Ραττίπι ἃ πγατί Αἰ Πππη τα, ὅζ αιπέγίηο δζ οτίεην 
ταί. επὶ Ππποίὰ πιίπίπιὸ τίραϑ ασαΐ : τεϊί σα 
δυζειη ρϑττίπι πηοπῖς, ραττίπι Παπίο,ίς οτίαπι 
ἔογπια ρεῖ [{πεαπὶ τες, αἰίηπα ἐπ ραᾶτῖς (εγττα» 
τ. Ατίαπαπι πιοτὸ (τία πιοπιίιπι μα εητς Ιατεν 
τὰ, {υα Δ ρετάπςοοπάήδπι ρεύ πιατας αἰ Αητίς 
ῬΑγΑ {1625 ἱπίεν (ς ΠΙπεἀ5 ἤσυτᾷ » ςὅπιο ἀ{Πίπια 
{ϊπ|. (σπὶ αὐτεπὶ οσςίεηταῖς Πσηί5 ἀεΠηίτε 
ΠοηΠαΡεδῖ, σαία σεηΐεβ ἱπαίςεπιίς πιταηῦ, 
{{πεὰ συλάδιῃ τἀπιεη ἃ (αίρη5 ροττίβ δά ἐχίγε 
τηΐτατεπ (ὐατπιαπίς Πηΐεητῖς, ΟΠ τίπιια8 ρδγῖα5 
Δα {παπὶ ΡεγΠσαπη πιαπίξείξατ. ΗΙος πειὸ ἰδτας 
ποςαῖ οςοίζιαϊ ες, πετίπς δατ [π, οτίςπταῖς, 
Ἰπαίςσοπι δυτεπη ἀ{Πππτία. (4 εἴς ραν 1} 6]α τε! 
Πα ποῃ ἡ{ςίς., πες αυοά πιοητε, ἢες σοί 
πγατί, (εα ἀπιιπὶ το ἡ Δα ΠΟ Πᾶγο, ΑΙ του απὶ εν, 
τὸ δ τίπιπι, ἤπης π πιοάαμη ρετεξία “πᾶ, 
«ἰλπν[οτπηὰ (ςοιπάπτη το 465 Πρ Ππππγ, Ὁ εἴ- 
ἐςξείυ5 τεττία ΠΟΉΠα ρίατο5 τε ας ΟΡ ςαυίαδι 

"ὁ ἣ εἶ μὴ πῇ μόδόμ αὐταίρᾳ, τ ἈΚ συϊώης νῷ 
ζώτόνα εἰναι πὰ ἄκρα τ ἰνδικῆς συγχωρῶμ 
φαένεπῇ. τὸ ̓ν ποῖς εξῆς 3 πόδὶ 7 αὖ δὴν" ἀύνχεαι 
ρῶν," ταυτὰ λὲγά τοῖς ὀξελεγχθᾶσιν ὑφ᾽ ἡ 
μὼν, ἡ λήμμασι πεξοαιρῆ τῇ ψδυσῖεσιψ, ἡ ἀϑι-- 
φόν4Ὁ μὴ ἀκολυθδν. ὅτι καὶ τὸ ἀὴ βαβυλῶ» 
νΘ’ ἐς ϑέψακον ΕἾ σαδῆος τεβακισιλίους 
ὑκϊακοσίος, γύτόύθᾳν δὲ γεὸς τίὼ αῤκῶν ἀδὶ 
σὰ ἁρμλύια ὅρῳ, χιλίσς ἙΚΩΣ ἀκολοθᾷ ὁ ἁὰ 
βαξυλῶνος ἀδὲ “ σίϊ αὐτὶ μεσιμξοινδ, δὲ 

ῤκίυκκ ὁρν πλέιας Εἶν Φ ξξακισιλίωρ,ὅτε αἱ 
ἀρ ϑαιψάκο ἀϑὲ τὰ ὄρῃ χιλίωμ τὸ ἑκατόν φπ 
σὶν δδαγοῶγνης, ἀλλ᾿ ἄναξ ἴ, λοιστον ἀκαϊχμὲ 
“πρητορ.ὡς θ᾽ ἡ ἑξῆς ἐφοσῖθ΄ ἐπ μὴ δι δυμθύου 

λήμματθ' ὅκ αὖ ἐπβαίνερ, ὅτ᾽ ἀπεφίωᾳ 
“» ὅσϊαμδ ὁῥατοῶφνας δ ϑάψάακου τ βαέυ 
λῶν’ πῶς αῤπίος κεν πλειοσίμ ἡ τεβακις 
«ιλίοις "ὦ πονταποσίοις σιχδεοις ἑξῆς ὃ σίωα 
γορῶν ἀϑὶ τοῖς αὐ χοζοις πίναξιν, ὃ τὰ λεγό- 
μῆνα συ Ὁ ὀῥᾳρῶφνος πεοφόλετ πόλι ἢ 
ῥίτης σφραγίσδος, ἀλλ᾿ ἑαυτῷ κεχαραγμθύως 
“λα τίω ἀπόφασιν ππῶς αὐαπροπίω δ. 
φυῇ. ὃ μὰ καὶ ἀκολσθῶμ τῇ θέσει σῇ πεοάρημὲ 
ν᾿ τε ταύρο χὰ “Σ ἀρ καλῶν ϑαλαπης, δὲῳ 
λὼρ πῇ γραμμῇ παύτη πίἰὼ οἰκομθύω δίχα. 
τὸ καλεί(ὰς Ὁ μδν βόρειον μόβ(Θ’» Ὁ δὲ νοπε, 
ον 5 πειρῶτῃ του ἣν ἑκώ πόρου πάλιν τίμναν 
εἰς τὰ διυατὰ μόν. καλᾷ ὃ ταῦτα σφραγέ 
σῖας. (ἶ σὶα τό! νστίου μόδας πρώτίω εἰπσὼμ 
σφραγίσία τί ἐνδικίω), σίδυτόδαν ὃ τ αξε 
ανἱι ἐχέίας τὶ δὐπρίγρα φου ἴσιυσν ἀμφο 
“ὅδων ἀγόναῦαι "ὦ ἀῆκθ- "ὦ “πλάπος: βόστομ 

σῖξ ἴινα τὸ σῆμα ὥς αὖ γεωμεβικοός. τέὼ μϑὼ 
ἃ ἐνδεκίω, ῥομβοφσῖα φησι, σὰ ἡ  πλόυρῶῳ 
“ἂς μὴν ϑαλάᾳ κλύζει τῇ τενοτίῳ (ἶ πᾷ 
ἑώᾳ, μὴ πων κολπτώσί ἐς πϊόνας πτοιόσποτὰς 
δὲλοιπὰς τίω μν Ὅρϊ, ὄρει, τίω ὃ Ὅρϊ ποτὰ 
μῷῃ, κου) τοιῦϑτι Τ᾿ δυθυγράμμο ἀήματθ’ ὑ» 
στοϊισωζομθύου. τί στ᾿ αῤιονίω δρῶν πάς γε 
Ῥές πλδυρὰς ἔχεσαν δύφνυεῖς πεῶὼς Ὁ ἄτι, 

λίσαι ἡδαλληλόγραμμον χῆμα. πίω δ᾽ 
ασΐρομ οὐκίχων σημείοις ἀφορίσαε οἵᾳ Ὁ ξ 
γταλλαυ ἀλλήλοις τὰ ἐθνψ, γραμμῇ τινι δ, 
μως σϊηλοῖ τῇ ἀρ καασίων πυλῶν δὲ τὰ ἄς 
κρα τ καρμανίας πελδυτώσῃ τὰ συυάσηον 
“σα πὸς Σ πρσικὸν κόλπου. ἑασέριον μῆν ἕν 
καλέ ᾧϊο ᾧ πλδυρὸμ, ῶου ἢ Φ τος Σ ἐνσιρ, 
“ἥδάλληλα σῖ οὐ λέγει. οὐδὲ τὰ λοιπαὶ τό, τε 
Ὅρ᾽ ὄρει γραφόμϑη κοὰ πὸ τῇ ϑαλάῆα, ἀλλὰ 

μόνον πὸ μὲν βόρειομ, πὸ σὲ νότιον. ὅτω σ᾽ ὁ; 
λοσιόδε τινι τύπῳ τὼ δ δυπτόδαν ἀρ δισδὺς, 
σφραγίδα, πολὺ ταύτης δλοοιδῥἐΞόβου ἄγε 

ϑῳσι Τ᾿ ῥίτίω σφραγίσιᾳ ΚΖ] πλείος αἰπίας» 
πρώτίω 



ΤΙ ΒΕΞΝ 

πρώτὠυ μἷ τὴν λιχθθσαν ὅτι ἐκ ὄν κοινῶς 
ἀφώθιστκι ἡ ἀὴ καασίων πυλῶν ἀδήκαρμα 

νἱαν ἥτις κοινή ὅδε τοίτῃ, πεὸς ὄν τὴ σίδυτε 
ραν σφραγί σία πλόυρων, ἐπ αειθ᾽ οἷ, εἰς τίὼ νό 
ἅωομ πλόυραὺ ὃ »τόβσικὸς ἐμπίσηειτολπ Θ’ 

ὅπτόρ νὴ αὐτός φησιν. ὥς τ᾽ ἰυάγκαςαι ἐκ 
ξαξυλῶνος λαξξν γραμμίω, ὡς αὖ δύβθέαν 

σινα σῇ σύσων ηρὰ πόῤσεποόλεως μέχρι στῶν 

ὅρων φὶ καρμανίας κοὰ τῆς πόβσισὺς» ἡ διως 
το ίω ἕυρᾶμ μεμετρημδύἑω δσϊὸμ, στ δῆωμ ὅς 
σαρ πτἰὼ ολίω μικρῷ πλειόνων ἢ φυναπισχιλέ 
ωψ.ἰω νότιον μϑὸ καλέ; πλόυρων, σπεκράλλησ 
λου σῖ ὃ λέγει τῇ βορέιῳ, σϊῆλορ σ᾽ ὅτι ὃ σ᾽ 
ὁ δυφράτεις, ᾧ ὁ ἑασίσιον ἀφορίζει πλόυρόμ, 
σαύεγγυς ὄλιῳ συθείᾳ γραμμῇ. ἀλλ᾿ ἀ Ἴ ὃν 
οῶρ ἀδϑὲ τίὼ μεσημβρίαν ῥυεὶς εἰτ᾿ ἀϑισρέφει 
“πθοίω, κοὰ πάλιν πεὼς νότον μέχρι τὶ εἰς θά 
λα ῆαν ἐκβολῆς. σϊηλοῖ ὃ “Ὁ μὴ δύβώτπτορου Ἕ 

ποταμῇ, φράζων Ὁ σῆμα “τὶ μευτοταμίας, 
ὅ πτοιδσι σνμπήσηοντες εἰς οὗ, ὅ, τε τίγρας ὦ 
ὁ δὐφράτεις, ακρεσίῳ υταραττλήσιον, ὥς φη- 
σι ποὺ κὴμ τὸ ἀῷὸ ϑα ψάκε μέχρι φὶ αῤμφνί- 

ας, ὁδὲ πᾶν μεμετρημλον ἔχει πὸ ἑασέοιομ 
σπλδυρὸν ἡ» ἀφορι(ομφνομ «ποῦ τό ὄνφράτα. 
ἀλλα φυσι ἃ πρὸς τῇ αῤμρνίᾳ μόβ Θ΄ ὁ ποῖῷ 
αὐκιικοῖς ὄρεσι μὴ ἔχειν ποίου ὄξι οἵᾳ το ἀμέ 
Ὅκατον εἶν. σὰ σῖη π αὐτὰ πτοιῶπτο, τυπωσϊῶς 

φησὶν ἀγ δι σϊόναι τί πηρρίπηεν μερίσϊα, κοὶὰ 
αὶ ὁ τὰ οἹχτήματα ᾧ φησιν ἐκ πολλῶμ συωά 
γεν ἣν ἐὺ σχθμὲς πραγματευζμνων τι» 
νας Οἱ αὐιτπγράφος καλέν. ἄγνωμον στα 
σίοξειγν οὖν ὃ ἵππαρχος σεῶὼς τὴρ τοιαύπημ δ’ 
λοσχέρειαν γεω μετγοικῶς αὐζελέγωψ. γὺ ̓ὶ χοί’ 
οἷν εἰσίφναι ποὶς τὺ ὅπτωσοαῦ ἀπαγγείλασιμ 
ἡμῖν τίὼ Ἔ πόπωυ φύσιψ. ὅταν ἢ σίη, μεσ δ 
ὧν ἐκέν λέὲγῴ, λαμ βανᾳ τὰς γεωμεβικας 
αὐυοϑέσεις, ἀλλ᾿ ἑαυτῷ πλαάίῶς ἐκφανέςερον 
εὧν τὸ Οιλοΐμομ καπταμίω ὑοιγ»,ὃ ἦδ στὰ ὅτως 
φησὶ ἢ βίτην μεοίσϊα τυπωοϊῶς ἀηγ δισν ον, 

μυρίων «δίων ἀν καασίωμ πυλῶν δὲ Σ ἄν 
φρώτπηψ. ἡ ] μόβος ἡ διαιρῶν ὡς αὐα γεγραμ 
μϑϑΐω «(ρε τίὼ μέτρησιν, ὅτω τίθασιμ ἐμιστος 
λιν τίὼ ἀρχὴν ἀν Ὁ δύφράτε ποιησάμϑνος, 
κοὶ φὶ 2] ϑάψακομ οχ βάσεως αὐτόν, μὲ, 
λι ἡὰ σῖὰ Ξ “ἰγρισῖθ΄, ὅπ ἀλέξανοθ’ διὲὲ 
βη, σχσῖίος χιλίας κοὰ τετρακοσίος γράφει, 
οὐ τόυθῳν σ᾽ ἀϑὶ εἷὺ ἑξῆς τόπος οὔκ γαυγὰ» 
μήλων κοὰ πο λύκο κοὰ αῤῥμλωμ κοὶ ἐκβα- 
παύων" σίρε Θ΄ ἐκ 5 γαυγαμήλωμ ἔφυγε 

μέλοι κααπίων πυλῶν, «ζὺ μυρίος ἐκπληροῖ 
πριαποσίας μόνου πλεονίσας. Ὁ υδὺ σὰ β΄. 

θείου πλόυρου οὕτω καταμετρέῖ, οὐ παράλ. 
Ληλου γοῖς ὄρεσι ϑεὶς, οὐσὲ τῇ σῇ τελῶ κοὰ 

ΕΓΟΥΝΏΩΟΥ 8. 7: 
Ρχγίσιαπι φυιαῦ αἰζίαπι, σι η απο ἃ (αίρ 5 
Ροττίς υἱῷ ίῃ (ὐαγπιαηίᾶ σχεαῖ,ποη ἀροιτ αἱ, 
Πηίτα εἰ, ιιο τουτίο αὐ {9 (σου πάυπι Ατοτ 
ςοπιηΐϑ εἰὲ, Γ εἶπάς αυία ἤπιε Βεγἤ (5 1Π διὶ 
{τί πιμαι ἰάτιῖ ἐπεί ας σαοα αυΐαῷ δύ ἱρ(εἰαίςίε, 
Παρ πεςοίατίο ἱπάιιευ5 εἴ ἡρίαπι ἐ Βα γίοης 
{{ποφπγ,Ρετίης ἃς τεζΐδλαν ηιλ πἀ ρεῖ δυίᾶ ἃς 
Ρειίερο!η,υῳ δα (ὑἀγπναηῖα δ Βεγαἱς τεῦ" 
πλίπο5 ςαρεζο, 1 ἘΠῚ ΠΑ Πὶγορογε πὲ ροῖς 
γαῖ, αια τοῖα ρϑπῖο Ρἐ τ απ 46, ποιιίες 
τα Πα ἐχταῖ, φαοα ηυίἀςξ αυήίγαϊς ἰατιῖς τιοςαῖς 
(ρτεγᾶ ραγδ] οἴ υπι εἶυ5 χα ἃ Τερτεπετίοης εἴ, 
ποπιπίς αἰεί (εὐτυπι τ εἴξ, σα πες Επ’ 
Ργαῖος 00 [ἀτ5 ἀεβηίε οςοίατπιπι, ρεῖ τς 
Ππελπιρτορε {π᾿ τευῦπι ἐπι σεδας ἱπ πτετία 
ΡτοΠιυεης, θείη ἀξ ρεγ οὐίιππι, 86 τατ{π5 ἐπ δι 
ἢτᾶ ἀεβεύείςαν, σαοδα εἐγυπιραῖ π πλατς, Νοη 
τεύξυμη αὔτ πη 5 οὐδε α{ς πηοαίιπη, εἰπὶ ΝΜ] ς 
(οροιτηγία' πτυπι Εἱοαυίίαν, φασι Τ ἱρτίς 8ζ 
Ἐπρμγαίες ἔπ τη ςοεπητοδ ἐβίςίιηι πδαϊσίο, 
αὐ πη αίε, ππγίϊς, Αταυΐ πο τογαπι οςςίάεητα 
ΙεἸατας ἃ ΤΠαρίαοο υἱσείπ Δ υπιειίααιν ἀἰπηοπ 
(πὶ μαδοεῖ, σού Πρ ναῖες ἱρίς αἰ ογτηίπατς, 
δεάσυδηῖο {τ ρᾶτ5 8} Δυπιοηία δί πηοηιίδιις 
Διάίςίδ5, πα εῖς ἔς ποραῖ, τ πη ποηα τπεηΐα 
ταῖὰ [τεσ ίτ, Ὁ τι85 Οἱ το του Πα (ς ρατείςυ]λπι ἢ 
ἤρυτα πιοάᾶ εἀα{ΠῸ γοἔεντ, Ετοπίπι ἱπτογααῖν 
[2 εχ πτυ]είς [τίοπες αιταί δ πὶ (τὰ Εἰζτθι15,4 ο. 

ογοραίης ἀἰςίτ, 145 Ππε :πἰςτίριίοης εχίΠδιες 
ποπηίηαί, [ργαῖο πτεητίς ΕΠΙρραίςῃας εἴς υἱσ 
Δείατ,οαπ δα Πδης ροτίς οᾷ τἀτίο πε ηῚ υπα 7.4 
ὅληι ρφεοπιειτίςα ςοηιταίςαί, Π ΄118 5 ΠΡ εΠ 
ἐλ ε(ἰ στατία, αι ΠΟσοτι Π ΠδέτΓα ΠΊ ΠΟ 5 ΠΟ 
ἀο ροϊϊετγίτατί ργοάδίφεγαπι, σα άο ἱρίτιγ εκ 
ἦ5 χυα {ΠΠπ ςΟ πιεπτθίδί, σεοπιείγίςας πιίηί πιὸ 
«ρίι παίει ίαϑ, ίς 4 { ίπιοει ἤποδ5, πηι το πὰ 
δρεγτίας ἐχρ!ςαῖ απίπι, ΠΠς χυίάεπη τεττίαπι 
ποςραδοραιτίςυ !ᾷ ίη ἤριυγο πτοάππι απ 
τοίογι, ἀοςςοὶ πη Π{π Πα ίοτα ἃ ροτιίς (λίρής 
δα Ευρἤτγαις, Βατείςυ]ατίπι πιοτὸ ἀίυ! 4εΠς τα πς 
4υδηι ἀς(ςτίριαπι γέροι [είς πὶ ἀίπηςηῇον 
πειῃ τς υἱος ποτία αὖ Επιρίγαῖς ἐπίτίι πὶ ροηἑτ, 
δύ τγαπίϊτιπι εἴα ρεγ Ἱ Παρίαςαπι ϑείεῃ5, [5 
δα Τίρυίεπι χιίάεπι 4 τγαίεςίς Α]οχαπάογ, 
ΔὙΠΠε δύ φυλάτίηρεπία [44 ((εύτ, ΕΠ ης τες 
τὸ δή (πςςεάεηις5 ἱπ4εἴοςος ρεῦ (Ἰαπραπιεία 
δί Τγευπὶ ἃ Ατθεία δέ Ἐςβαῖαπα, συὰ [) 8» 
τία5 ἐ (Τισαπλε} 5 ἔσρα [αγγερτι οἱ αἴχις δά 
Ροτῖα5 (ὐαίρίλ5 ἀοοεηι ΠΏΠΠ| ἘΧρΙεΐ, ττεςεητα 
ταητιπι ΔΡΠαάαδπιίις λάεηβ, 1 ας ΄υίάςπι 
Δα Π]ΠΟπᾶγε παπο πιείίταυγ π πὶ οάπιπι, ΠΟΠ 85 
ημαῖί πιοητίθ 5 Δ πτίᾳ, μος εἰξ ραγα!!εἶο 14 
(οἰ Πος4π5; πες ἰρία χυίαεπι ρεῖ ςοΟΙ πτπδ5 δ 

σ Αἰπεπᾶς 



γΑ. ΞΤΒΑΒΟΝΙΣ 
Αἰμοηδδ δ. ᾿ἐδοάιυμι ποι. ἔνδαι “1 πα ραΐοιι8 
σαπίταπι ἀἰατ ἃ πιοητίθιι5, ποῦς ποτὸ δ ἃ 
“ΓΠαρίαςο υἱὰ δά (ὐαἰρίαβ ρογίδβ ςοίῃςίάιτητ, 
Ε]α αἰιῖτοπὶρατῖοβ πιοητί5 δα (σρτοπίτίοη εχ’ 
Ροίϊεε πππε, δὲς ἀχυ!οηαγς [2ττι5 φδς, πος ηυἱ 
ἄσπι αιπγίπυηι (ἰη Παίς) αὐ πᾶτε σαρέτε ΠΟἢ 
Τίςει, χαία Ρετς5 1 εογοίἠατί πος, Δ τὰ ΒΑΡῪ 
Ιοπεροῖ δαί ἃ Βεγίςρο!ἐπ ὃ Βει Παίς ςου- 
Πηία, ἃ (ὐλυπιαπία [Π44,οΠς ποι ΠΠΠ{Δ δ ἀπ’ 
«εητα, Πποή οι γίπῦ ἀρρε Αγ, σπντπιε Δι’ 
Πείμα πὸ ἀίςατ ραγα ΠΕ] ἐερτεπιτίοπαι , ἀἰοτς 
Ρδητίᾷ υοετὸ ἰΙοποίτάἀίηίς επεηίγε, ίάςο ἱπηιϊητ 
ἄς (οριξιτίοπα!ί δ αυἰγίπο αἰ οτε ροῆτο, φυΐὰ 
Ἐρἤγατες υἱῷ Δά αυο 48 ἐραοία ἐπ πιευίατς 
Ρτοῆπεηβ ποτα πο! παῖ α Οὐεσπη: ποτ εχ 
τιατἊτἰπ|5 1Δτογίδι15 οοςἀεηταῖς ργίπτιτη ἀΐσε 
το ἄεαυο ἀππηύπεαῃ ὅυο {{πτ, ἐπ πιεάίο τοπ 
{Δεγοτί Πίσος, Δ᾽ γα πῇτα επίπι δά ΤΙ παρίασυπι 
Ρύφεν Εὐυρηταιζ αὐ ΒΑΡγ]οπ Παά, ἱπησίτ εἴς 
ααλίιοῦ τ} ὃ οὐίηρεητα, Ηἰπελαεα πὰ 
Ῥθτατίβ ἐγρείοπεδ δι ορρίαα Τοεγεάοηοεπὶ τγία 
ταῦ "τὰ οὐ πιησεηῖα, ἃ Ππορίαςο δά Δηυοῃ ἐπὶ 
υἱῷ δά ροτῖᾶ5 Φνπιοηίαϑ οἰ πηζία ἱπτογυ 12 δά 
τα ΠΠς ας ςεητᾶ οχίεγε, Ρὲσ (Ἰοστν ΠδτΟ5 Δτ ΓΈ ΠῚ 
δ Ατπίοβ ἤθη ἔτει, δύ ίάεο ἤες οχμίίιτ, {ἅτε 
τίϑ υεγὸ δα οτίοητς ραΐδ ἰρία ρεγ Ρεγςᾶ ξουπ’ 
ἄτιπι Ιοπ οί ἀη Ὁ ἃ πτατί τιιῦγο δά ᾿εάος δ 
τος πῷ πιίπιι5 οὐἷο πα Πἰδ5 υἱάεταῦ εἰΐς, ἃ 
Ριοπιοητουήβ πο ὁ ΠΟΠΠΟΠ]Π 5 αἰτγα πΉΠΠ| πο’ 
ποπι. Ἰς οεἰίαα Ραγοαταηίςᾷ δέ ΝΜ] εἀίαπι ὃ (ὑ’ 
(ρίας ροτῖ88 ςἰγοίτον τεία ΠΗ. Τί στίς δας ἤιι- 
αἱι5, 8. Επρηγαῖεβ εχ Αυπιεηίαίη πλουίαίς ἰΔ΄ 
επτοδ, επὶ (ΠΟΥ Πδοβ πιότεβ ρει Πυχειίηζ, 
εὐλοηῖ οἰγδιυπιρ[εϊεητες πη θίςαπι, Ρεγαγα]" 
ταῦ ἰητγα ς οἰγουπηιπτεβ ρου, ἰρίαπι ἱπαυᾶ 
ἹΜείοροιδητίαπι ἐπ ΗΠ Βεγη οττιιπΊ ἃς ππετί" 
αΐεην τεγτατ, Ἐταηρ! 5 συάεπι ἘΠρΉΓΑτΕΠΊ, 
ἘΠαυποαιῖοπι ργορίμ Τεπηρεῦ Τίρτίπ ςοη 
εὐτιτπὶ ἃ α δεπιίγαπιία τς πε ταη1, ὃ τπΐσαπι πο’ 
καίης Ορίη, ἃ 70 ςἰγοίτεν Πα, ἀπςοεηία ἀλη“ 
{ἐπ|,εἴ ρει ΒΑΡ ]οηςαι ἀρ ἐπίεπι τη Ῥογ σι ΠῚ 
εἴλθεῖς {Ππαυπι:ογπγα πετὸ, παηαίς, Μείοροτῖα 
πιία;, ἂς Βαδγίοηία {{π||1|5 ΠῸ παυίρίο, Τα] Ὰ 
παίάεπιτγαάίς Εγατοπεπεβ, [)ς τεγτίο πετὸ ἢ 
ΦΊΠο, δύ ταὶ τα αυίάοπι ςσπλίτίτεὐγαῖα ἡ τι οΟ 1" 
ἀετγα ίπγι5. (τος δας Ηρ ρατςίι5 {ΠΠ| οΒ είτ, 
ποῦ δαπιοάιπι, (ς αιο ἀΐςαι ςοπ[ἀογ ΠΊι18, 
(σπεμηατε οπίπι τ το επς 2 (ηἰτίο ἀἰ τα, συοά 
Τπάία πεαυδαιϊαπι δα διπγιπι τταπίροηςπάα 
τ σας αὐ έτγαταν Ἐγατοῇῃεποβ, πος εχ ἢ5 [{- 
σόα ἱπαυίς, πηαχίπχέ, υτος {Π|ε ἱρίς οδῆ είτ, 
Τοεντίᾷ οη πη, ἔπ σιπξς, ροττίου! ἃ 964 ΔασΠ]Ποπαία 

ΞΕΟΟΘΆΑΆΡΗ, 

ἀθηνῶν τὸ ῥύστα γραμμῇ. ΚΝ ϑάψακὸρ σπῆϑα 

λὺ Κ᾽ ὑρὼν ἀφίξπκε, συμπάσῃ δὲ τὸ το ὄρ 
τὸ ἡ αὐ θαψάκυ δοϊὸς δὰ πὰς καασίος πύ» 
λαςνὸ πάγω πεοσαρκίις μόνη Ἵ ὅρος, τοῦτ᾽ 
ὄτιν ἀγσῖξς ἢ Ὁ βύρφον ὅτω πλδυρὸν. τοῦ νό 
ἀιόμ φησι ἥδ ἡδ ἢ θαλαῆαν ἐκτσιλαξέυ, 
οὔκ Σ πόρσικὸμ ἐμπτίσηεν κολπτομια βὰς 

ξυλῶνΘ- ὃ σὰ σόσων τὸ πιόρσεπύλεως νὴ “5 
ὑρίων Φὶ τι πιόῤσί σι: ὁ φὶ καρμανίας, εα 
οἹίος ἐἷν φὐναπισειλέσς γνοζιου ἦὰ λέγων, την 
ράλλπλου σῖ ὁ λέγων τῷ βορείῳ Σ νοζιον. τὼ 
ὃ σ]χαφωνίαν Ὑ μηκας φησὶ συμξαίνειν, τό 
σε ξορέισ τεθοντ Θ΄ πλόυρὲ τὸ ΤΣ νόϊ,»᾽ Ὁ 
Σ δυραντηυ μίχριζνὸς πρὸς μεσιμβρίαν ῥυγ Ὁ 
σα πρὸς “ἢ τω πολὺ ἐγκλίνειν, ἥν πελαγέ ὦ 
ων πλόδυρὼν “ἢ ξασεοίαν λέγειν πρῶτον. μ 
ὑπτοία τίς ὄξιμο εἶτα σϊύο, οὐ μέσῳ γτοίρεσι σπο. 
πᾶν. ἀρ γῈ φὶ κα ϑάψακου φησὶ διαξά, 

σεως ἡ α Σ δυφράτηυ ἐς δ δαθυλῶνα «Ξασῖξ 
ὃς εἶν σεβακισιλίας ὀκτακοσίσς . γὐτόύθῳν 
σ᾽ ἀϑὲ τὰς ἐκξυλὰς σό ὄνφ το νὸ πόλιψ τι’ 
ρησϊόνα πρισχιλίσς. τὰ οἵ ἀὴ θα ψάκε πρὸς 
αξκτους, μέχρι μᾶν 55 αὐμδινίων πυλῶν καίᾳς 
μεμεπρδόγαιο κοὺ ΕἾΝ ὡς χιλίος «κά τορι ὧν 2 

οἵα γόρῤίαι αἴων κοὰ αὐμᾶνίων μεκίζε, στιο σὰ 
“Ἰδαλείπειν αὐεῖο τόν ὴ πρὸς ἕω πλόιρδ, τὸ 
υδὺ σἹὲ φὰ περσικῆς {1 μῆκ᾽ ἀ φὶ δδυ- 
θρᾶς ὡς ἀϑὲ μφσϊείαν κοὰ τὰς ατος,δκέλαΐς 

σου εἶν δνκᾷ δὴν ὀκτακισιιλίωψ. ἀκ σῖὰ τινων 
ἀκρωταρίων, κοὰ σὲρ οὐ φὐνακιχιλίσς. Ὁ 

σὲ λοιπὸν σὰ φὶ σπταραιτανικῆς (Εἰ μκοϊείας. 
ἀϑὶ καασίος πύλας ὡς τρισιλίωγοτον σὲ τίν 

γοῖν ποταμὸμ τὸ ἐν δυφρώτηυ» ῥέοντας ἐκ 
φὶ αμϑνίας πρὸς μεσημβρίαν. ἐπασιαὺ τῆν 
μελψωντοι πὰ 55 γορταυαίων ὅρα κύκλον 
μὲγαν πόδιξαλλομβύας»κοὰ ἐμπόδιλαξοντας 
χώραν πτολλίω), τἰιὺ μεσοποταμίαν, ἁϑλορὶ» 
φεν πρὸς χειμόδινίι αὐαπτολίω κοὰ τἰὼ με 
σημξοίαν, πλέον σὲ ὸὲν δύφραϊ τίω. γγνόμϑν 
σὲ ὥτου ἔγγιον ἀεὶ “ πίγρισῖξθ- ἡ] Ὁ σεμι ξ 
μισῖ- οχτέχισμα κοὰ κὠμίω κωλυμὲν, 
ὧπιν, σ]χοιόνπα ταύτης ὅσου σα ὠσίσς Ξα- 
σιίσο»"ὸ ῥνοντα σα δαξυλῶνος ἐκπίσηψν εἰν 
Ἃ πϑβσικὸμ κολπτορ, γίνετῇ σῖὲξ φησὶ ἢ αἶμα 
“ βαθυλωνίας τὸ μεσοπτοταμίας, ᾿σαυρεσίον 
«“ϑαπλήσιομ. ὃ δὴ σὶηὶ δβαϊοδϑονῆς “ιαῦ τ᾽ εἰσ 
φακε, πρὶ ὃ Φ ρίτας σφραγίσίθ", τὸ ἄλλα δὰ 
ἀνὰ ἁμαρτήμαϊα ποιέει, πόδι ὧν ἀϑίσκεψόμε 
βα. ἃ δε σππαρχθ' ποφόβρᾳ αὐπῷ ὃ σταυν. 
σκοπῶμῳν σ᾽ ἁ λὲγφθσλόμφνΘ’ ξεξαεδν τὸ 
δῥαρχῆς, ὅτι δ μεταϑετίου τί ἰνδικίω ἀδὴ 
πὰ νοτιώτόδα ὥς πόρ δῥαποῦδονας ἀξιοῖ, (ἃ 

φὶὲς αὐ γγΐδαι ὥς» μάλισῃς φασὶν δ ὧν αὐτὸς ἐκῶνος πτοφόβενῖ, Τὴ δὴ βί τίω μεοίσια {1 τὴν ξύρφου 
πλόνροῦ 



ΚΕΙΒῈΒΞΒ 

πλήυραὺ ἀπτόντα ἀφορίζεται Κα τὶ ἀκ κα 
απίων πυλὼν ἀϑὲ Ὁ συφράτπιιν γραμμῆς σιν 
δέἔων μυρίων ὅσες. μετατιοῶῦτα ἀρλφόβειυ, δζς 

πονόπου πλόυρὸν ἡ ἀρ βαξυλῶν - ἐς ἐσ 
ὅρος Φὶ αραλνίας, μικρῷ πλειόνων ὄδηψ ἢ ον» 
νακιπιλίωψ. “Ὁ ἢ πῶς σϊύσει πλόυρὸν ἀρ θα 

ψάκο ἴα Σ δύφράτευ ὄδῃυ ἐς βαξνυλῶνα» 
σετρακισίλιοι ὀκτακόσιοι Ξτέσγοι,, κοὰ Ἑξῆς 
ἀϑὲ τὰς ἐκξολὰς πρισίλιοι. πὰ σὲ πεῶς αῇκ’ 

σον ἀκ ϑαψάκου, πὸ ἦὰ ἀγρμετρξ τοί μέχρι 
χιλίων ἑκώτομ, Ὁ λοιστὸρ σΐ᾽ ὁ κέτι. Ἐπ εὶ ποί- 
γαὺ φησὶ ὦ μὰ βόρειορ ὄδι πλδυρὸν φὶ τρί» 
σης μερίσίθ’ ὡς μυρίωμ"ἡ δὲ τότων τἴϑαλλι: 
Θ΄ ἀρ βαβδυλῶν Θ' σύϑᾶα, μέχρι αὐαθλι’ 
κα πλόυροῦ͵ συυελογίδ᾽ μικρῷ πλειόνων ἢ 

οὐνακισιλίωμ, σϊάλομ ὅτι ἡ βαξυλὼν, ὃ πολ 

λῷ πλειοσιμ ἢ χιλίοις Ξτσϊίοις ὄδῃμ ὐαῬλι» 
κωτόβα φὶ ἡ] ϑάψακο οχἝάσεως. ὀδᾶμδν 
σὶ ὅτι εἰ μϑκ ἀδϑὲ τ αὐ μεσημβρινῆς δύθεέιας 
Ἐπ᾿ ἀκριξεςἐλαμξανψον;» αἴ τε κάασιοι πύ» 
λαιμὸ οἱ ὅροι δὴν καρμανίων τὸ πτϑρσῶμ͵ τεὼς 
ὀρθας τε ἤγουν ἀφ Φὶ λεχθείσιις μεσημβοι. 
νῆς δυθειας, ἅτε ἀδὲ ϑάψψακον, κοὰ ἡ ἀϑι ἔαέν 
λῶνα, σαυέ βαινῳν αὖ καρ. ἡ γῈ πεῶσεκβαλ 

λομβύᾳ τῇ σὰ βαβυλῶνθ-: μέχρι φὶ οὔ ϑα“ 
ψάκο σύθειας μεσημβοινῆς, ἴση αὐ [ὦ πτὼς 
αἰόϑασιψ. ἡ στάρισός γε τῇ ἀρ καασίων πυ’ 
λῶν εἰς θάψακον, ὥςτε τῇ σατεροχἠ γίνετ᾽ 
αὖ αὐατολικωτόδᾳ ἡ βαβυλὼν φὶ ϑιι ψάκυ, 
Κ σαδβεχει ἡ ἐκκαασίων πυλῶν, εἰς ϑέψα» 
που της ἐκ ἣν καρμανίων ὁρῶμεἰς βαβυλῶ»ν 
να, ἀλλ ὅτε τίὼ διοοίζοσαν γραμμίω ποῖ, 
ασΐίριον πλόυρὸν φὶ αῤειανῆς ἀδὲὴ μεσεμβοι- 

νῦ κειμβψίω εἰρεκ)ν ὀβχγρῶδονης, δ ὃ τίὼ ἀὴ 
καασίων πουλῶν ἐπὶ θάψακον πτὸς ὀρθὰς 
τῇ οἵ Ὁ καασίων τουλῶν μεσαμβρινὴν, ἀλ 
λα μᾶλλον “ἢ τῷ δρφγραφομλύίω -πτὼς ἰὠ ἡ 
ἐπὶ θάψακον, γωνίαν ποιξῖ, ἀηὶ τόν αὐτό σῃ 
μές κατηγμῆύα, ἀφ᾽ ὃ τὸ ἡ τόν ὅρος γραμμή. 
δ6᾽ ἡἐπὶ βαβυλῶνα ἀρ φὶ καρμανίας, ἐγ’ 

᾿ μβύηο ἥϑαλληλος εἴροτῇ τῇ ἐπὶ θώψακον ἦγ’ 
μάν" σ᾽ εἰπαλάλληλθ- ἰὼ, μὴ ὀρϑὴν ὃ “ἢ 
᾿ σἠακαασίωμ τουλῶν μεσημβρινὴν, ἐσὺ αὖ 
' ἀγίνετο πλέου πρὸς Ὁ συλλογισμόμ.ὃ δὲ ταῦ 

πα λαβὼν δ ἕζφί μα κοὰ σϊέξας, ὡς οἴετῇ, διό 
σιὴ βαβυλὼν {2] δδαποῶονα θα ἀκο αὐακ. 
“ολικωτόβα ὄξλ᾽» μικρῷ πλειοσιψὴ χιλίοις στζ-- 
σίίοις, πάλιν ἄλλως πλάτῆει λῆμμα ἑαυτῷ 
πῶς τίὼ ἑξῆς ἀπτοσίειξιν. κοὰ φυσὶν » ἑαὺ 
οὐνοκϑὴ στο ϑαψ κου ἐπ μεσημβοίαν ὄν» 
δέκ ἀγομδϑηγκοὰ ἀκ βαβυλῶνΘ-' ἐπ: ταῦ 
τὴν καάϑετθ'., “πρίγωνον ὀρϑογώ γιομν σε. 

ΚΝ. « 

ΈΠΝΝΟν "5, 7: 

Ἰατιι ἀἰιηεα (ἐ ροττίς (αίρης δά Ἐπρῆγαιξ ἐς 
τεγπγίπατί, χιος {{|1α4,ἀεςςπη τ Π{π ΡΟ Παῖς 
αἴτοτι [τὰς αἰπέγαϊς ἃ Βαῦγίοπςε δά (ὑαγπδηίϑε 
Ππεβ ρϑυΐο Ρ ει εἴϊε μα πους, [Δτι15 ποτὸ 
δά οςςδίμηῃ ἃ ΓΠαρίαςο δὰ Βυρμγδίεπι εἴϊε δά 
Βαρυ]οη ἐπὶ πα] πὶ χιατιοῦ ὃζ οὐίπρεπι 
[1λ4.,8( ἀείποςρ5 34 εὐπρτίοπεβ {τίππι πλ{{ς 
ϑρδςείαπι δά (ςρτεπιγίοποεπι ἃ ἹΠαρίᾶςο, αὐτὶ 
αυΐάεπι πηεπίαγατι ας 84 ΠΏ {Π|6 ἂς ςεΠΕ1Π|, 
τεϊίχια πογὸ ποη ετίαπι, ὐπτη ἰρίτιν ἀίςατ Βὸν 
τοαῖς ἰατιιβ τεσ τίϑ ραττίςαΐα, πος οἰ τ ιτπι υἱ 
σίητ Πούππι διτεπὶ ραγαϊ εἶα ἃ Βα υίοπε τες 
ἐδ υἱ 46 οτίεπείϑ ἰατας, οπιραίαία εξ ραιΐο 
ΡΪαγίθιδ ποιεπι τα ι15, ρατεῖ αι Βαργ- 
Ιοη πλυΐτο Ρ]ι5 {2 41,π|1}}ς δα οτίςπίεπι εἰξ εἐχς 
Ροίπτα, ιᾶπι τγαηίτὰ5 ὙΠαρίαςί, Γίςεπιι δὰ 
τξ αυδα {Π| π᾿ ελάςπι πιοτίἀίοηα!ί γεζῖα ἐχα δὲ 
(αίρίαᾳ ροτῖς «αρογεπταγ, δύ (αὐ πιαηίς ἃς Βες 
{{4|5 ἤπο5,(π γεζίαςῷ ἀεειπτεγεῖυν ἃ ργκάϊῶα 
πιειίίο πα! τεζϊα, ἃ σας Δ4 1 Βαρίδειπι, ὃἃζ 
αια δὰ Βαδυίοπεπι εἰϊ, μος δεοςίάεγες, ἴΝαπι 
΄υς αδήςίτιτ εἰ χα ρεγ Βαδυίοπεπι υἱῷ δά 
ἐλτη τεύϊαπι πγετίἀο παῖ ςπὶ ας ρεγ Τπαρίλςε 
Δαςίταγ, Ραγ εἴες πε] δα (ςηίαπι, διιρεῖ εαπὶτς 
τὸ συκ εἰξὰ (ὐαίρῆ5 ροτιίβ Δα Ταρίβειπι εχ’ 
τεπαίειτ, εὖ υτροῖ ἐχςείϊιπι ΒΑΡ γίοη δα ον 
τίεπιεαι ἐπε πατίον Πτ Τ Παρίαςο, φιᾶπῖο εχ’ 
ςεαττ 114, με εἰ ἀε (αίρή ροττίβ αα ΤΠαρίας 
σαπ,εαπὶ ας εἰξ ἀε (ὑλγπιαη 5 πη οπείθιι α 
Βαργίοηξ, 8εα [ἰπεᾶ 458 οςοίαυ ἰδ αἰ εν 
παίηαι Δτίαπα δὰ πιειί απ ἰαςξ5, πιϊπίτπηδ 
πιεπιογδιίς Εγατοίϊπεπες, πες {Πᾶ αυς ἃ Τὰς 
(ρήϑ Ροτιίβ α ΤΠαρίας αὐ τείας εἰ ́ σιε Ρετ 
(ὐδίρίδϑβ ρογῖαβ. πτεγίἀίαπαπι, (ες ἐπὶ ροῖίις 
΄πε δ πτοηῖς ἀεἰζεδίξαν, ΑΔ 4 χιαπι {1 αα5ς 
δα Τπαρίαςα ΔὉ εοάεπι ῃσηο ἀεάυῶα, ἃ σο 
δί τηοητίς {{πιρὰ, ἀπ σιατη εἢτςίς, Νεῳ αἹία δά 
Βδδυίοηεηι ἃ (ὐδεπηδηία “ιόϊα ρατα! εἶα σοπιὶ 
πιεπιοταία εἰΐ, χιὰπὶ ἐὰ ας 1 Παρίδειπι ἀπο 
ταν ες Π᾿ ράγΆ}}εὰ Π,ποη αἰγείζδηι πειὸ Ρεσ 
(ὐλίρίαβ ροιῖδβ πιογίαία παπι, πί ἢ: Δηλρ] 05 δα 
ςοπιριυτατίοπειι οί ςογοζατ. 5 αὐτξ πος ἐχ ἃΡ 
Ραγδῖι ςαρίεπ5,οἰξεπἀςπεζ», υἱ εχίΠίπιαι Βᾶ- 
δυϊοπεηιίἐςιαπη ἄτη Ἐγατοί πεποπὶ πιαρίς ὦ 
ὙΠαρίδοιππι δά οτταιη ἐΧΡ οὔτι, ρα υΐο ρίας 
αυᾶπι {4415 πη ΠΠ|ς. δὲ ασίτς αἰίο ραδο ἤηρίς 
{ηρ{{υρροΐϊτιπι δά το! υᾶπὶ ἐςπιοηϊγας 
τίοΠεπΊ, δύ δἱτ, πιο Πραταν γε ἃ Ἵ Παρίαοο 
Δα πιογίαίεπι αι, δί ἃ ΒαΡγίοης δά μαπς 
ΡεΓΡεπάϊουϊαπι, τα π ΘΌΪ1πῈ πα} 5 γε ς ἴοσ 
τε ςοπίξίτιτιπι, ὃ ἃ Ἰατεῖε εχ ἹΓΠαρίαςο ἐπ Βα 
ΡγυΙοπε πὶ ἐχίσπτο, δ ἐχ ρεγρδάϊειίο ἃ Βαδγ-ς 

ὥχη σωυεφηῖφος ἐκ τε τῆς ἄστο ϑιαψάκου Ἐπ βαβυλῶνα τανούσες πλόνρᾶς, κοὰ τῆς ἀπὸ βαβυ» 
2 λῶνθΘ᾽ 



“6 ΦΥΚΑΒΟΝΙ 5. ἃ 
Ἰοπο 36 [{πολπὶ πλευ ἀίαπαῦὶ ἑπ Ἵ παρίαςιη,, 
«υέδα ρει Τπαρίαειπι ἱρία πιοευγίἀΐαπα. Εἰα’ 
{5 αὐῖοπι {τ ποι ἐχεεπιαπ τεζὶς ἃ 1 ΠΑΡ’ 
ἴλοο ίῃ ΒαργιοπεηνἝοςαῖ, “τ4π| “υάτιοῦ παι, 
{}{ππὶ οὐὗὐίη σεπίοτιηι εἴτε αἰοίτ, ΝΜ] εγίἀἰαπαπὶ 
πεγὸ ὁ Βαδγίοπερετγ Ἐπαρίασσπι! οδπι ρεῖ, 
Ρεπαίςα!αγεαι, ρα Ρ᾽α5 φιὰπι τ ΠΠῸ, αυοῦ 
ἐϊαάίογιιτη εγαῖ ἐχος 68 {{Π{π8. αὐ δα “1 Παρ’ 
ίλσυτι δα εαπάςξαι υίηις Βαρυίοπεπιργοςς, 
ἀεπάο, Ατ τπετὸ εχ Ηί5 δέ το! Δ ΠῚ} ΠΟΙ ρα" 
ταῦ ει απ|, πιο δά γεζίαπι ργομηίπεῖς σα θη 
φὲ αιηρ!ίοτ εχ {είς σιὰπι φυ αὐ ρεγρεηάίςιν 
ἔμπιὶ αἀἰξία εἴ, Εἰς αὐτεπι δα {τ||18π|, συ ἃ 
ὙΠαρίδςο δα υτίλπι εἴ ςείταν Δα Αγπιςηίοϑ ον 
αυεπιοητοδὶ οαΐι5 πιεπίπταῖδπι εἴς ρατίεπΠΊ, 
ἐπαιϊπς Ετατοῆμεηε5, δί εἴς πΉ}Π|Ὸ ὃ ςεπεῖιπι, 
(Ἰιιοά πετὸ πηοη(πταῖαπι πο εἰξ, ργοσίαϑβ ο. 
ταίττίς, Πὲς δὐτεπὶ δά πιίητι5 ταΐΐε ἱπρροηίτ, 
αἀεὸιυτ αὖ ἀπ ΟΡ τ Ππππ] ἄπο τα }Π{ ἂς σε π΄ 
ται εἤείαπεαν, (οί αὐήςίςη5 δα [ατ5 1Π 
τεζίλπι τίη σα αἴας δα ρεγρεπάίςαϊιπι 
ΒΑΡΥΟΠίβ ρον πτοΐτα πὐΠΠπ|4 αἰ λητίλτη σοπι, 
ρυταῖ, ιτο αν Διπιεπήβ πτοητίδιι5 ραγαϊίε, 
ἴο ρει Διβεπας υἱπας δα Βαργυίοπίβ ρεΐρεη" 
ἀίευ!απι, συοά ἰῃ ΒΑΡ Ομ 5 ραγα! !εἴο σοη 
(πππίτατ, Αὐ ραγα!!εἰο δυζεπὶ ρεῖ Δτπεπας 
δα Βαρυϊοπμοπιπῦ πιίπι5 λάΠ5 ἀπο υ5 πι!ν 
{| 15 δί φυλάτίησεπτεί5 ςοητοπάιτιπί, στη τον 
κυσὶ πλεγίἰαπιιτη (αρροπατυγίου ἰλΠ}5,σποῖ 
ἱπααίς Ετατοῆμεπεβ, (τοί ἢ πος {ξὰ εἰξ, πα’ 
αυδασαπι ἔογεης Δυηγεπίαᾳ πιοηΐες δ αι, 
τίη ραταί!εἶο ρεῦ Αιβεηδβ, τ ςεπίει Ετγαῖον 
ἤΠμεπεβ., δεά πγυϊτίς Παάίοταπι πα] 15 (ς΄ 
Ρτεπιγίοηί πἰίςίπίοτοβ (ες πάήϊπι ἐπ ἀεπὶ {17 
ἴπππν, Ηίης δα ππιγραπάτπι ΠπρροΠείοπίς αρ5 
Ρϑγατίοπξ δα τεζέσπι δη σι ίη τλῆ σαΐο οἵ 
ἀϊΐπεπι, ἃ μος «αρίτ ἢ απο Ποῃ ςοποςςάϊν 
τὐτιυῖ ἃ ἘΠαρίαςο [πη εα δα τεζέσπι ἀησυϊαπι 
εχτεητα τες ἔτ, υίηιτε Βαδγ!οπεπι ίῃ (ἐα ής 
σαλίσου πλ1ΠΠ| 1|5 οὐξίη σεηείς, Ῥεπεβ ΕΌρῆτα. 
ἔεπὶ επίπὶ ἤδης εἴς υἱδπι, πα ααίς Ἐταγο με. 
πε5, δί ἱΜείοροιαπιίαπι ςαπὶ Βαδυ!οηία ἐπ’ 
Θεητί εἰγοαΐο σοητίπετί, ἀΐςομ5 (α Ἐπρῆτα, 
τεας Τίρτίάς, πιαίογεπι διτίεπι 2 Πι έτι:5 ρα" 
ἐεπὶ Δ Επρῆγαῖο ἀςίς επεπίτος κὲ εεα ἱσίταν 
ἃ Τῃαρίᾶςο Δ Βαδυίοπεπι, εἴπ ρεῆςε5 Εὰ- 
Ργδίεη εχί(ας, πεχυασιιαπι τοῦ “δά ΐουυτη 
εχίΠογεί,πεηας ργορὲ, Βυϊδχετί ἐταςς εἴ μας 
κατίοςἰπατίο, Ατηϊτί ἀἰιται εξ, ἀπάτα ἀατίς 
{{πεἰΞ Πεγίποη ροἵδο, τ ἃ (ὐαίρία ροτείς ἀεάμιν 
ΠΑΠΓΙΓ Σ πᾶ αἰ! ἀςπὶ δή ὙΠαρίδοιπι,, αἰτεγα 
πιοτὸ Δ4 πιοηῖοβ ΑτιηςΠίοβ ἱπαίςεπι ἀπ. 
τὸ5 ἃ Τῃλρίλςο, χα ἰδίαι αὶ Τπαρίαςο (ΑἸ τεπὶ 

ἘΟΦΕᾺ ΑΡΗ͂. 

λῶν καϑέτο ἀϑὲ τίὼ οἵχ θα “κυ μεσεμ- 
βοινίω γραμμίω ἀγμδύας κατ᾽ αὐφὶφὶ σξ 
θα ψάκο μεσμμβοινῆς, πότου δὲ τό σοιγωνῦ 
σὴν μὴν “σοτάνσίαν τὴ ὑρθῃ, τἰὼ ἀρ θα ψ ὦ 
κα εἰς βαβυλῶνα τίθησιν. ἥν φησι τετρακι, 
διἰλίωμ ὑκτακοσίων Εἶν. στ ἐκ Βαβυλῶνος 
εἰς τίὼ οἦχ ϑαψάκου μεσιμβοινίω γραμμίιώ 
κάθετον, μακρῷ ππλειόνωψ ἢ χιλίων. ὅσον ἰὼ 
ἃ υαδῥοχὶ φὶ ἀϑὲ ϑάψακουν πὼς τίὼ μέχρι 
βαξυλὼν Θ-. ἐκ σὲ τούτων κοὰ τί λοιπὸν 
δ πόδι τὴν ὀρϑὴν συλνογέζωσοι, πολλαττλῶ 
σιον οὐ(ὧν Φὶ λεχθείσης κωϑέτο, περοσήθησι ἢ 
ταύτη τἰὼ ἀρ θα ψάκου πρὸς ἄρκῶν ἐκέχλ 
λομλϑίω μέχρι δ᾽ αῤμβυίων ὀρῶν. ἧς Ὁ μδὸ 
ἔφη μεμεβξϑυι βαποδδ ύης, κοὰ ἂν χιλίωμ 

ἐκασομὉ οἵ ἀμέτρατομ τᾶ. οὗτος σ᾽ ἀδὶ τὰ 

λάχισον “υοτίθετῇ χιλίων, ὥςτε Ὁ σαυάμ’ 
φω δισιελίων κοὰ ἑκατὸν γίνει. ὃ χροῦϑες 
πῇ ἐπ᾿ δυθείας πλόδυρᾷ τό! τριγῶνυ μέλοι φὶ 
καθέτου φὶ βαβυλῶν- πολλῶν χιλιάσϊωμ 
λογίζετῷ διάστημα ᾧ ἀν ἣν αὐμλνίωμ ὁρῶν, 
κοὶ; τόϊ σί! ἀθηνῶν νταραλλήλου μέλοι τῆς Ἐκ- 
βαβυλῶνθ- καθέηου, ἥτις ἀϑὲπτόι σία βαβυ- 
λῶν. σταραλλήλου ἵσῆουτοί. Τὸ σῖε γε ἀτιο 
σόὶ σῖ! ἀθανῶν σπταραλλήλου Ὁ τοῦ σΐχ βὰς 
βυλῶνθ᾽ σϊείκνυσιψ ὃ μείζον Θ΄’ Ξκτιδίων δδοε 
λίων τεέρακοσίων. πσοτεθφυτ Θ- τό μέσηι» 
βαινοῦ τοανὸς τοσούτων στέδήων ὅσων δα. 
σοδδγνας φησὶμ.ε δὲ τοῦτο, οὐκοὺ ἰῶ πὰ ὅρα 
σὰ αῤυδύια κοὺ τὰ τό ταύρου ὑδὲ πὸ σί ἀ- 
ϑανῶμ στχραλλήλου ὡς δδραῶγνες, ἀλλ 
“πολλαῖς χιλιάσι σπχοϊίων αῤκπικώτόρα κατ᾽ 
αὐτὴν ἐκένον. γὺ τοιῶϑα δὰ πεζὸς Ὁ τοῖς ἀν 
νεσκόδυασμϑύοις λήμμασι πεσχοῆ ὅτι πες 

“ἰὼ πὸ ὑρϑογωνίου πριγῶνον τάξιν, ποὶ 

ὥϊτολαμβανει πεὼς πὸ μὴ δισύμηνον, “ὁ τί 
κοτείνου(αν τῇ ὑρϑῇ γωνίς: τἰὼ ἀκ ϑα- 
αίκον γραμμίω δύϑξαν νας μέλοι δα“ 
βυλῶν Θ᾽ οὐ σποϊίοις τετηοακισιλίοις οπιτῶσ 
κοσίοις. προ τε γοῖρ τὸν δύφρτιν φησὶᾳ 
Εἶν τὼ δοϊὸν ταύτην δ δα ὥγνυς κοὰ πῶ 

μεσογτοταμίαν σαὺ τῇ βαβυλωνίᾳ, μεγώ» 
λῳ κύκλῳ πόδιξχεόδοι λέγων σότε τὸ δ» 
φράτου κοὰ τοῦ “ἰγρισῖθ’. πο πλίου σὲ σῆδο 

πόδιοχῆς συῦ Τ᾽ δὐφράτο συμβαίνει φασίρ- 
ὥς" ἡ ἀὴὸ θα ψάκον εἰς βαξυλῶνα δύθξα ὅ» 
σαν ττρᾳᾷ ὃν δυφρά την ἐἰι οὐτ᾽ αὐ γοσόπωῦ 
σιισίίων ὃ σὶ ἐγγύς. αὐατεβασῆχε ὃν ὃ συλλὸ 
γισμὸς νὴ μὴν εἰρη ποι γε ἅτι ὃχ οἵου ε οἱυοῖρ 
σεάδμέψων γραμμῶν ἀ 7 καασίωμ πυλῶν 
κρίαγιατο τὶ ΛΝ, ὑδὶ βάψακον, τῇ σῇ ἀδὶ τὰ 
 αραλνέωυ ὅοκ τὰ καϊζλληλα σῇ θα ἀπο, 
ἀπεχονταὰ τ θα ψάκο τόλαίχισον πον αὐὟο 

Ὁ᾽ 



ΓΙΒΕᾺ 
δου ἵππαρχὸν διαιλίους κοὰ Ἰκα τὸν σαδεος, 
ἐμφοτόρας στχραλληλους ἐν κοὰ ἀλλήλαις 

κοὰ τῇ οἵᾳ βαξυλῶν Θ-. ἣν νότιον πλόδυραν 
φῥοὗγνυς ἐκώλεσεμ, ἐκᾶνΘ’ μὴν οὖ οὐκ 
ἔχων καταμεμεβημλνίω επεμ ἠδ σπταρὰ τὰ 
ὑρμ ὁσῖορ, δ σὶ᾽ ἀτῷ θα ψανκο ἀϑὶ καασίος πό 
λας, ταύτη εἰπε νὴ πτοσέθακε Τογῶς τυπὼ 

σϊῶς ἐπεν.ἄννωςτε τῷ βσλομῆψῳ Ὁ μῆκθ’ 
ἐπῶν μετὰ Ἄ αρειανίω μέχοι δύφραϊτο 

χώρας ὃ πολὺ διέφερε ταὐτίω κἐκενίω κα’ 
Ἰαμεβειρ. ὁ σ᾽ ὡς πταραλλήλος σσακούων λὲ 
γιδ))ντελέωρ αὖ δδξεις καϊαγινώσκφμ παιόε 
κίω ἀμαθίαν τ᾽ αὐϑρώστου. ταῦτα ΝᾺ ὃν σῖεῖ 
ἰαν ὡς παιδικά. ἃ σῖ ὧν τις αὐπιαϊσαιπορῦ 
δῥατοῶδςνος "ιαῦα ὄξι.καβάπόν καὶ ἡ ΨΚ] μὲ 
Θ᾽’ τομὴ, φὶ ἄλλος ἡΖ] ἀδρ'θ- σα φόβει, διό 
τὶ ἡ ἦὰ δὶ μόβελαμξανει πόδιγραφίω ἔχον 
σὰ φυσικίι ὀρϑωσᾳ τινὶ "ὁ τύπῳ σημειώσι!ᾳ 
καθ᾽ διὺ (ὥξρ ἀραται,Σ ὃ σχμελεϊςὶ ταμώγ. 
ὦ σῖ ἐσὶ᾽ν ἔχει ποιδτον,χοώμεῦτε σ᾽ οἰκείως ἐσ 

κατόδας Ὁ καιρόν, νὼ Ὦ χθαν σκοπδυϊες» ὅσ 

“ὡς ἀϑὲ ἣν γκωγραφακῶμ. σῖξι υδὺ πομας 

σποιδσαι ἣν μερῶν τὰ καθ᾿ ἑκατα ἁμιόνταςς 
μιμέ δια δὲ τὰς {2] μελ- πτομᾶς μᾶλλομ, 

ἀπὰς, ὡς ἔτυχε, ὃ γαῦ σιμοῶσες κρὰ πὸ 
συ πόδιόρισον ἐκᾶϑεν λαβέν ὄξει, οὗ χρείαν 
ἔχει ὃ γεωγράφθθ:, δύπόδιόρισομ “ὲ ὁτὰμ 
ὦ ποταμοις, Ν' ὄρεσιν, ᾿' ϑαλατα δμυατον 
ἢ... κοὰ εϑνει σὲ, ἡ ἴϑνεσι, κοὰ μεγέϑει πο, 
σῷ, κοὰ σήματι, ὅσου (ὅδ σϊανατου, παν» 
παχοῦ σὲ, αὐτὶ ποῦ γιωμετηροικῶς 2 ὧν 

πλῶς κοὶ ὁλοσχερῶς ἱκανόν. μέγιϑΘ’ γῷ 

οαὺ ἱκανόν ὄξιν αὖ Ὁ μέγισου εἶπ μῆκθ’ 
κοὰ πλάτι᾽ ὡς τῆς οἰκουμῆνας, αὶ μυοκάν 

σίων εἰ τύχοι μῆκίΘ΄. πλαάτ- σ᾽ ἐλατ’ 
μὴ ἥμισυ μικρῷ Τ' μήκους σχῆμα οἵ᾽ αὐτὶ 
Ν γεωμετρικῶν τινὶ σιμά πτωμ ἐκάσῃ, ἴ- 
σῶς πίω σικελίων πριγώνῳ," ἣν ἄλλωμ γνω 

εἴμωμ τινὶ σινμιτωψ. οἱομ τὼ ἰβκρίαν βύρ 
σπ, τίὼ πελοττόννησον πλαπονον φύλλῳ, 
ὅσω σῖ᾽ αὖ μειζον ἡ Τὸ τεμνομθνον, "σῶσε κοὰ 
δλοσιερεςέρας πρέστοι αὖ σποιξ ὅοα τὰς τὸν 
μας ἡ μὴ οαὖ οἰκουμβύε δίχα σδενέργστοίι, τῷ- 
πε ταύρῳ κοὰ τῇ ἀϑὶ «ἡλας ϑαλάή καλῶς, 

. κρὰ ὔ νοτίου μέρους. ποὰ ἡ μϑν ἰνδικὴ πε» 
οἰώρεσται πολ οἷς, κοὰ γοῦ ὄρει κοὰ ποταμῷ 

' κορὰ θαλαή, κορὰ φνὶ ὀνόματι, ὡς εϑνΘ- ἕν 

γὸς ϑνος. ὥς τε τὸ πιραπλόῦρος ὀρϑῶς λέγε 

ται. κοὰ ῥομβοεισῖής. ἡ στ᾿ αφιανὴ ἡ“Ἴον μϑὼ 
πὸ δὺ πόρι γραφου ἔχει, σὔχ ὸ τίὼ ἑασεοίων 

ΒΕΟΥΝΌΝ 5. »7 
(υείπαιι ΗΙρραγοθαβ ἰρίς ) ἀπ δι15 ΜΠ τις 
δί ςεηταπι {ἰλάίοτιιπι υτύαπο Ρατα } }ο4π|ὶ εἴν 
ίς, δέ ἑητοτ ἔς, δζ εἰτπὶ ἐα ας Ρεγ ΒΑΡΎ] ΟΠ ςπῚ, 
4ιυᾶ Ιτὰ5 αὐγαῖς ἀρ ρα Δα Εγατο Πρ Πς5,Π|Ὸ 
αυΐάειη οαπὶ δα πποητος πιὰ τι τ ΕΠ πταῖδηι ἀἕ 
ςετε πεηπίγετ, ἐα τη τατη ἐπ ἥτις εἰΐ ἃ 1 Παρίαςο 
αἀροτῖας (ὐδίρίϑ αἰϊεγιητ, αἀίεείτ ἰἀ ἰςειης 
ἄσπι συασιμήαπι ἔογπηες γατίοηξ ἀϊχίς, ΑἸίον 
4αΐ ἢ ας Ιοηρίταδίποπι ἀέςοτε το] οἰ [ο- 
εὐχαί ροίὲ Ατίαπαπι αἱ δὰ Ετρῃγαϊοπι ἐχίσ 
Πίτιποπ πλα]τιππὶ γεΐεττ, πάη ς πς ἢ {Π|4π|ὶ ἀίπις 
τίαταγ, Οὐ πειὸ αὐ ρατα! !εἴα5,14 οΠ πιυτὸ ἀν 
Παπίεϑ αἰςί αἰτίας, ρα ἐγ! σπὶ ρεπίτι5 Ποιηίη 5 
ἱπηρετίτίατι ςοσηϊτιισις ἀα τυ πατυγιδέρ υἱάεγε 
ταῦ Ρεοίηε πες ρεγίηε ἃς ρυεγ 4 (ἀπτοτίς 
τεηάλ. τα πετὸ σαίρίλπι Ὁ Ἐταϊτοῆῇῃεηςε ἠΐ 
ἐἷὰ σαγρείεῖ, Πυΐα5 σεπετίϑ ἴσατ, Ὁ πεπιδάπιο 
ἀτπι εὰ αιτα εἰς ἰῃ πτείη γα 4 {{|0., 4 εὰ αἰξ- 
ἔεεί σιιο εξ ρογ ραττεδ: ιρρε ἥτε ρεῦ ραγίες 
εἰ ἃ ςοπείίίο, εἰγοιηίςτρείοπεπι δοςίρίτ, 
σαπα παταγαίειι ΠαΡεαῖ ἀϊγεζίίοπε σισάᾷ ἰοτ- 
πιαίρ Πσπδίατη πᾶς δύ μος αἰόέξιιπι εἰς, ΠΙπὶ 
ΡεΥ πιεπιρύ ςσείαίς, ΠΙᾺ πποτὸ ταῖς πίε} Πα εῖ, 
Ργορτίε πογὸ ατίπηιγ, υτείαο» τε ρ 5 πεςοῆέ 
τατεπαῷ ςοη[Π4εγαητε5, ΕΙος ραζῖο πὶ τοῦτα ἄς 
(ςτίρείοπο ραττίιπι σαί ἐπὶ ςοποίοπε5 τεσ 
το οροττεγδα Πηρι]α ρεγτίπεπτες, [πγίζατί ττξ- 
τὸ ςοπείποῃμες,ηἶτιϑ μεν πτεπιθτα ἤτπιης ροιία5 
πμάᾶπι οΡτίπρῦτος ρσοιι (ουϑ τ] τ, [ἃ ξηίπι ςαΐ 
δἀίαητ Πρ ἐγεαιιδτία, απο ἐαςἠΠἐτεγπιίπαν 
ΒΙ[ε εἴ, ετίαπι ἐχ ἐο {πἰοίροετε εξ, οὐα5 πεςοῆξ 
τΑῖεπὶ φεοργαρ 15,4 εἰΐ οὐἷοί5 ἀεἰςείρίου μᾶσ 
Βει, Τεγηνίηατ πεγὸ δος, ςἢ Πιαιη]5 τε] πη οπσ 
τίθιιδ δια πιατί ροἢΠΊ δ 1ς ο{ αἰ ίπ συ, ἃ ρεπῖς 
δαῖφοητίθιις, χ πιασπίτααίηςε αἰίησα πεἰ ἔοτσ 
πιδιυδίῃος ἤετί σαεαῖ, ()λαπαπογ παι 
Ρίοὸ σεοπιειγίςα ἀογίπα {{π|ρ|!οἰτας ὃ ροτίε- 
ἀἰίον {υΠΠ είξ5. Μαρσπηίτιάο χαυίαέπι ἱρίταν (υ 
Πςείεης ε{Ἐ,{] πιαχίτηαπι]οπσίπιάίποπι [ατίτυι ἠέ 
πεηγ αἰ χει: χιεπηαάπιοία,Π οὐδέ [σ σίτιις 
ἀοίερτιαφίητα πα {ΠΠ|] ΟΡ τίσ οείς, [τ πιο αὐτῇ 
Ρδυΐο πιλίπου ᾧ Ἰοπρίει αἰ πί5 πιεάίειας, ἤσυτᾷ 
πεγὸ οὐ σεοπηειτίςατ Πσυταγ ςοραγατοδ, 
(οστὲ δίς! τγίαποιο, τι] αἰτετί σορΠίτο ου!σ 
Ρίαπι ΑΙ πίη, [στ ςοτίο ΗΠ ΠΠραηίᾶ, ὃ Ῥεῖο 
Ροππείαμπ ρἰδιδηί [ο]ίο,  σάητο τεγὸ τ 1115 
εἰ χαοά ςοποίάοτιτ, Δ πτο ἀπΊρ] ἰού ἐ5 Πετί ρου 
τίοπε5 ἀεςει, Ὑ εττία ἐρτϊ Πα έτ4  115 ἀρ! οίτες 
ἀίαίαίταγ, δ Ταυτο, ἃ εἐὸ αιοῦ οἰ δά ςο] πὶ 
Π85 πηατί ΒΕ |ε, δ δυῇναῖί ἐς ρατις, δ [πάτα 

αυτας 4... εἶτ συ παπογίαπη τεγπιίηδταν, ΪΝαπὶ εχ πιῦτς δύ Πιταίο δύ ἔτεῖο δύ ποηγίς 
΄ “ ἸῸΝ δας 

πειρο,ατ σοητία σπιπ5, σε η5. Ν᾽ πές δί φυλάτατεγα δύ ἡπΠοπ ΡΟ, αυΓ τυτίηὶ γείε ἢν 
τη 15 ἀΡροΙατυτ, Ατίαπα πετὸ πιίποχξ οἰγοπίοτΒεμαί (ἀςυ ταῖς Πα ει, οιπὶ οςς(ΦιΑ16 

ἰλί 5 ες; 



8 ΤΑΝ δ᾽ Ἐα 

[2τ5 σοηξαίαπι [τ Ταπιεπ τγιδιι Ἰατογίριιβ ατ 
τεζϊίς ἀεπηίτυν, δζ ποπιίπε ρεγίη ἄς ας σοῃτίς 
τπίι5. Τοειτίαπι αατοαι ΠρῚ τ πὶ Οπγπίῃο εἴτ’ 
ςαπηίςείρταπι π εἴϊ,πες ἀετεγηπγίμδειπι, [2τὰ5 
επίπι ςοπιπταῃςε δύ ἐρί! ὃ Δ είαπα (πτρτγαάϊ" 
ἐἴαπι ε΄) εοπέπίαπι εἴς, ἃ διπέγαϊς [λει ταῖν 
ἀϊδίπιὲ ἀερεεβεηίι εἰ ἵΝο ἐπίπι ἢ Πιτπὶ 
εἰγοιηίςγθίς ρεῦ πιοάίατη ἐρίπι πη σοεη5, δ 
τυ τ5 αὐ διι(ἐγιιη ράγτο5 Οπλίτι5, ΠΑ ΧΥΠῚ3ΠῚ 
ἱοποίταάίηεηι πιίη πιὸ οἰγοιτίςτ δίς, ΝΑ πὶ 8 - 
υοπαγε [Δτι15 τπηδίτ15 εἴτ, πος Επτρηγαΐεβ ος, 
εἰάεπταῖς [λταβ εἰ: πσαας,Π ἰη γεΐέαπι Παογεῖ 
σαΠῚ Εἰτ15 ΕΧτΓεπΊὰ πῃ εοοπι πλεγ Δία πο μγ1Π 1“ 
τηξίαοεπτι; Παίρρε σαοά αἰίφυαηίο πηαρίβ οςςί 
ἀεηταίε πε] αἰπέγαϊε {{τ, γξῖογεα ςὰπὶ γεἰία 
δά πηᾶύς πτοάίς εχί(ξας, ΟἹ οί, πν δύ δ γγίδοαπι 
δαςυίς ἀσατγαπι {ρΊΠπὶποη ργοάποογε ργο 
δαρίε ποπ οἵ, χυς δειπηίγαπιί (5 δ Νίπί δγ. 
τούαπι ἀΐσυσπζαν Εχ ααίθυ5 ΠΠπ8 φαυίάεπι θὰ 
Ὀγίοη αἀἰβεοίαπι δί τερία, Η 5 δατξ ΓΝίπιιδ 
τη εΓοροΙ 5 ϑγτία;, πιαπεητε πᾶποΌ Π αἴα’ 
ἔσηι σα Εἰ ησιια, δ ἤς ́ αί εχίγα Επργαίε πη, 
δ 58 αὐἱ ἰπτείαβ ποοίαπτ δύ ταῦ ἀπ Π!οης 
ποι πλατὰ πατίοηεπι ἀϊπυησεζε, δ 415 τῷ 
αἷής ρεπείδιι ρατῖοβ ςοπίππσοίε πιίηίπηξ σοη 
πεηΐτ, ΠΟ ἐπίπι ΟΡ πιασηίτιάίηεηι (εἰς οδ΄ 
ἐἕιαι εἴτε αίςεγεῖ, φαᾶπαο ἱρίσπι υἱς (ἃ πιο. 
εείραςίιηι [πάίςο Γερίοηί πλϊηίπιὸ ρᾶγ Πεγεῖς 
πεηὰςίτεπι Ατίαπο, εἰίαπηῇ! αἰυπτλταν γᾶ’ 
ἔζας ἰρίε υηαε αὐ (εἰ ςεπν Αταδίδηι δ ἃ εον 
Ρίυσπι, Ργαί αθατ τας μαζέςηιι δά τοτε ρτο- 
ςεἄεηάο {ρΊΠΠπππὶ ἀίςεγε σπὶος δάἀαίταπτεπ 
το αὐ πιαῖε υἵπιιε ϑυύαπι, διΠέγα! ες σαίάετη [Δ΄ 
{15 406 εἴ πη πίπιὸ ἀΐχίς Βαρεης, πεσας ἀ{- 
τείζο, (εά ἃ (ὐὑατητδηία [ξατίαν ἀεχίγαπι πιδείτί" 
πιδτι, [πἴγὰ Πππὶ εηέπι Βεγίσιιπι Παισδητί 
ταἵΐχιε δα Παρ γατίς εγαρτίοπεπι, ὃζ ροίζεα δά 
ἹΜεεηα Ππιίτες, ας Βαρυ]οπίβ ςοπίαηίος- 
πεπι. ΄υοί ἱπίτίιπι Ππῆυί εἰξ ἐεἸςεπι Α τὰ" 
Ῥίαπι, ὃ αἴτογασι σοπίίπεητοπι ἀ{ εγπλίπᾶτίς, 
Ῥοίζεα ἀείποερβ Παηςίρίμπι ἀεχίγαπι ρογιτε 
Ὠίεπτεπι τ δή Ἰητίπτα ἤπιι5 Ατναδίςί ἃ Ρε- 
1αὐ]τὰπ| ὃ (ὐλποδίςσιπι ἵΝΙΠ οὐξίιπι, μος χυΐ 
τίεπὶ δυΐγαῖς [Δττι5, γε] απ τογὸ οςςίἀο τα, 
[ετοῖδπὶ αὉ (ὐλποβίςο οἤϊο τις δά (ΟΠ είας 
πιρτίτ(πγᾶ, Εἶος αὐτεπὶ συλγίαπι Πρ ΊΠπὶ εἰξ, 
δ εχ Αυδθία [εἰίςε ςσδης, δ ἔπι Δτοθίςο, 
δί Ἀερυρίο υπίαετία, 8. Δειπίορία. Ηυΐα5 
πειὸ ρατιίςα!α Ιοποίτιἀο οτίς ἃ ἀπο 15 πτοτί" 
αἰαηίς τεγπιίπατα, (δ ιοτγιμσι πὰ Πυίεπὶρεῦ 
«οηίπηοἐδίπτᾶ οςςαίαί Πση, σαοά ἔπρετ ε 
εἰ Φείογίδίτιατ, εἴτουν αατ ρεῦ Ὀγοχίηγ οὐΐεῃτί, 

νῶν εὖ μϑὴ γονὺ γράφεται οἵ; γοῦ σϊνσιμικωτοίτο συμέου, “τόν ἐπ᾿ αὐτῆς ὃ σὲ σἤᾷ 

΄ 

ΕΟ Οκ ΑΡΗ͂. ' 
σλόυραὺ συγκεχύσν. διώρισται δ᾽ ὅμως πταῖᾳ 

τε τρισὶ πλδυραῖξς ὡς αὖ σὐβέιαες κοὶ, Ὅρϊ ὃς 
νόματι ὡς οὖν φνὸς εὔνους, ἡ δὲ ποίτη σφοαγὶς 
Ἰελέως ἀπόρίγραφός ὄξιψ, ὅπω γε ἀφοοιδᾷ 
(. ἥτε γοῦ κοινὴ σλδυρε αὐτῇ τε γὺ τῇ αὐ 4’ 
ανῇ συγκέχυται ὡς περοείρμ τοι, κοὰ ἡ ν ὀζι(6)" 
σλδυρεὶ αῤγόταϊα εἰλνῆαι. ὅτε γον πόδι γρά 
φει τἰὼ σφραγίσϊα, οὔ μέσης τε αὐτῆς βα- 
δίζασα, οὶ, πολλαὶ μόρα ἀγρλείποστε τεὸς νὸ 
"ον, δ ἢ μῆκος “σσυγράφει Ὁ μίγισομ, Ὁ δὺ 
“πῶσάρκτιομ πλδυρὸμ μέϊ(ον, δ6᾽ οδυφρούτης 
ἑασίομόν ὄξι πλόδυρόμ,, οὐσῖ᾽ εἰ ἐπ᾽ ὄυϑειας 
ῥέοι, ἄκρων αὐπό μὴ ἀϑὶ αὐτῷ μεσημέρι 
νὲ κειμδύωμ. τί γ»Ὁ μάλλον ἑασεοιου, ἢ νοζιους 
«ωρίς σὲ τότων ὀλίγκς σις φὶ ἀϑὲ θάλαττα 
ταν λοιπῆς τἰὼὸ κιλίκιον τὴ τίὼ σνοιακίω, 
σῷ μὴ μέχρι σϊδύρο πεθράγειν σϊυοῖν τἀ σῳρα 
γίσϊα; ὁ πιθανὸν, ὶ τε σεμεράμισίο κοὰ Ἕ 

νίνου σύρων λεγομῆνψων. ὧν φὶ μἂν ἁβαβυ. 
λὼν κτίσμα κοὰ βασιλειομυτ δὲ νῖνΘ’, ὡς 
οἷν μητρόπολις δὶ συρίας " "ὦ φὶ σἤχλεκποῦ 

σὲ μέχρι ναῦ σ]χμενόσες Φὶ αὐφὶ, "οἷς τεῖικ- 
σὸς τό δυφράτον κοὰ τοῖς οὐ τος, τὰ φὐταῦθα 
υϑὸ τοι ποιότῳ σχασαῖ μερισμῷ ἔθνος γνῶ 
ριμώταψ, κοὰ τὰ μόρη σιυάήειν τοῖς ἀλ. 
λοεήνέσιψ, ἥκιςα σ᾽ αὖ πρέστοι. ἐσὲ γοῖρ συϑ 
μεγίϑος ἀπίωαγκάϑαι λέγοι οὖν. νὸ γον Ὁ 
μέχρι ϑπιλα ας» ὃ μήν πτὼ οὐ δξισαζοι» τῇ 
ἰνδεκβ" ἀλλ᾿ δσὲ τῇ αρειανβγπσλα βὼν κοὶ 
Ὁ μέχρι ἣν ὁρῶν φὶ σδύσϊαίμον Ὁ: ααβίας ὦ 
φὶ αἀγυσῆα ὥςτε πολὺ κρέιομ [δὴ μέχρι δαῦ 

ροσερελθεν φὶ τρίτης εἰστούας σφραγισῖος, 
“οσαύτη προδδήκη Τῇ μέχρι Θὶ συριακῆς θὰ 
λάπαςυ Ὁ μδὸ νότιον πλόυρὸν, ὃχ ὅπλ ἐκέιν 
νΘ'έχον ἀπεν,δσὺ ἐπ᾿ δυθείᾳ.» ἀλλ᾽ ἀν φὶ 
καρμανίας δυβὼὺς τἰὼ σεξιαὺ σπταραλίαν. εἰσ' 
πλέοντι γοῖρ "“ὸν πόῤσικὸν κολπτου μέχρι δὶ 
ἐκβολῆς Τό! ὄυφράτο, κοὰ μεταταῦπα ποῖς 

δρίοις Φὶ μεσήνης κοὰ φὶ βαξυλωνίας σαυά 
σῆνν. ἅπόρ ὄὴψ ἀρχὴ πόὶ ἰδ μὲ πὶ διορίζον- 
“Θ᾽ τίὼ δὐσϊαίμονα αρα βίαν ἀ φὶ ἄλλας, 
ἡπέρσ. τ᾽ ἐφεξῆς αὐτὸν (δ δεξιὸν δεέπκον" 
σα μέλοι ποῦ μυχδ “οὖ αῤαθίον κόλπου κρὰ 
πηλουσίου. ποὶς ἔτι ποῦ κανωξικοῦ σύμα- 
“Θ᾿ τοῦ νέλου. (ὧξρ Ὁ νότιον πλόυρόμ. Ὁ, 
σὲ λοιπὸν ἑαυέοιον., τί ἀὸ ποῦ κανωβικᾷ 
εὐματθ᾽ μέχοι τῆς κιλικίας στχραλίαν, τεῦ 
“ἀἄρτη σ᾽ αὖ εἰς σφραγὶς ἡ σαυιςῶσα Ἐκ τὰ 
4 δυσϊαίμον Θ’ αδαβίας κοὰ πῶ αρα βία κολ 
σου» κοὶ; τῆς αἰγύσίον στάσις, πρὸ πῆς αλιον 
“πίας. ταύτιις σὲ σῆς μερζοϊ 9. μῆκθΘ- μἂϑ 

Ἐςετὸ ἀφοριζρμϑγ, κπσο σϊνοῖν μεσημβοιν 
Σ γοῦ ἱωθινωτάτου, 

πλάτθ' 



ΤΊΘΕΙ 

σλυτθ’ δὲ Ὁ μενα ξὺ σἱυοῖν σπταραλλήλωμ, 
ὧν δ μδὺ γράφετοι σἤξ τόν δορειοτοΐτου σι 
μάον, ὃ δὲ σἵξ τᾶν νοπιωτεέτου. ὡδὶ γα τ 
αὐωμαίλων ἀκμά των ἐῷ ᾧ πλόυραῖς ἃ σῖυ» 
ναὸν ἀφοοίσαι πλάτιΘ’ κοὰ μῆκιΘ',ὅτω τὸ 

μὲγεῖθ’ ἀφλοίείον. καθόλου σὲ νοκτίομ, ὅτι 

ὃἐχ ὡσαύτως λέγετῷ μῆκθ’ κοὰ σλάτθΘ-,1. 

“ὅλο κοὰ μόδος, αλλ εῷ ὅλο δὰ Ὁ μεῖζον 

διάςκμα,καλέξτοι μῆκθ" τὸ σ᾽ ἐλα ἥου, 

“λαϊ τ’ ὐϑιὲμόδος σὲμηκθι ὧν Ὃ ἥδαλ ̓ 

. Λγλορ (οἱ Ὁ ὁλὸ μήκαι τμῆμα ἐκείνο ὅποτε 
ρύὺν οἷν ἡ μέϊζομ. ποῦν ὦ ληφῆρν διάςημα οὐ τῷ 
“πλάτει μέζον τόν λυφθοντ θ᾽ οὐ Ὅρ᾽" μήκει 
οἤχεήματθ᾽. διὸ κοὰ Φὶοἰκομᾶνψας ἀπ᾿ αὐὰα- 
πολῆς δὲ διύσιψ μυκαυομθόψς, ἀπὸ ἢ ἀῤκτων 
ὑπ νότου πλαταυομϑύης. κοὶς τ΄ μλν μήκους 

ἀϑὲὶ ἡδαλλήλου τινὸς Ὅο᾽ ἰσεμόλινῷ γραφο’ 
υϑύσν τᾶ δὲ πλάτος ὡδὲ μεσημβρίαν, ὃ σϊξα 
κοὰὼ δ μόλϑν λαμβαύεδδοαι" μήκη ἡὰ τὰ στ 
φάλλαλα ἴοο᾽ μήκει τμήματα αὐτξ,πλω τη ὃ 
πῷ πλάτει. ὅτω καὶ αὖ ἄμεινον υογράφοιζ, 
-πρῶτου Δ Ὁ μἰγεθ’ Φὶ οἰκαμθύης ὅλης, ἵν, 
πφτα ιὸ ἡ διάϑεσις κὐ ἃ χῆμα Κ᾽ μόβῶν κὰ' 

ἃ δ ἀπολέπειν,καθ᾽ ἃ ἢ πλεονάζειψ» φαενο 
μβῴων πὴ τοιαύτα ἴδαθέσει. ὁδα ϑόϑονας ἢ ἃ 
ΝᾺ  οἰκουμλύας λαμβάνει μέ κι’ ἀϑὲ ̓  σχ 

Ξηλὼμ τὸ κα ασίωμ τυλ΄. τὸ καυκάσσ γραμ 
κῆτοῶς οἷν δύβείας.Ὁ σὲ ξὶ τοίσης μερίσ! Θ’ 
ἀϑὲ φὶ οἵχ καασίων πυλῶν κοὰ ϑαψαίκον, 
“οσὲφὶ τετάρτης, δὲ Σ σς ϑαψ κα κοὶ ἥν 
ρώων πολεως»μέλρι Φὶ μεταξὺ ἣν σομώτων 

τό νελου, οὐ) αΐγκε κα τασρίφειν εἰς εξ πόδὶ 
κανωβον κοὰ ἀλεξαύολοειων πόπτους. ᾿ὐτοτῦ- 
ϑα γαρ ὕξι το χατομ Ξύμαᾳ Τὸ καλούμϑνουν 
κανωβικον τε κοὰ ἡρακλεωτικόν. εἶτ᾿ ὃν ἐπ᾽ 
σύϑειας ἀλλήλοις τὰ μήκη πίϑησιψ, εἰϑ᾽ ὡς αν 

ὑνίαν σποιᾶντα ἡ5] ϑώψακον. ἀλλ᾽ ὅτι γε ὁ 
“ταράλληλομ δσῖε πόρου Ὅε᾽ Φὶ οἰκομῆνης μή 
πε φανόῥόν ὅδ δ αὐ δὴν ὧν ἐἴρακῳν αὐτός. 
Ὁ μϑὺ γα φὰ οἰκουμϑύας μῆκΘ- σΐᾳ τό ταύ 
φου γράφει, κοὰ Φι ἐπ᾽ σύλέας μέχρι «κλῶμ 
βαλκῆας, ἡ] γραμμίω τίὼ σᾳ τὸ καυκα!. 
σου κρὰ ῥόσῖου κοὰ ἀϑίωνῶυ. ἀρ δὲ ῥόσῖου εἰς 
ἀλεξανόειαν κατὰ πὸρ σῖ! αὐτῶν μεσιμ. 

βοινον. πολὺ ἐλωϑήους φησὶ δὴ τετρακισε 
λίων Εἶν σιχδίων. ὥςτε Ῥσοῦγψ κοὰ οἱ σταν 
ράλληλοι διέ χοιγν αὖ ἀλλήλωμ ὅ,τε σᾳ ῥόσὶα 
κοὰ ὃ σῖ! ἀλεξανσ)έας. ὃ σῇ αὐὴὸς πῶς ὄξι 
πούτῳ,, ὃ σἤχ φὶ ἁρώωυ πόλεως, ἢ νοτιώτε» 

φός γε τούτου ὡς ἢὶ ἡ συμπίτηουσα γαμμὴ 
πότῳ γε δε παραλλήλῳ τὸ τῷ σία ῥυσῖσ κὸ 

Ἢ "»- 3» - Ἔ 

καασίων πουλῶμ, εἶτ᾽ σύθεια,, τε κεκλα’ 

. σρμλύα, οὐκ οὖν εἴμ σγχραλληλθ' οὐσεταῥα, 

ΕΟΥΝ 9 73 
1 λτίτα ο αὐταὶ αὰς ἱπέογ ἄπο 5 εἰξ ράτάί! εἴος, 
Παοτῖ πι5 ρεῖ Πσπᾶδηιϊμοηί ργορίπαημίῃι, 
πλτα ἀοἰςείδίτατ, αἰτοῦ αεγὸ ρον δυίέγο ργορίπ 
αυΠίπια, θεῖ ἱποεααΐεϑ5 ἐπὶ ἤσιιτᾶ5, (Π απατῦ 
Ιατογιδιβ πε δ οίτα ο, πες ]ατίτιο τεγπιίπἃ 
τί βροτοί, πῆς ἐπ πιο ιαπτίταα ἀεἢπηίεπάα 
εἰἰ, (Τεπεγαϊ τον αἄτ ἀςπηίοπ Πα πῷ εοὰς 
πιοῦο ίη τοῖο δζ ἰπ ρατῖς Ισσίταο δ [χεἰτα ὁ 
αἰςίτατ, δεά πη τοτο ψαίαςπι πίον ἀπ απτία αρ 
ΡΕΠαταν Ιοηρίταο, αγίπου διτεπι ἰαείτιάο, [ὰ 
Ραντε εγὼ ἰσησίταο χυίάεπι εἰς ἱρίμπι ραταῖΐ 
[ε[ δά εοτίας ἰοπ οί σάϊπς, {ΠῚ π|8 ροτείο, σαοά 
(ποτίτ πταίαϑ:ταπιετ! σαρτὰ η [αείτιαίπε ἀϊαπὶ 
τία πιαίου Πτχαᾶηι ςαρῖὰ πη ἰοποίτυάίης, ἰάεο 
δ οὐδε ρίο τεγγάσαπηαῦ οσῖα ὃ οςςαία πη [05 
σαπὶ ρτοάιυζο, ἃ ἰερτεπείοης πετὸ α δυπτ 
1πἰαταπι ἐχισπίο, απηῷ ἰοπρίτασο (η αἰίηπο 
ΡΔίΆΠοἴο δα σαι πούία! ἐπὶ ἀεἰςγθαταν, [Ατίτις 
ἀο διιτ 46“ πγεγίφέίεπι, ρατίς5 ΄πος ταρέγε πο 
ΟΡτ εἴ," οπρίειἀΐπος σαίάετῃ δά Ιοηρίτ4 
ποίη ΡαΓΆ] ΠΟ] ας, ρατίεβ εἰτπι5:ατἰτπαέηο5 πεγὸ δά 
ἰρία: δά ἰαττιτάίπεπι. δίς ἐπίπι πιο τα ἀείςείθε 
τοτυτ, θυίαγὰπι φυίάσην οὐ ί5 τευγαγιιπι τοτίτ5 
φυᾶείτα5, ἀςῃίης ἀρ οἴ τίο ὃ, ραττίαπι ἔογηια 
αἀαϊίηια συίάςσπι ἀεῆςεῖς,,α αἰίηια πογὸ {{| 
ρεγαπαοῦς, τα εχ ἀρρο[τίοης ἀρρατξείθι5. 
Ἐτοτο πε πες αὔτ ίρίαπι οὐ 5 τεγγαγῖ ΙοΠ ρέει 
ἀϊπεηι Πρ έΓ Π 1 πε ρεγ ςοαπληᾶς ἃ (ὐαίρίαα 
ροτίαϑβ δζ (ὐαυςαίππι ρεγίηε Ἃς ἀϊτεώα, εἴς 
τίς ποτὸ ραγτίςυϊα ἰπ [{πεὰ ρεγ (ὐαίρίας ρογίαβ 
ὃζ Ἐπαρίβειπι, τ αυατία ραττίςυϊα ἰοποίς 
τυάίπεπι πη ἰίπεα ρεῦ ΤΒαρίαοιπι δύ ἀγθεπε 
Εεγοσύπι, αἴας δα {Π|4 αι ἱπεοῦ ΝΝ οἤίᾳ 
εἰ. πεςεβατίαπ εἴ δά (ποδί ἃ ΑΙ χαης 
ἀτία ἰοςα γειιογες ἢίς εἰ εηίπι αἱπιᾶ οὔ ίαπ|;, 
ποα (ὑᾳῃποδίςαπι ΕΤεγας] οτίς πη ποςαητᾳ 

δίαπε ἰρίτατ μεν ἀϊγεζίαπι Ιοπρίτἀίπεπι ἱπιμία 
ζει Ῥοπδητ ας τ αηρυ ἰείεπτςς Δα Ὑ Πᾶ- 
Ρίβειιαν, ίς ᾧ φιοα πειπγ Πτ δα οΥθίβ τεγγες [Ὁ 
σἰταάίηεηι ραγαί ε! απὶεχ ἤ5 απο αἴχίς ρίς Πρ 
πεῖ, ΜΠ πη αἱ επίπιοπροίτιάἀίηςξ ρεῦ απτυπιὶ 
δ τπατε υἱῷ δά ςοἰμηληαβ ρεγ γε ίΠεπ 
(εςαπάππι Πἔποᾶπὶρεῖ (ὐφιςαίαπι εἴ ἰἀ Ποάτιπα 
δὲ Ατβεπ88 (ογίδίς, Αἰ ἐ ποάο δυΐεπιίη ΑΙε 
Χαπαγί (ἐσ πάπηι ἱρίατιιπι τηεγ 4 λ πα πγα]}» 
ἴο πιίπιις σὰ πὶ ΠΉ}}Π{4 αυδτιον [46 εἴτε ἀτςίτ, 
Μηάε ταπτᾶ αἰατεητίπεαίςεηι {Πάτυτα ρατα!ε 
1| «αΐ (τ ςες ρεσ ἐ ποάαπι εἴξ, ααίζ ῥεῖ Α]ε- 
Χαηαάτγίατη, [ἀςπιὶδτξ σιοάαπίτηοσο εἰ Πιίς 
4π| εἰ Ηετγοιιπι ορρία, πεῖ πος ἱρίο Δυὔταν 
Ἰίοτ,ἀεὸ ςοίποίάεης Πιυίς [πε ραγα!!εἴο, δ 1 
[ἐ χαΐ ρεῦ Γἐποάππι ὃ (ὑδρία ρογίαβ με τος 
ἕἶα, πε ἑγαίίᾳ δα πειιγα πὶ ραγΆ [εἶα εἴτ, 

ς᾽ 4 Ηαυά 
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Ηαιάίρσίταυν Ιοαρίτα δίηε5. δὲπε ςοιπριἐπεη" 
ἀπε, πέσης ἔτεπιςρτεπίτίοπαίοδ ρατίςυϊος 
ςοπιργοπεηάπητις, (πτεγῖ δά ΕΗ ρραγομαπι 
γεργοάίεητεβ, τεἰί]α ἀείποερϑ αἱάξαπηιιδ, δίσ 
ΒήρΠ επίπι αυα ᾷ αἰαπηρια γυτία εἴίπρξο, 
{11 αυς αὖ {10 Πσυτγαίϊίτεῦ ἀςπτιπ τατίο 5 
σεοπιείτίςίς ἐσίατατ, Α τ ἐπίπι εἰπὶ ἀίςεγε ίρα 
εἰ εχ Βαδγ!οηςαά ροτία (ὐαίρία5 (εχ μη ΠΠ{ 
{ερτίπρεπτοτῦ [46.,εἴϊς, ὦ ςοηβηία πειὸ (αΥ 
τηδηΐος ἃς Βογί (5 ρῖιι5 ὦ ποι πα], οά 
{{π|8 δ ςισαίποίίαΐοε5 οτίι5 τε ἀεάπεϊα ἴα 
ςεῦ, Παποαπτ ροΙρεπαϊίςιήατεπι Πετί δα ςστη, 
πείςξοιππαίεοτοιιη ΠρΙΠ]τ5, [τὰ ἐπ ἱρίαπι 
ςοπίίτα! τίη συ] ἀη σα] 5 τες γεζίαπι Πα’ 
δέδιε αὐ (ὐλεπιδηίο τε πίποβ, ζ ἐχτοητᾷ πηΐ- 
πόζα εἴϊε τηὰ ΠΠ|ατ αιος τες Παδεα,οροΥ" 
τείεἰτας5» Βου(ςπὶ (ες πα {ΠΡ || ἔὰςετς. Αι ἃ" 
μας ἀϊξέαπι εἴν, [ἰποαπι ετίατι χυος ἐκ ΒάΡυ]ο 
πείπ (ὑαγπιδηίᾷ εἰξ, ίῃ. ῥάσα! !εἴο πο σομηρίος 
πεπάί, πε τεΐίδηι ας Πρ 118 Δ Πίπριίτ, αι οτί 
ἀίλπδπι ἀίςί. [τὰς αἰ} {π|ρίσπι ἀξ ἐἢς πε 
παοά ἐπέεγταγ, ἵΝαπι ο ἀΐκχετίς ἃ (Σαίρής ροτ- 
είς αὐ ἱρίδπι συίάεαι Βαργίοης Πααίᾳ εἴς τος 
ἀίδια ίαπει, )α δια πιοτὸ [ὰΠίογιιαι πα} ἃ ηϊτα 
ταοῦ ποηρεηία, ἃ Βαυγίοηε πετὸ {τία τα Π{{8 
αυλάτίηρσοπία, [δεμπιὸ 8 εἰἀξ οοποίζατυϑ ολπ 
{{5,οτα 5 απ ρι]5 ττίαπ συ]απιὶ σοπε ταί ἀεί 
Δα (αίρίδβ ροσγίας δ δά δϑιιία δ. Βαρυ]οπεπι 
οβτυίαπι αησυίααν μαθεπίεηι δά δυίλ, Γ,οἡσ 
οἰταἀίπες πετὸ ἰατογπι εἰς 45. ροίξεα ΞΟ] 0’ 
φίτ χαρά (εοππάιϊιπι Πᾶ5 σαι επεπίαι, [{’ 
ὩρδΔηὴ ἥτις εἰξ ροῦ (ὐαίρίαϑ ρογία5 πιουίἀίδη, 
ἔῃ Ῥατά οἷο ρες Βαδγίοπεπι, δ Βαία δά οςςα- 
{πὰ αἀίαπέπίοτεπι πα είς ςοπηπλιπεπίη οί 
ΟΠ ΕΠ, ΟΠ  ΠΊΠ15{Ποί{Ο 5 εἰα4ςπὶ ρΑγ4116 
Τ1| ὃζ τεζεάίη 5 ἃ (λίρη5 ροτείδ δά τεγπλίπος 
Ρετη εί5 (ὐλγπιαηίς, ὃ ΒεγΠἀ5 ρ[ αὐτί δι τ] 
Τίθς χυάῖιον δύ συλάτίησεοητίβ, Ἐσττη ας 
Δα [πελπὶροῦ (ὑαἰρίαδ ροσταβ πιογίἀίδηαπι αἰ" 
πλίἀίαπι τεςὶε δςεῖς απ συΐαπι, χαυΐ εἴ ρον ἂν 
{ρίας ρογίδβ δζ τευπιίος (ὐαγπιδῃίο δ Βεγί- 
ἡἰ5. Χ ἱπεϊίηατς {Πππὶ αὐ πε ίδηι πχετίά οί ὃζ 
φεαπ Ποῦ Δ1{5 οὐσίας, παίςπογὸ ραγα!!οἰπι εἴς 
Ἰμάππιαπιηςπ,, Ετ ιού ἐπ ἃ πιοητίδι5 Ποἢ 
ἐπ τηεγί ἡ Πυαῖ (υτίπαηϊίς Εγδιοῃεης ) (εὰ 
ἑπτεν πῆς ὅζ ςηϊίηο (ΑἹ! οσι, συεπιδάπιον 
ἀαίὲη πετα5 [τ ίρτᾶ εξ τα 15, Ὁ υἱἱς ἐρίταν 
«σςοάει ςοπείτατ πῆς ττἰαη σα! οδταίο εἰ 
ἔς δῃ σιϊο, σα] ΠΟ ςοποοήδι τοῦ ΔησιΠ εἴς 
αυί {1 απιρ!εὐξίτυγο Ὁ υἱϑ πεγὸ (πῃ ραγα]!εἶο ίὰ 
ςεητ ἃ Βα γ!οπείη δία, ἐμᾷ ΟΒτυλπι εχ ἥβ 
ςοπηρ! οὐ ἐπ είδιι υαί τογίψι, σι πῦ εςεάας 

ΘΕΟΘΒ ΑΡΗ. ᾧ 
δκεῦ γὲν λαμβανυτοι τὰ μάκη,δκεν δὲ δ» 
Φὲ αἱ σκθόρειοι λαμθοίνοντιαι μεοίσες, ἀλλ᾽ 
ἀϑὲ ἐν ἵσιπαρχου πρότόδον ἐπανιόντες, τίς 
ἑξῆς Ἰσϊωμῆνστάλιν γ) πλαίσας ταυτῷ λήμε 
ματα γεωμετοικῶς, οὐχσκδυάζει πὰ σα ἐς 
κέιννο τυπωοϊῶς λεγόμδνᾳ. φησὶ γοῖρ αὐτὸν 
λέγαν "Ὁ ἐκ βαξυλωνθ’ εἰς δ καασίας τοῦ 
λας διάΞτημα φχσίωμ ἑξακισιλίωμ ἐσηακοσί 

ὡγ.εἰς ἢ οὖν ὅρος φὶ καρμανίας "ὸ στϑ)σισί 
πλειόνων τὶ φυνακισιλίωμ, δι ἀϑὶ γραμμῆς 
πκε)πῶς ἰσημόῥινεὶς αὐατολεὶς, δυβείας ἀγ9 
ψϑύκς, γινεῶ δὲ ταύτην κάθετον ἀϑὶ πίὼ κοι 
νίω πλδυροὺ Φὶ τε σϊδυτόμας κοὰ φὶ ποίσες 
σφραγίσί». ὥςτε κατ αὐτὸν συυ σον το 
γωνον ὑρϑογώνιον, ὁρίζω ἐχοντα  πῶονῖς 
ὅροις φὶ καρμανίας, τὸ πίω εὐσοτένεσαν Εἶν 
Ἐλα ῆω μιᾶς δα, πϑδὶ “᾽ ὀρθίω ἐχοίων. σαν 
ὃν τίὼ πϑῤσισῖα “τ᾿ σϊδυπόβας στοιέν σφρατί 
σ΄. τὸς ταῦτα οἵ ἐξρατῇ ὅτι δ᾽ ἃ ἐκ βαξν 
λῶν Θ᾽ ἐς ἢ καρμανίαν ἀϑὲ ἥδαλλάλολαμκ 
βαύωται, ὅθ᾽ ἡ διοοίζασα δύβξα τὰς σφραγέ 
σῖας μεσωημξοινὴ ὄρ «ὥς τ᾽ σσῖοὐ ἐρε) πτὼς 

αὐν, δὴ ἃ ἑὠλφόρόμϑῇ. εἐἰρικοῦς γῇ σῷ κα΄ 
ασίων πυλῶν εἰς ἵν βαξυλῶνα εὖ λεχθον» 
σ΄ς, ἐςἢ σᾶ» σασίος Εἶν τερακισιλίσς οὖνα 
ποσισς, ἢ βαβυλῶν’ τολαιλίος τετραν 
γωσίσοιστίλιμ ἀν Του ὁρμαβθεὶς αὑυτύεσι. 

ων, ἀμ βλυγώνιον πρίγωνου σευιυίσοαν! φισὲ 
πρός τε ταῖς καασίοις πύλαις Ὁ) σόσοις κοὶς 

Βαβυλῶνι, τἰὼ ἀμβλέιων Ἐχον γωνίαν πῶς 
σδθις. τὰ ὃ Ὁ πλδυρῶν μέτοι τὰ ἐκκείμῆνα, 
εἰτ᾿ ἁδιλογίζετῇ, διότι συμβῆσωτοι ἡ] τὰς 
αὑσυθέσεις ταύτας, “ἢ οἵχ καασίων πνλῶῃμ 
μεσημξρινίω γραμμίων, ἀϑὲ Σ οἵχ βαξυλῶ» 
νος κοὶι σόσωμ αλλήλῃ σϊυσμικωτπόβδων ἵ» 
χεῖν “Ὦ κοινίωω πομίω “ἢ κοινῆς τομῆς “ αὐτῇ 
“ἡ“δαλλύλοοὸ τ ἀκ καασίων πυλῶρ καθπκξ 
σης ὄυθειας ἀδὲ αὐὺ ὅρος σὺ φὶ καρμανίας (ὖ 
Φὶ πόῤσίσι θ΄. πλείοσι 5 τεβακισιελίωμ τὸ ἴε 
Ῥαποσίωμ οζεσίὸν σὴ ἕι πρὸς ποσὰ κχασίων 
πυλῶν μεσημβοινίω γραμμῇ ,ἡμίσφαν ὑρόῆς 
“ποιῶν γωνίαν τὰ οἷς καασίωμ πυλὼρ ιὸ ἣΨ 
ὅρων φὶ τε κωρμανίας τὸ Φὶ σπόρσι σφ". κοὰ 
νδύᾳν αὐσὰ ἀϑὲ τὰ μέ(ῳ φὶ7ε μεσμμξοίας "ὁ 

“Σ ἰσιμεοινῆς αὐαπολῆς, ταύτη σ Εἶν στχραλ 
ληλον Σ ἱνοὸμ πόα μὸν, ὥτε νὸ ὥδον ἀτὴ 5 ὃν 
ρῶν ὅπ ἀϑὴ μεσιμξοίαν ὥςτε ῥῶν. ὥς φεσὶῳ 
δῥαϊϑονηο ἀλλὰ μεϊα ξὺ ταύτης νὰ πὸ ἰσιμο 
ρινῆς αὐ χη λῆς καθάώπϑν οὖ "οἷς αχίζζοις “πὶ 
ναξικα]αγίγρα σχε.τίς ὃν συγγωρήσφα ναῦ 
σασοίον πηοίγωνον ἀμθλυγώνιομ Ἐΐν, μὴ συγ 
ὡρῶν ὀρθογώνιον ἐν ἃ περιέχου αὐπό; τίς σ᾽ 

᾿ 
Ϊ 
] 

ἀδὲ ἥδαλλήλυ κέρμλύίω τῇ ἀκ θαθυλῶνος ἐς σδ μίαν Ὁ ἢ ἀμθλθαν πόδιεχεσ., 407 μὰσ μὰν". 
1 } 



ΕἘΙΒΈΚ 
«ἰὼ μίγοι κῶρμανίχοντὶς δὲ οὗ ἰνσϊῳ “ἥθαϊλ 

λαλου τί σῷ καασίων πσυλῶν ἀϑὲ οἷ ὅρας 
δὶ καρμανιας; ὧν χωρὶς κῳνὸς αὧὺ ἐξ ὃ συλλό 
γισμὸς. χωρὶς ἢ τότωμ κάκεν Ὁ" ἄρηκῳν, ὅσ 
ῥρεΒοεισῖες ὄξει Ὁ σῆμα φὶ ἰνδικῆς κρὰ καθά 

“τὸν ἡ ἑωϑινὴ πλόυρο πόδιεασαςτιε πολὺ 
“πθοΐω, Εἴ μαϊλισο Ὅο᾽ ἰσιώτῳ ἀκρωτηρίῳ, 
ὃ κοὰ πρὸς μεσημβοίαν πρῶ πίσηει πλίον 
᾿σπιχριὶ τἰὼ ἀλλίω ἠιόνα, οὕτω κρὰ ἡ ἥδ ὃν 
ἰνσῆὸν πλόυρᾷ, παύτα δὲ ταῦτα λέγει οὐ 
γκωμετγοικῶς ἐλέγχων, οὐ πιθανῶς. ταῦτα 
δὲ κοὰ αὐτὸς ἐπονέγκας ἕαυ Ὁ ο ἀρλύεται, 
φήσσο ἃ μὴ τῆδα μικρὰ οχεήματα “ῆρσ 

χὺν οἐλεγχθ', συγγνῶναε αὖ ἰω ἐπασῖὰ σὲ 
σετεριὶ σιλιωσῖας «ασίίωμ φαένετιιε σα πί- 
“ἤωννούκ Εἶν σνγγνωςα!. καίτοι ἐκᾶνομ 
κοὰ ἥνα τετρακοσίους «ασίίους αἰδδντὰ ἀρ 
φαίνεῶναι τὰ τϑαλλάγματα, ὡς ἀϑὲ τοῦ σίϊ 
ἀϑηνῶν ἥϑαλλήλου κρὰ τό σὰ ῥόσον. ἐσι σὲ 
Ὁ πῶς αἰῶσιν οὐχ ἁπλοῦμ" ἀλλὰ τὸ μὴν 
οὐ πλάτει μείζονι, τό σῇ γ᾽ ἐλα ῆονι. μειῴονε 
μϑὸ οὐ αὐτῷ Ὅο᾽ ὀφθαλμῷ -πιςσυομθύᾳ κῶρ 

“τοῖς τ κραΐσεσιμ ἀόδων τεὸς τίν Τὴ κλιμά, 
σου πράσιν. ἐλοξῆονι σ᾽ οὖν σῖ! ὀργαΐων γνω» 
(ονυκῶμ» ᾿' διοσηεκώμ. ὃ μδν οαὖ σ! ἀθηνῶν 
σπαραλληλθ, γνωμονικῶς λυφθεὶς" κοὰ ὃ 

ΟἿΣ ῥόσϑυ κοὰ κασίας ἐνότως οὐ «ασίίοις 
“οἰρύτοις, αἰδὸν τί ἐπτοίψσε τίὼ σἤχφοραίν. 
ὃ σ᾽ οὐ πλάτει μὴν πριοιλίων «ασϊίωμ. μή» 
κει δὲ κοὰ τετρακισμυρίων ὅρους «πτελάγος 
σὲ ποισμυρίων λαμβαΐνων τίὼ ἀτὸ σϊύσεως 
Ἐπ᾿ ἰσημόβινες αὐα λὲς γρχμμίω, κοὰ τὰ 
ἐφ᾿ ἑκάπόδαᾳ Ὁ μό6):» τὰ μὰν νότια ὑνομά, 
ζῶν, τὰ σὲ ξὐρεια.κοὰ τοῦτα πλινθία καλῶν 
ποὰ σφραγίσϊας, νοείδδω πῶς κοὰ ταῦτα λὶν 
γει, κοὺ πλόϊρα πὰ μδν αῤκτπικεὶ, σὰ σὲ νό, 
πιχεοὶς πῶς τὰ μὲν «ασέρμα, τὰ σὲ ἑωβινά; 
κοὰ πὸ μὴν -ϑαπολὺ σαμαρτανόμϑην πῖλον 
ρῶν, σωεχέτω λόγομ᾽ σλίκαεον γαῖ. πὸ ἢ τῇ ὶ 
μικρὸν δ ἢ πταρισϊων ἐλεγκτέίος ὄξίν, οὐτοιῶ 
ὅς σ᾽ ὁσετόδως αὐτῷ πώσάγυταί τις ἘλῈ 
χΘ΄. ὅτε γοὺ “ἂν γ᾽ Ὀσότων πλαΐτει γεωμε 
ποιοὶ πὶς δαύκοτ᾽ αὐ ἀπτοσίξις, ὅτ᾽ οὐ οἷς ἐ’ 
“ἰχέρῷ γοωμεβϑυοδμολογομλνοις » 5} λήμ 

μασιν» λλ᾽ ἑαυτῷ πλάσας. ξἔλτιου ἢ πόδι ἡ 
πετάρτιις λέγᾳυ μερί". περ σίθησι σὲ "ὁ Ἕ 

Φιλιτίς τὸ τόν μϑύον τ’ δὶ τὴν αὐ «Ουοθὲ 
σεων ἢ Φ ἥϑαπλησίωγ. ὅν ἦὰ κα ὀρθῶς ἁῶντε 
μὲ, διότι μῆκ- ὀνομαάζ “ἢ μερίσῖος ταύτης 
“ἢ αὶ θαψάκα μέλρις αἰγύσησ γραμμίω, ὥς 
“πϑὺ εἰ τις ἡδαλλαλογράμμο Ὦ δ᾽άμεβου μὴ 
κ΄ αὐτὸ φαίέν. ὃ καὶ ἀδὶ “Σ αἱντ πρδαλλήλε κᾷ 
τοι ἥ τε ϑάψακ Θ᾿» ἡ τὶ αἰγύτῆσ ἥαλίᾳ, 
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εἰ]. τὶ ας τη (αι πιαϊλίατην Ὁ αἷς δυίΐεσι [πάρ 
Ρατγαϊἑεἴατι Π1|4π| εἴϊε χες εἰξ ἃ (ρίρῆς ροττία 
ὦ (ὑλγπιαηΐδε τογαλίποϑ,ης “αίδιι ἐπαῃίς εἰν 
(ςτ τατίοςίπατίος Ργαῖεῦ Παοαιῖεπι ἃ (5 αἰχίς 
4υοα Δά τος’ ἐογπηαπη οἴ [πάία ἤσυγα, Ετῇ 
εὐτ οτίφηταῖς ἰἀτ5 πα Ϊταπ| δα ΟΥΤαπὶ εἴτι Π5 
Πεύδίταν, ρταίοττίπιβ ργοπιοητοτίο υἠτίπτο, 
αιιο ἃ ἐπ πτεγίαίεσπη τἰτγα Πτὰ5 το! σσπὶ ργον 
πγίπετ, χ [Ι4τ5 αὐ [π64 Ηἶας αὔτ οτηηία ἀἰςίξ 
ποη (Ἰεοπιείτίςα γατίοπε ἀγρυξηβ, πες πετί[ς 
τὐ τοῦ, ΕἸ ττετὸ ὃ ἐρίς ἐείς ἱπιαοί ἐπ αἹΠῸ} 
πίτ, ἀίςεπ 5: δϑίαυϊάεαιν αὐ ρα || ἰΠτευτ4}}α εχέ 
{Ἰεγεῖ αὐ σι επτᾶ, ἀλπάα εἴτε ἃς πίδ: ΠῚ διῖὰ 
τεπὶ δα [᾿λάίοτιιπι πὰ ἐχοίάατ, πεαυδηϊπαπὶ 
ἱρηοίςεμάππι, Ἄ ταις {Πππ| ατίῳ αἱτγὰ Πλάία 
πυλάτίησεητα (ςη{10{{π5 ἐπα ίςαγο ρεγηγατατίοσ 
Πε5.υτ ροΥΠτογιιπὶ ραγ Π] οἢ απ αὐ ᾿ἐ πού, ΕΠ 
δυτεπι ἕα πῷ πιρί εχ, οὐ δα (ςηίππι εἰν; {τά 
τὰπ| ΤΠ πταίοτε ἰατίτπτπς,ἴατη ἰη πγίπούς, ΝΜ ᾳ 
ἴογε χυίάεπι ἐπ εο ἱρίο, εὐπῃ σγεαίτιγ οςυΐο, 
τ} (γα δ τ15,ς  Δοτίδ τετηρεγίεί δά οἰ πταίει 
τεπιροτίεπι : πιίπους πεγὸ ρεῖ ΤΠ Πτιιπηζία σπὸ 
πιοῃίςα, αι αὐ ἰρεςι!απάππη ρεττπεπτία, Βα“ 
τ Πεἰ τι ἐοίταγ ρεῦ Πτοτὰ σΠοπη ΟΠ 5 Τατίοης ἃς’ 
ςερίαϑ, δ (5 χαί ρεῦ [ἀ Ποδῇ εἰϊ εἰ (ὑατίαπι, πὶ 
τοῦ Πάῇ5 (πη ΠὈ 6 επὶίττε οΒ είς αἰ Πεγεπείαπις- 
Π|Ιεαστεπιίη [ατἰτπ ἀίης Πα(. {τή πὶ πα Πα], 
ἰη Ἰοπ οίτιάδίπε πεγὸ πλΠ πὶ ἡ αἀτίη σεπτῦπι 
του πηίπο 5, Ρεἰα οί ποιὸ τα ΠΠὰπὶτγίσίητα,ςαρίς5 
Π{Πεᾶπὶ αἷν οςοίάφητε δα «-ὐπίπο(ία!ε5 οὐτας, 
δύ δὰ υτγαη Ρατγτεηι, αι ἤλπὶφιῇγα!α πὰ Π“ 
συρᾶη5, Πιδεδπιὶ ἱςρτιςητγίοηα]ία,, Ἐτ]αΐεγεβ 
μας ἀρρεἰΐδης δύ ΠσηΠα,ςορίτει σύ πᾶπ| πος 
ἀο ἃ πος ἀΐσατ, ἃ Ἰατετα, “δε άαπὶ φαίάεπι (ες 
Ρτοπιγίοπα!ία, απ τ εἰ ὁ απ γα Πα. Ἐτααό 
Παπὶπιοῦο αἰΐα απ οςοίἀοπτα]ία, αἰία δαῖοπι 
οτίςητα] ας δύ ἰἀ σα ρεγμαυ]τπὶ αθογγαῖ,πα 
οἰίρῶς γατίοπε (δ εατ:υὔτιπὶ εξ επίπι), Οοά 
Δαῖεπι Δα ραυΐοϊιπι εἴ πο ετίατη οπιίττας, 
τεάαλτσυί ροτείξ, ΕΠ αστεπι πευῖγο τηοάο ες 
[ππ| εἰ αςςεαίς αὐ σα πιεπταπ), ΕΔ επίπι εος 
Ταπ| αττα (η Πᾶς [ατίτἀ πε Ὧτ α}1 σεοπιειτέ 
«ἃ πᾶ] εῖς ροτείξ ἀεπιοηίτατίο, ἥος υθἱ πίτίν 
ταῦ σεοπηειγίςἐ ἀἰΠογεῖο, πγδη [ἘΠ 5 ατἰταγ ον 
ςερτίοηίβιις, (ξ( ἃ (εἰρίο Πέ5, Ργξεῆας ἱρίτασ 
ἀεφιατία ἀίςετς ραττίςυα, Α ἀἥςίς επίπι ὃ ἐς 
Ρμῃεϊοτίο, δ ἀε Μεποηῖς εἰ ἀς «αὐ υε] ἢ» 
τα π5.Πος αὐτῷ το ἐ ἱποερας, σαῤα μαίας 
Ραττίςυ!α ᾿σρίτιάίηξ ποιηηίπαι η ε ἃ ΤΠαρία 
ςουΐῳ )΄ὰ Αεργρια, Οὐπεπηαδιηοαα ἢ αΐς ἄς 
(τίρτί ρεῦ ραύδ! ες {πε ἰραςή ἰοποίτιάίπξ 
ἀἰαπηειγ εἴς ἀίςατ, ΝΟοη εἐπίπι εοαξ ἱπ ραταῖ!ς 
ἰοίαςει ΤΙ παρίαει!5, δ οἵα Δεργρτί ΒΡΗ͂, 

ς 



δε: 

{ς4 πατυϊέαπι ἃ (ς ἐπαίςεπι ἀπϊαπείθα, [πτοτ- 
τηςάΐα επίπι ἀποίτιγ αυοάαπηπιοάο δῆριν 
τἰ5 δ οἰ] αα ποι ἃ Ἐπαρίαςο δά Δεργρτῦ, 
Αὐίας εἰξ αὐτο ἀίςετε ίς πίγατί ἰραςίι πίε χ 
τα Π πὶ «4, ἃ ΡεΙαίο «ὦ ΤΠ αρίδειπι, εὐπὶ 
Ρίυτα Ππτίςρτεπι μα Π δι, Ηλι (πὸ γεζϊέ, 
ΠΑΠῚ ςττπὶ ρεῖ ἀςπιο[γαιίοπεπι αςείρίατ, χαρά 
ρϑιδί εἴ α5 ροῦ Βεϊαίμαπι πιαρίβ αιταπὶ ραγα ἐσ 
ἴυ5 Βαδυ!οηίς εἰ αιἠέγα! 5, υἱτγὰ Παάία ἄσο 
τ ΠΠ|ὰ ὃζ φαίπροητα, δ (εεαπάτπιπι Ἐτγατοίεῃ ε 
πεηι, αἱ εχίίπνας ραγα! !ε!ἃ ρον Ἵ παρίδοιιπι 
καλοί αιᾶπιὶ ΒΑδυ]οπίς ραγαϊ εἶτα ργορίπηςσί 
οτῇ εἴς αηιίοηί (4.4. πη ΠΠ δ τ5 φααταοῦ οὐτίπ 
φεπιίς, ςοποίαϊτ, πααίτ, ΓΙ α5 ααὰπι τα ΠΠ δι (ς 
Ρίεπι, Φ αο΄ πἀπιίρίταν πιοάο ἐεςυπάππι Ετὰ 
το ἢεη ει ταπτα ρδγα [εἰ { ἀ{Πτίᾳ ἀεπιοηίγα". 
ταὐρεῖ Βαδγίοπεπι ἃ Τ παρίδςο σπὶ (ςτιταγε 
εὐτο Οὐοά χαίάετπι ἃ Τπαρίλςο ὐἀ Βαργίοπξ 
«λπτααιίπιεγῇτ, 1 - αἤϊγπιαῖ, Ὁ το δυτξ ρεῖ 
αἰτία! ραγα!! εἴ απι δά αἰτεγυτγῦ εἴζεῖ, πεαυλ, 
΄ὐατι αἰχίτ, ΠΕ Πυοά π᾿ εοάεπι τηετί4ίαπο 
{{πιὙΠαρίδςιι5 ἃ Βαδγίοπ, (ὐοπιτατία επίπι 
Ἡ!ρρατχςοδιι ρίς ἀεπγοπίτγαιιτ ες Ετας 
τοεπεηι ρΙ υἱχυᾶ [44, ἀποῦθιι5 τ ΠΠΠ 015 δά 
οτίεητοηι Βασγίοπεπι, χαὰπι Ἱπαρίαοιπι ςῦ- 
είπσοῖς εἴς ργορίπαασίοτεπι, ἵΝοβ δυτεπι ἄς’ 
πιοηίγατίομες5 Ἐγατο Πεπίβ ορροπίηπιιβ, ἴῃ 
παυίδιυς Τίρτίη ἃ Εὐρηγατξ ΜΜείοροταπηίαπι 
δ Βαδυϊ]οηίαδπι απηθίτε, δ πιδίογεμπι ἀπιδίτι 
φραϊίεπι Επρηγαῖς εἤϊςετε ςοπτεπαίπιις, () υἱ 
΄ιίάεπι οὐτη δά [ερτεπιγίοπεπι ἤιιαῖ ίπ τπεγί" 
ἀίεπι, Δα οτίεηιεπι Πεώιίταγ, πὶ πιευί ἐπὶ δι" 
τεῖὰ ἐχοίἠ τ: ἰσρτεπιτίοηπε ἰσίτιτ εἰι15 (η πτετί 
ΐεπι οσὐτίας οσαἱ!ἀΔπὶηα{| πιεγίἀίαηί εἴς, ΙΡ 
ἑλυετὸ αὐ οτταπιπῇεχίο δέ δά Βαργυίοηξ ἱπ- 
εἰἐπατίο ἃ πιεγίἀίαπο εἴ, 8( ποπ ροῖ αἰγεζίατῃ, 
Οὗ ίδπι ἀἰξιστη ςἰγοιίτιπι. Ν᾽ ίδπι δυτεπι αἱτ εἴς 
{ε τα Π 05 αααίοΥ ὃ οὐξίησεητίς Πα, 4 
Ὀγίοποπι 1 Ππαρίαςο ρτατον Εμρἢτγαίςηι, δ 
εἴεῃς υαίι ἀεάίτα ορεγα π|} 18 τεζέδηι ἱρίαπι 
ἐυπςίρετε,Ας πιεη(αυτᾷ ἰητεγι4{ ἀπογ ραγα!ς 
ἴογυαπι, ΕΙοςαὔτζποη ἄλίο, ἱπαηε εἰς χιοά ἐε’ 
πιοπίϊγατε υΔετατ: Πποηίαπι ςοπίξαητς το (5 
Δησα!ές (τίαπσιο ρεπε5 Ρεϊασπι ἃ ΤΠαρία 
εαπ|, ὃ (εὐξίοπί ρᾳτα! [εἶΐ ρον Ταρίαειιπι δύ 
κλετίἀίληί ῥοῦ Βεα πιπι» πὰ ελτγιιπὶ ηιιοε οἱξ 
εἰτςα γεζίδληι ίῃ πγογί4ίαπο, πηδίου εὐίτ εὰ 8: 
είτοα τεξίδπι ἃ “ΓΠαρίᾶςο ἐπ Ρεϊα πὶ. [Ππᾶ΄ 
πε δυίεπι, Πυοά Παίς φἀίιππσίτιτ, ἃ ΠΟΙ (ΟΠ 
ςεἴἴο ργαίαρροϊτο ςοπιραγϑίιπῃ, ματα επίπι 
ἄδτυν ἃ Βαργίοπε δἐ (δίρίαγιιπι ρουτατιιπὶ 
αλεγίἀΐΑπιιπὶ πε γιΑ πὶ εἴς Παάουιιπι πλ|}" 
{πὸ υδίῃοχ οὐ πσεητοχιμηι, Δ᾽ πορίς επίπι 

αὐθυτςυπὶ 

ΣΤΒΑΡΟΝΙΒ σα 6σΚ ΑΡΉ. 
ἀλλ ἀδιδιεςώτων πολὺ ἀλλήλωψ.οὐ δὲ Ὅ6" 
μεϊαξὺ σχγωνιός πὼς ἄγωτοι (ἶ λοξὴ ἡ ἀῷ 
θα αἰκυ ἐς αἴγυσηνυτὰ σὲ θαυμαϊζευ πῶς 
Ἐθαίῤῥασεμ εἰπεῖν ἑξακισχιλίων Ξαδίωμ, ἃ ἀὰ 
στκλυσίσ εἰς ϑάψναπκομ πλειόνων ὑὐΐωρ καὶ ἔπα 
κιδιλίωμ, ἐκ ὀρθῶς. λαβὼν δὲ σϊ ἀσϊέξεως 
δδιοζεὸ οκ παλυσις τἴδαάλλκλος Ὑ οἵ αξυ 
λῶν)" πλέίοσιμ ἢ δισχιλίοις κοὰ πῳντακοσί- 
οἱς «αδεοις νοτιώπόβος ὅτι, κατ᾽ ὁδα ὥονα ἢ 
ὡς οἴυποι.. διότι “ σΐχ βαξυλῶν “ὃ οὔκ φὶ 
ϑαψάκο αῤκτικώτοβ " τερακισιλίοις ὃκ. 
σάποσιοις Ξαόϑοις,συμπίσῆᾳ φησὶ πλέος Ὁ 
ἐπηακισιλίωμ. πῶς ὃν κατ᾽ ὀδατοῶ νη σίεί- 
«νυτοῦ ἡ ποσαύτη ἀπόςασις οἵ ἐἀξυλῶ 
νΘ΄ ἡϑαλλήλχ ἀν πὸ σΐᾳ θα ψαϊκο ζεῖ, ὁ- 
“ δ ὙὉ ἀν θαψαῖϊκο δὲ ξχρυλῶνα Ὅσδον 
ὄδην, εἰρηκῳν ἐκῶν Θ’. ὅτι ὃ τὸ ἀτὴ τό σί! ἕκω- 
πόδα ἡ ϑαλλύλυ δὲ Ὁ σὰ θα πόδα, οὐκ ἐΐρκ- 
κῳν. σὲ γαῦ ὅτι ἀϑὲ ταυτδὶ μεσημξρινδ ὄξιῳ 
ἡϑάψακος νὸ ἡ χ βυλὼν. τάνανσίᾳ γὴ) αὖ- 
“Φοδίστπαρχος ἱσίέξε κατ᾽ δραϊοδδονι πλείο 
σιμ ἢ δεοτιλίοις στζόῖοις συμβαίνειν αὐχῶλι- 
κωτόβδαν ἐἶν δ βαξυλῶνᾳ τὸ ϑαψάκσ, μᾶς 
τὸ ἡξατίϑεμον τὰς δα τοῦδ ύος ἀφ φάσεις, 
ον αἷς τὸν πίγριν νὸ τὸν ὄυφράτημ ἐγκυκλὲν 
να τήν τε μεώοποταμίαν τὴ τἰὼ βαθυλωνὲ 
αν γὦ “Ὁ πλίομ γε φι ἐγκυκλώσεως Ὁ δύφρεξ 
σὴν ποιεῖν. ἀρ ἃ δὴν ἀρκτωμ δὲ μεσημβρίαν 
ῥυρντια, ἀδλορέφειν τρῶς τὰς αὐαπολας,εκο 
σίπηειν σὲ δὲ μεσημβρορίαν. ἡ μϑὺ ἕν ἀϑὲ με» 
σιμβθρίαν ἀϑὶ δὴν αρκτωμ δοῖὸς, ὡς αὖ μεσημε 
ἔοινδ τινός ὄξιψ, ἡ σ΄ ἀϑὶ τὰς αὐαπολεὶς ἁῶι- 
σροφὴ τὸ ἀϑδὶ τἰὼ ξαξυλῶνα ἱκνδὺυσίς τε ὅλην 
ἀκ ἢ μεσημέοινδ, νὴ ἀκ ἐπ᾿ δύθειας,οὔκ τὴν 
ῥηϑέσαν ἐγκύκλωσιψο σῖς 7. δοῖομ εἴρηκε 
σετρακισιλίων τὸ ὀκτζκοσιωμ σχδίωμ τίν ὦ 
ἀδὶ βαβυλῶνα ἀρ θα ψάκο δα τὸν δὐφρῶ 
σην. περοδδ εὶς καϑάττόβ ἐπήτησίδυ" ἡ μὴ να 
δύβξων αὐτὴν σε ξαοῶν τὸ μέτηοον τὸ μεταξὺ 
σϊυοῖν τδαλλάλων σἤχςάματίθ. μὴ δεσῦμὲν 

να δὲ τότο καινόρ ὅξι τὴ ἡ» ἐφεξῆς σϊείκνυοδν 
σδυκὸν ὅτι σιωνιστμδύς ὀρϑογωνία πηρνγώνου 
πρύς τὲ πηλύσιῳ κοὰ θα Ψψάκῳ κοὰ τῇ “ομᾷ 
σόϊ τε οἵα θα ψάκου πσαραλλήλου, κοὰ τῷ 
“ἴχ πκλουσίον μεσημβρινοῦ, μίᾳ πῶμ πόδι 
«ἰὼ ὀρθην ἡ ἀδὲ πᾶ μεσιμβοινοῦ μείζων ἔσ΄ 

τι τῆς πόδὶ τἀὺ ὀρθὴν τό! τὸ ϑαψακου ἐφ 
πσηλούσιομ. καενὸμ σὲ κοὶι ἢ σιυναϊ σον πού ΄ 
σῳ ἀφ μὴ συγχωρουμθυίου λήμματΘ' καλὶ 
πασκδυαζόμθνοψ. οὗ γοιῇ σία σιἰ σνντται ὁ ρος 

βαβυλῶν᾽ ἀϑὲ ὃν οἵ καασίων πυλῶν 
μεσημβρινὸν εἰναε διάστημα τυπρακιδειλίηι 

ὧὐ Ξασϊίωψ ὀἰυτακοσίων . ἐλήλεγκτοω γα 



ΓῚΒΕΕ 

ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκ ἣν μὴ συγχωρορβνωμ τσ ὅδα 
ποόδονος καϊεσκόυακότα δ ἋΣ ἵστπαῤχορυ. 
ἵνα σ᾽ αὐίσχυφομ ἡ τὸ. σὶρ ἐκάνυ δυσϑμανον, 
λαβὼν ὁ ἐν πλέσςΝ φύνακιοιλίσς ἐκ βαθν 
λῶν ἀϑὲ ἢ ἐκπααπίωμ πευλῶμ ὅτως ἀγον 
ϑϑίω γραμμίω ὡς ἐκέῖν Ὁ: εἴρακῳν δὰ οὐὺς 

ὅρυς Φὶ καρμανίας,ε σλείκνυε τὸ αὐτό. δ δ» 
ὅν λεκτέον πεῶς τὸν δῥατοδδ νη, ἀλλ᾽ ὅτι ἣν 
φ᾽ πλάτει λεγομλόων κοὶς μεγεϑῶμ κοὰ α(κ- 
μάτωμ» Εἶν σὰ σὶξὶ μέτγοου. κοὰ ὅπ μὴν μᾶλ΄ 
λον, ὅπο δὲ λα ῆου συγχωρητίοψ.ληφϑυνος 
ὁ  Φ ὅρωμ πλάτος τῶν ἀδὲ τὰς ἰσεμεοινεὶς 
αὐατολᾷς ἐκτεινομβύωμ βισιιλίων σού δέων, 
ὁμοίως σὲ τὺ τὸ φὶ ϑαλώήας φὶ μὖχοι ταλὼρμ 
μᾶλλον ἂν ἰ συγχωρήσφῳν ὡς ἀϑὶ (κᾷς γραμ 

᾿ς μῆς σξετάζεϑαι τὰς γγαραλλήλγο ἐκέίνης οὐ 
᾿ Ὅοδ αὐΐοοῦ πλάτει ἀγομϑύας, αὶ πὰς συμπτί, 

σῆσίὰς.τνἡ δὲν συμπτιπησσῶν τὰς οὐ αὐπῷ τ. 
΄, “- Υ . Π Γυϑο 5) " ᾿ κανῳ τῷ πλῴτᾳ ἢ σύμσηωσιν ἐχοία ς,} Ἰὰς 

Ἐκ ὡσαύτως κοὶ δι,σμδϑας, μέχρι τό μὰ 

Ἐκθαένῴν Τ πλάτος ἢ τὰς ἐκβαινοίᾳς, τὴ τὰς 
οὐ μέζονι μήκει μάλλομηι πὰς οὐ ελάήονι. (Ν 
75 ἡ αϑισότης τῶν μικῶμ συγκρύσηοὶ τ᾿ αὖ 
ψάλλομ νὸ ἡ αὐομοιότης δὴν συμ τωμ" οἷον ον 
Ὃ σλάτῳ ᾽ ταύρο τοαντὸς νὸ Φὶ μέλριΞκ- 
λῶν θαλάπας, “αποκειμδιύωμ ποισιλίων ταν 
δίων. νοξται τι ἀφαλλαλόγραμμον χωοίομ, 
“Ὁ πόδιγραίφου, τότε ὅρος ἄπαυ τὸ “ἢ λεχθέ! 
(ὧν θωλαῆαν. εαὺ ὃν διέλης εἰς πλείω στῶ» 
φαὐληλύγραμμα  κῆκος, Οἱ ἢ δεζμεβον, ὅ- 
λοτεήστο λάδης τὸ Ὁ μόβῶν, ῥᾷσδιου αὖ ἡ Ἢ 
ὅλο διάμεριΘ᾽ ἡ αὐτὴ λογιδϑεία σή αλληλός 
Ἴενὐ ἴσκ σῇ ἡ] Ὁ μῆκος πλόυρᾷ ππρ ἐδ) Φῖς 
μόδεσι. νὴ ὅσω γ᾽ οὖν ἐ"ἤἼοψη, Ὁ ἡδαλληλόγραμ 
μον λυῴϑῳν γὺ μόδ4» σῶσε μᾶλλον τὶ 
οὖν συμβαίνοι ἥτε καὶ λοξόζας τ σχμέβυ, ἡ“ἤομ 
ἀπελέγχετροκοὶ ἡ οὐισότηις  μήκος γὺ ποῖς 
μεγάλοις, ὥς τ᾽ ὃ σ᾽ αὖ ὑκνήσειας Ἐπ᾿ αὐ δῷ 

«ἰὼ διάμεβου ἐπῶν μῆκΘ- Ὁ σ(ἠμαος. ἐαν 

ὃν τίὼ διάμεέβον λοξώσης μάλλον: ὥς]εἐκπε 
σαν Ἐξω Ὁ πλόυρῶν ἱκωτόδας," Φὶ γε ἐτέ- 
ρας, ὅκ αὖν ὁμοίως ἐτι τοῦτα συμβαίνει. τοιξ 
Ἢρ οἵη σἹ λέγω Ὁ μέβον 7 οὐ πλαϊῆει λεγο» 
μϑων. ὅ σὺ ἀκ δ κάασιου πυλῶν, τἰὼ μὰ 

᾿ οἱ! αὐ δῇ ὁρὼμ λαμξανωυ;, ὡς οὖν δὲ τα Ὁ 

τἰδαλλύλυ μέλοι εὐλῶν ἀγομδύην, τὴν δ᾽ ἄγ 
νδύουσαψ εἰς ϑύέψακον δὐϑὺς ἔξω πολὺ δῇ 
ὁρῶμ,κοὰ στάλιμ εκ ϑαψψαίκον πτσεκβαϊλ- 

᾿ λων, ἄλλαν μέλοι αἐγύτσηυ τοσδτου ἐπλαμε 
᾿βαυουίαν πλωϊτθ’ τα Ὅο᾽ μήκει Ὅρ! ταύ 
σης κατα μετοῶμ Ὁ τό χωοίου μῆκι(Θ’ δ)α)» 
μέτρον τεηραγῶνου, καταμεπρεῖν σα 65. 
ξώε Ὁ τό τεηραγῶνγον μῆκθ’, ὅχαυ σὲ μὴ 

ΕΟΝνΝΝΟν 5 83 
ἀτραταπι ες ἃ πο ςοιςζοΠ]5 αν ἘταιοΠΠσηε, 
(4 φυοά ςοπῆτπιατίς ΕἸ ρρατς5.. υὐπετὸ [τ 
ἰπυα! ἃ φιοά ἀατν αὐ ἢ, σιππὶ ςαρίαϊ ρ τις 
ποιεῖ πλι {ΠΡ 5 εἴς, λει ῆς ἀπόαπι ἃ Βιλ- 
Ῥγίοπε δά ροτίας (ὑαίρίαδ ( υείπααίς Π[ς ) δά 
(ὐλτπιαπία ςοπῇηίΐα, ἰάεπι οἰξεμάεθατ, Ηος ἐν 
οἰταν η Εγατοίομεπι πιίπίπιξ ἀἰςεπα, (τ 
απο πιασπίτιαίπα ὃ [ουπιαύιπι, τα ἐπ ἰατέ 
τίσ επι αἰ σαπεαῖ, αἰίαυδηι οροτίει εξ πιξην 
(ται, ὃζ χαρά αἰ ἐσέ ΑπιρῚ {π|5,4} }ςα δὲ πηίπα 5 
ςὔςεδεηάαπηι εἴς, (αρτα οπίπι ἰατττίης πη 
αὐ ασηιπποίξία! ε5 οὐτα85 ἘΧιεπτου  ἐγίσηι π111 5 
ι{ῸΠ 6, 8ζ {{π||Π᾿|τοσ τς πὶ παι 5 τ δα σοί απι- 
Παϑ,ροτίῃ5 αἰίιτί5 σοποςάογεῖ, πτίπ υπΠα ᾿ίπφα 
ἰπαιίγατασ, συ {ππτ δ Π|4πὶ ρατα! οἷα ἱπ εὰσ 
ἄεηι ἰατίττπε ςοηπάιιϊε, απ ΄υος ςοἰποείσ 
ἀδητ, ίη 114 ἐρία ἰατίτίπς ςοίπείεπτίαπι Πα“ 
᾿επτίιμην, πε] τος Ἐχτεσία 5 ἐοάειῃ πιοάο δ ἀέ 
{πιο τῷ αα ΠοΠ ἐχειητςεβ 4ε]λείττίης, ὃς 
ἐχεᾶτος, ἃ αυσ ίη πιαίοτί οπρίττάΐης πα σία 
Πυᾶπι 5 [ἢ πιίποτί, Ετοηίπι Πα Πα] τα 5 ’ο 
σἰτι άπ πιαρίς οςουταζοίαν, ὃ Κ [οὐ πιαγᾶ ἀ{ΠῈ 
πγίΠταάο, πεὶαςίπ τοτίας Γδιτγί [ατἰταἀίης ἃς 
πιλιίϑ πὲ αὐ ςοΙ πα (ἐς 5 [6], {τίδι15 απ 
Πρ 5. [πτο! αέταγ Ιοςα5 οτίατ Ππεᾶ5 Πα ης 
Ραγα Πεἴα5 εἰγοσ(ςείρει5, αἵςᾳ πλοπβ ππίπεγπια 
δ παῖς ρτα τίη, δέ ρίζαν (Π ΡΙατε ἐπ αΐσ 
ςεπὶ ΡαγΆ [ε]15 ραγίε5 ρατίία5 ἰΙοπρίταἀίπεη, 
ἃ ἀϊαπιειγπὶ Πππ115 τοῖίπ5 ςαρία5 ὃ ρατγιία, 
[αςί[ς τοτίι5 ἀίατιείτί ἐλάαν ςοπιρυτατείαν ρα 
τ οἷα, ὃ ςηιτα! 5 6 ἰρίππι οη οί η (5 Ιατι5.. 
Πρ ῃ ραγιίθι5, Εταυλπάο αυίάεπι τηΐπις 
{{τ, φαοα ἐπυίςεηι Ῥαγα Π εἰ Πα ες Ππεᾷ,ηποά 
ἴῃ ραῖτε σαρίτυτ, τα πταοίβ πος ςοητίπ σε 
τοῖς πὰ δζ ἀϊαπιείτί ΟὈΠ ἢ υταϑ πγίπιιδ αγριί 
ταῦ, δ Ιοπροιίτααίηίϊς πο} {185 ἐπ πτασ πίδᾳ 
[τὰ ἱπίρ[ις5 ἔογπιας ἰοησίτιἋπΠί5 ἀίαπηείγσηι 
Δρρεϊίατε πειπκίηαςε Δι ταιτετί5, δ ἰθίταν ἀΐα- 
πηεῖΓ1Π| ἀΠΊρ [5 ΟΡ] ἢ] αλιτετίβ, αὐ εχίγα [αοτα 
πο} γα Ποῦ πεῖ αἰτοαπι ἀπούαπι εχοία, ΠΟ 
(πὲ εοάσπι πιοάο οτίαπι πδς επεπίγεηγ, Τὰ“ 
Ιε εαιεπὶ 4] ππ4 αἀίςο, ἱρίααι (οἰ Πςε εογαπα 
4υδ ἐπ ἸΙατίταἀίπε ἀίςιιπταῦ πιεπίαγαπι, [5 Δι 
τεπι αι| ἃ ροτιίς (αἰ ἤ5, τπππᾶ σαίάεπι Ρεγίρα 
(05 πιοῆταβ (ππιρίεγίς, ατί ρεῦ εὐ πάεπι ραγα! 
[εἴπει αἰπχας δα] σο! τπλη85 ἀεάιιξαπι,, αἰτεα 
ταῦτα πετὸ δα Ὑ παρίδοιαι ες παητεπι {Ατίτι 
ΠλΟΪΓα πὶ οχίγα πιοηΐο5. Αᾶς τυγίαηι αἰίαπι 
ἃ Ὑπαρίλςο εἄποεης υΐσχις δα ΑΑερυρτιηι, 
4 τΔηταπὶ ςαρίαϊ ἰατίτἀ Πεην, ἀείπάς Παΐαπ 
ἰοηρίττάίης,, ἰοςί ἰοποίτάίπεηπι ἀἰπγειίεπ5., 
αυφάγαῃσα!ί ἀίαπιεῖγα πη ἀίπιετίγί, συδάτγαπσ 
διῇ Ἰοησίτῃἀο αἰάεζείαςς, μα Π40 αὐτεπε 

ἀίλπχεσ 



84 ΣΤΒΑΡΟΝΙ5 α 
αἰδοῖον πόα αὐπε (τα ἰίηοα [τα ζία,οπο ἐ πιὰ’ 
οἷϑ ρέςοατε τάεγοταν, Ἐγαζδὰ εηίπι ἐὰ εἰς, 85 
ἃ (ὐαίρἢ5 ροττίβ ρεγ Τπαρίαοιπαι αὐ ΝΠ απὶ ἄς 
«ἰποίτατ, ας φυίάςαι ἐπ Εγατο  Πεπ πὶ {πῶ 
δαίςαι δύ ἰὼ ΕΠρραγςοᾶιμα συοπίαπι οροτυίε, 
Βατ, σιιοπια ἀπιοάιιπιαῦ εο ἀϊόξογιιπι ἀςειηατίσ 
Οὔςπὶ ἔσςείας, ἤς δ ογγατούιπι επιοη ἤλιίοσ 
πεπὶ αἰίηαπι ςετς, ΠιΙΟα ΠΟο5 [αοίπηι5, {πε τ΄ 
τηοιίπος (ρίας υἰρίατι, ατ ρτίζούαπι ταπιοῃ 
«Δ 115 ππεητοπὶ ἀπ εαπλα5 απο ἑαδεῖ, ας 
πδίοτίς οἰίαπι ἄτας οτίαπι ὰπι Ἐτατοίϊ εν 
Τί τα υἷα ἐπτεηάλτίοηίς ἱπάισεης, Ετα!Πατπι 
Δύσι ΠΊσπτ πὶ σοάςεπηι ττίο ἀετίΠεῖατ , ἸΠΠῚ1ΠῚ 
εὨίπι ςαρίτ ρεαπιρροίταπι εχ ποπ ςοπςο! 8 
ςοπίπταταπι ( πι πο5 ἰρί! ἐοαγρυίπια ) απο ά 
Βαργυίοη δή ογίξιεση πιὰ οίς συᾶπι 1 Παρίαςι!5 
ἔυπρτα {ἰλά{4 πη} π ἐχροίτα εἰἰ, (Δ τοςίτςα [ἰςεῖ 
δἀὐπγοάπιτη ἰπἰογατατ, οαπὶ ργορίονοπι οὐταί εἰ" 
ἴς Παάή5 ἀυοίσ5 πϑ ΠΡ τις αυδάτίῃ σοτίβ εχ ὁ 
δίς ΕγδιοΠπεπί5, αυοηίᾷ δα Τ ρτί 5 τα πε, 
αυδτιαίεςίς ΔΙοχαπάςι ἃ Ἵ Βερίαςο σςοπιρεῃν 
τοί εἰ Π4 4, πα ΠΠ  ὰ5 ἀπσοῦ ας ασυδάτίησεη 
τίς. Τίρτίβ ααῖοηι δ( Ευρῆτοιςς Μείοροιουηίᾶ 
εἰγειιπ ἀαπτῖοβ, ποίη πῃ οὐίφητοπι [αι Πυτς 
ἐπ ἀς ίη αὐ αςτῇ, τας ἱαυίςξ ρτορίπασί πὶ 
ὃ Βαδγίοηί ηἰ} αἰ 5 εὐςηίαρθίοπαηι, Εἰς 
καῖ αὔτίῃ αὐουπηοητατίοης [ςηπεηιί, ἐπ αι ςῦν 
εἰιάστς ααἰτ, ιὸ ἡ υἱὰ ἃ ΤΠαρίαςο δα ρογτα5 
Οαίρίας, φυλαὶ Ἐτατοί οι (ἰ4., ἀεςοίη πΈ|}- 
[πὶ εἰἴς ἀϊκίτ, Πα ηϊαζ ἴῃ ἀίτεζίο εἴ πιξίαν 
ταῖλ, ρετπά4εαςίη τοζίὶο τγαάατ, εὐπὶ τεζία [οπ- 
φἐηγίπον εχί[ξατ, διδί πεγὸ ἱπργοίςίο τ4]15 οἵ, 
Δίιτεῖς ἃ (ξευπάπαι ΕτδιοΠΠεπξ εἴπας πιο 
εἰ ίαπα, δζ χαί εἰ ρες οἰξίιι (λποδίς, δύ χαί 
εἰἰ ρεῖ γαποας, Ηᾶς ιοτὸ ἀπ αγε Ὁ εο αἱ εἰ 
ρεῦ Τπαρίαειαι [Πα64,πλ 0}, (εχ ὅζ ἐγεςεπτίδ, 
Οὐγδης88 πεγὸ ἃ πιοπτε (ὐαίρίο {{46.,{6χ αἸ{Π| 0. 
δ (οχοςητίς, αἱ 4 ἐχοειπι δά πιατε (ὐαίρί 
ΟὐοΙ [νέας άςει, Α ἀεὸ αὐ [ἰλ4{4 ττεςεπία δα’ 
ἴεπι εἴτε 4 λητίαπι ἃ πηεγίἀίληο δα Ογάπεδ5, 
δ αὐ (ὐφίρίιῃι, ἃ δά Τ βαρίαευπι, Ὁ το 48 διι- 
ἐεςπὶ πούο ὃ ἽΠαρίαςιπι ἃζ (αίρίυπι ἴῃ εο- 
ἄξσαιίαςεζε πτεγί4ίαπο, ΕΠ ΐς πετὸ ςοπίξαμπεπα 
εἴς, ροτγίας (ὐαίρίαβ ρατίτου ἀίίατε, Δ᾽ Τπαρία 
ἐοο πειὸ δύ (ὐαίρίο πλαΐτο πλίπιιβ αδοῖίε πλ ΠΠ|}0. 
ἄεςεπι, Πυοτ πη αυίς Εγατοί ἐπ ε5 ἃ Τ Παρίαλςο 
ἀίῃανς, (ὐεττέ πλαϊτο ταίπαβ {αάτη τα ΠΡ 15 ἐς 
ει αἰ ατε ρεῖ γεδαν, Αι πηρίτασι ἱρίταν εἴς 
ἀεςοπὶ ΜΠ πὶ τατος Παταγ Π|6 ρεΥ τείβαπι 
δα ΤΙ παρίλοιτη εχ ροττίς (αίρῆς. ἃ α ἰρίσπιαε 
τὸ ἀςεπηι5, Ποα ςἢ Βτατοῇῃεπες τες ἰπ [Δ΄ 
εἰτιι {πο ςαρίατ, αἰνὸς σροσγαηῃ αν Ὀγορτί οἵ, 

ΕΟΟᾺΕΆΡΗ. 

διάμεβος ἡ, ἀλλὰ κεκλασμούη ὁ γραμμήν 

λὺ μᾶλλον αὐ στόξειε πλημμελέν, κεκλασμὲ 

ΠῚ γαΡ δεινὰ ἁῷ κχασίωμπυλὼμοίᾳ θα ψιάκα 

“πος ἐννᾶλον ἀγομφύν. τεὸς ἡᾺ ὁῥατοῶγήκ 
χαῶα. τεὸς ὃ Σίππαρχου,κάκένο δι ἐχο 

ὡς καϊσγορίαν πεποίν) Ὁ σα ἐκένο λεχθον 

σων,ὅτω τὸ ἐπανόρβωσίν τινα στοιήέσικο ἢ 
ἡμαρτημονωμ. ὅστόν ἡμᾶς πτοιδμῳν. κῶν Θ’ 

σῖε καέπο πότου πεφρόντικε, κελόῦᾳ ἡμᾶς 
“Εἷς αὐ χοῶοις σίναξι πτωσέχειν.. σδεόμφνοις 

“παμπόλλῳ ζινὶ μέζονος ἐπανορθώσεως ἢ: δὲ:- 

ραυοϑρύος πίναξ πεθσοξ).νὸ  ἀὐλφερόμεν 
νου σί ἀδιχόρεμα ἢ αὐφλέχεται μοχθγθίας. 

λαμβανειγ ἦν λήμματι εκ μη διόυμὲ 

νων κατασκόδυαδδγν, ὡς λέγξαμον ἡμεῖς, δ, 

σι ϑαψέάκο βαξυλὼν αὐαλικωτόδα ὄδιν ἃ 

πλείοσιν ἢ χιλίοις «χοϊίοις, ὥς τ᾽ εἰ κοὰ που 

συωάγωτοι “τὸ πλέιοσιψ αὶ δισχιλίοις νὰ τεβαν 

κοσίοις σχοῖίοις αὐατολικωπτέδαν αὐ πίω ΕἸ 

Ἐκ λεγομβψωμ γυυὺ τόν ὁβα ποῦ ύσς. δ τ᾿ 

ἀϑὲ τὴν τό αἰχρασῖθ" διά βασιψ, ἡ ἀλίξαν» 

426. διιξν, ἀν ϑαξάκυ ὄδι σκύτομ θ᾽ 5χ7 

σϊίων διαιλίων τιηρακοσίωψ, ὃ σὲ πίγρις (ἷ 

ὃ δὐφρώτιις εγάνκλωσά μδνοι τὴν μείοστοπος, 

μίαν τέως δ ἔπ αὐκηολας φόνον). ἀτ᾽ ἀδν 

φρίφυσι πρὸς νότου, τὸ πλεσιάζοσι τότε ἀλ 
λήλοις 7ε ἅμα, κοὰ βαξδυλῶνι ἐσῖον ἀῬ το, 

συμβαίνει τῷ λόγῳ, πλεμμελε δὲ κοὰ οὐ πῷ 

ἑξῆς ἀδιχειρήμασι. γὺ ᾧ σαυάγειμ δύλε!), ὅτε 
“ἢ ἀλ θαψάκο ἀδὲ καασίος πύλας ὁοϊὸυ ἰώ 

μυρίων «ιοϊίων ὁδα γύας ἔρακῳν, δ κιπ᾿ 
δυθέας αὐαμεμερκμίω ὡς το σύθειας στὰ 

ρασϊί σίωσι, τῆς σὐθέας πιλὺ Ἐλάῆον Θ’ ὅ, 
σις. ἡ σ᾽ ἐφοσῖος ὄδι αὐτῷ ποιαύτη. φησὶν Εἶν 

κατ᾽ σρατούϑονα ὃν αὐπὸν μεσεμβρινὸν, τόμ 
σε σὰ πὶ κανωβικδ «Ξὁμα]θο, ὦ 5 σα κυαν 
νέων. διέχειν δὲ τϑτου τόϊ σἵχ θυ ἐκο ἕξαν 
κισιλίας πριατοσίας σίας. πὰς δὲ κνανὲν 
ας τὸ καασίο γος ἐξα κισιλίας ἑξατοσίος. ὃ 
κἄσοι τ ] τ ὑπόθεσιν τί ἀδὴ Ὁ κάασιομο 
πέλαγ: ὑκ κολχίοφθ", ὥςτε τοὶ τρίαποΣ 
σίας Ξασϊίος, αἰ ἴῶν ἂν διάςεμα ἀὺ Σ οὰ κυ 

ανέωψ μεσιμίρινδ ἐπ τε θά απον τὸ ἀδὲ πὸ 
κάασιομ. βόστου σῖε ἀνα ἀδὲ “ αὐ μεσαμέος 
νὲ καιονγ, τήν τι βάν ακου νὴ ὁ κάασιομυτού 
σῷ σὺ ἀκολοθέμ,α ἀφιαςαύαι ἴσον πὰς κωασέ 
σοπύλας. θα ψ ἀπὸ σὲ τὸ Ὑ κασπίδ» “πελὺ 
λάῆος ἀφεςωαι Τ' μυρίων ὅσος φησὶν ἀφε 
Ξαἶναι δδαγοὗϑένης φὶ ϑαψάκο. αϑα πολὺ ἐΖ 

λάῆαος ἢ μυρίας ἀφεοαναε εἷσ ἐπ᾿ δύϑειαξε 
κυκλοπτορίαν ἄρα ἂῖν εἷὸ μυρίας λογίζ) ἐκξᾷ 

νΘ-ἐπ᾿ σύθειας ἀρ καασίωμ πυλ' ἐς θάψα 

κογοόῤῥδμλν ἢ πρὸς οὐδ ,ὅτι  δῥαφδδύος γὺ πλάτάλαμξανονγος δὐθεας, ὁπ ρ οἰκῶόν ὅδι ἀμ 
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οὐ πλάτει σὲ νὰ τὰς μὲσιμβρινάς. ὦ τὰς ἀδὲ 
μεσημθοινίω) αὐατολίὼω, ἐκῶν Θ΄ γεωμετοι 
κῶς αὐτὸν δυθωύ ει. κοὰ ὡς αὖ σί! ὁργαύων λά 
ξξγιτις τούτωμ Ἑκῶσομ, δὴ οὐγος δέ οργαψωμ, 
ἄλλα μῶλλου σοχασμῷ λαμξαύων (ἃ τὸ πεὼς 
ὀρθες κοὰ Ὁ “δαλλήλου ον μδ σὶη πόϊ ἁμαῤ 

σημα.πτόρου σὲ ἡ μαδὲ τὰ κείμδνα σταῤ ἐκέ 
ψῶρ σχοήματα πίθεοδι τω αὐτόϊ, μπὴ πὼς 
ἐκένα Ὃν ἐλεγλορ πεϑοσιγεῶος, ἀλλὰ πτὸς 
““ὰ σὰ αὐπό πλα-ηόμᾶνᾳ. δ)όπτόρ πρῶτον 
εδὸ υκάνου Φ ἀὴ τό σόμα τί ἀδὶ φάσιν ἀν 
σπόντιθ’ σα δίων ὀκτακιογιλίωμ. κρὰ περ 
7. οὖ εἰς διοσκουριάσϊα γὐτόυθῳν σ᾽ ξξα- 
«χοσιους. τἰιὼ σ᾽ ἀρ διοσπκονοκάσιθ: εἰς τὸ κά 

ἀσιου σαόδθεσιν ἡμόβῶν ταρφύτε εἰ τις κατ᾽ 
αὐτὸν ἵστπαρχου ἀκάζετοι λεγεῶνα ὅσομ χι- 
ιλίων σασδίωψ. ὥςτε τίὺ σύμπαί(αν κατ᾿ ὅδα 
«ποόδονα κεφαλαεοῦον φὐνάκισιλίωμ ἕξακον 
«σίων. αὐτὸς ὃν τέτμηκε κοὰ φηισιμ᾽ ἐκ μλν κυ 
ανξων εἰς φάσιψ πορντακισιλίας ἑξακοσίους» 

εἰς ὃ κάασιορμ φθονσε ἄλλες χιλίας. ὥς τ᾽ οὐκ 
ὁῥαδδυύα συμβαίνοι οὖν ἀϑὲ Ὑ" αὐτό πως με 
σημβοινοῦ τόντε κῴασιου Εἶν κρὰ τίὼ ϑάν.α. 
κου, ἀλλὰ κατ αὐτόν. φόβε σ᾽ ὃν κατ᾿ δα 
ὥδρνί,, πῶς οὖ πούτῳ ἐπ:τοι τὸ τίὼ ἀτὸ πόδι 
καασίσ ἀϑι καασίος πύλας ἴσων ἐν πῇ ἀν θα 
ψάκου ἀϑὴ Ὁ αὐ σαμέομ, οὖ σὲ Ὅρῖ σϊδυ τί, 
ρῷ τὐπομνήμαϊ, αὐαλαξὼν στώλιῳ τὖ αὐτίὼ 
ζάπησιμ τίὼ πόδι ἣν ὁρῶν δὴν ΨΡΙ ὧν ταῦρον, 
“πόδι ὧν ἱκανῶς εἰρήκαμᾶν, μετα βαίνει τεὸς 
σὰ βόρεια μόδῃε Φὶ οἰκουμβύης. ἐπ᾿ ἐκυίθετρ 

“χὰ ῥκύψύτα κασὺ τό δῥα ας πόδι ἣν με 

"χὰ ἋΣ πον»: πόπωμ, ὅτι φασὶ βές ἄκρας ἀ 
ὧν αρκὴν καθηκαψ' μίαν μὲν, ἐφ᾽ ἧς ἡ πελο 
σπόννησος, σδυ πόρων δὲ τί ἱπαλικίω,, τοῖς 
πίω σὲ τίὼ λυγυσεκίω ὑφ᾽ ὧν κόλπους ἀ- 
λαμβαν«()) τόν τε ἀσριαπικὸν νὸ “ἂν τυῤῥκ 
νικον. τοκῦ τος σί ἐκθεμαν Θ' καθόλυ, ταειρῶτῇ 
“ἀκαθεκασαχ στάρι αὐ τὴν λεγόμδνα Ἐλέγχειμ 

)κωμεβικῶς μάλλον ἃ γκωγραφικῶς , ἐσ σὲ 

“οὐὐυδν ἁμαρτανομθύωμ ον αὐνγοῖς σοῦ τόν 
ὁῥατοῶδονος τὸ πλῆθίθ-.κοὰ ἐστι τιμοδδρύους 
“όϊ ὧν λιμῆψας συγγράψανς ὃυ ἐσταινᾷ δὰ 
ἐκένΘ' μάλισα ἣἥν ἄλλωμ,, σ]χφωνῶυ οἵ ἐ, 
λέγχετοι πεῶς αὐτου πλεῖσα. ὥς π' οὐκ ἄξιον 
ἡγοῦμαε δ)αυταῦ ὅτ᾽ ἐκείνας ἀϑὲ ποίδῦτου δὲ 
αμαρτοίνοντας ἣν ὃν ἣν, οὔτε ὧν ἵππαρχομ. 
κρὰ γοὺ ὅ: 0: τὰ μϑν δαλέπα: ῇ }β ἡμαρτη 
μϑύων, τὰ σ᾽ οὐκ ἐπανορήοϊ. ἀλλ᾽ Ἐλέγχει μὸ 
νον ὅχι ψόυσϊως ἡ μαχομθύως εἴρετο, αὐτιᾷ 
σαι μὰν γαὺ αὖ ἴσως κοὺ δ τις»ὔσι φασὶν 
ἄκρας σρες φὶ δὺύρώπας" μίαν μὴν τιϑ εἰς. 
“ἰὦ ἐφ᾿ Βοῖ τοελοσοννκίος ἐχᾳ γαρ τι “πολυ. 
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1η. Ἰατίτα ἀπε αεγὸ δύ πτοία 5 : δύ ξλ5 ἥτιϑς 
δα οτίεηταϊ ἐπὶ πιεγίίφηατ (πητ, {Π|παγῖς σεο- 
πιετείςα ἱρίαπι αἰτίσίς, Ἐτίςατ αἰ αἴ ρει ἐπ- 
{πτιπλεητὰ ςἀρ τες πα πιο φ Πούαπι, ἱρίς 
πεσυλαηιᾷ ρετίπἰγαπιεητα, ς ρεγ ςοηίεένιι, 
τὰ ροτίαϑ ἀοοίρίζ5, πο ρεύ τεζαβ, ποῦ 
ΡΕΓΡαγαΠ ς]α. ν ηιπὶ χυία ς πος ρεςςάτιπι εἰζ, 
ΑἰἸτοτιμη πετὸ εἴνυτπος αὐ {{Π|- ἱαςεπεία ἱπῖοῖσ 
τα} ἱρίς ροπας, πες δὰ 11 δὐἀάπςαῖ αὐσιπιζ, 
τυιπ, [ε δ εὰ σα ἱρίς εοπαρσαῖ. ἕα ριόρτεύ 
Ργΐπι αι, ειτα {Π| π αὖ οὐξίο δα Ρῃαίπα Πα4, 
οὐἷο τ Π}Π τ ἐπεσγιλ]} πη εἴϊε ἀἰςατ, Δἀίπησαοτίρ 
{Π8,4πος πίηϊις δα [ἰοίςυτία ει τητ, ἐπ οέ 
(εἐχεοςπία, δί ἐπὶ αι δῷ [ἰο(ςυτίλαςε Δα (8. 
ἰρίαπι εἴ ααἀαϊτίοηςξ ἀίετιπι απ, Π αι ρίᾷ 
(λπέ(εςυπά ρίυπι ΗἸ ρραιοῃ εχ ίπτιατ αἱ. 
εἰ οροτίετε ᾿6.. ταῖς : ἀπά ειιπίπετίατη Πππ|. 
πιατίπι σοπηρατζατί, (ςοαη ἄπ ναῖε πη], 
τ ΠΡ 15 ποττετα ςχ οφητίς. [ρίε ἐσ ίτατ ραγττι!5 
εἴν, εἰ αίτ εχ Ογατιεῖ5 δύ ῬἢδΠπ πη Πα πίη ῷ εἴ 
(εχεοςξηῖα εἤς, ίπε Ὁ δῇ ( αἰρίμπι 41{4 πιῖ]]ς τα 
ααοα (ςοππάιϊιπι Βτατοπμεπξζποι ςοπιίησε- 
τεῦ, ἃ (είρίᾶ ἃ Τβαρίαςα ἐπ ἐοάστῃ εἰε της, 
τί ἀίαπο, (ς σςαπαῖ ρίσπι, Εἰ ρίταν ἰσοη- 
ἄππιὶ Βγδτο Ππεπέπι, Πα ματῃ πιοάο Παίς ες 
[εηαίτυτ, ἃ (αίρίο 24 ροιῖδ5 (ὐδίρίας τ ιυαὶξ 
εἴς δά αἱίαπι ἃ Ὑ παρίδςο δά ἑάεπι Πσπᾶς 8. 
τοτῦπι πη ἰεσαπαάο γατίας σοπιπιεπιαγίο, γεία- 
πηῈΠ5 εαηάοπὶ σα οπεπ (ἐς πηοητίδιις οἰτ- 
«ἃ Ταυτῦ, ἀε υίθιι5 αἀχίπγιις (λείς, τγαπίϊτ δά 
(εἐρτεπίγίοηα! 5 οὐδίβ τευγασῦ ρατίςς, ᾿Ὠεης 
αἰ ἐχροηίς ἂν Ἑτατοίεης (ἐς δαίαςζεί ας 
Ροπτο ἰοςί5. απ οαπίάεπι ττία,ἐπασίτ ρτο 
πιοπτοτία ἃ ἐςρτεπιτίοπε ἀείςεπαέτε : απιιπὶ 
αυΐάοηη, ἃ αιο Ρεϊοροπηεία5, (ςσιπά πηι ε- 
το [τα] ίςιτπι, τεγτίπιπι διιτοπι Γν συ ίςαπι, ἃ ]αΐ 
Ῥυϑ[{π|5 ἀεργομεπαι δ Α ατίατίςιιτη δ Τ γε 
τῇ επτην. ΗΕ] (5 αυίάστα ἐχροίεί5 ππιευ(! τευ, 
{{πσαΐὰ ἄς {15 ἀἰξτα πίτίτυν τεάδεσιοῖε ρεγτᾷ 
τίοπε5 πιᾶσίβ σεοπηείτίςα. Πα ἀπὶρεγ οὐδίβ ἐς 
(ςτίρτίοπεβ. 1 ἀπτὰ πιεγὸ εἰξ εὐγατοσιιπι 1Π εἰς 
Ὁ Ετατοίζῃεπε πιυϊτίταο,, δ Τ πιο πεηΐς 
πῃ ροστιῖᾶ ἀείςτρτίοπε, ἡπετη {Π|ς ὰρετ ςεῖεν 
ΤῸ 5 ςοἸ] ατάας, αἰ σοτήδπο ἐππ|ὶΡ] τ! Πλιπὶ 8γκ 
σιπίατ 4 πα έςσατε πασᾶ ἀγθίτγετ, τἀπτορε- 
τα ἀετεδα5 αρειγαητεβ, δ Π1Ὸς δ Η ρραγοῃᾶ. 
Ἐτεηίπι {Ππ ποπηι!]α χυίάεπι οπλίείς εὐγαῖα, 
αυσάδπι στὸ ποη ἐπιοηάδς, (ςα τλπτιιΠ| ἃτ- 
συΐίτ, σποπίιῃ [ΑΠ{Ὁ πε] γερασπδητεν αἰ ζἔαπι 
εἰ. Εἰος δ ἰοτιαίίς υϊρίαπι δοσυίαπαάιϊπι ἀὰ 
Χοτίγ, συ α τγίᾳ Ευτορα αἱςείτ ες ργοπηοπτῖος 
τία : ἀπὰπὶ υ Ἐπὶ σοΟπΕἘ τ ἘΠ 8 ἐπ ΄υο εἰς Βα, 
Ἰοροππηείμ5,. ετεπίπι Αἰ ἰαυία Παΐρεῖ 1Π πηι τὰ5 

ἢ ἀϊι4επ’ 



ἜΞ 
ἀπ ἀςηαπιρατίες. ΝΑπι δύ διιρίαηι δά ργον 
ταοητοσία πο παῦσαι δύ [νλοοηίςα, σἰπι (Ἐ 

Ὥοπ πλα]το πίη 5, σὰπι Μία] εἰιπια ἀ πιετία ἐξ 
πεύσοη8; δέ [{π πγίπίπιε ρατιρεπ ἀπά δοοί 
{τ τ ΟΠευγβοπεία5 Τ ἬὨταςία δα διτηίπηι, δ 

Μποίοπα ἰά εἰ αἰρταπι Ππαπὶ αἰΠπηγίς, ὃ ἀείπ- 
ςερ5 Μαςέάδοπίςοβ. Ὡυοα {{πὸς αἰπάςτηιον, 
εαἰ (τα πη15, εἴ εχ ἰη ἐγ 14} {5 ρ! αὐίτηα ταδί τα 
ζαϊ ταῖς ἀεἰογίρια, ἐστε σίαπι [ο σοτιιπ πγρετί- 
τίαπι αὐσασπε, αιτας σεοπηείτίς(5 δύ σατη ἐπι 5 
πεηιδαιμδπὶ ἱπάίσεητ, πη δρείτα Ππτίπαρτε 
Ὠλῖατα, ὃ το βοατί πα] σαπε, δίσυτί σαοα εχ 
Ἐρίάαπιπο ἃ 4 ἰἰπππὶ Τ Ππεγαιαιιαι ἐχοοίϊας {τ 
{αρεῖ ἀπο πε 4 Πα. (5 αατοαν ποπσεηπεῦπι 
αἴηιπας, Εχ ΑΙεχαπάτία πετὸ δὰ (ὐατπασί. 
πιεπὰ {ρτὰ αὐἰ1 {1 τεεα ἐςίπγ,οειπι ΟΕ ΠΠ|ὰ 
θη ἐχοεάλδηξ, δίηυίαφηνίη εἐδάςηι πγεγί Δ 4- 
πὸ εἴ (εςππά σαὶ πῆς Δίεχαπατία, (ὐατία δέ 
δι δοάας, δέ (ὐὑαειποσίηί Ροτίππιαβ,. 14 εξ 
ἐπιουίαςςβ πιαγϑ. Οὐη 5 αὐτο (ἀπὸ ςοηΐςῃ 
τίαητ ἐ λεία αὐ Βονιπησπι αι σατίοπειη εἴς 
(ερῖιι5 συίη ας αὐ ΠΠ ἔτιπὶ {τα ᾧ, στα πη ετί Δα 
65 ]}10. πᾶσηο ατοάαπι σαρτης ἰπτεγθσα!ο, ἐσ 
ἄεπὶ εἴς ςοηἰ ἀεγείας σππν 0 παίταπίο πὶ 
Οςοίδεηξεηι ἐπε παείου ἐΠ αὐ αἰίττη πιὰ σίβ ἴα 
οτγίεπίςπι ἱπίρεξίλητει, συληίο (ὐαγῖπασο 1ἢ 
ὁςοίἀεπίεπι πγασία ατὰπιὶ δου πιὰ οχίίζατ, 
{π|ττείδιαβ αὐτοὶ 44, πἩ ΠΠ 115 πταηιςοίξαπι Π8- 
Ῥειτεάαγσυτίοηεπη, [5 απΐεπι ᾿ὶ Οπταπὶ ἴῃ εο’ 
«επιπιοιίἀίαπο ροηξῆς ἴλπτο ᾳ Οςςαίαιπι υἱν 
«εἰηίοτεσι ααδηι (ὐατιῇασο, ἐχςε! εητίαπΊ {π|5 
Ρετίτία ποι τεϊίπαηιπε Ιοςούιαι, ὃδζ πούαμη δέ 
δΙίογαπι συίρεῖ εαη σι τγαζξέιηι δα οςοίἀεπ 
κεπὶ υἵπυς δή ςο! απγηαϑ ἐχήξαης, Ηρ ραῦςῆο 
ἐσίτιν ποπ οΥδδίβ ἤταηι ἀεἰοε δεπτί, (εὰ Ἐτα., 
τοί οπί5 αἰζία ἐς σεοσταρῇία ἐχαζεία5 εχ. 
Ῥίογαητί ργορτία ππτιποα] ςοττίρ πα πιᾶ- 
σίϑ εὐγεηάατε. Ατποϑίη αι δ τεζ ίπαυίτ, 
εὐπὶ οησὸ ρτι5 Πτία απὸ ρεςςοῦ, ργοργίπι 
τἰηίαἰσιπας τοί σγπιοποσπι αὐ ἀπαςεπάππ ες 
Ρυξαυπηι5, ΠΟ ΠιΠ|8 ἐπιοηφάητεδβ, πα ααίθιι5 
Δυτεπ [1145 αὐ Ηρ ρύςῃο ςδιία5 ἀ {ΠΟ} πεν 
τηι15.. δ ἰρίμπι Ππιὰ] Ηρ ρατςμιπι τἰπηαητε5 
ἐγίπταβ, τὶ ροῦ ςοπιεητίοηςπι αιΠρρίαπι αἰ 
ἐσετιπίε : η Ηἰ5 δαῖεπη εἰσαὶ οπιπίπο ἀ οἰ Γαητεπὶ 
ἑηταςητγοβυσαπι τι ίατε παίτος, (τίς εἴς τον 
σίτατπιια, ἢ σα ίη ἰρία σεοσταρ[ία πίσητ 4{- 
ἐεητο 5, {ΠΠ1ᾶπὶ ςοτείσατπτ5, [α σα θι15 σηίπη ἵγεν 
πυξεητοβ ἐχγογίαϑ (σπτούγοτγεβ, ργαίζατ πε πγῶ- 
τίοπειι αίάεπὶ ίαςεύς, π1Π γάσαπη αἰαυία {πὶ 
τηίπαογίπιηι εἰς, απο Πρη!Ατίπι εἤίςετς ςοπα- 
δίπιαγ, [ἢ ρυαίς πτία ἀϊότιη ἤτ, συοα Τί πιο. 
{ϊμεηοδ εἰ Εταιοπ ποπεβ,εταάπους 15 ριίοτεδ, 

ς«ὙΥΒΑΒΟΝΙΦ ΘΦΕΟΩΚΝΑΡΉΗ͂. 
οχεοῖςς. κρὰ γοὺρ τὸ σδαῦτον ἀκρωταριἶζει ὅ- 
μοίως τῇ λακωνικῇ, οὐ πολὺ δον μεσιμω 
βοινώτόδον ὃν Ὅρϊ καλΐᾳ, κρὰ κόλττον ἄτῃ 
λαμβάνον ἀξιόλογον. κοὶὰ ἃ ϑρακία χεῤῥόο 
νησθΘ' ἀρλαμβαύει σεὸς τὸ σοαύιον,, τόν 
σε μέλανα κολττομ, κοὰ οἦσ Ἐφεξῆς ἐσ μὰς 
κεσονιούς, εἰ σ᾽ ομὖ σταοίημᾶν ὧδ. κοὰ 
σῶν σχεήματων τὰ πλέσοχ φανόβῶς ψδυ. 
δυγραφούμδνα οἐλέγχει τίὼ ἀπειοίαν πῶμ 
σόπων νωδδ βάλλουσαν; κοὰ οὐ δεοίω 

γιωμετρικῶν ἐλέγχων. ἀλλὰ φανόρῶν., 

κοὶ αὐπτόϑῳ ἐκμαρτυρειδοα δυυαμθύων- 
οἷον ὅτε δ ἀϑισϊάμνον πῶς “ὃν ϑόρμαζξομ 
κόλτστου ἡ υυδδβασίς ὄὅξι πλειόνων ἢ δισ(ιν 

λίων σχδέωψ,, ὁ σῖ᾽ φὐνακοσίων φασίν. ἐκ 
δὲ ἀλεξανο)ρείας εἰς καρχκσῦνᾳ σπὲρ κυ“ 
ρίους κοὰ τρισχιλίους. οὐ πλειουςῦντας τῶμ 
οὐνακιαιλίων, ἄπο) ἀϑὲ τόν αὐτόν ὄξη μεσιμα ὦ 

βοινοῦ κατὰ ᾧνξρν, τῇ μϑν ἀλεξανόγέιᾳ κα 

οία, κοὰ ῥόσί’ " σῆσε καρχησῦνι ὃ στορύμός.. 

ποαύτόυ: γοὶρ ὁμολογοῦσι πλειόνων εἰναι δῷ 
ἐκ καρίας ἀϑὲὺ πορθμόν πλοῦ σείδεων τορν» 
πακιδιλίων . ὅτε μεσιμβοινὸς τ᾽ μεγάλῳ 
υϑύ τινι διατήματι λαμβανόμθ»Θ», δυϑείμ 

αὐ δ αὐτὸς ἄναι Ὅρὶ τοσοῦτον σἱυσμικωτίς 

οῳ σὸς Ὃν ἑωθινώπόμον ὅσον ἡ χιρχποϊών 
ὄξει τό πορῇμοῦ πεὼς σίύσει μᾷᾶλλομ. ν᾽ σὲ τοῖς 
α(ἰλίοις σκοῖίοις ἔχοι κωτα φανῆ τὸμ ἵλεγ“ο 
χὺν « ὁ δὲ κοὰ τίὼ ῥωμίω σιθεὶς ἀδϑὲὶ τοοντάϊ 
μεσημβρινοῦ τὼ τοσυῦ τον κοὶ καῤχησθν 

οἹυσμικωτόδαν.. αϑδβολίω οὐκ ἀφλέπας 

Θὰ δῷ τόπω; ἀπθίας» κοὶ τούτον κοὰ ἥν εκ 
φεξῆς πτὸς σύσιν μέχρι «ϑλῶμ, ἐστπαῤχο 
μϑὸ ουὖ μὴ γιωγραφναῦτι, ἀλλ᾽ ὄξετάζονο 

αι τὰ λεχθούτα οὐ τῇ γιωγραίίᾳ τό ὅδ» 
σοδδφύους» οἰτιξου ἰω ἁύνπλεου “ἀ καθ ἵκῶω 

σα δύβθαύεν. ἁμές σῖ οὐ οἷς μδ κατορϑοῖν 
πὸ πλίον σ᾽ ὄξην ὅγτου κοὶ πελυμμελέ, τὸν κῶ 
θίκασα οἰκέον λόγον ὠάϑημθν οἹᾶν πῶσά- 

γεν. τὰ μὰν ἐπτανορθοαῦτόι", “σὶρ ὧν σ᾽ 

διρλυόμῆνοι τὰς ἀϑιφόδομθας αὐπίας ασο 

στ ἱππάρχου 5 κοὺ οὖντὸν τὸν ἵστπαρχον σν. 
νεξεταζομᾶν ὅπου τὰ ΦΙλαιτίως ἐίρακῃν. ο᾽ 
δὲ σούτοις δρῶντόι" ἤσῆα “ὃν μὴν τελείωρ 
“ταραπαίοντα,, ἣν δὲ δικαίως ἀδικαλοαῦα 
σὰς αὐκᾶν “Ουολαμβαϑομὰν οἷ οὐ αὐτῇ 

- ΜΠ, 9 ͵ - 

7Ηη γκωγχγραφιᾳ “α οντὸ λεγοντόϊν εγγνορ- 

ϑῶμῆν αὐτές . ἐφ᾽ ὧν γοῦ συμωεχὴ κρὰ ἁδνος 

“πολάζοντα δὴ τὰ ἁμαρτανύμανα ν» κρέι]ον 
μηδὲ μεμνηϑαι. πλίιω εἰ ασαϑιόν τι πρὶ καὶ 
βόλον. ὅπτδρ τοειρασόμεϑα “ποιῶν οὐ “οἷς καί" 
ἵκασα. κοὰ ναῦ σ᾽ εἰρκόϑω ὅτι κοὰ τιμοδδ νης 

κρὰ ὁδατοῦδονος κρὰ οἱ ἔτι χούτωμ πρότϑδοις, 
“πλετῶς 



{ζ{ ΒΈΞ ΞΈΟΥνΥΝ δ᾽ δ᾽ 
σιλίως ἠγνόσαυ τό τε ἰξηρικα κοὰ τὰ κελτε 
κὰ,, μυοίῳ σὲ μᾶλλον τὰ γερμαυικα κοὰ τὰ 

βρετανικεὶ, ὡς σῖ᾽ αὕτως τὰ ἣἥῥ γε ἥ3'ᾳ βα 
σιρνῶν. ἀδυστολὺ σ᾽ ἀγονίας ἐτύγχανον ἀ’ 
Φεγμϑύοι, οὶ τὸν κατ᾿ ἱπαλίαων, Εἰ τὸν ἀα)οέ 
αν. Οἱ ὧν πόνον, κοὰ δὴν ἐφεξῆς μόρὼμν τῶν 
“ππῶσκρκζικῶυ, εἰ κοὰ τὰ ποιαῦ το ἔσως Φάλαέ 
“κ. τόὶ γὼ δῥαϑῶδονος ἀδὲ πόῤῥω δεεςπ 

πόδ τὰ τἰδασεσυμλνα φάσκοντος ὅδ σα» 
τήματα, μοὶ δεϊχιυριζομθύς δὲ (( λέγοντος ὡς 
“ἥδίλαξε, πεειθοντ᾽’ σ᾽ ἐφ ὅπου πὰ ἐτο᾿ 
συβθείας κᾶλλον Θ "ῆσμ, ὃ σιεϊ πτσάγάν ἂν 
ἀκοιξα ἔλεγχον τοῖς μη ὑμολογουμλνοις πεὼς 
ἄλληλα οἤχεημασιψ, ὅγτόῥ στοιειν τὸ εἰρά “τοι ὃ 

ἵσπαρχθ᾽. ᾧ δὲ τοῖς πρότόρον λεχθεῖσι κοὶὰ 
οὐ οἷς πὰ πόδι “ἢ ὑρκανίαν μέχρι δακῥίων νὰ 
ὡνεπέκενα ἐθνῶν, ἐκτίθετοιι σχεήμα τα, νὰ 

ἔσε τὰ ἀῷ κολχίσί᾽- ἀϑὲ τἀν ὑρκανίαν ϑτίν 
λαῆαν.οὐ γοὺ ὁμοίως ἐπί τε τού ἣν ὄξετα, 
σίον αὐτὸν κοὶς ἀϑὶ ἣν ;] τίὼ ἡπειρῶτιψ πτά 
λιρμ,κρὰ αἷῦ ἄλλες δὺ ὅτω γνωρέμος τόπους: 
ἀλλ᾿ ἐσσὶ ἀϑὲ τόν γκωμετοικῶς, ὅγγῷ ἔφίω, 

ἀλλα γεωγραφικῶς μᾶλλον. αὑτιασάμαν Θ’ 
οἱ ἕν ἄνα δὴν αἰθιοππικῶν ἀϑὲ τελᾷ Ὁ σῖδυτί 

φου αὑσομνήματος ἣν τεὸς τίὼ δῥα:οὗνος 
ὠγραφίαν ποεποιημάωυ οὐ τῷ τοίτῳ φᾳ 

σὶ, τίὼ μὰν πλείω ϑεωρέίαν ἐστον μαθεματι 
κίω, δὶ ποσὸν ὃ Εἰ γεωγραφικίω, ἐστ ἀϑὶ 
“ποσὸν μϑύ τοι ὅὐκε μοι ποιήσχο! γεωγρᾶς 
φ,κίω, ἀλλὰ πᾶσαν μαθαμαπικίω, διαὺνῷς 
κοὼ Φ δῥατοῦδονος τἰὼ ποιαύτίω πρόφασιψ. 
“πολλαχοῦ γᾺ ἐκπάσηει τεὸς τὸ ἑδλοημονικῶ 
“ἄρον φὶ πκειμνας ἱσορίας. ξπεσὼμ ὃ ἐκ 
ἀκοιβ ες» ἀλλ᾽ ὁλοοιόδεῖς σπτοιέτικι τὰς ἀφο 
σέις ῥόστου τινὶ " οὐ μᾶν ποῖς )κωγραφι κοῖς 
μαθηματικὸς, γ᾽ δὲ ποῖς μαθηματικοῖς γεω» 
γμαφικὸς ὧν, ὥ 7ε πρὸς ἄμφω δ)σωσιμ ἀ φορ 
μὰς Φῖς αὐζιλέγυσιψ, γὺ ἢ τότῳ τῷ «πομνή 
ματι νὴ δὲκαίας κὺ ὅπος νῷ ὃ τιμούδονης, ὥς τ᾽ 
οὐσῖῇ ἡμῖν καταλείπεται συυεπῖσκοπειμ» 
ἀλλ᾽ αῤκκααν τοῖς “σο τό! ἱππαρχῦ λεχθέ 

σιν. Ἰσίωμϑιν ὃ τὸ πτοσεισϊώνιον ἃ φασὶν οὐ Οἷς 
πόδι ὠκεανδ. δὐκεῖ τ οὐ αὐτοῖς πὰ σπτολλ αὶ γεω 
γφαφέν, τὰ δ οἰκάως»τὰ σὲ μαθημαπικώ. 
πόνου. ἐκ ἄποπου ὃν γνια νὸ κυ τότο λε 
γουβύων διαιτῆσαε, τὰ ἦν ναῦ,τὰ σ οὐ ποὶς 
καθ᾿ ἐκασιοῶς αὖ σσοπίτημ, μέβυ ἀνὸς ἐχὸ 
υϑύσ σιν ὃν τὶ πρὸς γεωγραφίαν οἰκείων, 

Ι τὸπ γίω δλίω «ασοθεανν σφαεροεισίῃ, καϑτί 
᾿«πόβ νὸ Ὃν πόσμομ τὸ τὰ ἄλλα “ϑασϊεξα ὥνα 
“σὰ ἀκόλουθα τῇ ̓ σσοθεσει ταύση, γοὐτωμ σῇ 

ὄν νὸ Ὁ τορν τώζωνον αὐτίὼ ἕναε. φασὶ σὴ ὃ 
“ποσεισϊώνιος φὶ εἰς τύπτε ζώνας διαερέσεωρ 

ξ7 
ΗἩιραπίεμα ὃ (ΠαΠ τ. ργοτία5 ἱσμογδυτηῖ, 
ἱπηυ τ εὙ Δ Π τοῦ δυτοπι ΠΡ 5 (Ἰεγ πταπίςδ, 
{{παπιῷ Βυίταπηία;, ραγίτεγ αὐτοπὶ εἰ (Πείδτιιπι 
δί Βαϊαγπογαπι. ἃ ἃ πτυϊτᾶ σὸς ἱσποτγατίο, 
ἢΐ5 ραττξ ἦς Ἰτα]ία, ἀς Α ἀτία,ε Ροτο, δ ἀετο- 
Πἰπι5 (ςρτεπτγίο 8 ραγτ 115 ρεγ πο πεγπητ; τα 
τα ο{{| Πιπαἰςεπτοαί πέτρα ςοπτοηπτίοίοσῇ ἔοι, 
τὸ ἀἰσεγέπταγ, ἵΝατη οπὶ Ἐγατο "ἢ ἐπ 68 ἐὰ ατις 
ἄεῖοσε αἰ απτίριις τγϑ τα ἔπης. ἀ ατῦ {ε ας 
(ετατ πες {12 ςτοπῆταπει, ἱξα δεςερίῃε (ς ἀΐςαῖ, 
ορρο πατέρ αἰϊσυοί, σασ ρει τεζίαπη πγὰ Ο 15 πτή 
Πὰ5 πο ΠΠΠτιοτ ορότεει ἀοςαγαίιπι Δίου τί αὐ 
σαπγεηίυτη δά ποη ςοηξεα ἱπαίςεπη ἱπιογιταῖ 
ΙΔ.ηποα ἔαοοτε σσπαῖαν ΗΠ ρραγοῆιβ. δεα ίη 
δητεα (15 ἐχ τγα τι ΕἸγεςαπίε αἰφ Δα Βαέϊγα, 
δί ἀς υἱτετίοτίι15 πατίο πέρ α5 αἰ τατίας χροὸς 
πίς τ εχ (ὑο] ἐς )α Εγγσαπιιπι πιαγς. Παυά 
επίπι {{π||Π{πποά ἐπ ῃτίςς ΠΠ ἐχ αυίγεγε ροῦ 
τεῦ ἄ {π|ἰτοτίδ. χιπία, ο το! 5 υἱφαεαάεο 
ςσρπίτίβ Ισςί8. Θεα πε τη Πίβ γατίοπο σοοπλε 
(τίς (υἱ αἰχί) πιασίβ πετὸ πλοῦ οὐ ί5 {τῷ 4ε- 
(οἰ θ εητία, ἐπ ἀΔπιίσίτατ ἀε Δ εἰ σρία ζαΥ 
Ρεπ5 ἱπ Πης (ἐς 41 ςΟπγεηίαγή (ἐς [ες ἐπ γα 
το[ηΐ5 σεοστδρῇία, πῃ τεττίο, ἐπ ]αίτ, Πγαίον 
τοπὶ ςοηζεπηρίδείοηςξ ἔοτε πιδτῇ επγατίς,4 ἃ αἹέ 
αυαητᾶ δι δέ σεοσταρῃίς. Νεςταπι 46 Α]15 
υδηζῦ σεοσταρῃίς ἔςοίε πλίἱ αὐάεταν, εά 
τοῖδπι πται πε πιατίςᾷ, απ Εταζο ἢ ςπ 65 ἑαΐ ἐπὶ 
Ριαθεατ οςςαίοηςξ, ἵΝδηι ςοπηρ τί 5 {η10- 
ςἰ5 Δα Δηηρ]ογοιη ἐχοίἀτ οἰ ἐπιίαπη, άπ ρτο 
Ροίττα εχίσας ποτίτία, Ἐϊαρίιι5 αὐτεπιποη «1» 
σεητε5,{ς σεπείαῖεβ συδίάαπ εἴΠοίτ ἀοςατα- 
τίοπεϑβ, δ ζ ασιο ἀπηπιοῦο ἐπ σεΟοΥδΡ ἢ ςί5 πᾶ 
τῃεπηιαζίσιπι , {π᾿ τη πεπιδτίςί5. διε σέο ς 
σταρῃίςιπι (είς σείεης, [τὰς σοηῖγα α{Π{5 
τεητίδιιδ., ατγο δίς σλαίαβ ῥέα εῖ, [πὰ πο 411» 
ἴεπι ςσπηεητατίο ετίᾷ ἐαϊτα5 ςζαιίας ρτο θεὲ δ (- 

"ἤτε ὃ Τίπιο επεβ. πο είτοα πες ΠΟ 5 ἥν 
«4 {1π͵ὰ] το Πἀεγᾶαι (αςυἶταβ τε αυίγξ, (ε ἀ 4 ε 59 
΄υκ Ὁ Ηΐρραιςῆο ἀϊέϊα (ατίβ μΠαεπιας. Οα- 
τετῦ δέ ΡοίἊἀοηί ίη ἤς ααεε 4ε σσεαηο αἀ{Π|6ς 
τίτἰπιπεαπηαγ. Μὲ ρίετας πλοῖο (Τοοστγαρῃΐ 
Εχρ!ςαγε αἱ Ἔτι τασι ρεςσυ ατίτενταστι πρτᾷ 
τπλλτἢ ἐπιατίς τ: παι ἐσίτατν αδίαγατ εἰἘ πῦπα]. 
[5 συοῳ Παίας αἀἰέξα πιάίςατς, Ἐταυσ ἃ αυΐν 
ἄσπη ηυπο, συσ 4 ποτὸ δζίη ἤἥβ αὰς {{ρ ΠΠατίπι 
4ίςεπάα ἐγυησ., σαεηταάπηο αἴ δύ ορεπειίῦ, 
πιοσείξέ τατηζ,  πιιτη ἱσίταν εἰξ ἐχ ἤ5 δ δά 
(πεοσυαρῃίᾷ ργορτία ἔμτ, απ πουίλτη τουτᾶ εἰς 
(ετοταπαᾶ!αρροηί (σας εὐ πη 4, ἐγ γε !]υα 
αἰππεῖε, αυο δή μᾶς αἰρο[τίοπεπι σοπίς- 
αυδταν Εχ ἤς5 ΠΠυ6 εἴς, φαπὶ ποτΐ5 αἸ ΠΏ ΟΠ 
τίπετί, Εἰυίτ5 ίῃ Ζοπδ5 αυίηηιε ραντίτίοηΐς 

2 Δι ΠογεπΠΊ 
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αὐτπογοπι Βα εηίἄσπι σχυς ΡΟ ἀοπία5 
ταί Εὐππι τπετὸ ἀεπιοπί τανε τουίάατι, ὅὰ- 
Ρἷο ἐευξ Ιατίογεπι ἐα, αιῖος ἐπξεῦ ἘΠΓΩ ΟΡ το ρὲ 
οὐπὶ εχίοτ 15 δ δά τεπηροζαῖδδ Γπρεγεχοία τ, 
Δηξοτκεΐεσι ααίειι Π14π| ἀρ  Πατο τετηρετα- 
τι, αὐ ἑπτεῦ {τορίςοϑ ἃ ἱςρεεπιτίοπες εΠ, 
Διο 5 ποὺ ἐπῦς ἱποοραῖ. Τ οὐγί 48 ἐπίπλου 
«τί ἐαπὶ πιο με αἰξασ ἐπυίτα, Βα ίζατί πο 
Ροτείν, (ὑξεεοτᾶ εἰπ5 σαος ἰπτει ττορίςοϑ οἱ [8- 
τίταο Ρἰ ας ἀπέ αἰ έτα ΒΠ{5 ΕΠ (αϊα, 
εἰς Ἀειπίορίδυἐ ίαρτα Δεσγρίσηιν δα σοπ, 
ζεξέατα, δίαίάεπι τοτίιι8 [ατίτα 4 15 πε εἴα5 
εἰν, φαᾶ αἰτίη ἀἰαίαίτ ἐς ασίηο (ἐζαἰ 5. ΕΤυΐα5 
ρας ἃ ϑγεπε σὰς οἴ ἐπ τγορίςί τεγτηγίπαϑ Εἰ 
οὐ Μίεγοςη ἄεςοτι μὲ. ἔππτ, Βραοίαπι πεγὸ 
δίης υἱῷ δα ρα! εἰ (ὐσαηιοπηίρμοις σαοά 
εἰξ ἰηίτ τοτγίάς, πλ6Ππ| τὲ. Ε]ος ἐσίταν ἑητεύ- 
1:20 πειπίπεγίσπι πιζίσγατί ρος, μαπὶ εὐ Πδιΐ 
φαῖα δέ ρεταστατας, (το αὐτῷ ἀείποςρ5 εἰ, 
αἰςο υἱῳ δά σσαιίπο Εὐίαΐσην, ἀεπιοπίξγατιτίς 
«ὐπόσπι Ετγατοί ἢ επτ8 τεττς ἀϊπηεη ΠΟ πη, 
τίατι [τα οὐΐο ταί ΠΠατα οὐϊίη σεητάπι, Οσδπῖ 
ἱὰρρυτατίοπεηι Ππαίρεητς ταΐ 4 τεεδεςίπι α ο- 
εἴο τλ{ΠΠ14 οὐ σοι. παπο ἤθοτες τορίςοτ 
ἐπτεγααὶ πὶ ἃ ἰατἰττἀ ποι τουτί. ΘΟ πο ἢ 
πιουαύιπι {πε πιτπι ἐα ἱπτι οἀποδιινας 
ταίϊαίπιαπι εΠίοἰς τούτατη, “παίει ΡΟΠοηΐα5 
{παίσας οσἰτοίζεν οὐξίῃ σεητα π{{Π{4,6 Χο ητεηη 
εἰτοα ἀἰτηίἀΐσαι πιδπίεἰτατιουτ[4π| εἴτι τς 
εἰ ἐπεεῖ το ρίςοβ,πΕ] ραιΐο πιαίογξ 4ἀπὶ πῖς 
ἀϊΐαπι,αααϊ πὶ πεγὸ δέ ελπεπι πα]Π1ο ραῶο 
Δα (ςρτεπιηίοπεβ, ΠΕ ρεμε5 οπιηὲβ εχ εη- 
τεπι, πεῷ εἰίάοπι υδίσιπο (Ὁ αἱ πάη τεπιρε 
ταῖλϑ ας ἐπηατταἰ 165 (της ἀετοῖς (τηῚ 
ἐσίτιν πο ρεπεϑ ππίπειίοβ πτ ἱεριςπίγίοπαν 
[ε5 εἴς, πίι} εἴἴτε δα ἀσπππιεηζιται, 8. ἐπίπι 
Ῥέεπεδ μαδίτατουοβ Γεπηροίαῖς οπηη 65,4 σ105 
α οἰταγοἱο5 τεπιρεγατα πο α Δαξετι ΠοΠ τ 
δίῳ εοάειητποῦο, (( πιιτατί, θη ς σΟΠΊρΥΕ, 
᾿γεηίατη εἴτ. Ιρίς δὐτεπιίη Ζοπᾶ5 ραυτίξβ, Παίῃ 
4ε 4 ςοὐ!εἰτία χυίάεπι πε} 5 εἴς αἰεείς. Εκ 
ἢηἰ5 ἀτπιᾶ5 οἰτοιπξᾶτεβ (στοῦ ροΐοβ υἱῷ δά εὰ5 
΄αξε ίςριεπτιίοηαίες Πα εητιτορίςος, ἀπεσία 
ταμσῇ πη θτάγαπι εἴ 80 4[Π5 ἀπαθτι5 απο ἀείῃ 
ςερϑβ5ίαητς υἱασαςε δά δαδίτατεβ αν ΡΟ] 5. σα 
πεῖὸ ἑηζοῦ τορίςοϑ εἰς, αὐτίπορ ἀπηρταβ Παρ ς, 
τε. Δα Βυπιαπαπεγὸ σσάπςοίε Π45 δί αἸ45 4 
45 Δ σαΠ45 {πὸ τγορίςί5,8 4 ατ138 πιεηίε πον 
πιο άο πιο, (Ο] ἔτρτα πεγτίσεπι εἴς, Β΄. 
Ῥαττίτο ἀἰατία {πὸ ττορίςί5. Ε]α5 πα Ζοπας 
Ρτορτίπαι φαίάοπι παδεῖς, σαδά αλίίάς ἤηΐ 
Ρτορτίο, απ θα ἁυίάος, αιιὸ ἀπξοεοῦας, ασαδά 
αρυϊοίς, ργατεγηαᾶ μαἰίλαιί, δζ αποχιηάαπι 

ΘΕῸΌΟΆ Α͂ΡΗ. 

αῤχαγὸν γυνξον τἡδμλυίσίαψ. ἀλλ᾿ ἑκῶνου μὴν 
ογεσῦρ τι διπλασίων ἀρφαίνειν Ὁ πλάτος Τὴ 
σἤχκεπαυμθαν τὶ μεταξὺ Τῇ βοπικῶν συδῥ 
“πιπηόσας τκρυπτόλωμ ἣν βοπικὼν εἰς ὁ Ἐκὴθο 
κοὰ πῶς ταῖς δυκράτοις - αρισοτίλης σὲ οἷν 

“ἰὼκαλέ τί μεταξὺ Ἀν ρνακῶν "ὦ δὴν αῇ 
κισιῶν δυκρώτους. ἀμφοτόβους σί ἁθνσιμδ 
δικαίως. σἰχκεκαυμδύζω γ λέγεις! τὸν ἀοΐ 
κατον οἵχ καῦμα, φὶ σὲ μεταξὺ ἣν βοπικῶρμ 

σλίομὴ τοῆμισυ πᾶ πλάτος, οἰπκησιμόυ ὄξιῳ 
ἐκ 7 υσὲρ αἰγύσηο σοχαζομθύοις αἀδιόπτωμ. 
εἰττό Ὁ υδὸ ἅμισν πόπσαντὸς πλάτος ὅδ, 
ὃ δίαιρέι ἐφ᾿ ἐκώ ττόρα δ σημόρινός. τούπου σὲ 
πὸ μᾶν ἀὴ φὶ συίΐμώπς, ἥντόῤ ὄξιν ὅοχομ “τό! ὃε. 
ρανδ βοπικοῦ, εἰς μόρόζω εἰσὶ μύοιοι, Ὁ σί οὖ 
βῳύσε ως “ κιναμωμοφύροα “δαϊλήλυ ὅπόβν 
ὄξιμ αὖχὴ φὶ σχκεκαυμλύης, τοιοχελίωμ. (δῶρ 
μδὸ ὃν Ὁ διάστημα ποῦ μετγοη τόν ὅξι, πλῶπῷ 
“ε γοὺ κοὰ δσϊδύωτοιι. τὸ σΐ ἑξῆς μέχρι τό ἐς 
σημόβινδ λέγω, σϊέικνυτοιι ἡ ] τί κα ὅβα- 
“οὗονος γϑνομλύίω αὐᾳμὲτγοησι Φὶ γῆς, ὅτε 
ἐσ; σαδίων ὀκτακιοιλίωμ ὑκτακοσίωμ ὃ σἹ κα 
λόγομέχει τὰ μύρια τρισίλια πεὼς τὰ ὑκτα 
κισίλια ὑκτάκοσια,, ὅδον οὖν ἐχθε τ μεταξὺ 

ΤᾺ βοπικῶν διάτημα πτῶς τὸ φὶ σϊχκεκαυ» 
μϑύης πλάτιθ. καὶ δὴν» νεωτόβωμ σὲ αὐαμε» 

Ῥήσεωψ εἰσίάγωτοι ἢ ἐλαχίςίω “τοιοῦσα τἰὼ 
γίω, οἵαν ὃ σπτοσειοϊώνι(." ἐγκθίνει πόδὶ ὀκτῶ 
καίσεκα μνριάσϊας οὐσαν. σπϑρὶ πμασύ στὸν 
ἀγφαίνῳ τὼ οχακικοαυμθύίω φὶ μεταξὺ δ 
ῥοπικῶν," μικρῷ “τὸ ἡμίσους μείζονα. ἴσίω 
σὲ κοὰ τίὼ αὐ πίω οὐσϊχαμῶς.. ποῖς σε αῤκτι- 

τοῖς, οὔτε ἰδοὶ πῷσὶν οὕσων, οὔτε «οἷς αὐδῖς 
“πανταχοῦ πῖς οὖν δέοοίζοι πῶς δὐκρά πους α 
“τόρ ἐἰσὶν ἐμετάσῃωτοι. “ὁ μδὺ ομὺ μὴ σταριὶ 
ποᾶσιμ Εἶν αἷο ακτικοὺς,, οὐσῖν αὖν ἔνι πρὸς 
πον ἔλεγχον. εἰ γοῦρ τα τοῖς ἢ δὐκραῶν οἱ» 
κοῦσὶν δἶν πᾶσι γὼς οὕς τόρ τὸ λέγωτοι μόα 
νους ὄύκρα τι Θ΄, Φ δὲ μὴ νταντὰχξ “ὃν οὐδὲ 
ῥύπου, ἀλλὰ μυτα πίσην»καλῶς εἰλησηχειοῦ 
“δε διαερῶυ εἰς τὰς ζώνατ,τσρύτε μδύ φασιρ 
Εν γησιμὰς “τὸς τὰ δρούνια πού δὴν δὲ πόδιοξ 
γῶυς σϊύο τὰς ῦσσο τοῖς πτολοῖς μέχρι ἣν ἐχόνσ 
σχὼν αὖὺ ῥοπικοὺς αὐ κακοὺς, ἑτόροσκίσς δὲ 
σὰς ἐφεξῆς ταύτοιις σῖψο μέχρι 5 τὺ τοῖς ρα 

“πικοῖς οἰκοιὐὺ ἣν. ἀμφίσκιου δὲ τἰὼ μεταξὺ 
Ῥ Ροπικὼῶμ, πρὸς δὲ τ' αὐθδρώπεια, ταύτας 
1 κοὰ σῖύο ἄλλας Ξρνες τὰς υὸ τοῖς τοοτπί 
κοῖς κῶθ' ἃς ἥμισύ πως μίωὸς "] κορυφίω 

ὄξιν ὃ ἥλιος δίχα δεαιρεμθύας ταὸ Ὁ βοπί 
κῶν ἔχ γαῦ (ἴδιον τὰς ζώνας ταύτας, οὖσ 
χωκράς τὰ ἰδίως, "ὁ ἀμμώσϊᾳς “αρχύ(ῶς " 

βφόρους, πλίω σιλίίου, Εἰ πευρω σιὼ τινῶν 
καῤπῶμ 
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τ 8 ἘἘῚ 9 ε ον καὶ Ὁ ὁ. ΠΡ 
καῤπῶν συγκικαύ μύωψ, ρει γοῦ μὴ ἂἶν πλε 
σίομ» ὥςτε πὰ νέφη “πτραυίπγοντα σώ βρους 
“ποιέν, μησὲ σκιαὶ πτοταμοῖς δειαιρ ει ὅτι. διόσηβ 
οὐ λότοιχας κοὰ οὐλόκόρως κοὰ πεὀχείλους 
κοὰ πλατύοινας γηυν ὥνα τὰ γαὺ ἄκρα αὐ; 
σῶν συςρεφεδνκ" κοὰ οὖ ἰχθυοφάγους δὲ κα 
σὰ ταύτας τὰς ζώνας οἰκώυ. ὅτι σὲ ταῦτ᾽ ἵν 
δια δὴν ζωνῶν πούτωμ σϊκλοιωῦ φησι τὸ «ὅδ νο 
“ιωτόβους αὐδὴν ἔχειν Ὁ πόδιεέχον δὐκρατώ, 
σόδου, κοὰ τίὼ γίιω καρπιμωτόβμαν κρὰ δύ. 
δ)ροτόβδαν.πτολύξι Θ- δὲ ποιεῖ ζώνας Ἐξ" σῖύο 
μδὺ τὰς τοῖς αῤκτοῖς συυσπισηούσας, σἹύο 
σὲ τὰς κεταξὺ γούτων Τε κοὰ ἣν προπικῶψ 
ποὰ τό ἰσεμόβινοῦ. ἁ μὴν οαὖ εἰς πσφύτε δια 
φεσις συκαᾷ μοι κρὰ φυσικῶς ἅμα κὺ γεωγρα» 
Φικῶς εἰρη δηχι φυσικῶς υϑὺ, ὅτι κρὰ πες τὰ 

οὐραύια, κοὰ πὼς τὼ τὸν πόδιέχοντΘ’ κρᾷ 
σιν πρός μὰν τὰ οὐραύια, ὅτι «ὸυ πόδισκίους 
κρὰ «ἦὺ ἀμφλσκίους οὕτως αὖν ἀβιστε δεορχίο- 
μένους συω διορί ζετοι, κοὰ τὰ πόδὶ τὼ ϑὲαν 
τὴν ἄφρων δλοοιόβε τινι μϑδισμῷ λαμβαύον 
“τὰ τίὼ ὀδώλλαξιψ. πὼς σὲ τίὼ τπόϊ πόδιξ, 
χοντθ- κρᾶσιψ ὅτι Φὶ τούυ κράσεως πῶς 
τὸν ἥλιο κρινομφϑης, δ: αφοραὶ πηρέῖς εἰσιν αδ 
γϑνικώταται, κοὰ συυτείνεσας πρός τε τὰς 
᾽ν ζώων, κρὰ φυ ἣν συετίσεις. κοὰ Τὴ ἄλλων 
ἥμισυ σκλᾷς δ» κασὸ ο᾽ ἀόῥὶ κοὰ ἦν αὐτῷ 

ξκώνῳ τσόῤθολὴ θάλπους κοὰ ἔλλειψις κοὰ 
μεσότας. αὕ τα σὲ Ἰρρῖ" εἰς τὰς ζώνας μόδισμῷ 
λαμξαύςει πἰὼ οἰκείων δεάκοισιψ. αἵ τε γαὶ 
ψυγαρναε σῖψο τίιὸ ἔλλειψιν τό θάλπους ὑ- 
“τα γορδίουσιμ εἰς μίαν τό πόδιξ χοντΘ' φύ- 
σιν σιυυαγόμᾶναι͵ αἴ τε ὄύκρα τοι πταραπ'λκ- 
σίως εἰς μίαν τίὼ μεσότετα ἄγοντῇ. εἰς ἢ τὠὺ 
λοιπίω ἡ λοιπὴ μία νὴ δειακεκαυμφνί. ὅτι σὲ 
κοὰ γκωγραφικος ὄωιν ὁ μερισμὸς, σϊλομ. ζα 
“έὶ δα ͵ )κωγραῷχα Φὶ ἑτόβδας ἣν δύκράτων 

αἰφορίσαε Ὁ οἰκούμϑη ὑφ᾿ ἡμῶν τμῆμα, πὼς 
σϊύσει δὰ οὐὖ "ὁ αὐαλᾳ ϑάλα ά ὅτῳ ἡ τιν 

ρα τδι(ᾳ πρὸς δὲ τὰ νότια νὸ τὰ ξύρφα ὃ ἀήρ. ὃ 
ἐἦὰ μέθρ ὁ δύκρατιΘ΄ ὧμ, τὸ φυτοῖς νὴ ζώοις. ὃ 
“ἐφ᾽ ἑκάτόβᾳ δύσκραζς, σσδβξολῇ τὸ ἐλλέ 

“Με  ϑάλσους. εἰς ἢ σὰς βᾶς διαφορεὶς ταῦ 

Ἴχοιεσίξησε “ἡ εἰς τοφύτε(ώνας διαερέσεως. τῷ 
γὸ ἰσεμδῥινῷ τμηθέζς ἡ σφαῖρα δίχα ἢ γῆς 
ἐἴονε Ὁ ξύρειον ἡμισφαίριον, γὐ ᾧ ἡμᾶς ἐσ δὰ 
»οὰ ἢ νότιον, σέγραψε τὰς ῥέῖς διαφοράς. 
πὰ ῥᾺὙΝ πρὸς τῷ ἐσημόβινῷ τὸ τῇ δια κεκαν 
μυύ ζώνῃ δὲαᾳὶ καῦμα ἀοίκατά ὄξι, τὰ ἢ πρὸς 
Φροΐ πύλῳ οἵξ ψύχθ.. τὰ σὲ κέσα τὰ δύκρα“ 

᾿ σα καὶ οἰκησιμα; ὃ σὲ σὰς «σὺ τοῖς ρυπικοῖς 
“πῶειθεὶς,ὁκ αὐάλογομ ταῖς ὦ ούτε ταύποις 

"ἢ “πο ιθησιψ οὶ ὑμοίᾳ κελρημφύαις διαφορᾷ, 

ἔγαξέσιμ ςαἸ!ἀἐϑἐπιούσπι ηυουειπι. Μοη- 
τε5 εηίπι πιίηΐπιὲ ργορίπααοϑ εἴτε, υἱἰποτιιζε 
2 πα 114 ἐπιρυεβ εἰηςίαηινπες Πιιηνίη. ρ ες 
ἔυπάί. (πο είτοα δί ογἰρο5 δ τεῆεχίβ ςοτγηΐς 
Ὀιυι5,δ( Ροντγεζεις [ἀΡτίϑ εἰ [ατίβ πατίριι5 σίν πᾶ, 
ταν. Ἐοτιπὶ ἐπίπι ἐχίγεπηα σοπίγαί, δ ἢΔ5 ΖῸ 
τᾶ5 ἰςπππγορμαρσος, {4 οὐδ υἱέξαπι εχ ρί{τί 
5 ςαρίαπίςβ ἑποοίετε. (πο ά δἰεπὶ μας 
Ζοπατυπι ργορτία πε. Πίπς ἀεπηοπῇτγατιί α{, 
εἶτ, φαδά ηὐυἱ πιαρίϑ5 4 φυυτιπι ἱρεζίαπε, 86 
τεπιτεπιρετγατίοτεπη παδέαητ; δύ ἔτι αοίϊον 
τετπ Ἀςτιπι, ὃ αηϊατιππὶ απ αηπτίοτεπι 
τεγῦπι ῬοΙγ  ίιι5 (εχ Ζοπ85 ἔλείτ : ἀτι5 αι - 
ἄεην αὉ Ατέϊος (υδίαςεπιες. ἀτα5 αὐτόπη ἱπ’ 
τεῦ 45 δ τγορίςοβ σεχαίηρεϊίαϊειπι. Ἐλέϊα ἔν 
σίτυν ἱπ ΄υίπησε ἀίο, δί (ξεσπάτιπι πᾶτιι- 
τὰπι, ὃ (ξευση πὶ τεῖτα: ἀεἰςτίρτ ΟΠ επῚ ας 
ἐλ εἴς υἱάείαν; (ξεαπδππὶ πατιίγαῖ συ ἐπι, 
δί τὰ ςοὐείξία δί λα Δετίβ τεπιρεγαπείαπι. Διά 
ςοἱεἤτία, φυδά πος ραζΐο εος5 ΄αυί αἰτουα οί, 
ααίέρ αττίπῳ ἀπιργὰβ μα εητ, ἀΠεγπιίπατος 
ορτίπιέ αἰ πσαυίς, δί εα σαα 44 αἰἐγογ αἱρ ἐς 
ἕζαπι ἑηΐεστα αιδάδπι ραττίτίοης ςΟ πιιτατίοσ 
πέιη (υἱείρίᾶς. (ατεγὺπι 461 Δεγ 5 τεπηροτίεπι; 
΄υκ οαπὶ δα (οι ἐπαίςεταγ, σοπέγα  ἐ[5{π|αὲ 
(υπτ ἀϊβετγεηπτίς, αυα σοηίεπα τι δα δηίπηᾶτες, 
Δα ρΙᾶταϑβ, δ αἰία (επγίπα σοητγαόϊα (α Ὁ Δογς. Ἐξ 
ἐπ ἐο ἱρίο καἱοτίβ ἐχοείϊις δ ἀεἰεόϊίο δ πιε- 
αἰοοτίτα5. Εἰς ς αὐτῷ ΟΡ Ζοπαγιιπὶ ρατιτίο πε π 
Ρτιορτίδπι {πἰτίρίς αἰ οχεείοπεπι, Γλιτα οπίπι 
ἔίσί4α: ςαἰοτίς ἀεεξείοπεπι ἐπιιπείδητ ίη τἴν 
Πᾶπι Δοτί5 παῖιγαπι ςοη πος, δύ τεπηρεταῖς πα 
απᾶπὶ Πυληάδπι πηεαίοογίζατεπι {πη ηΠΠτεν δ - 
ἀποπηταν, ἢ γε] πα, πα αυϑ ἰπρεγαῖ γουτί, 
ἀ4. Ηλπειετὸ δ τε ἐ σεορσταρῃία ἀΐαπποπξ 
εἴτε πιδηιξείταπι εἰξ. Τ εὐτας παηφ ἀεἰςτίρτίο 
΄ακτίος Αἰ τευ 15 τε Πρ ἐγαίαγιπι ρατζοτη ἃ ΠΟ 
δὲ5 Βαϊ ίτατᾷ ἀἠξεγπιίπει. Α ἃ Θςοίἀεπεξ ηυίαξ 
δ οτίεητξ ἃ πγατί (της τεγπηίηί, δα δι γ δατξ 
δί αηυ!!οηςξ δεγτεζπιίπαϊ, πιεάίπ5 ]αίαξ σπὶ 
ΡἰΔητίς δί δηϊπιδητίδι τεπηρεγατιῖ εἰς, αὐτί τσ 
με πειὸ ἑητειπηρογαῖι5 δ ἐχοοα δ ἀξία 
«Αἰοτίς. ἃ Π5 ἴγε5 αἰ Π εν ἐπείαβ ἐπ αυίπῳ ΖΟ 
Π45 ΡρατιἰτΟΠΕΟριῖ ἔαίτ (ΟΥδί5 ἐηίτη τείγς ρεῦ 
«αυϊπούξία! ἐπὶ δἰ ρατγείγας, δ ἐπ ΠεπηρΠς τ 
δαυοπάγε, ίπ 410 ΠΟ 5 {πάτι5:; δύ ίῃ αἰπγαίς. 
1.25 ἱρίαϑ ἴτε5 ἀεἰουίθίς ἀντία. Οὐ ἐπίπι 
Δ4 πκιηυίπο ἐξα! ἐπι πεγσαηί, δύ ρετιηξαιι ον 
Πατρί εΓ ἀρ οΥ ΠΠΑδέτα 4 {πητ: ηϊτ5ε 
πετὸ Δ6 ροϊυτα ρεὐδητ ρτόρτοῦ πίριις. Μ1ε» 
(4 τὸρείατὰ μαδίτα Βή]Π (πητ.}5 αετὸ Δ ἤ οἐἢ 5 
{{25 δα τορίςοβ, ργορουτίοπεπι δ΄ ἢα5 αυΐη» 
ἥτε ποπτηεβάίοηεῳ Πηλ{ στεπτες ὑμείσην, 

3 ς 
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{εἀϊίςει ρεγ σερτί 4 Πξει εητίαβ Ζοπδβ ἀσπιοα 
Πιλαετίτ, αἰίατη σαί ἐπὶ Δ ει ορίςδηι, αἰᾶ δὰ 
ἐςπὶ Βογτ σαι ὃ (Παἰ τἀπὶ, τοχτίαπντογὸ μεν 
τε πὶ. ΡΟ δία 5 ρτοξεξὸ Παυα τεῦ ἐ αοείς 
Ζοπα5 ἡυλίάαιη δα! ο παγίδι αἰ ἢ ζἴ5: ἀπ 
ἃ5 ασυίάεπι ἐμ {{{25 ἰαοζις5. ὅπὰ5 αυτεηι ητεῦ 
[15 διιτορίςοκ. ᾿ίζααι εἰξ ἐπίπαν, χα ρετ{ 
“πὰ τγαηίπχίσταητία ἐἃ αιτα ΠῚ πλιτα πατεῖ 
πιΐπατο ΠῸπ Οροττοῦ, ΠΕ} ΡΕΓτΓΟρίςΟ5 τουτί- 
«ας Ζοῃ τεγηγίηί5 υτεπάσπι, δ πος συοῷ αἱ 
εἴαπι εἰς. πεγιιπταπιεη σιππὶ τουτί δην {1188 (ἢ 
Ῥατῖοϑ αἰαίαίς, ςορίτατίοπε Πα (απὸ ςοητεπ 
τπιζάα πιο εἴα υΐετατ,α 4 ατᾶ εὐ πηίπετίαπη 
{οἰτὲ τοτγᾶ ραττίπτεν,  ἰη δ οτεαῖς πεπιίρματί 
πιπη, δ αὐπίέγα! ε σπὶ φαυίπο {τέΑ!!. θατεῖ εη ΠΊ, 
ἧπας εἀτὰ ραντίτίοης αἰ α{, Στ ἰρία τοττί4α ηυᾶ 
ἴλη εἴ είς ςοπτηλο ἀϊταῖοπι, τἀ ππεπτγαπηκε 
᾿ιεανί(ρ δ τίαπι οπγηΐαο {1:5 εχ ΖΟΠ 5 ςοης 
Πείταν, σα Ππγ] ἐπὶ αἰτουατγο [ρεςίεπι Παςε, 
ΓΑ] 15 ἐσίταγ ρατείτίο ίη (εχ Ζοπαβ αἰ ΠΟ Ππὶ 
Κυίςοίρίτ, εἰίααα πτεγὸ ποι δά πιο άπ. δίας ἐσ 
τιιτ ἐο αυΐ εἰ ρογ αὐ ε5 ἀπ ρ! οίτοΥ ραγτίαγίβ οὐ 
ει τευγα, μα (ἀπὲ ςοπυςηίςπτεῦ σεγσηηας 
βιεπηί Ὁ Ποεγίαην, οςςίἀεηταῖς ἠΐςο δ οτίεητ8, 
1-ς, (εχ ἱπ Ζοπαϑ μοί Δότε : (τ 1 αιίπατς (ἃ- 
εἰ5 εἴτι ἀίαἱΠο. Απιθατισι εαΐτι ρατείιπε ἢν 
το το τουτί4π, ατλ5 οι ποε ἐα! 8 εθςίε, 
«οπτίηπαί ςοπίαη το ξιρετιαςζαηθδαι δ οὶ 
εἰοίλι ςοηείΠΟη ει οἰ ςυπὶ εἴ τεπηρεεα 
ἐξ δ (πἰσίάα εἰαΐάεπι [πείρεςίεέ, πες ςοητίς 
σία (ἴητ. δίς σίταγταϊτογίατη ταἹ δ 5. εχ σὲ 
καἰ ρα τς5 ἱπτεϊ!εξδην (ατία (Πςίςητεῖ ἰῃ 
“υίηηας ἀϊαέάεγε5. δέ ποτὸ (υτίηηαίς Εγαῖο, 
ϊῃεπε5) δέ (πρροῦτα ασυσησε ααιίηο ΑἹ, 
κετηρείατα εἴς, ἰά φυο ἀ Ἰξηείς ΡΟ ίμ5, 4 η. 
εἰεη 5 ςὰπὶ αἰτί(5έπτα ἔτ, τ δύ ἐπι τίθ 5 ἰττίσαν 
ἕυΐ. σαπὶ (ἐρίεπίτίοπα!ία πυδι ρον Ἐτοίια5 
{Π||ς αἰ τία5 ΡΙ υστίπγα ἱποιπιραηῖ, πταϊεο ε[ πηε- 
Ἀϊὰ 5 τεττίαπι ταπτρογαίατη ἤδης εἴςεις αὐλπ’ 
ἄλπ αποιηΐδην, χιάπι σις (ὰ  Ττορίςί5 (απὸ 
ἐπιτοάιιςεις, ΗἸ5 ὃ {14 ςοπίοηδητϊ, σας οί’ 
ΞΙο 15 πιο ηγίη τ. τγὰ πίπγυτατίοπε5 ((Π τ εἴ ἐ88 
ας τη τεληίπετί ςεἰελίονος εἤς, ΠπηΠ τεῦ δέ 
{0115 αὉ οτίεητς δά οςςαίιπι. ( εἰετίονες πδη- 
΄ιπς {πηἴ πτοτίοπεβ ρει ππαχίπγαπι σίγα ΠῚ, 
αὐάπι τα εἰσί ἐπὶ πε οοίτατία σπε, (ατε- 
τὰπι ΡοΟΙγ ίο Ῥοίοηίμα5 γερασπαῖ, συοηΐν 
Δπὶ Πα τατίο ἐπι ἐπ σαί (αὐ τ Ζαίηο (4{ ἐς 
τη ίη οητί(ς ἰπγαπι εἴς. πα απδηπαπν ἐηίπ εἰσ 
{ε(εἐςαπαά (ρῃ ατίςαπι ρειῃςίεπι ἐπγίπεητί, 
δ Ὁ} } 4 πὶ ρον τ ΠΑ  ἐτατοπι, σης τε σα Πὶ 
πᾳ (πὸ ἐαυίποτΑ}} εἰς πιοπιαπδηὶ εἴς, [τ 
φαιηρεϊχοπι; στὰς φιοαπιπιοῦο ἱρ{ πιατίδ. 

ΞΕ ΟΟΆΚΒΑΡΗ. 
ἀλλ᾽ ὡς αὖ ἐ τὸ ταῖς εδνικαῖς σχφοροῖς ἀπὲ 
φαενε ζώνας»ἀλλίω μὲν πἰὼ αἰβιοππικίω, ἀλ 
λίω σὲ τἰὼ σκυθικίω, κοὰ κελζωκίω) τοίτίω 
σὲ πἰὼ αὐ μέσογ.ὁ δὲ πολύξι- ὅτ μὴν δκ 
δῦ, ποιὰν τινας ζωνας τοῖς αῤκτικοῖς δτορα 
ζυμθύας" σϊνὸ μϑκ τὰς “σσοπισήδίας αὐ ταῖς, 
σῖϑο δὲ τὰς μεταξὺ τού τὴν κοὰ δὴν βοπικῶμς 
ἔρετοι γαρ,ὅτι γοῖς μεταστίσηουσι σιμείοις 
οὐχ ὅριεΐον τὰ ἀμετοί ποτα" οὐσὲ τοῖς βοπε 
κοῖς δὲ φὶ σἠχκεκαυμθύας ὅροις πςξομολο 3 

τό ὥρμτοιι. τἰὼ ἐς λαμάνην το βν μϑά τοι δὲ 
χὰ διαιρῶν, πὼς οὐ φαύλίι ἐπίνοιαυ φαίνᾳ 
στοῦ κεκίνημθιθ., στῶς {ὖ κοὰ ὁλίω διχοὶ δὲ 
αεροῦμν ἀὐφνῶς τἰὼ γίω, ἄς τὰ πὸ βόρφου ἃ 

μισφαίριου, κοὶς “ὸν νύπιον Ἰραῖ ἰσημδβινῷ. σία 
λον γοῦν, ὅτι διαιρξτοιι 5] ταὐτίω τἰὼ τον 
μίω, κοὰ ἡ σϊχκεκαυμδίη στοιέι τινα ἁῶντκο, 

σϊειότατα. ὥςτε κρὰ τὸ ἡμισφαίοιον ἱκάτεσ 

ρον, δ΄; ὅλων συωυτετάχβαι τριῶν ζωνῶν ὁμά. 
εἰσϊῶν δὴν ἦν ϑτατόδῳ.ἡ μὴν ομὖ ποιαύτη τομὴ 
σϊεχετοιι τί ἐς τε ζώνας διαίρεσιν, ἡ δὲ τί 
ρα οὐ πσούν., ἀιοαὺ ζρ᾽ σα δ πόλων δέχκε 
σίμνας πἰὼ γίω͵ οὐκ αὖ ἀκόπως Ἑκώτόδομ 
δ ἡμισφαερίων, τό, τε ἑασάῤιομ,κοὰ τὸ αὐ 
“ολικὼν τέμνοις ἐἰς ζώνας τξ, ἀλλα ἐς “οί 

σε αῤκοῦσά αὖ ἔμ» γαὺρ ὑμοιογγχῆςς ὥϑαμη 
μά δὴ ἀμφοτόμων φὶ σἠχκεκαυμθνης ὃ ποιέῖ 
ὁ ἰσημόῥινὸς, κοὰ ᾧ συγκειϑεα πόδιηίω), κοὶς 
πϑρίδργου ἀςρφαίνει “μίω, δικοεισίδμ μϑὴ 
εὐσῶν κοὰ ἣν σύκράτων, κοὰ δ κασεψυγ- 
μλϑωννἀλν᾽ οὐ συχκειμϑύωμ. ὅτως ὅν κρὰ τίιὼ 
ὅλίω" τἰὼ ἐκ ἣν ποιούτωμὴ μισφαερίων ἁδν- 
νοσυμϑύίω ακοιύ τως οἷ εἰς τογύτε διαιροίο 
πο εἰσὶ ὥςπτόρ ὁδα ϑδγνας φασὶ μυνασοσπί σῆς 

σα ἴθ ἰσημόβινῷ σιν ὄύκρατ Θ΄. καϑάπόρ 

κοὰ ὁ πολυξιΘ’ ὁμοανξ, “πῶσιθεσι αἵ ὅτος, 

κρὰ διότι οὐ ψηλοτάτη ὄνι, διόττόβ νὸ γζτομ 
δρέντοιι ἣν βορέιων νεφὼν {1 «ὧν ἐχησίας ἐσ 

κα Οἷς αὐατήμασι ππθασισῆόντωμ πλείσωψ, 
πολὺ κρῶῆον Ῥίτίω τίὼ δύκρατον ταὐτίω 

στοιξιν ενώ τινα, τὰς σσο τοῖς τροπικοῖς 
συωάγαψ. σιωμηγορέι δὲ πούτοις πρὶ τὰ τοιαῖ! 

σα, ὧν μέμνηται κοὰ στοσεισίων (6). Ὁ, τὰς 
μεταςτίσεις ὑξυτόβας ἐιναε τὰς εἰς τὰ “πλάσ 

για ̓ ὡς σΐ αὕτως, κρὰ τὰς ἀπ᾽ αὐαπολῆς δ 
σίύσιν τό ἡλίου. ὑξύτόμαι γα ατκατὰ με 

γίσου κύκλον τῶν ὁμωταχῶν κινήσεων . ψνέα 
φτέτοιι σ᾽ ὃ πτοσειοϊών! (Θ΄ οἷ" σπολυξίῳ, διότε 
φησὶ τἰὼ αυὸ Ὅεδ Ἰσιμόρινῶ οἴκασι ὑψκα 
λοτάτίω. οὐδὲ γοῦ εἰναι κατὰ πίω σφαιρῖ“ 
κω ἀδιφαύειαν ὕ.Θ’ οἵα τἰὼ δμαλότατα, 
οὐδὲ σἹὴὰ ὀρεινίω εἰναι πίω «τὸ Ὅοα᾽ ἰσιιμόδες 
γῷ « ἀλλὰ μᾷλλῳ τοιδιᾳσῖαγ ἰσύπεσὺμ τοῦ 

“4 υϑὲ 
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σῇ εὐλφανείᾳ δὶ ϑάλά τας. τοὺς σὲ πληροιῦ 
“πίς ὃ ῳ νᾶλον ὄμβρους, ἐκ τῶν αἰθιοπεκῶν ὃν 

φῶρ συμβαίνειν : ταῦτα σὶ᾽ εἰπὼν ψύτοιῦθνς, 

οὐ ἄλλοις συγχωρέϊ » φησας χσυόνοειμ ὁρὴ εἰς 
ναι τὰ υαὸ (οἱ ἰσωμόῤινῳ, πεὺς σῖ ἑκατιν 

“ρωθον ἀν ἣν δυκράτων ἀμφοῖν περαυίσηον. 

"τὰ τὰ νέφη, σπτοιέῳ τοὺς ὄμβρους. αὕτα μὴν 
οι ἡ αὐομολογία φανόρᾷ.. ἀλλεὶ κοὰ σϑθῳν, 
“Θ΄. τοὶ ὺρεινωὴ ἄνας τίὼ “στὸ Ὅϑρ᾽ ἰσημόδε- 
γῷ ἄλλη τὶς αὐακύσῆειν οὖν δϑξειφν «οἱ γαὺ αὐ 
ποὶ σύῤῥοωυ φασὶν εἰναι “ὃν ὠκεανὸν . πῶς 
οἰ ὅρα κατὰ μέσου ἱσ)ούουσιν αὐτῶμ, πλίω 

δνήσους τινὰς βούλονποι λέγον. ὅπως σῖε 
ποτε τότ᾽ ἔχει» Τῆς γιωγραφικῆς μόρίσι- 
ἔξω πίτηει. δυτίου σὶ ἴσως Ὅρα περοθεμλύῳ 
“ἰὼ πόδι ὠκεανοῦ πραγματειαν τοῦτ᾿ ὅγε 
πάζων Ε μνηῶϑεις δὲ σῶν πόδιπλόύσαι λεγο- 

υϑώων τἰὼ λιβυίω, ἡρόσυτον μὸν οἴεδηνά φα- 

σὶν στὸ σϊαρείον ποεμφθρντας τινες τελὲ- 
σαε ἂν πϑρίπλοαυ ἡῤακλείσίιω δὲ ὧν πον, 
σικον ἦν σχλογῳ ποιξὶν ἀ(ἰγμθώον παρὰ 

᾿ 7 Π - ’ 

γέλωνι μάγορμ πινᾷ πόδιπλσύσαε φάσκον- 

σα. ὠμαρτυρα σὲ τοῦ τ᾽ εἰναι φήστες. κοὶς 
δύσι ξὸν τινα κυζικίιωὸν ϑεωρὸν χρὰ ασον“ 
σὐφῴορουν τόν τῶν κοοινθίων ἀγῶν Θ’, ἑλῶν 
εἰς αἴγυσῆυ ἱσορε κατὰ ἂν σϊδύτόρου δ)» 
γιτίω. συσχθᾷναι δὲ κοὶ Ὅρ᾽ βασιλᾷ;, κοὰ 
“οἷς πόδι αὐτὸμ, κοὰ μάλιοτι κα τὰ τοὺς αὐα 

σπλους Τόϊ γείλου » ϑαυμασιτον ὄντα πτῶμὉ- 
“πκῶν ἰδιωμάτωμ ἅμα, κοὰ οὐχ ἀπαίσϊσυ- 
πον. τυχέν σῖμ τινα ἰνσῖὸν κομιδδοντα ὡς 
γὲν Βασιλέα ὑπὸ τῶν φυλάκων πόὶ ρα βί- 
ουμυχοῦ, λεγόντων εὑρέ αὐτὸν ἡμιθανῇ 
καταορεθούτα μόνο οὐ νηΐ, τίς σὺ ἔκ κοὰ στό, 
ὄςν, ἀγνοεῖν μη σωυεοντας τἰὼ διάλεκτομ" 
Ἂν σὲ ππαρασϑαῦζαε τοῖς δισϊαξονσιψ ἕλλη» 
νίζειν. ἐκμαθοντα σὲ διεγήσαδγας, δεότε Ὡς 
Θὰ ἰνσδεκῆς πλέων πύδιπέσοι πελαύᾳ, κρὰ σω-- 
θεν σϊδῦρο, ποὺς σύμπλους ἀφ βαλὼυ λι- 
μῷ. «νολεφθοντα σὲ οπυοσεδαι ἂν εἰς ἰν- 
δὺς πλοιῦ ἡγήσικῶυα τοῖς στὸ τό βασιλὶ. 

ὡς ποχειριδειῖσι. τούτων σὲ γγυεϑνα ἣν δῦ, 
ὠὄδξον. πλόύσαντα σὰ μετὰ σϊώρων, ἐστα» 
νελθθυ αὐτιφορτισμθνου ἀρώματα κοὶ λί» 
θους πολυτελές, ὧν ἐὺ μϑ κωταφόβουσι οἱ 
“ποταμοὶ μετὰ ἣν ψήφων, οὖς σ᾽ ὀρυκτοὺς 
εὑρίσκουσι, τσιπιγότας δ ὑγροῦ, κα ϑτέπόρ 
“ἡ κρυταλλινα σταῤ ἡμῖν, σα ψσυδϑίωδαε δὲ 
σῶν ἐλ'πίοίωμ. ἀφελξδοα γα αὐτὸν ἅπαν» 
τῷ τ Ρν φύρτου που δυφβγετέω. τελδυτάσαν 

7: σ᾽ ἐκένου τὸν βίου, κλεουτέτγοαν τὰν 
νυ γαυκικῶ σϊεξα τα τίω 'αρχίω, στάλιμ οαὺ 

κρὰ τσὸ ταύτπις τυυμφϑί κε τὸν δυσυξου 

φι 

(υρεγῆςίεί αι ιυαί 8 εἰξ. [πλῦτεϑ δαΐοτη αὐ ΝΜ ν 
[Ι͂απὶ ἐΧρΙ επύρεχ Δςξιῃίορίςί5 πιαπᾶτε πιοητί- 
Ὀυδ:ουπι πος ἱπίοςο {τὰ ἀἰχεγίς, "δέ ςοπος» 
αἰ, ἐς 5 ςοσίτατε (ς Ρ ξαπίπού τα! ἐ τηοητε5 
εἴς. νεήπηϊε αυΐεπη εχ ἀιῬΑΡ. τεπι ρεγατίβ 
ςλάεητεβ Ππεριιΐ85 ρ]|45 ἔαςετε, Ἡαοδυςοπι 
ἀϊπεηίίο πιαπίξεϊα εἰξ, (εξ ἢ «οποεάετετιανγ, 
παῤ {π ξεαμίπο ἀξία! γερίο πηδιαπα ἔτ, 4] τὰ 
συ δη τεσ θεῖς υἱάεγεῖυν, 4 επίπι ον 
ςοαπαπὶ ΓοΠΠπεητεπη εἰ{ε αίαπε, Παο΄ ἤδη ἐσά 
ταῦ πο 40 πιοηίεϑ8 (Πρ {15 πε 8 ςοΙ]οςᾶτ, ἢΐ» 
ΠῚ 145 χυλίαᾷ ἀΐςετε πε πες Ὁ Δ] ἔτεῖ δι» 
τεπὶ πος σεοσταρδίςε ραττίςια (ες Πα εαῖ, εχ 
τεγίαι5 ςδαίς. Ργοροπεητί πειὸ ἐρίαπι ἀε οςεα- 
πο τγαζίαιίοπςξ, Πεεςίπάασαπάαίοτιαερταεθε 
ἀπιαῦ. Μεπιογδυτξ εοτ χυί Αἰτίςᾷ παυίδις 
εἰτει{ς τκεαάἀάτυν, Ηςεγοάοεαπὶ εχίΠίηπγατε ἑη.- 
αυΐ, πο 5 ποπηι [05 ἃ [λατίο εἰτευίίοπεπι 
{1{4π|πγατίβ ροτέεςίς, Η τας! !4επὶπογὸ ΡῸπ 
τίσαπι ἐπ. ἀίαίοσο ἔλσετε Νῆασιιπι σπεπάαπι 
δα (Πεϊοπεπιργοίεέξιτη, αἱ οἰτουπιπαυίσαίίς 
αἰΐεταῖ, [σεῖς πες τε( 55 κάτετε ἀίςαδι. Ετ πὶ 
ἄοχυπι αυεηλπιΟυ Ζίςεπιμ ᾿ἀοτυπείρ ες 
ἐϊλίογεπι ὃζ (λεγογιπι ἀεἰαζοτεπι ἰπ Ρτοίςι, 
Ρίηαϊἑιη ςετταπτίπε ἐπ Αερσγρίυπι ρετυεηία 
(ες (ττίδίς τεπιρουίθυβ ἰεςαπαί ΡῬεοϊεπιαί Ἐς 
υετσεῖθε : ΤΕ σῚ Δ [ἐπ| εἰτιδ΄ σὰς ἔα πη Π αγίθιι5 ἃσ 
Πίτς, 8 πιαχίπιέ ἀε(προίοτίθι ΝΠῚ πδιυς 
σατίοπίδθιι8 Δ πηίγα Ὀ ΠΕ, Πα Ἰοςσοτιιπι ρύο- 
Ρυίετατίθ 5 {{π|0]. δ πεησδηύδπι ἱπάἀοόξιπις 
(οπείρτῆς φατοπν, ᾿ἰπάαπὶ Ππεπιρίαπι τεσί Ὁ 
εὐποάίθας Ππ|5 Αγαθίςί ἀεροτταταπι, αἴτεον 
τεητίρια5 (οἱτπὶ (επγίπιούτθαππη παυί Δ661|- 
ἄππι οἢεηαιίῆςε, αυΐϑ παπὶ εἢσε δύ ἀπάε ἐ- 
σπουᾶίε, σππΠ1 Εἰτ15 Ππστατι πεαιδασδιι ἱπ- 
τε! Πσεγεπί: εαπὶδπζεπι συ θυ Δπ| τα 4{{Π{π 
αυΐεαπι τας] ησαα πίτταεγεηγ. χυᾷ οὐπε 
ρετα ας 5 εἰ, Παττγαίβε ααὸ ἃ ςαπὶ εχ Πα ὲ4 πᾶν 
πίσαγεῦ, η εἴγογεπη πο εΠ5,1145 Δα οτὰς ἱποσ 
[ππ|ί5 ἀεἰαίι5 εἤτει, απγίίς (5 ἔατππις σοπηίτίι15..ς 
{πὶ δαξζεπι ργοπί 56, ἐχρ εἀ τίς δύ ργῦσ 
Ρτίβ τεσίς εὐΐέϊο, παυίσατίοπεπι δα ἰπ405 τέ- 
σογεῖ,ὁ ΄συίθυς Επάοχιις ἐχτίείς, (ὑππὶαιτεπι 
τλᾶσὩ 5 σαπὶ Πα ΕΓ 5 ἐπα αίσαίδες, τεπηεαΐν 
(ς ἐεστεσῇϑ πυίςεπι πισποτίθιι5 γεπείπίβ, δά 
ἀτοπηαίιηι, ὃζ ἰαρίάυπι ρτγεςίο βίου απ, 
αυί ραττίτη Ηππηίη1. εἴ ΓΑ] οι} 15 ἀεἰεγαιπξ, π΄ 
πιΠ1ο5 εοίβος τερεγας παπιοτε ςοηξίςο5, 
σαεπιλάπιοσα ἀριτά πος ογυ τ α} πὰ. ρὲ πεγὸ 
ἀεςερτ {π|5ε. τοτῦ ἐπίπι οππς Βεοϊ εππαῦ Ε 
πεσε ἰητεγοερίίδε: στο αὐτὰ ἀείαἔο,αχὸΣ 
τ ΟἸεοραιτᾶ α τεσηο {ἀςςε(5{[5ε. δ᾽ αγίσαι σή 
τ Ὁ εὰ γηλίοτε ς ἀρραταῖι πηίσα Ευἀοχῦ, 

. 4 μά 
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αι τεσετίξης περί ἱπιρεῖα ἀρεῖ Α εἰΠίο, 
Ρίατι ἀείλτιι εἴς. Δ. 4 ηαςά πεγὸ ἀρρυ πιο 
(αι μοπιίηε5 δή [αι] ατίτατόπι 4 ΠΧ {ς τὰπὶ εἰ 
Βόταπι, ταπ αἱηί ρατεοραιίοσηε, πὶ ςατίςατ 
ΠπΊ8{Π|5. συουιπι {Π||5 ἱπορία σευ εταῦ, ΡτῸ 
΄υίδιυβ φαυίἀεπιγεδυς ρύρεςερία [λη τλτ5 αἴεν 
εὐταπι δί υἱατῦ ἀεδυίίοπεβ, ζ πεύρα πόπα!ν» 
[2 ἀεἰςιίρ Πα πηηλιπι δας ργοτα Πἰσπιιπι ἐ 
παυίγασίο ςοπηρατγαῖϊε, ἱπ ἃ ἐηιπι5 εἕαί ἐπίςαϊ, 
ρταβ πα π παυίταρία {Ππ4 μπΠῸ Ποηγίηιιπι 
αὖ οςείάοπτιςε παι σαητίαπι, ΒΕ επσττεηίεπ ἕα 
παπλ δα παυίσατίοπεπι ἀ ἐγ {{{π|ἰποο  ππηςξ Π 
Δεργριάτεστείαπι, ποη αυίάεπ) ηΊρ 15 τὰ 
φηλητε ΟἸεοραῖτγα, εὰ εἴτ ΠΟ οπιηίριιδ, ἃ 
4υοτατι5 οπιπίι15 (ρο!αραίυν, σα ςὄρία 
τα(υρτίραμς ἀερτεμεηίας ἔπετίς, δυαπιηῦ δι 
(ἐπι {ΠΠπ4 ρτοτοε ᾿σηυπι σπτίπ ἔοτιση ρετταν 
{π|πε|, δυο τίς οἰϊεπαις, (Ἰαἀίταποτῦ ας 
«οσηίτᾶ: εχ μία περοτίατοτεβ αυίαξ πᾶμε {π- 
φεητεϑ ἐπηίττογε : ρα ρεγα5 πεγὸ ρδιιι5, 1125 
ξαυσοσρρεϊᾶτ, Ὁ ἱπιροίτί5 ργοτίβ ἐπ σπί5, 
[λἱ5 υἱῳ 46 1 ἰχᾶ Πυυίᾶ παυίρατε είγοα [νΝ]υτί- 
ἐαηίατη ρίίζαπτεϑ: παιοίεγοβ πεγὸ σαοίάαπ [ΐ 
φηππι {Ππ4 ποίςίταίτε. Ἐχτείτεγαταύτεπι σαίαίν 
Ῥίαπι, σα ΠΟπσίμ5 ὑπ} ὲχᾶ Πυιπ παιίσαπς 
Ρετίεγας. )αίριις ἐχ τεΡι15 ςοηίεξξιτα ίητε }1κ 
ἐπ5 Ἐπάοχιις, σα ἡδυίρσατί εἰγοῦςίτοα ροῦ 

ἶι ΔΒίςα, ἀοπηπι τεευ5 οἵη η 65 ἐεροπ ἢ 
ἑοσίπηδβ επδυίσαυίτ: ς ρτίπτῦτη Πα! 4 Ἐπ Ίη ἃν 
φύαπι Ρυτεοϊαηῦ, ἀείπάε ΝΜ] ΑΠ ΠΠἐδπι. δ ἀείη, 
ς6Ρ5 δα εδγη πιαγίἰπιᾷ τς (ΠΔ 465 ρτοίεζει5, 
υϑίφ]οςοτᾶ μας ἀίυυ!σαπτς, χαςίτιῳ δυέϊο 
ἐπσέπτιεπι ςοπηραγααίς παι, δί πδιίςα!α5 ἀπ» 
ἃ5 ρίτγαςίς 5 Ιαπιθ 5 Παα αἰ 5 πη65: ἱπυροίαίε 
ῬαεΙ!ο 5 (Ὑπιρμοηίαςοϑβ, ζ πιςάίςος, δχ αἰίοβ ἂύ 
(ῇςε5.Π)είπς ητα ἐπ [Π4{8 ηλυσατίοπε,ρεῖ 
ρεῖυί5 Ζερἢγτίς ςοηίςεπάϊίε. Αερστοταπείθιιβ 
αὐτεπὶ παιιίσατίοηε ςοιηττδιι5, ες! ἐη τειν. 
γαπὶ υζεί5 ΔρΡΙΠςαίτ, πα ἀατίοη ε5 ππατίβί γε - 
ἐυγία5 ἰουπι 4λη5. το δυΐεπιὶ πεγεραταν, ας 
εἰάίε, ΝΑπῳ πδυίϑ τείτος ἱποίἀεη5 ἔαίε, αἀεὸ 
ατίξηπ|,ποη διζεπι 1], (ο] αεέείανς, (αίε- 
τυπ ρτία5 (ἢ τε γα Πι ΟΠτ15 δ ρηοτ ρ4Γ5 πιὰ 
χίπγα, ἱποοϊ αηγία ρετξεαίαητ, ἐ χιδιι5 τειτί- 
ἘΠῚ Ια πὶ ςοπηραίέιπι Γεπιούσπ συίη τα 
σίητα πιγοράγοηί [εγπηξ ρᾶτεηι, [π4ς παυίσαίν 
ἔξηυο Δ4 Ποπιίπεβ ἐαημάεπι ποςοπι δ πεῖρα 
ἐοηλπτος ἀρρ]ίςατεῖ, ατιο αηῖεα ἀεἰςτίρίετγαῦ, 
ϑίσγα 14 ἐπτε]εχίς. απὸ ἱπαίσεπα {Π|. ες 
τί ορᾶ ςοσπατί [οτξι, δύ τεσί Βοσο {ραἀϊτοτα 
{ππ|65. (νη ἐστε παΐς παυίσατίδε γεπετεί 
(ε:(ητεῦ παυίοααῷ «ς υἱάΠετ π|]8 ορτίπγία 
(τλιεητξ δηυίς, δ ρυ εξ τίς αἱτοπτζ αὐθοσίβρι8» 

“σΞΕΟΩᾺΑ ΑΡΗ, 
μετὰ μέζον Θ: πταρασκδυῆς, ἑσταινιόντ᾽ αὖ. 
τ᾿ αὐέμοις σταρφνεχθίι αι ἵσαὲρ πίὼ αἰθιοσπτίν» 
ἂν, σρωσφόβομᾶνομ σῖξ τισὶ τοπτοις, ὄξοικει» 
οὐδιαι οὖσ αὐβρώπους μετασύσει σιτίων “ἐκ 
κοὶι οἴνου κοὶ; στχλαθισίων, ὧν ἐκένοις οὐ με» 
αἰῶ αὐτὶ δὲ τούτων ὑγείας “ἐκ τυγχαύειν νὰ 
καθοσυγιίας ἀπφγράφεῶνά σε ἣν ῥαμάπωμξ, 
για, εὑρόντα σῇ ἀκρόπρωρομ ξύλινομ ἔκναυὰς 
γίου ἵττπον ἔχον ἐγγεγλυμμῆψομ, πευθόμανομ 
ὡς ἀκ 1 ἑασόβας πλεόντων ζινῶν ἔπι Ὁ ναυ- 

ἄγιομ πτόντο., κομίζειν αὐτὸ αὐχερίψαυντα 
“πῶς τὸν οἰκέιον πλλοωῦ, σωβοντα σ εἰς αἴγυ 
σῆον οὐκέτι φὶ κλεοσινίγγρας ἡγουμδύης, ἀλο 
λᾷὰ σό στοισίὸς., ἀφαιρεθίω αι στώλι πυαῦς 
σα φωραθίιδ κε γοὺ νῳνοσφἰσμδύνομ. πολλιὰ 
Ὁ σῇ ἀκρόπρωρομ φόβῤοντα δ Ὁ» ἐμτπτόριου;, 
σίεικναύαε τοῖς ναυκλήροις 5 γνῶναι σὲ γα» 
σϊειοι τῶν ὄν. τούτωμ γαῖ τοὺς μβν ἐμπστύρους 
μεγάλα Ξἑλλειν πλοῖα. ποὺς σὲ πρύμτας μᾶ- 
κρὰ, ἃ καλἐμίστπας, ἀὶ δὴν οὐ ταῖς πρώραες 
ἀδισήμων . “Οὐτους δὲ πλᾶμ μέλρι σι λίξον 
“ποταμοῦ πόδι τίὼ μαυρουσίων ἁλισυομδύςς. 

ἀλλὰ τῶν σϊὰὶ ναυκλήρων πινὰς γνωρίσαι 
ἀκρόπρωρομ ζνὸς τῶν ἀ πό' λίξον ποτασ 
μοῦ στοῤῥώπομου πλόδὺσαὐ των, κοὰ μή σωϑρῦ 
σχὼν ὑπάρξαν. ἐκ σὲ τούτου συμβαλόντε 
σου δύδυξον ὡς διωναφὸς ἐΐν ὃ πτδρίπλους ὃ λε 
βυκὸς, πορδυθρντα οἴκασξε, τἰὼ οὐσίαν ἐκϑὲ 
μϑνον πᾶσαν δορμῆσαε. κρὰ πρῶτον μδν 
εἰς δυκοιιαρχίαν » ἀτ᾽ εἰς μαοσαλίαν ελθέρ, 

κοὶ τἰὼ ἑξῆς ἥϑαλίαν μέχρε γασϊέιρωψ, παν 
γαχοῦ σὲ σἠχκωσίωνίζοντα τοῦτα κοὰ χρη 
ματιζομδνου κατἀσκδυζ(ε χε πλοῖον μὲγα, 
κοὶ ἐφόλκια σϊύο λέμβοις ληςρικοῖς ὅμοια, 
τμξιξσαδιαι μουσικεὶ κοὰ σπχιδισπκάρκα κοῖς 
ἰατηοοὺς κοὰ ἄλλους σεχνίστις, ἔπσεῖσα πλέει; 
ον ἀϑὲὶ τἰὼ ἱνδικίω μετέωρον ζεφύροις σιω«- 
χίσι, καμνόντων σὲ Ὅρ᾽ πλῷ δὴ" στωόντωμ 
ἄκοντα ἐπουοίσαι πῶς γίω, δεσθικότα σὰς 
πλημμυοίσϊας» κοὰ τὰς ἀμπώτεις " κρὰ σία 
κοὰ συμβίῶαε ὅππϑρ ἐσεδγει. καθίσαι γοὺ τὸ 
πλοῖον, ἡσυχὴ δὲ ὥςτε μήσί᾽ ἀβροαῦ., δια: 
λυύῤίώαι, ἀλλ᾿ ἀφθίώαι τὰ φορτία σωθούτα 
ἐς γίω, κοὰ τῶν ξύλων τὰ πλέσκ. δῇ ὧβ 
στοίπου λέμβον συμπηξάμϑνον ποφντῆκον 
σύρῳ στάρισομ " σλέν ως αὐϑρώπτοις συυΐ, 

μιξε τὰ αὐτὰ ῥήματα φϑεγγομθύοις, ἅπτόβ 
πρότοβδον ἀπεγίγρατῆαε. ἅμα δὲ πδτό τε 
γνῶναε δι τε οἱ οὐ τοιῦ τι ἐνύρωτπτοι ὁμοεθνες 
ὧν “οἷς αἰϑίοψιν Ἑκένοις. κοὰ ὅτι ὅμοιοι 
οὐ τῇ Βόγον βασιλείᾳ, ἀφοντα δὲ ον δὲ ἐνε 
δοὺς πλοιωῦ αὐαςρίφεν. γ᾽ σὲ Ὅς)" σταράν 
“πλῳ νῆσου δύυσλοομ πρὰ, ὄύσίῳν 4)οομ ΤΉΝ 

ἰδόντα 
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ἐδνχᾶ σεμειώσα ὃτα. σωθούτα σὲ εἰς τἰὼ μαν 
ρουσίαν͵ χθὲ μᾶνον αὖ λέμθσς, πεζὰ πομιν 
ὥϑίωχι πρὸς ὴὸν βόγου. κρὰ συμβονλόύφμ αὐ 
(ὐἱ τίὼ ναυςολίαν ἐπανελίων ταὐτίω ἰού 
σαι οἵ ἐἰς ταὐαντίᾳ «ὥ Φίλους “συοτένον» 
σας φόβου μὴ συμέπ τίὼ χώραν δὐεπιβσλόὺ 

τον γηυεῶτα, σϊειχθείσας τεαρόσθυ ποῖς ἐξωθῳν 
ἁδιερα τόύειρ εὐελουσιψ.ὡς σ᾽ ἐπύθξρ λόγῳ 
εδὸ ποεμπόμδνον ἑαυτὸν ἀϑὲ τίὼ αὐαχθε(ν 
ναυουλίαν, ὀβγῳ σ᾽ ἐκτεθησόμϑῃν εἰς ὁδημίω 
ἀνανπῶν, ἐκφνγξν ἐἰς τἰὼ ῥωμαίων ἀϑικρά 
“εἰαν,κἀκέβθον εἰς  ἰθμοίων διάραι, πάλιν 
σὲ κωτασκδυασάμϑνου «ρογγύλου πλοῖον, (ἷ 
μακρὸν τοηντηκῶν τυρον,ὥς τε ἴθ μὴ πσελαᾳ 
γίζειν, ρ᾽ σὲ τοφρά τα φὶ γῆς »εκθέμνου γε 

ὠργικαὶ ὀῤγαλέα κρὰ ασόβματα κοὰ οἰκουῦν 

μους» δρμῆσαε πρὸς τὸν αὐτὸμ σπόρίπλοιωυ, 
σἤανούνανου εἰ δραδίύοιτο δ πλοῦς, οὐ αχει 
μάσαι τῇ πρθεσκεμμούμ νήσῳ, κοὰ ασείραν 
πὰ κοὰ αὐελόμδνου εὖ καρ τοδογτελίσαε τὸρ 
ἐγνωσμονον δ᾿ ἀρχῆς πλοαῦ.. ἐγὼ μῆὸ οαὖ 
φησὶ μέχρι Φὰὶ πόρὶ ὧν δύυνξομ ἱσορίχ ἥκω. 

“ἰ σ᾽ ὕςόδου συμκξ,, αἰ ἐκ γασϊερων κοὰ φὶ 
ἐξκρίας εἰκὸς εἰσίγναε, ἐκπσαύπωμ σἹὰ “ροῦν 
σῶν φασὶ σϊεικνυῶπαι, διότι οἰκονμφίᾳ κυ, 
ϑιλῳ πόδιῤῥέμπτοι Φο᾽ ὠκεανῷ" 

Οὐγαῦ μιν σεσμος πόδιθ αλλυτοχὲ ἐτα εἰροισ, 
ἀλλ᾿ ὅσ ἀπαρισίίω κίχυται, τό μιν οὔτι μι» 

φίνει. 
Θαυμα ςὸς σὴ {:] τυαύτο ὄδιν, ὅπως Ὃν 

εδὸ πό᾿ μάγου ππδρίπλοωυ ὃν ἡρακλέσίης ἐν 
ποῷῦ ἀμαρτυρου νομί(ας τὸ αὐτὴν ἣν πὸ σῖς 
ρέου πεμφθου δὴν ὃν ἡροσνα ἱ σύρει, Ὁ σ᾽ 
ἐρόῤγαζομ διάτημα (ὧδξ» γ᾽ πίστεως μόλει τιν 
θὲς» εἰθ᾽ τ᾽ αὐτὶ τοεπλασμρύον εἰτ᾽ ἄλλων 

πλασαύτων. πιςδυδοντι γα ἡ πιθανότας, 
“πρῶτου μὴν Φὰ ἡ] δ ν ἰνσϊὸυ πόδιπετέας. ὃ 
“ὺ αφάθιθ’ τλ στ’ στοπτεμοῦ δίκίω «ονός 
ὅξι κοὰ μακρός ὑϑὲ μυρίους πον Ξόξους μὲ, 
λετδισόματθ’, κοὰ τούτου Ξρνοῦ παντά, 
στῶσιμ ὄντ", οὐκ εἰκὸς σῖ᾽ οὐ τ᾽ Ἐξω στου τὴν 
στλοιῦ ἔχοντά εἰς τὸν πολπτον ἴδω ναι ἦσ 
ἐνδοὺς (5] πλαύίω,, πὰ γοῦ Ξγνκ ἀὴ πὸ) σύ- 
ματί΄ σϊηλώσειψ ἐμεῖλε τάν πιλαῤίω, οὔτ᾽ 
εἰς “ὃν κόλπου ἐπί τπησίσυ' κω ταχθᾷσιψ, ἔτι 
πλαϑας ἰὺ πρόφασις κοὰ αὐέμων ἀςτίτωμ. 
λιμῷ τε πῶς πόδιξισυυ ἅπαντας ἀγολλουμὲ 
νους σφᾶς πλίω οὐό »πόδιγθυόμθνός τε ποσῶς 
ἱκανὸς ἰ μόν. κατόυθαύειν Ὁ πλοῖου οὐ 

μικρὸν ὃν. τοί γε τηλικχῦτα πσελάγα δ)αξ, 
ραν διωυάμανον. τίς σῇ ἡ δξυμαθίᾳ φὶ σἴχλί" 

κτο. ἀφ᾽ ἢς ἱκανὸς ἣν “πᾶσαε ἣν βασι. 

λίᾳ ὡς δωκμᾶν Θ’ τῷ πλοῦ καθαγήσα ὥτὰ; 

ἀείοτιαπιαπποταῖς, ϑοίρ ζει σογὸ 1 ΜἸαττί» 
ταηῃίδπι ἀοἰδτι ΓΟἸ ΠΟ ατί8 [οπλ 015 τοττ εἰξυτ ἰτίν 
πείε δα Βοσαπιαὐμεηιαῖς,. (αἱ ςοΠἢΠΠ ἀε: 
ἀϊΠοτ,ας ἐπὶ ηϑαίσατίοπεηι (ςίρεζει, οπ,; 
τὰ ποτὸ (ἈΠ {ΠῚ γε 5 πι2Π{ΠΠ τ σιτπι πλετιτην ἱπίε 
ἄοτεηῖ, πε τεσίοηεπι ἕλος ρατέτς ἰηΠ 45 εἰς 
πίτγεῦ, (ἢ ἘΧίσΓπί5 σοῖγα τ Παῖς πο ζει, οἴ τ 
ἀεγεταγίπουγῇο. (ΘΔ οκ δὲ ἐπτε! οχίτιαεῦθο 
αιίάς (εἰς πιίπππὶ δα ςοπιπτοη(γατᾶ παυίσαν 
τίοπεαι, ΓΕ ἀατεπη τη ἀείετταπη ἡ λπιρίαπι ἑατε 
[4τ ἐχροίιτα ἱτί, ἰπ ᾿ὲ ουγαποσῆ ργουίηςί εἰ; 
ἔαρ! : Πτπὶπετὸ ἐπ ΗΠ ρδηίᾷ ἀ{ςεΠΠΠς, (εν 
παοῷ παιιοπὶ τοι Π 44Π|, 8. Ὁ οαπὶ γευη ουτιῖ 
πυίηηπαρίητα ςοη(ἔλητξ ἀρραταῆς, αὐ Π|ἃ αι 
ἀεπιαἰταπιίεςαίς, ἤας υιγεπιτετγᾶ τεπῖατε ροῦ, 
(ςτ, [πτρο[τί5 Αἰιτεπὶ αστίσυϊτατο ΠΥ πη οητία 
δ (ςπλίπίριι5, ἃ αιἀ!ποαη { Ρ οττί5 δά εἰγουπι- 
ἀποςπάΑπι ἐαπ ἐπὶ παι σατίοῃειτ πιᾶτς ἰπ- 
στοῆιι ὃ (ορίταγας εἰίπν,( ταγ 15 παπιίσατα 

ςοητρίςε, πὶ ρτςπιεάίτατα ἢν δογηαις ἘΠ ΠῚ 
δς(τίοπε (εϊα, ἀεςοτρτείςἐ τα δ υς,ρετίρε 
(ἴλη δηίεα δ ςορπίταπι αἰ οἴ πετε πλαίσατίο 
ποη, ἔσο ηυίάς, ἱηηυίτ,υ δα Επάοχί τῦρο 
τααα Ὠἰτοτίᾷ ρεγαεηίο. (Ουςηυία ροΙ οΥίι5 
εὐοηίο (ἀαάίταποϑ εἰ ΗΙραπος ποιπίϊς ραδέ 
[ετἰάεῖ. Εχ Πίσοητηίθι5,αίτ, ἀεπλοη ταῦ τουτα 
τὰ οὐδῷ Οτεαπο αυασυδπετγίσπι εἰγοσία μα 
Ηαια ἐχυίάς ὑπο πιτοῖτς οἰγοαΠ τ οὐδ. 
ΔΕ πιπιεπίᾳ Παίοπες αυίς ἢ εἤαπάϊτατρᾳ- 

ΓΜίταπ ας ρεοξεέϊὸ πῃ οὐηπίβιι εἰς, πο 
εἰγοιμτατη Μαρί παυίσατίοπειι, ἀἐ απ αἰχίε 
Εεγας 465, τείτθ5 ςατούς ἐχί[ἰπηατίγ, δ (ἐπ 
τλ {Π|5 ἃ Γλατίο, το τα ΓΕ]ογοάοεις, θεῖσα 
τπτααίοπι {Πςεγ4}{{ {{{06 ἰπ εις αἰ 1Π|{πᾶτ|5 ραν 
τε ςοη{τίταατ, ει αν εο ρίο φαίάεπι Πέϊιτν, [σ 
τὸ Πησειτίθις αἰ 5. ἵΝατη τγεί ον εαίτας ΡοΥίτας 
ἢ εἴπ, ρυίπιὰπι χυίἄσηι ἐς οἰζευίτίοπε ρεγ]α 
ἄσπι. δίπιβ επίπν Δταθίςας Πσπηίη ἐ ἱπίϊαγ. 
ΔΠσα 15 εἰξ αὐ Ρυο  χι δα [[λ4. ἀφοσηι πλίξ 
ΠΑ υἱῷ δα οἰξίππι,εο ργοτίαβ δῆ συίο χη τεσ 
τε Οὐεάίθη1ε διε πο εἰς, πο [οτὰβ οἰ 
παιυίρσατίοηςσπι πάθετε πη Ππιιι [πος ἱπτρ αν 
ίος ρει ετέογεπι) Διησιηζίς εηίπι δ οἰτίο εἰτο 
το πὶ ἀεπηιοηγαίιτος ἔπεγαητς, Νες ἐπ Ππᾶ ἀς- 
αίτα ορεία ἱπιγδητίδ, εγγοτίξ, ρυρίεγοα δυτιιο 
τούαπι ἱπςοηίξαητιπι 011 εγας οςσςαίίο. [πε- 
ἀίαζς «ἄδιί πο πᾶ (εἰς πιοάο ρετεῦτες ποσοῖς 
χίίϑότ απο ἀὔταχαί ἐχοερτοδιιρεηεβέριιμαβ 
ταητῦ συο' πᾷ πιοίο δά παυίσία Παπά ἰαπέ ρα 
{Ππτεσεπαάῦ ἰατί5 εἤειραϊο τᾶτα τα πίπηίτγοτε 
πιατία ροτα Π ει τς΄ η υετὸ τᾶτα δά ρεγά ίςξ 
ἀδΠἊησιᾷ ςεἸ εὐἰτας, ααλτεσί ρειυαάετε λέ 8 
{πίᾳοπειδ,υτἀμςςηἀίηδαίσῇ υἱᾶ ρτοίτατοςς. 

(τα πᾶπξ 
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Ουκηδι ἀευπι Ρεοίειησεο Επείσεῖο ἀε τα 
Πδὰ5 ἀπαςίθι5 φγαί ἑηορίας συπὶ (4Π| ἐ0 1Π ττὰ- 
«πα πλιητίς πιατε ποῖιπὶ οἴει, ϑαςεγάος δυΐεπι 
ἐρίς δύ φυσαΐ ΟγΖίςοεποτυπι σαοραέξο οαης 
(Δ ραττία παιιίσαυίτ αὐ Ιη 05 τ. μοί πᾶ πισάο 
κτδητατη {ΠΠ| οπεάίτ εξ πεσοτίαπι ποίησ ο 
ἐτεπιτεπευα5 Οπηη 5 εχ ἱπίρετγαίο ἱπίεγος, 
Ῥτίς, δι ίσποιηίηΐα αἴεξειιβ ἀπιρίίοτε πυαπειᾶ 
ρράτγατα ΠῚ ςοπηπηεπάατϊον Γὲ ἐπηεᾶϑ5 διιτεπ, 
δί ἀείἴαλιις ἰη Δειίορίαπι, αἰ ΟὉ σαιίατη πεῖ 
Π}ησταηὶ ἀείστίρῇε, πΕ]} (σπγαιαηι {Ππῶ ργότος 
ἔσπιπι ἐ ρί(ςατοτία πδαίςυ!α ἐχοίά τς, απάς 
εἰ ίςετγας τ ἵΝαπι ἀ 4 ἰςΠς φιοα ΑὉ οςςαία πα- 
εἰσαπεία (4 ππεγαῦ παπίγα σία, ΠΌ]ΠΠ 5 ξαζυγαπι 
εταιί πάϊς, οσππ| δ ἱρέες αν οσεαία (εσὰπάτιπι 
τεπετίοπ παι σατιταβ ετας. [τὰ ρτοίεέϊις 
Αἰεχαηάτγίαπι,η παπ]τογαπιΐαττο ἀσερτεπεπ. 
ζπ5,.4 ο΄ πὶ πο όο {πρρ]  είο Αἴ είει5 π εἴς 
Βεάηδιοίεγοϑβ (οἰ(ςίταη5 οδαπιδιήαῦδαῖ {{ππ|} 
᾿σησπι 4 οἰξεπίδηβ.. [5 απζεπὶ απ! ποίοίτα, 
ας, πυπηισία λἀπγίγαιίοηί ἔπ Οἱ πετὸ ἢν 
ἄεπιδάμίρυίτ, ηὔ υίά πηαίοτίς αἀπιίγατί ἢ 5 ἢ 
Ταὶί ἀεϊίπς ρετευεγίαϑ ίῃ ραττίαπι, δ ΔὉ εὰ 
τιαπίπγίσταπ5 ροΙἔπιοάπιπιὶ ἐχίγα σο] αΠΊΠ85, 
εὐπὶ αρίφῳ εἀίξίο ποη Ἰίςεγεῖ εχ Ἀ]εχαπάτία 
πιαιείηστεαί, δί ἐο πιασίβ Πουηίπί σαί τερίας 
δῖε (πττίραογαί ρεςπηίαβ, Οἷδπιπεγὸ ἐπδυί" 
τε ροΠ 116 ποπ εγαῖ,σαπιταπτα ροστυ στιν 
ἘΞ εἰλυίοζ εχίτα, χαδπι δέ Πὰς τεπηρείϊα- 
τε ρειπιάπεητῖξ ἐρί| ποπίπτιβ ἀἰατίας5 ΔΙεχϑα 
ἀτίαπιίποοϊεητες, ταπιετ! 1Π ργαίςπιία Τ᾿ οσηα 
τίς οδτπεητίθι5 γεπι Πέι5 ἀσίτιν, ᾿ὲ ἐσίαε ττεσ 
τὸ εὐποσίᾳκ ἰοησείπεχογα Πίοτεϑ εγᾶτ Ρο;, 
πύλη πετὸ ςοηίςεπαίτ δα (Ἰλ65 δ αιἀοατα 
πδῖς τεσαϊίτοῦ ἐηδυιίσααίί, ετίαπι αἰ ΠΟ] τ εὰ 
ἐρίᾳ παυί, χαο΄ παπὶρϑέϊο ἐπ ἀεἰεττίς τειτίβ τοῦ 
εἰωπι ἐχοΠςδαί.εη θ πιὶ ὁ αυί ἑλξέασα πετὸ 
τατήα5 παπίσαῃβ, Ἀειπίοραβί 40 οςςαία [5 
πυίαῦ οτία {ππεν Ππσυα σοπίοπαητες οἴϊεην 
ἀεης5.παιίσαςτίοηεπι ἀείποςρ5 ἀθίο! πεε ποῃ 
ςοποιρίαίς, σαπ Δ εὖ ἃ 4 ΠΡ τεῦ ρετεστίπαην 
ἀπ [ας] 5 εἴ!ες, δ ράγπι εἴς ἰρεγαγεῖ, σαο 
τεπατεῖ ἱπεοσπίταπι τ Ν᾿ εγῦπη ἤδες οπτίτίε 5. 
ρει Βοσαπιηδαίρσατίοπειη ςοποπρίαίε, το 
πηι πετὸ πιοάό ςσἤτας(ία5 πη (εἰρίαπι ηΠαὶ 
45 Δσπουίτρυἱ Δὔτ οσο απιρ] 5 σὄρατα- 
ματίρίϊ5 Ποπιίπίς ἱπτεγίτας ὦ Δ]! Οαυί ἔογα5 
επλίττοεγε !ςεγεῖ, Ψεπεζο πουίς ἐπ {{45. ἅπιο- 
ἐο δα τυταίείε Ιοςα ἔπσα ργοτίρυ ΕἸ οτα απ 
ἀυοάφ Γαι προ Ρ1ε χυίάξ πὸ ἤϊε, 4 Ποῖα 
[πὲ [υἱὰ δί (,έξι ρειγαγαπὶίοστιης εἰπυ44π| 
ορεία., μαίς πετὸ ρτοίρετα (ξηροῦ ἔοστπα 
ςοπιίσίτίητεῦ απ ςοηἤίεξυτο αἰ ςχίπιίηδς 

“(ς οἵ ἡ ασαύις Ὅο᾽ δύ γιτῃ “ῶν τοιϑύ τὼν 

καθηγεμόνωψ: Ἀσῖν γνωριζομθύης δ πτολ- 
λῶν ταύτης τῆς ϑαλώήης. ὃ δὲ σἹὰ ασον 

φύρ Θ᾽ κοὰ ϑεωρὸς δὴ κυζικίωνῶν πῶς ἀφὰς 
“ἰὼ πόλῳ, εἰς ἰνοϊνὺς ἔπλει; πῶς δὲ ἀδις δύ: 
θᾳ πηλικαὐτίω γέαν -πτῶς σί᾽ ἐστανιὼν ἃ» 
φαερεθεὶς τοατα σταροαὶ πἰὼ ἐλ-πίσϊαγπκοὰ ἀς 
σιμωθες, ἐπ μέζονα ἀϑυςδύθῃ σπταρασκαυίω 
σϊώρωυ; ἐπανιὼν σὲ, κοὰ σταρφνεχθὲς ἐς τί 
αἰθιοπτίων . τίν Θ- χίοψψ ἃ τὰς σχλέκτους 
ἀπεγράφερ,Ἅ τὸ ἀκρόπρωρομ ἐτααυϑαύερ 
πῆς ἁλιάσίθ- στόθον Ἑκτσέσοι : “Ὁ γχῷ μα» 
θεν ὅτι ἀὴ σιύσεως ἐμ πλεόντωμ ναυάγιον, 
οὐσϊονὸς ἐμτῦλον σααβξειῳ σαμέϊορ. ἐπεὶ κοὶς 
αὐὴὴὸς ἔμελλον ἀὸ σϊύσεως πλᾶρν κατὰ τί 
ἐπανοσθμ. ἐλθὼν οἰ ἃς ἀλεξαίνδρειαν, φω» 
ραθεὶς ὥς νγνοσζισ μδ(Θ- στολλὰ, πῶς οὐκὶ» 

τολάῶκ: ἀλλά κοὶ πόδιήει τοὺς ναυκλήρους 
οἹατοαυθανομνθ’, σϊεικνὺς ἅμα πὸ ἀκρύ 
σρωρον. ὃ σὲ γνωρίσας. οὐχὶ ϑαυμαςὸς ; ὃ δὲ 
“ιςδύσας» οὐχὶ ϑαυμασιώτόρ() : κοὰ κατὶ 
Ἐλπίσϊα ποιαύτίω ἐπανιὼν εἰς τί οἰκείαν, 
κοὰ μετοικισμὸμν ἐκέίθῳν στοιηστέμθν(Θ ἐἰπτε 
σὰ ἐξωφτηλῶν. ἀλλ᾽ οὐσί᾽ σὸν ἰω ἀνόν πῶ» 
«τέγματιΘε δ ἀλεξανφρείας αὐάγεϑνα, κοῖς 
τοῦτα νῳνοσισμβύῳ βασιλικαὶ χρήματα. 
οὐσῖς γκλαθέῳ ἐκπλόύσαντα οὐεσϊεχξρ:Ὲ« 
σαύπη φρουρᾷ κεκλεισμθύου πόϊ λιμε(θ», 
κοὰ δὴν ἄλλων ὀδόσϊων, ὅσίω κοὰ νωῦ ἔτι δῇς 
μϑύουσαν ἔγνωμθν ἡμέῖς ἑιδισϊεμομῦτ δῖ» πὰ 

ἀλεξανσῇρεις ππολωὺ χόνον . καίτοι ταν 
σπολὺ αὐέξωτοιι δωμαίωμ ἐχόντωμ, αἱ βασῖ- 
λικαὶ δὲ φρουραὶ πολὺ ἧσαν σκρόπόναξ, 
ἐπεισῖὴη δὲ κοὰ ἀπῆρῳν εἰς τὰ γάσίειρα, κοῖς 
ναυστηγηστίμϑν Ὁ ἔπλει βασιλικῶς, κοὰ σα 
λυύον τ’ αὐ Ὅο᾽ τό πλοίου, πῶς μὴν φναυτ. 
πηγήσατο πτρίτου λέμβου οὐ τῇ ὄδημῳ: 
πῶς δὲ πλέων σπτάλιψ, κοὰ εὑρὼν ποὺς ἕασες 
οινοὺς αἰϑίοστας ποῖς ξώσις ὁμογλωήζυς. 
οὐκ ὠξέχθα οανύσαε τὸν Ἑξῆς πλοῦ, οὗ» 
σώ χαῦν Θ’ ὧν πες 2 Φαλεκσίαμομ μενκρὸμ 
ἔχεν ἐλ᾽πέστες λοιστὸν “Ὁ ἄγνωςομ: ἀλλ᾽ ὧδ᾽ 
φὲς τοῦπα 5 τῆς οἵᾳ βόγου ναυτηλίας Ἐα 
πσιϑύμησε, πῶς σ᾽ ἐγνω αἰὼ λάϑρα κατ. 
αὐτό συωισεμδύΐω ἀδιβονλίω ; πὶ σὲ πτόισῦὺ 
[ὦ Ὅρ᾽ βόγῳ πολεονίκτημα,, ὅτ᾽ αὐϑρώ2 
σπου ἀφανισμὸν δον ἄλλως ἀχποίμψα- 
ϑαὶ: γνοὺς δὲ πίω ἑδιβουλίω.. πῶς φϑα 

φυγὼν εἰς ἀσφαλξις πόσους: Ἰκαρον γα 

σῶν τοιούτων οὐκ ἀδιύαποε μὰν, ἀλλὰ χα- 
λεπὸμ κοὶ ασανίως γγνόμδωομ μετὰ σύ: 
χες τινὸς . Ὅρὶ σ᾽ δὐτυχέν ἀὰ σιωΐβαι 
γεν ἐς κινδυύους καθισεμλύῳ συωιχᾶς. ἡ 

πὼρ 



ἘῚ ΒΦ ΟΥ̓ ΝΥ 

«τῶς σῇ οὔκίϑεσψι ἀρ δρας δυ βόγον πλᾶψ 
σάλιμ στοτρεὶ πἰὼ λιβύίω συὼ παρασκδυᾷ 
Φιωαμθίᾳ συσοικῆσας νῆσομ ; οὗ πσολὺ οαὖ 

ἀχλείσετοι ταῦτα τῶν πυϑίου κοὰ ὄν" 
μόδον κοὼ αὐτιφοαύους ᾧσυσμάτων. ἀλλ᾽ 

ἐκένοὶς μὴν συγγνώμη τόντ᾽ αὐ Ὁ} ἀϑιτησῖδύ, 
συσὶν ὥς πτόρ τοῖς ϑαυματοποιοῖς. Ὅς σὺ 

ἀγσϊεικτικῷ, κρὰ (Οἐλοσύξῳ,, σχεσῖὸμ σίξ τι 
κρὰ πόδι πρωτείων ἀγωνιζομβύῳ » Τῆς αὖ 

συγγνοίν : ταῦτα μὲν οὐὺ οὐκ σύ. Φ σὲ ὅἢ- 

κἰρεδνα τίὼω γίῶ ποῖς,, οὶ ἱζήματα λαμε 

βαύεν,, κρὰ μεταβολὰς πὰς ἐκ τῶμ σει “ 
σμῶμ κοὰ τῶν ἄλλων πῶν ποιούτωμ ὅστε δὲ» 
πριθμυσάμεθα » κοὰ ἡμέϊς, ὀρϑώς κῴτοι 
"παῤ αὐ Το. πῶς ὃ κοὰ 2 τό πλάτων Ὁ» 
δῦ παρατίθησιψ,, ὅτι φνσϊεχωτοι, κοὰ μὴ 
πλάσμα ἔναι πὸ πόῤὲ τῆς νάσου φὶ ἐτλαν» 
“ίσῖ’. πόρὲ ἧς κῶν Θ’ ἱσορῆσαι σύλωνά 

φησὶ τεπυσμῆνομ παρᾷ τῶν αἰγυπήϊομ 
ἰδρέων, ὡς σάῤχουστε σπτότε ἀφανιδδείη 

Ὁ κὲγεθθ᾽ οὐκ ἐλίων ἠἡπέρου. κοὰ τόν 
 βέλτιομ οἴττοι λέγειν ᾿ὶ διότι ὁ πλάσας 
αὐτί ἀφανισον,, ὡς ὃ ποιντὴς Ὁ τῶρ ἀ’ 
χαιῶν τάχθ΄. εἰκάζει δὲ κοὰ τί τῶν κίμ 

βρων κοὰ πίὼ τῶν σνγγγνῶν δξανσαωσιψ, 
ἐκ σῆς οἰκείας γμυξῶνα κα τὰ ϑαλάήης ὃν 

φοδδου, οὐκ ἀϑοῦαν συμβέσαν. χσπονοέῖ δὲ 
ὁ τῆς οἰκουμθύης μῆκ- ἐσ πον μνοιά- 
οἴωυ «ποίων ὑπάρχουν, ἥμεσν ἄναε τόϊ ὅλον 
κύκλου καθ᾽ ὃν ἄλασηχε. ὥςτε φασὶν ἀν φὶ 
οἱύσεως δύοῳ πλέου ἦν τοσ αὐτοῖς μυριάσιψ 
ἔλθοι αὖ εἰς ἰνδυύς.. ἀδιχειρίσας σὲ αἰτιᾷ- 
ϑαενὺς οὕτω τὰς βπέρους διορίσαντάς, ἐλ 
λα μὴ σιιρηλλήλοις τισὶ ζρρ᾽ ἰσημόδρινῷ; σῖϊὶ 

᾿ ὧν ἐμώλον ὀξαλλάξες σϊέκνυ τα ζώων τε 
κοὰ φυτῶρ κοὰ ἀόδωμ, τῶν μλὺ τῆ κωτεψυγ 
υϑὸμ σωυασήντων, τῶν δὲ τῇ διακεκαυμε. 
νμ ὥρτε οἱονεὶ ζώνας ἄνας τὰς ἠἐπείρους, αὐα 
σκόυάζει πιίλιμν., κοὰ φὐαλύσει σϊίκίω γίνε» 
σον ἐπτδινῶν πάλιμ τί οὐσαν διαέρεσιμ,θς 
“πκίυ ποιούμθν: τἰὼ ζιπισὶν πρὸς οὐσῖγν 
γσίμως « οἷ γοῦρ ποιαῦτοω διατάξεις οὐκὶκ 
τθνοίας γίνοντοι,, κού στό οὐσῖ᾽ αἱ κα τὰ 
σὰ εὐνο δγαφυραὲ, οὐδὲ διάέλεκτοι, ἀλλ κα 
πὰ ἐπίτηωσιῳ κοὰ συωτυχίαν, κοὰ τίχναι τε 

Ν Π Ν 3 ͵ Ὕ ͵ 

κοὶς διωυάνεις κοὰ ἁνυτησ δύσεις αῤξαντωυ ζι 

νῶμ κρα πόδι αἕ στλειους οὐοσπῶν κλίματι. 
ἔς} σῖετι κοὰ ἀϑὲ τὰ κλίματα . ὥςτε τὰ μϑὺ 
φύσει ὄδῳ ἀϑιχώρια πισὶ͵ τὰ σὲ ϑέσει, κοὰ ἐ- 
σκήσει.. οὐ γοῖρ φύσει αἸυαῖοι μὲν Φαλολό. 
γοι, λακεσήαεμόνιοι σΐ οὐ. κοὰ οἱ ἐπι ἔγυντί 
ρῶς. ϑηβαζοι. αἴλα μᾶλλον εθε!. οὕτως οὐσὲ 

Ἐς βαβυλώνιο! φύσει φιλόσοφοι κρὰ αὐγύσγοι, 

9 
Α' Βοροδιεξ μισίταπ5, πο παπιπησάσ ίπ Α. 
ἐτίςἃ τατίπι5 παπιίσαγε ποη ἔογπιέά διε, οΟ ρτοῦν 
{ἐττίτι ἀρραγαίς ἐηπηατα Παδίτατε ἐπ τσ ς 
Ηᾷαςεσυΐάεπι ποι πιυΐτοπι ἃ γίδες δ Εππς 
πτετί δ Διητίρῃδηϊβ εα τα δ 115 αδίππς, (α. 
τεγύπι απ 1} εἰξ υεηία, ηαί Ποςίρίαπι ες. 
ἀϊΐτα ορεγα πῖοτε ργρἰσίατογ ἐχεγζεης, Ν 1, 
τὸ ἀὐτεπὶ ἀεπγοηίἐγατοπτπὶ δύ (αρίςπτίος Πππ» 
ἀἰοίο,εἰ ρτίπη!5 ἔεγὸ ἀς ρατείδε5 ςετταπτί, χα 
ὩλτΊ πςηΐδιτ! ργοίζατο ἀίσηυπι εἴτε ςεπίς δίς 
Ἧας ηιηάεπι ἱσίταγ ποη θεῆς, ΠΠπ6 Δατῷ τοῖς 
ταπιίπτεγάτπη ἐχίπιί, δύ ἰεΠίοπε5 {πἰτίρετε, ὃς 
πγυτατίο 65 ΕΧ τούγος τη οί 15, δί τε 415 ἢ. 
(υΐατο αἹ, φασι ἀἐπαπγεγαιτίπηβ ετίαπι πού ρε, 
(πο {τε ἐ ρεγηγαπεῖ, Δ ᾳ αυοα ΠΠπὰ ΡΆτΟ 
πίς Βεης δά ἥείε, φυιοα Πειί ροιε!, δύ ἥσπιεπ, 
ταπὶ πὸ Πτς Δεδητίε ἐπι, ἄς {8 ἐπε 80. 
Ιοπεπι ττα ἀπ τοξετε, Ὁ Δερσνρτῆς δας 
[λεετἀσείδιι5, υὐ σαπὶ το ἀλπιὶ επηροῖς ἐχείν 
{Ππτ  εαπιιεγίτι συ 5 πιασηίτιιο ποη πλίηοΥ 
Ἐρίτο, Ἡοςδιτξ ἀΐςεγε πη ο] 5 εἴτε εχ πταξ 
απάπι ργουτίρίς, φυΐ συλπν Πηχίξ ε ἀεἰευ, 
{ςυτί ροεῖα πιυταπιὶ Δισῃοεοτιπ, (ὐοηϊεςίυτξ 
αὐτῷ ἔαςίτ ἐε (ἰπιρτούιπι ὃ ργορίπηπογαηε 
τε ηλστατίοπε εχ Πατα! (Ο]0 (χα, ργορτετίπ 
υηάἀδητίϑ πγατίϑ ἱποαγίπι πῦ τπὸ σοπτίπσεπα 
τεηγίπηρεία. διρίςαταγ συ οὐ έδ τεγσαγιιπὶ 
Ιοποίταάίπεηι, ερταἀρίηπτα πν}{{4 (46. εἴτε, ἢ 
τοί ἀί πὶ τουτί 15 πη τ 5 ες πά στε ἀερτε 
μεπίιϑ εξ ατ ἀΐςαταῦ οςσαία Ἐπαγο παείσδη, 
τεπὶ {Π τοῦ πΉ ΠΠΠ| 115 α [πἀο5 ρεχπεπίτε ροίίσα 
Οοπδτῖιι5 εἰ διε ἐ05 δοςελγε ἡμί μος πΊο« 
ἄο ςοπείπεητζεϑβ [εγτ5 αἐΠΠἰ πχεγσπί πο απ 
ΡεΓράγ ΕἸ 5 δά απ απίποςία! ζ, φαΐθιις ἀΐπεξ 
{{τῖε5 ἀξπιοητγαίατί εγαητ, δίαηίπγαί ἐπι, δ 
δὐθογυπη δ δεγίδε πη ρα πὶ ́συάτπ4πὶ ἔτ 
φίάληι ςοπιίπεητίαπι), “πάτα πα πὶ ἐχιπζαπΊ, ες 
Ρειίπάελς ΖΟη45 εἴς ςοπείπεητες τεγγαβ.  υσ 
(5 ἀεϊεαίς, δ αὐίπ τείο!ατίοης εἰ οίτατ, (ες 
πιὸ ςοΠ ας ἐχίπεπτξ ἀϊ Ποηξ, ροΠείμαπῇ 
[αςίεπο φυσῆίοηξ, 118 δα ταπι ταί! ςαν. Τα 8 
επίηγ ογἀ παίίοη 5 εχ ργουεπτία πεηιαηυᾷ 
ςσβείαπξ, Πευς πεῷ σεπιίᾶ ἀϊεγζεία, περ [ἔπ 
συξ, (εἰ ἃ «αι δζ [οτίυπα: 8( ατῖεβ σαοῳ δ ίὰ 
οσυΐτατεϑ εἰ ἐχεγοίτατΟΠ 65 τ ρ] αὐτί πγῖ ΠΟ {110 5 
ἱηςῃοδητῖεβ ορτίηει, σαοςαης η εἰέπγαῖς. Δ! 
αυία ετίαπι ρτατεν ἱρία οἰ ἐπιαῖᾳ, αἀεὸ υἱποης 
Πα ΠΑ Ἰοςί5 φυίρυίάαιη ατεγσυτα, ατα ἀλπὶ εκ 
ἱπηροίπίοης, αἰἰχααέρ ἐχετείτατίοης. Ελε ἐς» 
πίπὶ Δτἢ επί ξίςβ παταγα πἀίογαπι εὐρία , 4 
ς«εἀπαπιοπῆ πετὸ πεχυαζῷ. δί αὐθπυς ρρίογεβ 
ὙΠεραπί ἔς ςδίπετιαίηε πιὰ σίς. δίς πέφ θᾶ 
Ὀγϊοηῆ δύ Δεργριῆ παίυτσα ἰαρίεπτίς ἜΣ 

ε 
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κά αἵὰ δύ ορεταίίοης, τεπιῷ εαπογῖ Βουπι; 
ας ςατογατγιπι αηἰπιαητίαπι ργο δητία, Ὁ (ο΄ 
115 ἐχίοςίβ, [τ ἐχογοίτατίοης σδραγαητυτ. ΠΠῸ 
ποιὸ {ἴα ςοπξαπάίε. τα ἐπι [Δι 2Π5 τειγατυ πῃ 
αἰυίΠοπ πηι ἡιτα 5 πος τεπιροτε οἢ Εχεμηρίο 
τ, φαὸα [πα{ 4 Δειπίορίδι 4 εταπτ σαί 
ἔῃ Δίηςαίαπτε: παι τοδιυππίοτεϑβ εῆς, δί δειίβ 
Πεοίτατε πιίπαϑ ςοόΐοκ. [Δςίτοο ΕΙοπηει σπὶ 
οὐππο5 ἡίςαι Α εἰ Πίορα5 Βίραττίτο ἀἰαία!, 
Ετος χυίάεπι αὐ οςοίἀεητξ, αἸο5 δα δίςεπάεῃ 

τεπι (οἱ ἐπὶ εἴς. 
[πιγοάαςεπίεπιρ οὐδ τεγγάγαση αἰίαπι ας 

ταἰπίπγε ποιίς Ε]Οπιεσιι5,ΓπρΡ οἰ ϊτίοπί (ἐγ αίτο, 
δ ἢς ἀεἰςείθετε ορουτεθαῖ, ἱπαίς. ΝΟΠΠαΠ]ΐ 
τεςεάεπιςείοϊ ες, εἰ πί ἃ πιετίἀίαηο ες] πδητς. 
Ῥείηγθπι συίάεηι ργορίπαησί Δεσγρίο Αετῃέ 
ορεϑ5 δ ἐρί! ἀπρ!ςίτεν ἀἰαἀππεατ. αι! ἀλη ες 
ηίπιίη Δαίσης, σαί πετὸ ἐπ ΑΠίς ἱπτεγίς 
πίῃ 0 ἀϊποτί. οί πιο ἃ Ηοπιειυ πὸ [(ςίτσ 
εοραττίταν Ἀειμίοραβ,ααὸα [πάο5 σιοῳ (αἹΐ 
Ῥὰς ςοσποταῖ εἴτε ςοτροτίριι5, ἵΝεῷ επίπι 
ἐπίτίο Ιπο5 Ηοπιεῖο σοσηίτος ἔ{Ππ| ρτοθ ἃ» 
δή ες, υδίπες Ἐπεγρεῖες ἰρίς ρεῦ ἃ Επάο- 
χί ρυϊᾶτεβ ποιπς [πα ίςα5,πες δά [πα παι 
σαηαί πιοά. [ςἀ ροτίι ρεῖ αἰ ἃ ποίρί5 Δη. 
τελ ἀτιΟπεπ|.ΠΠ|π αὔτ ες Οτγατειίς ἀεἰςτίρεί- 
οπείιἀἰςαιίπηα5. Πα πο] πος ραζῖο πιεῖ] {{10 
ἀείοτίθ εις π.Π1] !ητετοῖξ, ἰρίς αατξ πος φυίαςξ 
ἑητοτεῖς ἐἰςείτ, πλοῖα 5 αὐτῷ ἐἤς πῆς ἐπ πο 
τταπίπιζαγ 1} ]αίά ἐπὶ ἀἰςεάςητε. κι ἰσί, 
ταῦ μος ἀϊετε αἱ μοςς {Π αὐτξ οςςίάεηιε. Νίᾷ 
τοίαπι ραοίσπι ἃ πιετίἀαπο 84 οςςἰἠεπτζ,ος- 
εἰάεπ5 ποςαῖαγ ςτ δύ Πουίσοηπτίβ [επγίείγοι 
ἴυ5. το εἰίλτη Ατδζιβ δηποῖας, ἀΐςεῃ5, 
Ουλ χυί4ξ εχίγεητα πχίςεηῖ οςςαίμ5 δ οὐτιβ 
ἱπτεν (ες, 
8ιυτίφ ᾿π ρίξευγα Ογαζετίς {ἰς πλεϊίις εἴς αἱ 

«αἱ αἰίημί5. δ πη Δι πατςῃί ρίξέαγα οροιζογε. 
Ἡκαςδίη Ρο[άοπίμη, ἴνδηι δύ ίη Ππσιήατί- 
τεῖ ἀ(ἐἐ5 ρεγηλυΐτα ίαα σοπυεηίεητεν αἰ] εν, 
ται δά ρτοροίιαπι ίπἰξτυτίοπεπι, σιοτδά τοῖ- 
τὲ ἀείςτίρτίοπειη ατίπεητ τς δατεπιπηᾶσίϑ 
ΡὨγίςα, δ 24 παταγαί ἐπ μι οτίδπι ρεττίπεηῖ, 
ἐπ α]5 ςοπί4εγαπ πε, 16] τί πεσ] ρ εη" 
(Δ. Μυϊτα επίπιὶ ρα εἴ ςαπίατιιπι ἐχροίτίο 
δί Δυίοτεϊς ἐπιίτατίο, απο α ποίτί ειπταηῖ» 
σαπὶ ςαπίς ἱρία ἰατεαης, ΒοΙγθία5 Επτορα τας 
φίοπεϑ Δείςθεη5, ρείςο5 {1105 οπιίτεετε (ς αἱ 
εἶς, εογαπιδιτξγεργεπεηίοτες ἱπηαίγετε, [) .- 
ςφαύςμᾶ (ο]Πἰςεῖας Ετατοί Πεποπ ποι Πίπγιιπι 
ἐείςτδεηαί οὐί5 τετῖς τγαἀίτογ, εἰ Βυ ἢ εΑΠΊ, 
ἃ αυο ρ]ετίηπετεξιτατί απ. ΓΝ πε οιπὶ τοίαπι 
Ρεϊπιεαρίϊεπι ίς ἀςςο ΠΠΠ- ἀίςας Βείταπηίαηι, 

ΕἘΘΘΒΑ͂ΡΗ.. 
ἀλλὰ κοὰ ἀσκήσει κοὰ ἔθει, κοὶὶ ἵστπων σὲ κοὰ 
βοῶν ἀῥετὰς, κοὰ ἄλλων ζώων. οὐ πόποι μόν 
νον, ἀλλα κοὰ ἀσπάσεις πτοιοῦσιψ. ὃ σὲ συγχᾷ 
σχοῦσα. Ἐἐστσειν ὧν σὲ τίὼ ποιαύ πίω διαίρεσιμ 
ὧν ἡπέρωψ»οἷα ναῦ ὄξι ““ ασίείγματι χρη τῇ, 
ὭὍ᾽ ἐὐὺ ἰνσϑὺς δὴ αἰθιόπων οχφόῤειν, ον ἣν 
σῇ λιξύᾳ, ὀβδυνεςόμους γοῦ ἄναε κοὰ ἡ Ἴογι- 
αἰ δυςτχι τῇ ξηρασιᾳ Σ πόδιεχοντος. διὸ Εἰ ὅμη 
ρομπσαύτας λέγοντος αἰθιόστας δέχοι οχλέμ, 
οἱ ἡ σἰυοσομθς “σωδῥέον Θ’,οἱ σι αὐιονζος" 

Καὶ εἰσάγοντος τέ ἑπόβαν οἰκουμδώϊω ἰω 
οὐκ ἐἰσῖῳν ὁμηρΘ’ συυλδύειν πσοθέσει. κοὶς 
Ἐσῆει φησὶ μεταγράφειψ οὕτως ἡ μϑ ἀπτόβ. 
χομϑου σόῥίονθ:. οἷον ἀτὸ πτόϊ μεσέμβρι- 
νοῦ πόδικιλένοντ Ὁ. πρῶτου μδὺ σωὖ οἱ πρὸ 
αἰγύἥῳ αἰθίοπσιν, κρὶ αὐτοὶ δέχ διαεροιῦ 
σαι. οἱ μϑν γοι γ᾽ πῇ ἀσίᾳ ἐσίν, οἱ σ᾽ οὐ τῇ 
λιβύκ,οὐσῖψὺ σἠχφόβον- ὅπ ἀλλήλων. ἐπσειί 
ὅμηρίθ- οὐ σῇᾳ ἄξο δίαερει τὸν αἰθίοστας, ἢ ὅ- 
“ οὐ ἰνόδὺς Μοῖει τινας ποιούπους ποῖς σῶα 

μασὶψ οὐσὲ γοὺρ αῤχίω εἰσίφναε «ὅν ἐνδξὺς εἰν 
κὸς ὅμηρομ, ὅστου οὐσῖ᾽ ὅγε δύδῥγιτας κατὰ 
σὸν γὐδύξειον μῦθον, "σῖει τὰ κατὰ τίνα 
δεκίω), οὐδὲ δ υ πλοῦτον ππλοαῦ Ὃν Ἐπ αὖ» 
σῇ, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ πίω λεχθᾶσαν ὑφ᾽ 
ἡμῶν πρότόδομ σϊιαέρεσιμ, ἐπέ! σὲ κοὰ στόβὲ 
φὶ γραφῆς τῆς πκραπατείου σι τήσαμϑν ὅτε 
οὐσιν σὶ!:αφόβει, οὕτως ̓  ἐκείνως γράφεινε ὦ 
ὁ δὲ το μὲν σ᾽ιαφόδαν φησὶ, κρένῆον σῇ οὔ» 
χῶς ἔἶναε μεταθέϊναι » οἱ μὴν ἀστόρχομθύους 
αἱ οαὖ σἱιαφόλει ὥζο» πό', οἱ μϑν οἱυσομθώους ὦ 
πσαῦ γαῦρ τὸ πμῆμα τὸ ἀὰ “τὸ μεσιμβοινοῦ 

ἀϑὲ σϊύσιψ σϊύσις καλξποι. κα ϑτίστόρ ποὶι τὰ 
σό δρίζοντ Θ΄ ἡμυκύκλιου, ὅστόβ κοὰ αὐ ας 
ἁδισημαίνετοίι, 
ἦν " 
Ἠχίσόβ ἄκραε --- | 

Μιἰσγοντοι σ᾽ ὑσιὲς τε κοὰ αὐατπολαὶ ἀλλήε 

λησιμ. Ϊ 

εἰ σ᾽ ἀϑ' φὶ κρατατείου γραφῆς, βίλτιομ 
οὕτω φήσει τὶς, κοὰ ἀϑιὶ Φὶ αρισαρχέου σϊᾶψ. 
σοσαῦτα κοὰ “τὸς πτοσεισϊώνιομ . πολλὰ Ὁ 
κοὰ οὐ ποῖς καθ᾽ ἐπῶστί τυγχαύει Φὶ πῶσ: 

κούσης σἹιαίτης ὅσα )κωγραφικά, ὅστε δὲ φυ- 

σϊκώτονα, ἀδισκεσήεον οὐ ἄλλοις. Ἦ οὐσὲ, 
φροντιςξομ. πολὺ γαρ δι" αἰϊιολογικου σοςς 

ρα αὐ ἴθρ᾽ κοὰ Ὁ αῤισοτελίζον. ὅπόβ ἐκκλίω 
νουσι οἱ ἡμί τόροι σΐᾳ “ὦ ἐπίκρυψιν τῶν αἰ 
σιῶψοπολύβιθ᾽ σὲ τὼ δὐρώτοίω χωρογρα» 
φῶν,τἄὺ κοὰ αῤχοώους ἐαῦ φησὶ, «δὺ σ᾽ ἑκά 
νος ἐλέγχοντας ὄζγετοζειμ σἹικαίαρχὸν τὸ ὦ 
δῥατοδδονα Σ πελδυτοαῖον πραγματόσάμε 
νον ἁδλπὶ γεωγρα Φίᾳς.νὸ πυθέαν, ὑφ᾽ ὃ ἧδα 
προδδίω κε πολλούς ὅλην μϑυ τοι ρετανικίμ) 

ἐμῤαν 
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ἐμξχν ἡ ἐπελδῶμ φάσιοντ Θ-. τἰὼ σὲ τοι. 
οἰμετγοου πλειόνων τεῆχρων μυριάσϊων ἃ». 

σῦν: Θ- φὶ νμίου. πῶσὶσσρήσαν τ Ὁ σὲ "ὦ πὰ 

ἀϑὲ φὶ ϑόλας τὸ δὴν πτόπτωμ ἐκείνωγ, ον οἷς ὅτε 
γῆ καί᾿ αὐτίὠ σαήρχῳν τι, οὔτε ϑάλαἥα, 
ὅτ ἀἠρ,ἀλλὰ σύγκριμά, σι ἐκτότωυ πλόύμο 
νι ϑαλαἤίῳ ξοριός. οὐ ᾧ φασὶ τῷ γί νὸ τίὼ 
ϑάλαταν αἰωρῆδγας, κοὰ τὰ σύμπαντα, κοὶ 
ὥζωυ ὡς αὖ δεσμὸν ἐἶν δὲν ὁλων» μή ποτε στον 
ρήνὰν, μή τε πλωτὸν σσαῤχοντά, τὸ μδὸ ὃν 
ὍὯω᾽ σλσύμονικοικος αὐτὸς ἑωρακυύαε, τ᾿ ἄλ 

λα δὲ λέγει δ᾽ ἀκοῆς, τοῦ τα μᾶν πὰ τό πν 
θἐσ.κοὰ διότι ἐστανελθὼν οὐθδῳήσενπῶσαν τ“ 
σπέλθοι τ ἰδωκεανῖσιν φὶ δὐρώπτης τὴ γα» 
σϊείρων ἕως ταναϊδος, φησὶ σ᾽ ὃν ὃ πτολύξιος 
ἄπισουν (ὦ αὐτὸ ὥς, πῶς ἰδιώτῃ αὐθρώπῳ, 
κοὰ τσρύητι τοσαῦτα σχφήμα τὰ πλωτὰ, (ἷ 
“πορδὺ τὰ γλύουτος δ σ᾽ ὁδα τοῦϑονα οἤχττορή 
σαντα εἰ χρὴ ππισδύφυ τό τοις ὅμως πόβί τε τ 
βρετανικῆς τσετπιςδυκρναε τὺ τὴν ΚΣ] γάσῖει 
ρα κοὶς  ἰδκοίαν. πολὺ σῖξ φησι βέλτιον τῷ 
μεοσίωίῳ -πιοδύφυ ἃ πότῳ ὃ μλύ τοι γε εἰς μί 
αὖ χώραν “ἢ παγχαίαν λὲγφπλόύσαε, ὃ σὲ 
κοὰ μέχοι ἣν τό τύσμυ πόρχ ἣν κατοσγδυκὲ 
νας, Ὦ πῶσάρκζου δυρώπίω τοᾶσαν. ἰὠ κα, 

σον Ὅρ᾽ ἑομᾷ σπιςσύσαε τίς λέγοντι. ὅδατον 
ὧι ΕΣ ἦα δθήμόδον βόῤγαϊον κωλᾶμ,πν 
ἔϊᾳ σὲ πιςδύειν' ὁ ταῦτα δὲ, μή τε δικοκάρ 
χου πιςόύ(αντιθ΄. “Ὁ μὲ ὃν μά τε δικοκάρ» 
χου πιςδύζαν:ς γελοῖον ὥς τόρ ἐκάνῳ χρμ(ς 
ὥιαικανόνι προσῆκον, καθ᾽ ὃ τοσούτους ελὲγ 
χους αὐὴὸο πεοφόδεται. δα) ρῶγνος δὲ εἰρη 
ται ἡ πόδὶ τὰ ἑασόδιᾳ κοὰ τὰ αῤκιικὰ φὶ σὺ 
ρώτσης ἄγνοια ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὴν κἡ δεκοκάρχῳ 
συγγνώμη, τοῖς μη κατισοῦσι εξ τόπος ἐκεί 
γος. πολυξίῳ σὲ, κοὰ πτοσεισϊωνίῳ τίς αὖ συγ 
γνοίκ ἀλλὰ μίω “πολυδιός γιὄδιν ὁ ὅλας σ»- 

γμαϊικὰς καλῶν ἀγ,φάσεις ἃς ποιεῖ τοῖι πόδ 

ἣν γὺ Ῥύτις τοῖς τόποις σχεημά ἣν, κοὰ ο᾽ 

' ἄλλοις πολλοῖς. ἀλλ᾽ οὐσῖ οὐ οἷς ἐκένους Ἐλὲγ 

᾿ χεικαθαρδύων. τόϊ γομῦ δεκοικέρχον μυρίους 
᾿ς μλ εἰποντθ- οὖὺ ἀϑὲ σέλας ἀρὸ φὶ τσελοσπτον 

γήίου Ξπεδίους» πλέους δὲ τούτων ἐὺ ἁδὶ ὃν 
ἀ)}ίαν μέλρι τό μυχοῦ. πόϊ σί᾽ ἀϑὴ «ἡλας τὸ 
μέχρι τὸ πορθμοῦ, τρισχιλίους ἄγδῦν Θ’, ὡς 
γίνει Ὁ λοίστον ἐσγακισιλίσυς ἡ ἀτὴ πτορ 

μοῦ, μι Ξηλῶμ, ποὺς μᾶν τρισχιλίους ἐαῦ 
φασὶ εἶτ᾽ δ λαμβαψοντοα, ἐΐ τε μή. ποὺς 
σί ἐπηχκισιλίους οὐδετόδως. οὐδὲ τἰὼ πα. 
ραλίαν Ἐμμεβοαῦτσι, οὔτε τὼ σὰ μέσου πόν 

'σελάγους, τάς μὲν γαὺ σπτχραλίαν ἐουε γύας 
μάλις ἀμβλέα γωνία βεξακιᾳ ἐπί: τε τό 
πορθμοῦ κρὰ ἣν Ξαλῶν, κορυφίω σῇ ἐχούσε 
ΕΣ 

οσαΐα5 απηρίταπι πα ἔαρ αυδάτνασίπίι 
Τ1ία εἴς τγδαίς. ᾿πίαρετ δ ἀε ΤὭυϊε αἰϊεευιίτ, 8 
Ιοςίς {ΠΠ15 ἐπ αΐθιις μεσ δά πς τεῖγα ρετίείς ἃ. 
ἀεταῖ,πεςτηατς, πες δε, ἰξὰ σδοσγετι5 αυϊάαπι 

ΕΧ ἢί5 ἀσούι}15 πταγίτίπλο Ραϊπιοηί {{π||]|5,1π 
απ τειγαπὶ δίς πλᾶτε ἃς πηίπείί ἐπ (] πὰ 
τοι αἰ ςείτ: δ μιῆς ροτίπς ας ςαπόϊογαπι πος 
ἄππι εἴα, πες ρεγπιεδθί!επι, πεῷ παυίσαβίς 
Ιεπιεχί(ἐεπεεπι. ΠΠπ4 ηαίάεπι αὶ ραϊπιοπί {|- 
ΤΠ ς Πτιι απ φαΐ ἀἐπὶ (εἰ ρίπαι ἱπηιίτ, ατας 
τὰ πετὸ ἀἰξϊα ἀπά {6. ες αὐ Ργεμες Ντ 
Βίποτεπετ[αςνσαπόξατη ςεδπο υοίπᾷ τεσίο- 
Ππεπὶ λα οτίς Ξυτορα, ἃ (πααίθις αἱ αα Ἴλπᾶ 
{πι» Ῥογθίας ργοίςετο ὅζ ἐἱπεγεάίδη!ε Ποςίρ» 
(ἀπιίηαίτ. (το πλτη πιοάο οπίπτ ρτίπματο δα 
Ραυρετί Πουπίηί ταπτὰ ρογαστατα ὃ πδαίσατις 
{ρᾳεία [οί τα ἔογεπιὶ Εγατομεπεπι πεγὸ ἀπθέ 
ταπῖεπὶ ππη αι Πίος ες Παρ ἐπα {{τ. τὰ. 
τήσῃ ἄς Βιίταπηία στε! {Π-π: χ ἐε (Πααϊταπία 
ὃ ΗΙ(ραηίς ἤάεπι Μεῆεηίο Δ Πίδετε, γιὰ πι 
ῃυίς, ρταίτας ΠΠ}ε συίάςσπιιπο ἱπ ]οςο Ραπεῆς 
δηλ δαπαιίραίε ἀιςοίς. ΑἸτεῦ δτεπιτεὶ αἱ Δα 
ταιπα! τεγπηίηο 58 ἰρεζίαίίς ογηπειη (ἐριξιτίοσ 
ΠΑ] πὶ Επτορᾶπι, 4π4πὶ πες Εεγπια ἀίςεητέ 
αυίς σγεάεγες, Εγατοπεηεπι, ΕαΠπετπεγ Β εις 
σαιτπι Ἀρρεϊίατε, Ργτμεα αὐτεπι σγξάετε, δ 
Πιοα ΔΠ1ρ| {5 εἴ) ΓΛ σόα πιίηίπιὲ γεύεται 
τς. Ηοςίσίτατ πες [)ίςεαγςῃο χαίαξ ογεάεητε 
τί σα απὶ (πὲ τα πᾶπ {110 Πἰοιατί το σιία ατί 
ςοπιεηίατ, Δἀϊτεγία5 ηιεπὶ ἐρίε τοῦ ἀυσ απηεπ. 
τὰ δύ τεργεπεηίίοπες ορῆςίατ, (ωτεγάπι τα» 
το(ἐπεπίς 4ε οσοίἀεητα! δ ι15 δι ερτεπιγίοπαἱό 
θ5 Εατορα ἀ (8 εἰ ἱσποταπτία. {δὰ {Π||{ πιΐ. 
ἄεπι ἃς [)ἰςααῖςῆο ρατοσπάιιη εξ, αι Ιο κα (ἢ 
Ιὰ πεφυληϊαπὶ αίρεχείαπτ, ()ί5 αατεπὶ ΡΟΙν 
Ὀίο δ Ροϊοπίο πεπίδπι τίθετε’ Δεσιαΐ 
Ῥοϊγδίκ5 εἰξ, αί ορίπαθί!εβ οπιηΐπο ἀρρεῖ- 
[105 ἀεπγοηίξγατίοπεβ, {115 ἀε Ιοσοσιιτη {105 
τη [Δ ίτ ἰΠτεγ }Π{5,6τ ρ! τίς ἐπ αἴ ἡ5,,ε πες 
εἰς η φαΐ ιι5 {ΠΠ 05 τεάαγσαί ραγσαηβ. ᾿ίσας 
Δύο 5 ἱσίτι οἴ ἀίςατ εχ Ρεϊοροππέίο δά ςος 
Ισπληᾶ5 νη μίας πΥ 4 ἀεςετη ἱπτεγεῆς, ΡΙΣ 
τὰ πετὸ ἢΐ5 εἰς ςὰ συ [ππηταὐ Α ἀτίαπη αἴσας 
44 [{πιππ|ἰπτίπιᾶ, σι ῷ αα ςο!πα5 οἰ ἰραςέ 
απὶ πίσιις αὐ ἔτ εταπι; [4 εἰ ρογεμπγαπι ττία {14 
αἴογαπη πη Π{8 εἀατ, ίτα αὐ τε ἀπαπι ἃ ἔγεῖο δά 
ςοἰαπηηα5 Εἰ{ςτ πλ Παπὶ (ερτεπι. Τ τία χυίάεηι 
ταί "Π|2 ογαίτεεγς ἰη ηαίτ, πε αα! ἐπὶ Βεπε 46- 
ΡτΓεπεηάήδητας, ας ποπ. ϑερτεπι δυτεηι πη]- 
Πα πειῖτα ἴῃ ράτίο πες] τα, πες; ρείασί πιεαέ 
ὑτα πιείεπτι, πγατίΓἰπλᾶτη ἡ! 46 πῇ οἰ 44πὶ δ 
ταίο ἀῆσαΐο ρετ[πλ] ἐπὶ εἰς, ργοςεάεητ ρὲ 
[τετ αα ςοχπιηας, Παρ εητξ απῖεπιὶ πεττίςεπι. 

" Νδεθο.ς 



ὁ 3 
ἸΝαυδοηςαι, αὐ ἐίλησιήιπι σοη[ίζας, Βαίϊπι 
τοζίαπι ρεῖ ρεΐασαβ,[άτοτα πετο ἀἰότπι δῆσαι 
ἔστη [αοεπτία: συογαπι απαπι σα 6 οἱξ ἃ τοῖο 
αὐ Ναγρόποηι, ρ[ υ5 ΕΠ ἡᾶπη αἡ ὁ ἐςίπι τη], 
ἔϊατα ὃ Διιςεητῦπι: το] χαππὶ είποςρ5 πλίπ5 
αυάτη οὐὗο πα ]ὲαπι, τα ρΙ ατίπυσσι ἡπί σ 
«ἴσαι αὉ Επτοραίη ΔΕγίςατη ἐπίουτα πὶ. ΡὲΓ 
ὙΤγπβοπαπι ρείασι5 ςοπίατε πὉ ρ᾽ 5 σαάαι 
{γλάϊοταπι τε απ τ Πππὶ., ἐπ ϑαγάοηίο πετὸ 
τολτί αησαίζαηι ἰογπιαπι [τἰςίρετε,, (ὑπτογὰπι 
εἴτο, π ιίτ, δ Πα ὐὐιτηι τ ΠΠὲπτη. Δ πίετε, 
τὸ ἰη ἢ 5 ἐχοίρίατιν ἀτπι πη Πα Πα 64, πὰς 
ἡρίϊας ργοξαπαίτλς ρει Ναυροπεπι, Πὰς ἃ πεν 
τίςε δα να π|ἐρίΠπ|5 οὗτα! ἀποιπί ρεγτρεπά!ί- 
φυἰυπι. Ρατέτε ἐσίτατ ἀἰχ τ οχ ςοπηπιεη(υτατίο- 
τις ἀο(τίμα!!, ααὸά οσαη δα πγατίκίπια ἃ ἔγεῖο 
φτοχίπιε ίπ ςο τπγπᾶ5 εχοςδαυ γοζίαπηηιις εξ 
φῬετρείασυς [175 ργορό φυϊηρεηεί5. ἄρρον 
δἰτί5 αὐζεσι ταῖθδι15 τα Πρ 115 ἐκ ΕΘ ορομπείο 
Δα Πεῖιπι, αιας οὐ πία [{πγ0]| Π ὰ {8 Ρ ετ ἀΐτγε- 
εἴδη ρΙ αγὰ ἐταηῖ σαᾶπι ἀρ] ἥς5 απο ΓλίσοταΓ 
«εἴα Ππααίτ. ΡΊυτα ἀπτεπι 5 Δα ἔπαπε Ὦ ἀτία 
εἰσςιπι ροπεζο ἐσ ἀπππῚ}} πη ορουτε τ, ἐπ- 
αυίο Ν εὐῦπο δηνίςε Βοΐγθί ἀΐσογει δἰ ἐαιτίς, ἢ, 
εὐτυἱε15 ππεπἀλοῇ ἀπο ἄτηπν {{π|5 ἐπ αἰ 5 
γσυπΊεητιπιρία ςοπίξταίς ἐχρουίεπεία, Ἐκ 
Ῥεϊοροπηείο ιίάςσηι αὐ ἴ εὐςαάξη ἐςρ τίη, 
φεηῖδ, Πίῃς τοτίἀςπὶ ἰῃ Οὐτογίδηι,, ὃζ Ὠίπς 
“ἰεπαὸ τοτίάεπι δή (ὑειαυτηία,, δ του σηι 
'αοσῦς ἀεχιγοσίατη η ΔιριυΠίαην, Εχ ὕςτδιι. 
Σιῆϑ χυίάεπια ἃ πγαγίτίπτατγ ΠΠΠ ηγτίσαπι (464, (εχ 
ἘΏΠ|14 σεητιη αι απασίηϊα. δίσυτίά ας {8 
ἥσπτ πιεη ἀδείᾳ, Ετ ςοαγοίης ἃ ἐτεῖο δά ςο- 
ἔυσγηαϑ5 [[λ6,,{δρέφπη πλ{Π πὶ ἐπέει τα ΠΠπ| εἴ 
αἱοίς, δ σαο ἐρίς αἱ ετίβ ἀεπιοΠταῇς, (οη- 
Πτεπτιῖ ἐπίπι ὃ αυΐ ρΙ υτίπισπι αεεσπε ρ οΥ 
Ρεΐάσιις ἐραςίιιπι πλ ἘΠ πὶ ἀπο ἀεςίπι εἰς, 
᾿Π(οηςοτάατ υζειη ἧος ἱρίσπι ἀσπηοηῇεατίο- 
πί σποσιῦς ἄς Ιοπσίτπαάίης οὐ 5 τότ. πηαχί- 
σᾶ ΠΊ ἐπίτη εἰς ἱπααίς ἰςρτσασίητα πλ ΠΠΠπππ|. 
ἩΠυΐας ἀπίεηι ἠραοίιπι οςςίδοπίαῖς ἃ πὸ {Π|- 
το υἱήητς 14 Ηἰ ρφπίᾳ ἐπτίπια αὐτο πτασί5 αὐ 
Ὁςρδίαπι ἑασοπτ, ρα αΐο πιίπι5 τα δ 18 ἐτίσίῃ, 
τα, Ησυησδυτῖοπιίη ποάυαι σου ροπιηταῦ 
Ἰ(δίςο ἤπια αἴης δὰ ΕΠ ἀίαπι πὰ χαίη - 
ὅσας, υηας Δ4 ϑαϊπιοηίιπι Οτεῖα:, αυοά ααΐς 
«επὶ δ οτίεπίςτ ἐρος ᾶ5 ργοπιοητοσγίαπι εἰ, 
5} {ΠΠπ|1Ρ{{π|5 δαζεπὶ (ὐεῖα Ιοησίταο αὐ Ατίες 
τίς ἐγοπτοη (αργα πλ 14 ἀπο. Βίης 84 δίοί ας 
ῬΑςπγπαπη πα Πα ἡσάταοῦ ὃ υίησεη ς 
τὰ, ἃ ΡΆσῇγπο δά ἔγετιπὶ ρ]115 αιτᾶὰτη τη]. 
Ῥοί(ἔπιοάτιπι ἱπτογα! πὶ ἃ ἔτεῖο δα ςοΙ πὶς 
Τὰ 5 ΠΜΠΠΙυπὶ το ἀεςμη, ἃ ςΟἸμπληί5 86 ἐχίχεπιᾷ 

ΦΥΚΑΒΟΝ δ᾽ ΟΕ ΟἿΟΚ' Α ῬΗ. 
ναρβῶνᾳ, ὥςτε σωυίοιχῶνα “ηρίγωνον ξσίυ ἵν 
χουν πἰὼ οκ τόν τοελάγος συθείαν, πλδυρεὲς 
σὲ τὰς τίἰὼ τοιγωνίαν ποιούσας τίὼ λεχθξ» 
σαν, ὧν ἡ μδὺ ἀν τό πτορθμοῦ μέχρι ναρξῶν 
νος, μυθίωυ ὄδι κοὰ πλειόνων ᾿ αχκοσίων ἀϑὴ 
σοῖς χιλίοις. ἡ δὲ λοιπὴ μιυιροὶ λοιπὸν ἐλατ- 
σ“πόνωμ ἢ ὑκτακιφιλίυψ. ποὰ μὴν πλέϊσον μϑὸ 

διάφημα ἀν φὶ δυρώπης ἀδὲ τίὼ λιβύίω δ 

μολογέιδγοι κατὰ τὸ τυῤῥίωικυ «σἰλαγθ" 
σπίσίων οὐ πλειόνων ᾿ὶ τρισχιλίων " κωτὰ τὸ 

, ᾿ Ι Ὅς 
σιιροϊώνιον σὲ λαμξανειν στωαγωγίώ «ἀν 
ἔσω φησὶ κοὰ ἐκᾶνο τρισχιλίων, πϑειλέφθω 
σ᾽ ἀδὲ τούτοις διοιιλίων σα δίων," τό κολο 
σου βάθθ- κατὰ ναρβῶνα; ὡς αὖ κάδε» 

“Θ᾽ ἀρ τῆς κορυφῆς ἀδὶ «ἰὼ βάσιν πὸ ἀμ» 

θλυγωνίου.σϊῆλον οὐ φασι ἐκ δὶ σιαιδικῆς 
μεηοήσεως, ὅτι ἡ σύμντασις "παραλία ἡ 
τῷ πορθμοῦ ἀϑὶ «ἡλας ἔγγισαε δυδλίχει σὴς 
εἴχ τὸ πελάγους δύβθειας, τσγνταποσιοις σα 
δῆοις " πεφοτεθ ύτων σὲ τῶν ἀξ Φὶ ποελοστονα 
νήσου ἀϑὶ ον πορθμὸν ποισιλίωψ,, οἱ σύμ“ 
σταν πότ ἔσοντοχι συζόοι., αὐ τοῦ ἐπ᾽ σύβέκαι, 
πλείας ἢ δυπλάσιοι ὧν δικαίαρχος ἔιτσε, σπλώ 
οὖς δὲ τούτωυ εὖὺ ἀϑὲ Ὃν μυχὸν ὃν ἀσβριαᾶ- 

ὃν δεήσει φκσὲ τιθοναε κατ᾽ Ἐκένοψ. ἀλλ᾽ ὦ 
φίλε πολύδιε φαῖη τις οὖν, ὥς τόρ πούτου πῶ 
φόδύσματος γν αὐγῇ γεαρίσασι ὃν ἐλέγχου ὃ 

πῶρα δὲ οὐνδὴ ὧν ἔρακας αὐ, εἰς μᾶν λόν 
κάσϊᾳ ἐκ ωελουτοννήσου ἐτήακοσισς, γύτόνα 
θῳν ὃ ὃν ἴσας εἰς κόβῤκυραν»νὸ “πάλιν ψυτόῦ, 

θῳν ἐς τὰ κόλαύνια οἷν ἰσσς "ὁ οὐ σεξιξ εἰρῆν 

ἰαπυγίαν, ἀξ ἢ δ κϑδαννίων ΤΆ δλυοικίω 
“Ἰδαλίαν σχδίων ἑξακισχιλίων Ἑκατὸν πσονσ 
χήκοντα, ὅτως κα κἄνα ψδύσματά ὄδιν ἀμε 

φότομα.κὸ ὃ δικαίαρχος εἰτσε ἀν πορθμοῦ 

ἀϑι «λας Εἶν στιστίων ἐπηχπιομλίων. τὸ ὃ σὰ 

σδυκᾷς ἀπφροϊξξαι. ὁμολογοῦσι τὲ οἱ πλέσοι λὲ 

Ὁ ΟἿΣ πσελέγες μυρίων Εἶν κνὐἡ διαιλέ γοντες τὸ σα τοελάγος ν δῖν νὰ δὲδι 
ὡνισυμφωνῶ σὲ (δ τὸ τὴ ἀρῳφάσει τῇ πόδ 
σῷ μήκας ἢ οἰκουμῆϑας" μάλιστ ΥῈᾺ ἂν φεσὺ 
μυριάσϊωμ ἱτῆχ. τούτο σὲ τὸ ἑανόδιον τμῆσ 
μα τὸ ἀ το οσικοῦ κόλπου μέχρι ἦν ἄκρον 
“Σἰδκοίας, ὥστῇ σϊυσμικώτόβρα ὅξι, μασιρὸν ἀν 
“τολέπη δ Ῥισμυρίον. συυπιθεασι σῖ ὅτως, 
ἄ μὴ πϑιἰοσικοῦ κόλστου μέχρι ΦᾺ ῥοσίίᾳς» 
-τοντακιαιλίους, ψύθονσί᾽ ἀϑὲ σαλμώνιον φὶ 
κρήτης, ὅπ ὅξι ἡ» ἑῶομ ἄκρομ,χιλίσο. αὐδὰ 
δὲ πτὸς Φὶ κρύτης μῆκος πλέάσο ἢ διοιιλίους 
ἀδὶ κοιὃ μέτωπον. γὐτόύθον σῖ ἀϑὲὶ στύχανομ 
“ σικελίας τερακισιλίας τὸ τοφὐ]ακοσίσο ὰ 
ἀ παχαύυ ἀϑὲ ντορθμὸν πλέισςἢ χιλίσς. ἐσ 
σὰ Ὁ σϊίαρμαν ἀϑὶ «ἡλας ἀτῷ στορθμδ μυρί» 
δε βιχριλίσς, ἀτὴ «νλῶν δὲ ἀϑὲ τὰ τελόνταῖα 

γῷ 
ἔξω. 
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σϑί δ ἀκρωτερίς “ὶ ἰδηρίας ἀδ βιχιλίσς, ϑαςτί ργοπιοπτοτγῇ ΗΠ ραπίέα Δ πη ΠΠ|8 ἐτία, Ἐξ ἜΡΓΟΝ 
( ἁ κὠθεῦς ἢ ὁκ ἄλλως ὄλησηαε, εἶστε ἡ μἂ ρετρξάϊςυ!αν πὸ Ῥεῃς ἀερτεῃδίαπι εἴ, ϑίαιιί κοὐκ αὐ ἢ 
ναῤθὼν ἀϑὲ Ὁ αὐτ' ἡδαγλήλα [6)ουν οεδῦν ἃ ἀς ἴΝατθο ἐπ εοάξ ἔεγε ραγα !εἶο ςσηξίτυτα εἰς ἘΠΗ͂Ε “α 
σῷ σῇᾳ μεοσαλίας. αὕτη ἢ πῇ δι βνίαυτίᾳ, 

καϑυί} νὸ ἵππαρχος πάθεν." δὼ τοὶ’ 

λάγος ἀϑὲ Ὁ αὐ Ὁ ὅδη τῷ διὰ πορθμὸ "ἡ Φὶ ῥο 

δίας. ἀν ὃ φὶ ῥοδίας ἐς βυζαντιον ὡς αὖ ἀϑὶ 
σόν αὐ  μεσημέξρινβ κειμήψων ἀμφοῖμ, στόρὲ 

πορντακιοιλίος, ὡς εἰρικᾶσι σπισίίος. που 

γδ αὖ ἂρν νὴ οἱ Φὶ εἰρημένης καθέτου ἐπεὶ δὲ 
γὁ ὁ μέγισου σϊίαρμα τό πελάγυς Ῥούτα τὸ 
ἄπ φὶ δὐρώπεης, ἀδὲ τίὼ λιβυίω τῦφντάκιν 

ιλίωψ στοῦ σα δίων λίγυσὶψ ἀν πθὶ μυχδ πὸ 

γαλατικοῦ τόλπο,γοῦκει μοι πεπλαυκμδως 

λέγιῶ! ᾧτρ," πολὺ “ἢ λιβυύίω ἡ] δ ἃ με 

οΘ΄ πὠσνόύᾳν ἀϑὲ τίὼ αὐκζγ, νὴ συυάπη 
πῷσ]α δ ««λῶν ἰδαλλήλῳ.νὐ ὧδ ὁκ σῦ λὲ 
γε Ὁ πλησίον Φὶ σχρσϊῶνος τίὼ λεχθᾶσαν 
κάθεζν τελδὺυταῦ. δὶ γοῖρ τ, απλήσιον, ἀλλεὶ 
πολὺ σῖυσμικώτόνομ εἰν σϊίαρμα ᾧξ» φὶ 
σιερσϊῶνος ὅλομ, οιεσδυ ὦ, ἀρλαμβαύου γ᾽ [ον 

μιϊαξὺ σὸς τῷ (ἀρσϑνίῳ ἃ λιγυσικὸν πίλα 
γος τ ἀναλίας σὲ τὰ μη κά πεπλεόνα τοι, 

“πλίω ἐκ ἀϑὲ φοῦ᾿τηῳ γε ξῆς ἢ τὰ ἢ δῥαϑῶς 
νας ἐπτανορθοῖ. τὰ ἡ οὔ, τὰ ἢ χέρου λέγων 
ἐκένος. 7 ἰθάκης ἦὰ τὸ ὡς κόβκυραν, ῥιακοσι 
ὅς εἰπόντος πλέις φησὶν Εἶν ΚΣ ψύνακοσίωμ, 

δὲ ἀδισιἀμναὴ ἐἰς θεοσαλονίκιφαν φνναποσιῦς 
ἀγσυνῶς, πλάος ἣν δεαιλίωμ φυσι, ταῦτα 
ὧλ εν. ἀπὸ μιοσαλίας ἀϑὲ Ξἡλας λέ γονῶς ἕ΄ 

, ὉΠ ΩΣ, , ε ΦΥ͂ ΕΣ 
σχκισιιλιός, 2 πυρόνης εξακισιλισς αὐ 

ἄς λέγάχαρομνπλείσς ἡ γὐνακισιλίος εδὺ ἀν 
πὸμεοσαλίας ἀρ ἢ πυρήνας μῖκρὸν Ἐλζος 
ἀὐκτακιχριλίος ἐγγυτόδω ὃ τὶ ἀληθείας ἐκέι 
νος ἐίρηκῳν. οἱ ἀναῦ ὁμολογᾶσιψ εἰ ἂς τὰς Ὁ ὃ» 
σ᾽ῶν αὐωμαλίαςνσσοτε μνοιζ, μὴ μείζω Τὶ ὃ- 
κχκισιλίωψ σχσϊίων Εἶν τῷ μῆκος ἢ σύμπα 
(ἀν ἰξαρίων, τ πυράνας ἕως Ὁ ἑασόῥίσ πλόῖ; 
ρᾶς ὁ σ᾽ αὐν Σ τάγον ποταμὸν ὀκτακιοχιλέ 
ὧν σχοϊίων τίθασι "ἡ μῆκος ἀγῃ τὶ πηγῆς μέχρι 
Ζ: ἐκξολῶμγό δήπο ᾧ σιὼ Ὅϊς σκολιώμασιψ, 
οὐ πὶ γεωγραφικὸν δ», ἀλλ᾿ ἐπ᾽ ὄυθεας λὲν, 
γον. καὶ ι γε ἀὴ πυυρήνας αἱ Ὁ τάγυ πηγαὶ 
πλέον διεχοσὶρ ἢ χιλίος σισλίδςσπτάλιν ὃ τόὶ 
ὋΝ ρθῶς ἀρφαένετῇ, ὅτι ἀγνοεῖ “ὰ ἰθηρὰν 

πιὸ δδα δῶ γνης. κὸ διότι σηδὶ αὐτὶ ὁ ἐῶ ὅπα 
σὰ μαχόμανα ἀρφαίνετῦ,ὃς γε μέχρι γασῖει» 
ρῶν το γαλαῖ πόδιοικξ ον! φήστς ξξωθον 
αὐφὶ ἔ γε τὰς πῶς σϊύσιν φὶ δυρώπης μέχρι 

γασίειρων ἱχουσὶν ἐκᾶνοι, τού ἣν οὐκεκλα- 
βόμᾶνος ἡ] τίὼ φὶ ἰξκρίας πτϑρίουὺν δῇ γα 
λαῦδΝ»ούὐσϊαμὲ μέμνετοω, ἡ μῆκος φὶ δυρώς 

«εἴ [Μ]Δ{ΠΠ|4, πος αὔτίπ!Π!Πεὰ ρει Βγζαπεία, πε 
Πρίρεγίπαάει Ηίρραγςμι, υεε δατ ρετρ ἐν 
Ιλφσιι5,(η ἐοαξ εἰὲ ες ἐεα,ατς ρετ τες δί  ῃο» 
ἀίαπι ἃ Ια ποάίλίπ ΒγΖαπιί, Πςατί ἐπ εο ἀξ πὶς 
τίἀίαπο τίς ἑαςεπείθιι5, εἰγοίτετ {π26.. πΠΠΠ{ὰ 
αιΐπο υτττδαίταγ, ΤΟΥ υτίῳ ἔοτξι εἰ 618 ἀἐ 
Εἰ ρεγρξαίςα!. Ουδαάοαυας πηαχίπι Πυιι18 
πγατί (ραςία α΄ Ειπορα ἐπ Αἰτίςᾷ πΗΠ{ φιία 
ηὰς {146. εἰς ἀἰσιπτ, 8 ἐπείπιο ΠΠι15 (ΠΑ ]Π ςἱ, 
ΒοοπηῃίρεΥῖ εἴγοτ ἠϊςί τά οἴ: πε] Αἰ τς ας 
πῃ Ῥαγῖε πχυϊτ δα (ςρτεπιοηξπεγσετς, δέ ρα 
τΆ Π] εἶο ρεῦ ςοΙ ἅπαβ δάίᾶρί, Ετ Πος διά Βεπα 
αἰείτ, ἀξ ρετρεπάϊευ ἃ ρτορε δαγάϊηίᾷ τεῦ 
τΐηδτί. ΝΟ επίπιρτορε,ίεά μος ἰρίμπι) Βατά 
πία ἰραςί πλι]το πιὰ οἱβ αα οσοαίππιίρεζίατε, 
Ωυίρρετοτῦ [εγπὶζ ἱπτεγοίρίς5 "σις ρα» 
Ιασὰβ ρίορε ϑαγάοηίςᾶ, εἴ πγαγίτίπηας ργοΙχί- 
125 ΔΊ] 15 ἐχουτγγίς, αεγἄταπιξ ηὉ ταπτῦ. [) ες. 
ἱπάε Ετατοιῃεη 5 (ἴα ςοττίσίτ, πόα] ἡ, 
ἄςσπι θεης, Πυσ  πετὸ Ιοησὲ (ᾧ {Π1πἀετετίαβ. 
ἵΝαπι εἴεχ [Πᾶς 34 (ὐοτογτᾷ τγεςῦτια {{|Ὸ ἀΐχε 
τίοίρτα ποηρδτα εἴς αετίς. ΔΡ Ερίάδπηπο 
πετὸ ΓΒΕ ΑἹ οπίςᾷ υἱφ,ποηρᾶτα ἀΐςεητς Π1ο, 
αἰττὰ ΠΆΠΠ{ὰ ἄπο ἱπαηιπτ, μος συίάξ Βεπε, Οα ἃ 
᾿Μαίβι! 8 4 ςο! ἅπας πα} ἐς (ερτ ἀίςαι, ἃ Ργ- 
τεῆς δυιτῶ τ ΠΠ{4 (ἐχ,(ρίε ρείαϑ ἱπα]υαίοαΡ ΜΑΣ 
{Πα ρΙαἰαιαπη πη ΠΠὰ πούεπι, ἃ Ργγεης ραιίο 
ταΐπιι5 αἂπι τα ἃ οὐΐο.. {ΠῸπαπῷ ρτορίας 
πεῖο τγϑαίτ, Ε] 115 ἐπίπ| ατατίς Ποπηίπο5 σοπσ 
Πιεητας, ἃ ἢ “15 ἐπς ΠΑ} Πτἀτε5 υΐλτιιπὶ Ὁ 
(εἰπάετές, ππίπετίαπι ΗΠ ραπίᾷ ἐχ Ργγεπε δά 
Ιλτι5. οςοίάιπιπι Παυα ργο! χίοσξ πα εγε ΙοπΖ 
σίταἀίπεπι αιιάτη πα ΠΠ12 (εχ {8 4. Πρίξ πογὸ ἀπ 
πεηὶ Τ ἀσαπι]οπρίτα!Πί5 πα Π πὶ οὐἶο σοπ 
{εἰτυΐτ ἃ ἔοητε 86 ἐὐιρτίοπεβ αἰ, πες υπίᾳ οσ, 
ὈΠΖαϊτατίθι5 αι θυ 4Δπ| ςοτηρυτατίβ. πες ἐσ 
πίπι Ποσαάτεῖγα ἀεἰςτίρτίοηδ δετίηοε, (εἰ δά 
αἰγεξέιιη εἰσ ιεπδ ρδοία, Δτααΐ Τασί οην 
[65 ἐχ Ρυγεπείαπρτα [{26.Π|}}}ς αἰ Π πε. ΒΕ αὐτὰς 
ποςτείϊε ἀεοαταῖ σαοα ΗΙ(ραπίρ τος ἱσποτα 
το (ἴητ Ετατο"ΠΠεηΐ, σοπίδπι δ ἱητεγά σι ἠε 
ΠΙατερασπδητία ἀεηγσήτει. (τ! σππὶ (Πα ]}}0 5 
οχιοτγία5 οἰγοιπιίηςο] γε πίηας (ΠΔ 465 αΐςαῖ, 
{πυίάεπὶ Επτορα ρατῖεϑ ἴῃ οοςί4επτεπὶ (ρα, 
εἐϊάτεϑ αἱτ (Πλαε5 Παρδε Π| ΠΟΥ ἐπυπιοπηοῦ 
{πη ἰρίο ΕΗ ρεπία αἰτεαίτιι πα} ἐπ ἰοςο (Ταἱ 
Ιοτᾶ τπεητίοπε [λείτ, συ Επτορα Ἰδοίταο 
τηίῃου εἰξ ( ΠΠπλ0} αὐγὰς (α ἴα, Ατίοα  οἡέςες 
δ Αἴΐα, ποη γε ςοπιρατατίοπεηι Χροηΐτ. 

πῆς ὅτιτλαῆσυ ὄδῃ τὸ συμζμῴω φὶ τε λιβύας ὦ φὶ ἀσίας ἐκζιθεὶς, ἐκ ὀρθῶς τἰὼ σύγκοισιμ ττοιξπτοι. 
2 2 ῬΩ 



κοὐκ ἐνδωμν 

δίνγες, 4 ἐ[} 
η «πἰνηαά. 

ἸΟΟ ΊΙΤΒΑ͂ΒΟΝΙ 5 

ΟΠ παηᾧ αὐ ςζοΙαπιη85,46 αἰ συίηο (412 
οςοαίπηι εἰΐς ἐπιηπίς, Τ᾿ ἀπαίη πξίὸ αὖ αἰπίαο 
ἤσπεις ἀἰςίτοτίι.] ἐπιίπυίτατ αὔτ αὖ αὐὐαίηε 
Ἰοησίτιίπε αυα ἑητοῦ οἰξίππι οὐτῦ, δέ αι αί 
πούξία᾽ επι οςοαίαππι εἰξ: μᾶς πετὸ ρτφοςςαραῖ 
Δῇα Δα ςαυίηο ἐξα! ποτε (ςπτίςίτοι]ο δά {Ε 
Ρτεπιγίοηςεπι πεγσεηβ, ἔΝδμη ρυβεογαᾶ (π τὲς 
δα σιαγαπι τε αἱ και ροτείς, ἐς δαιθίτι 14“ 
τεγαπι πγεητίταγ, σα 4 Τ Δπαί5 ςπίσο ἤσδῖ αὖ 
οττα, (πη νί παπῷ τεσίοηξ ροτίτίαπι Παρ ἐπ’ 
τε5, ἃ (ςρτεπιτίοπε ίη Μροτίη [Δ] αἰ γηγαηΐ, 
δαεὸ τι Πυιπηίπίβ οἰτία δ Μεοτία (5, ἃ Πές 
ἐρίς, χαοαά ποίς 1115 εἴς, ἐοεπι πιενίάία 
Ὡο ἑαςςᾶτ, Νεῷ πετὸ αἀέσηί ἐς αι. πεῖρα ἢ- 
δηρ πο {Ππ εχ {{πτἰτεσίοη, οὐσίπει ἄπςεν 
το ἀσχευηῖ, δ αὖ οσςαίτ, κατ απίπγαάιτείζεῦι 
τε5 ααδα εἐο ἱπιογυδί!ο  γταϑ δύ Βοσγμεπεβ 
δΙΗΥραπίς ἱπσεπτία πη ροττ ἐχουτγῦς βιιπηί 
πᾶ. (απ 111: συ ρατί ἐραςίο ἀπ εγ40 Πἢτο, 
Ἠιίς αυτοπὶαρ Γαπαί. Νεῳ Ἴ γύς ἔοητίρε, ααξ 
Βοιγίεηί5, τ ΕἸγραηι5 ρτοτίαϑ ἱπίρ ες 5, 
{πε ΠΠούιμπι ουτίπι5 αγασίβ Δ Ο πιλρίϑβ ἱσποτί, 
οαπὶ πιασίβ αὐ ἰερτεπειίοποη) τεπήδητ, τη πὲ 
ρει ΠΠο5 ἐπ Μιαοτίη 1 ἀπαίη ρογάδαςίτ, ἀείπάε 
τεΠεςείτίπ{}2π|,. ᾿Ναπὶ ογσρτίοηςς η (ερίςπ- 
ττἰοπλ!θιι5 ρα! τἀ τ5 ραττίριι5 πγαηίξεΠία ὁ - 
Πεηάπηταν. {{|8 δῖοι αὶ οὐίεπίεπι πιὰρ ἐδ ἃς 
ταασίβ ρειτίπεηπε, Πέδις ὃζ ἱπΠπίτας εἰ {ετ- 
πιο. Οσαιεητίι5 Ππη!ςεΥ δύ ἐμ Πηίτα5 {Π{π|8 
εἰτίεγπιο, σαί ρεῖ (ὑδλαςαίπηι δ( ἐερτεπιτίον 
ποηλῆπετςε ἀϊχίς, ἀεπίης ίη ΝΜ] οτίη συτίσπι 
εἰτοπηΠεέξετο: παῖ δ πος ἀϊ τ εἴΕ, Ὁ οτταὰ 
αὔςΠαεηῖα Π]Π{π|5 πεπιο τά 4 {τ, ΝΑ Π εο πιὸ. 
4ο Ιαδετετυσηοη Δης ἐτεσίοης ΝΟ ἤπετεῖ, 
πες ετίαπι Ππο 4π| πο ὁ Δα ἀίαπππεῖγ ουτγε- 
τε ΠΠπ|πὶ εχ οε] ἐπιίοτες οἰξεπ αι ἴξης. Ρεγίπάε 
δοατίας5 Παπχίηί5 συτίτ85 δα ἱπουπΡεητπλε 
τἰἀίαπατη ἐχίίζετοῖ, τρία ἰοπσίτἀ πί5 ΓεΥγ8ὲ 
αἰπιεηίο κα Πα] τεῦ δα πε !Δηα αἰ ᾶ5 εἰ, 
εὐπγῷ {{{ὰ{ἰς ἐπ δ οίτμαίπο ἐχεεπαίξ, α]οηρί 
ε«ὐἀίπεπι ππηί!ςαίας οΟτίποητίβ ἐο πού τὰ 
Ρεϊεοροττεαῖ, πα ἰηΐοῦ ἀπ|Ὸ5 ἑαςεῖ ποτα αν 
πο5, οηρίττἀΐπαηι πιεηπίατα:, απο πῇ ἐΠὰ 
τὐοταϊίοπςοβ (σπτ 4125 πε πᾶπλαγ, πεῖ ρεῦ 105 
εἴ(ο,116] ραγα  [εἶΔ5 υίλ5 ας ππεαῖας. Ψ εὐ 16 
Πᾶς Οπνίτιζϑ πο, που πτγοάυςίε χα οεἴτί- 
αἱ οὐτα8 δ ςηπίπο ἐὐία 8 πιεαίας εἰς, Πα ἀαπὶ 
(ερτεπιτίο πα] 15 (επιίςοίγοιΠ1 ραττίςαα. Νεπηο 
αἴϊι α ἱπηπηλατα 4 τπεπίιτί5 δ γεσιπίς πγατα 
Πρ ιι5 ατίξιπες ἤ5 σε αἰίο δἰ αἱίο ἀίςᾶταιν 
μιαδίτι αὐ εα πὲ δά (εἰρία Πα ]]14π| Παρ εᾶτ αἰ 
[ετευτίᾷ, Γοπρίτιο αι 4εΠὶ ἱπηπγατα 1115 δέ 
Ρεοτίείρίαπι ἀἰςίτυ. ςαυίηο (4115 δυζεπι 

ΘΕΈ ΟΟᾺΚ ΡΗ. 
Φ υϑὸ γοῦρ ςόμα κατὰ εήὐλας φησὶν, ὅτι τις 
σὰ “δ ἰσεμόβινίω σϊύσιμ ὄδιψεὁ σὲ ταναῖς ῥέϊ, 
ἀφ ϑερινῆς αὐαπολῆς. λα οῦται σα Τ στῦ 
ἄμφω μήκους, τό μεταξὺ φὶ ϑερινῆᾶς καθ; 
λῆς κοὰ Φὶ ἐσημερινῆς.. (ὅδ γοῖρ ἡ ἄσια στῶ“ 
λαμβαύει πρὸς τἰὼ ἰσεμόβλινίω αὐατολίω 
στό ποὺς τὰς αρκῶυς ἁμικυκλίον. χωρὶς γα 
“πδιπόδισκελοῦς ᾿᾽ πράγμασιν δυαττοσδῶις, 
κοὰ ψόυσῦς ὄξι ἡ ἂρ ϑερινῆς αὐατολῆς Ἂν 

σαναὶν ῥᾶν. ἅπταντου' γοῦ οἱ ἔμπειροι ἣν τά 
πῶν, ἀὸ δῇ αῤκτων ῥειν φασὶν εἰς τὰς μαι, 
ὥτιν, ὥςτε τὰ σύματα πὸ ποταμοῦ, Οἱ φὲ 
καιώτισυς» κοὰ αὐ"Ὲν "ὃν ποταμὸν τῳ ὅσορ 
γνώριμός ὄξιν ἀϑὶ τϑ αὐσόν μεσημέρινοῦ κἂν 

ὅπ, οὐκ ἄξιον δὲ λόγου τινὲς εἰπτορ, οἱ μϑὰ ἄν. 
“τὸ ἣν κατὰ τὸν ἴσρον τύπτων αὐτὸν τὰς αν 
χὰς ἔχων, κοὰ ἀρ φὶ ἑασόδας, οὐκ θυμκθῳν 
“πόν' ὥς μυταξὺ ὃ τύρας., κοὰ βορυῶ γύας κοῖς 
ὕπανις μεγάλοι ποταμοὶ ῥέουσιμ εἰς γτὸρ πόν 
σορ ὃ μδν Ὅρ! ἔσρῳ σταραλληλθ᾽ γὐ ἢ Ὅρ᾽ στε 
να δε, οὔτε τόν τύρα Τὴν πσπγὼν κατωτῆσι. 
δύων, οὐσὲ πόδι βορυῶδονους, οὐδὲ τὸ ]ά- 
νιος. πολὺ αὖ ἐφ ἀγνωσύπτόδᾳ; πὰ ἐκείνων αἢ 
καικώπόνα, ὥςθ᾽ ὃ σί; ἐκείνων ἄγων ἀϑὲ τὼ 

Ω 5» 
μακῶτιμ ὧν ταὐαἷν» εἶτ᾽ ἀϑιερέφων ἐτο αὖ 
σίω κὰ γα ἐκβολαὶ φαν ὁβῶς οὐ τοῖς πῶσχρ 
καῖοις μόβῤεσι Φὶ λίμνας σϊείκνωυ ποίι, κοὶ Ὁ 

ποις ἑωϑινωτώτοις, πλειςὸς ὧν σις εἴπ κοὰ ἀφ 

πόδαντ Θ΄ λόγθΘ΄. ὡς σῇ αὕτως ἀπόραντος ς 
- 7 γ. ͵ Ἐξ ᾿ 

Εἰ δοὰ “Σκαυκάύυ πρὸς αῤκπυ φκί(ᾷς ῥέι, 

ἀτ᾽ ἀϑιςερέφειν εἰς τὼ καιῶτιν. ἔἄραποι 
κρὰι ὔδρ. τὸ μϑύ ποι δὶ αὐαπολὴς οὐσιεὶς ἔραν 
κε τὐὼ ῥύσιψ " ποὰ γοῦρ εἰ ἐῤῥει οὕπχως» οὐκ αι 
“τωςναντίως Ὅρ! νείλῳ, κοὰ σρόπου τινε καν 
σὰ διάμετρον ῥξιν αὐτὸν ἀπεφαίνον"Ὁ οἱ χὰ 

οιἐτόβοι, ὡς αὖ ἀϑι τὰ τό! μεσιμξρινοῦ ἄνα. 
κειμονου τινὸς Φὶ ῥύσεωςοὔσης ἑκατόμῳ σῦς 
σπαμῷ, ἥ τε πτδι μήκους τῆς οἰκουμφνης μίτον 
σις, ἡξΊ δαλλήλου Ὅρϊ ἰσεμόρινῷ ὄξιμι ἐπεισ 
σῖα Εἰ αὐτὴ ἀδὲ μπκ- ὅτως ἐκτέταται, ὧδ 

πον ἡπείρωμ ἑκῴξηις ὅτῳ σα λαμθανειμ 

σομῆκθ' μεταξὺ μεσημξἝοινῶν σϊνοῖῳ κέμε 
γον, τῷ τε μέτρα δῇ μήπκωρ Ξτεσίασμοί εἰσὶμ» 
οὖς ϑηρδυόμϑω ἢ σῖ! αὐδὲν ἐκείνων ἰόντ", ἢ 

δ σταραλλάλωμ δοϊῶψ, ἢ πόρωψ.Ὁ ἢ (ὅϑρυ 
φὰς ἂν Ῥύπον καινὸν εἰσάγει δ μεταξὺ Φὶ 
σεϑερινῆς αὐχηρλῆς, κοὰ φὶ ἰσιιμόδινῆς τμῷ᾿ 
ματι τὸ ἀρκτικοῦ ἡμικυκλίου, πρὸς σὲ τὰ 

ἀμυτάσηωτα, οὐσϊεὶς κανόσι κρὰ μέπγοοις χρῇ 

σαῖς τοῖς μετασήώτοις, ἐσὲ τοῖς κατ᾽ ἀλλίω να; 
3 ι ᾿ " σὺν 

ἄλλίω αὐσιψλογομψύοις πρὸς τὰ καί αὑτὰ, 
᾿ 3. ΟὟ, Ν ν. “5, “" ΕῚ 

"ὁ σἠχφοραὺ δκ  χονταςὺ μλὺ ὃν μακ ἄμε 

ταάτῆωτομονὰ καθ᾿ αὐτὸ λέγωτοι, αὐαΐζολὴ σ᾽ 
ἰσημόδινὰς 



ΓΙΒΕΗ ϑΕΟνΝ  Υ 9. τοι 

ἐσεμόῥινὴ κοὶ οἱ ύσις, ὡς οἵ αὕτως χειμόδινή 

σε τὸ ϑεοινη οὐ καθ᾽ αὑτίυ), ἀλλὰ πες ἁμῶρε 
ἡμῶμ σ᾽ ἄλλο τ᾽ ἄλλη μιαχωροι ἣν, ἄλλο τ᾽ 
ἄλλοι τόττοι κοὶ σϊύσεωμ εἰσὶ, κοὶ αὐκτολῶμ 
ἐσημόβινῶν σε κοὰ τηοοππικῶμ. Ὁ ἢ μῆκΘ' μὲ 
νει τυ δ ν φὶ ἠπείρου. σάναΐῳ μδὸ οαὖ "ἡ νᾷ 

λον ὁκἄτοπου ποόδας ποιξδαι, ϑόβινίω σ᾽ 
κὐατολίυ ἰσαμδρινίω κοιινόμ. πεοταεσῆοκη» 
αἱ σὲ φὶ δυρώπες ἄκραις πλείοσι, βέλτιομ 

εν οὔτι’ ἔρκκον δβατοΐφνους πτόρὶ αὐδὰν, 
οὔπω σὲ ἱκανῶς. κᾶν’ μὴν γα πρρᾶς ἐφν" 
“ἰὼ ἀϑὶ τὰς Ξἧἡλας καθέκουσαν » ἐφ᾽ πο ἢ πα 
οἶκ᾽ κοὰ ὃν ἀϑὶ ὃν πορθμὸν. Ἐφ᾿ ἧς ἡ ἐπα- 
λία " κρὰ τρί τίω τίὼ κατὰ μαλέας» ἐφ᾽ ἧς 
“ὰ μεταξὺ τὸ ἀσρίου, ὸ πτόὶ ὄυξέινο, στοίν τ᾽ 
ἔθνκ, κοὰ πόϊ τανάϊσι. οὗ τΘ- σὲ τὰς μἂν 

σϊύο τὰς πρώτας ὁμοίως ἐκτίθετοι. πρίτίω 
σὲ τίὼ κατὰ μαλίαν κοὰ σοαύμον, ἐφ᾿ ἧς ἡ ἐλ 
λεὶς τοᾷσα κοὰ ἡ ἰλλνοὶς κοὰ Θὶ ϑρώκης τινά, 
“σιταῤτίω σὲ τἰὼ κατὰ τίὼ ϑρακίαν χεῤῥό- 
νκσον, ἐφ᾿ ἧς τὰ κατὰ Ἂν σιιςὸν κοὰ ἀ βυσὺμ 
Ξοναὰ ἐχουσὶ σ᾽ αὐτί ϑρά( σι. πὶμσήίω σὲ 
“«ἰὦ κατὰ ἂν ἰιμμόβλιπὼν βόασορον τὸ Ὁ σύ 
μὰ Φὶ μαεώτισος. πὰς μὴν οιὖ σῖύο τὰς πρώ 
σας, δοτέον. ἁπλοῖς γάρ τισι πόδιλαμβαύον 
“τοίι κόλποις. ἡ μὴν Ὅρ᾽ μεταξὺ φὶ κάλπης 
κοὰ τόν ἱδροῦ ἀϊρωτηρίου οὐ καὶ τὰ γάσίειρα, 
κοὶ (οἱ μεταξὺ Ξςἡλῶρ,κοὰ φὶ σιζελίας τος- 
λάγεινἡ δὲ τούτῳ τε κοὰ Φρν ἀσρίᾳ, καέτοι 

ἡγε ἥν᾽απύγων ἀίερα πταρεμππί τήσσὰ, κοὰ 
«ἰὼ ἐταλίαν δικόρυφον πποιοῦστε ἔχει τινε 
αὐτεμφασιμ, αἱ λοιποὶ σῖξ τὶ ον αργίςόρον 
“ποιείλαε τὸ πολυμόβεϊις οὐσαε, (ωπτόσιμ ἄλ. 
λου διαέρεσιμ.ὡς σὶ αὕτως ἔχει κοὶ ἡ εἰς Ἐξ δὲ 
αἰρεσις τίὼ ὁμοίαν φύστίσιν ἀκολουθῶς τιαῖς 
ἄκραις διειλημδύπ,. στοιησύμεσια σῖ ἡμεῖς οὐ 

ποῖς καθ᾿ ἑκασὰ τἰὼω πεοσάκουσων τστανόρν 
ϑωσιψ κοὰ τούτωμ » κοὰ δὴν ἄλλωμ ὅστ ᾿᾽ τε 
“τῇ δυρώπ δενμάρσιιτοίι, κοὶς ον τῇ φὶ λιξύ, 
"ς πόδιοστᾳ, ναῦ σ᾽ αῤκὲσει τοῦτα λεχθῳν, 
“σα πῶς ἐὺ πὸ ἡμῶν, ὅσους ὠῤθαμθν ἱίαν 
νοὺς εἰναι πταρατεθοντας ἐκμαῤτυρέμ ἡμῖῳ 
ὅτσι δικαίως χεϑειλόμεϑθα κοὰκ αὐτοὶ Ὁ αὐ 
ὧφ δῥ γον, τοσαύτης ἐστανορθώσεως κοὶὰ πῶ 
ὅδήκης δεόμβνομι ἐπεὶ δὲ τοῖς στὸς ἐκείνας λό 
Ὑ":σιωεχής ὄξιμ ἡ ἐγχείρησις τ' ἡμετόβμας ὕν 
σοσιεσεως, λαξονόν' αῤχὴν «τόβαν λέγομῳν, 

ὅτε σῖει τὸν χωρογραφέι ἀδιχειροαῦτα, πτολ 
λα δὴν φυσικῶς τε κοὰ μαθηματικῶς λεγομὲ 
νων νσυοθὲ ὅτ, κοὰ πρὸς τίὼ ἐκέννων “ασό- 
νοι τε κορὰ πίσιμ τὰ ἑξῆς πραγματόύεδθαι. 
ἐἴρωποι γοιὺ ὅτι οὐσί οἰκοσθμ(-, οὐσῖ᾽ αὐχί, 

ἀκτοωΤν οἰκίαν ἢ πόλι ἱδ)ούσαι Καλῶς οἷός 

οτγίιι5 δί οςοαία5, {πη]έτεν οεἰξέιιι5 δ Πγθ δεν 
π5 Ποη ρεγίείρίαπι,  εἀ ο 44 πο5.» ΝΟΡί5 Ἢ ἡμῶν ἢ ζα 
πετὸ ἱπτεγ 8[1ὸ τγαπίπηεδπείθιι5 πεν Αἰ έα Ὁ. λέστ᾽ ἄλλα με 
τίεπ αἱ δί οςοίάξαί Ιοςαίωυπε δί « αυίηο ἐξέ! α 7 ἐχωρόν]ων, 
δί πτορίςἃ,ςοπείπεητίβ δἰ τοῦτα εαάεπὶρεῖ- πρὶ ποδίς 
πλαπεῖ ὁ ποίτιάο. αηαίπ ίσίτυν δ ΝΠ ποσὶ ἀμραν,- τὉ 
{πεῖοςο εχίτᾶ ἔλςετγε, αἰξέσαπι δατεπι οσειπι μας ΞῊ 
φααίπο ἐξία! ἐπὶ ποιιαπ), ὐππὶδύτεπὶ Επτορᾶ αἰία. 
Ρἰυσίθαβ ργοπιστοιήβ ργοοίάας, πη εἰ 15 Πα ὰπι 
Ἐτατοίπεης5 ἀε ἐρ5 ἀϊχίτ ει ατ ποπάα (Ἢ 
εἰξητεγ. πᾶπὶ {Π|: ττία τα τς ργοπηοητοτία: τσ 
παπι δα ςοΙπηδ5 ρεττίπεπ5. πὶ {πὸ ΗΠ ραπία: 
Αἰτεγαπι 46 ἔγείασπ, ἱπ απο εἰ Ἰτα] τα ̓ τουτίαπι 
πετὸ Δα ΜΑΙ εαπι,ίη ααο ΄ίο ἑπίον Α ἀτίαπι εἰ 
Ἑαχίπιιπι σεηῖεβ ΟΠΊΠ 65 Δ 1 ἀπαίϑ πησ. ]- 
Πευετὸ ἀπο ρτίπια ρατίπιοαο ἐχροπίς, Ὑ εὐτῇ 
ππὶ πειὸ δα Μ]αἴεαπι ὃζ διιηίππι, πη απο (γε 
είᾳ εἰξ ππίπετία, δ τγα εξ ΠΠγ τίσι, ἔτεπιέρ πὸ 
πα} 1 ΓΗτγαςία. ()υδετᾶ ἰπ ]υο εἰ 24 Πτδείᾷ 
Ομεηοπεία5,(η χυὰ 5. ες ΑΡγάξίππεδησα 
Πία, εαπὶ Τ ἤτγδες παῦε, ( τἰπτῦ αὐ (ἰπηπλεσ 
τίς Βοίρβογοι δί οἤίαπι ΜΜαοιία 5. Βχίσ 
πιὰ ἱσίταν ἄπο σΟςεαΔπΠη118 » Ππ|ρ} οἰ 15 Π4Π. 
48ε {π| 5 οἰγτουπάαπτιυϊπᾶ χυίάεγη ἰητεῖ 
Ολίρεη δί ϑαςαπι ργοπιοηζοτίῃ, πη απο (145 
ἄες5, δ ρείαφσο ἑητοῖ ςοΙ πηπ88 δ δίς απ πιε 
ἀίο:Ἰτεγυπη δί πος, ἃ ἀείδείςο, Δ τααί ἂρ 
σίαπιὶ ρεοιποητουί {πρετίπείαίτ, δἰπειτίςεπι 
εἰ Ἠςείεη5 [τα] αι, παῖδες ἀπτεσι συα πᾶ ἔ ςσεν 
ττὰ πταῃϊ εἰ ξατίοπεπι. κὲ εἰίχια πατία σαί ἐπὶ 1 
αυίάίι5 εεπταΐταϑβ ἐπ ρατῖε5 αἰ {{πέϊα αἰίαπὶ εχέ 
σαπε ραττίτίοπεπι, ἰρία ετίαπι (εχ ραγείτα Ροσν 
τίοηίθα5 αἰ ο ρατίτεν παθεῖ Ππη πο πίε" 
παεητετίηαηπτίᾷ ρεῖ ργοπιοητοτία αἰ πέϊα, 
Νετγὐπιεπίπιιςτο πο (η οὔ ἐνί5 ρατες]λείπι 
δί πούαπι δύ αἰίοσυπι, ρύουτ ατείπεδίε ἐπιεῃς 
ἀατίοπεηι [ςέεπιυβ. αυδληῖαηι ὃ πῃ Εὺτὸ - 
Ρὰ δέ ίπ Αἰγίςᾳ ἀπηθίτα εγγαταπι εἴ, Ηας 4. 
πετίι5 ἀπε αίοστεβ πᾶς “(εἴ ἰατίβ ἐγσπητ ποῖ 
δαίείτοϑ τε[ἐπτοηίο ποδί πη ηςίξεες εἴς ρα 
ταυτί πη 5» 40 ἃ ἐπ{π|5 ἀε ςαυ{5 Ποςίάἀεπι οριιβ 
ἰρί! ἀεϊεσετίαγιϑ (4 σα τλητα ἐπχεηαἀατίος 
πί5 ὃ αὐ ταπιεπτί ργοτίαβ ἐπ ίφσερας. Ροί 
πεγὸ δα ποῆτα σοπίγα {ΠΠ05 πεῖρα εἰς, ςδτίσια 
ποίξγα ροΙἐοίτατίοΠί5 ἀσφτείδίο, Αἰτοχ πὶ τὰς 
Ριαητεϑβίπίτίαπι, ἀοίπι5 εἰ σα οσοτ ἀεἰςτίσ 
Ριίοπεπι ασρτγεαίτιγ, πεςεατίιπι εἰἴε πε ρ[ ε- 
τ τεγιπὶ Παταγα πὶ δύ πηατ ἢ ἐπγατίσατί α{, 
(ρυταταίπρροπαϑῖ, δία ΠΠ]οτ ἐπτε!!ρ επτείαπε 
δ Πάεπι εοσυπὶ πα ογάϊΐηε (εαιπιπτιν γα τα 
τὐπιαίο! υαῖ, Ἐτεπίπι εγπηοης τπἰσάτιτη εἰ, 
Ὧςς «΄ἀίσπι ςοηἤιηιέέογεπι, πος δισῃίτεσ 
ὥμαι, αυς ἀοπιίς τ πὶαὰτ ορρίάδαπι ς ἀίῇςατε 

ιν: ροῆε 



τὸν ΒΤΒΑ͂ΒΟΝΙ5ϑ 

ῬδΗ͂ς ἈΌ ΓΦ οἰ ἐπτδτισι σοε! οἰξίϊηπι ραττίμπι ςο- 
ΘΗπίοπς, ΠΙΠ ετίαπιν ἔογπτὰβ παρ ηἰττ ἢ ἐ5έρ 
ἀϊἀίςοτίτ, κα] το δ [τίσοτα, σετεγαῷ σεπε- 
τί5 εἰ ςπι, δύ κί τοτᾶ οΥἱσίϑ τετγος Πτα Ιοσαζ; 
Ρτοροίμπετίτ, [ρα εηίπι ἐπ ρίαπο ργοαάπέα ἀς 
(ετίρτίο δι (πρεγῆςίεβ ππὰ ὃ ἐλ ξ  ἩΗι(ραηί 
εὐ ὃ [πάϊς ἃ Πίς ἑπιειίαοςζεία, δύ λέ οπηί 
Πι15 ΟΥίοπτί5 (Ὁ {5 δ οςοίεητί5 δ ςοε!! πε α 
κεπεηάϊ ἀεἰσπαία τεγπγίπατίο ρετίηπ ες ἀςοπη- 
τῖϊιι5 ΠΟ πη ηί5. Ε]ας χαίξ σαί πτεγίητίητο! ες 
εἴα ἃ ςοοἱί αἰ ρο[τίο ας πηοῖυ8, δέτε ποσὰ το" 
τιυπαΔ τετα {πρετῆςί. 5 ρετοερῖα ετίε. ἃ ἀ αίρε 
ἴτπι αὔτρίαπα ἔογππαταν, (Τεοσταρἢ ςᾷ τγα πὲ 
τίοποπι πάθει ΑΠο αατπιοάο ποη αυτή (το 
φταρῃίςαπι. μαι επίπι ουπηία πε  πεέ ὑεῖ γον 
το πε] εχ τγαπίυογίο ρίαπα δἰδίειτατ ςατί ῥοῦ 
ἑῃισοηζεοπὶ εὐλε 15 ρα τέξει, ρετίπς ς θᾶ 
γ!οηίοβ ρεῖ σι ροβ,απεςηποτα, ες Π|8 δά 
565 ζουΪί ἀεπιοηί(ἰτατίοπεπι εχ οης, πε δά 
ζοΓ 5 πχοιίοπε5,πεηϊε δα Παίς ίηε5 απο δά 
1105 Π4εγππὶ το! πογᾶ. [τὰ δύ τεσσ ρίζἴον 
αἰ. ΠπυΠΠ|ἃ {(ἐπτρεῖ αἰδίίετε πεςεῆς εἰς, ΓΝ Απὶ 
4α! ρεϊασί οὐπίπηι τ ρεῖ σαπυρούπι]οςοβ 
πιί4πὶ τε ες Γοπηπηπηΐ 5 φαίου!ἀδι Ρἤαπία 
(ἤ5 ἱπταρίπίϊρις  ἀποίτιν, ]αΡ, δ ἱπηρ εσίτις 
δχ εἰν {5 ̓οπτο ἢσες ἱρία Ορογατατ τεσ πῇ (ο2- 
᾿ε(τίατ ἱπεκρετγίι εχίςη5, ὃ σοητγαγίαβ ἢ 
δας ἀεπτοηίϊγαςίοπ 5 ρεοτίι5 ἱσ πούδη8, 805 
ἴση επίπΊ οὐίςητεπι δύ οςοίΦοητεπι, ἃ πιςα 
«οὐ! ραςί τοπεηΐεπι αἰρίςίς, (το παπὶ πετὸ 
τποάο ποη ἰηἰρίςετεῖζποη οηίπι {{Π| ςοπγπγον 
«ἰσπη δα ργοροίεαπι, {στ πο πε ια] τοῦ αἱ, 
Ἄϊατε, (4 εἰξ ραγ4 εἰ εἶδε δά τεπὶ αἰϑήεπτεπι, 
δας ποη. Ποτίλη δυτο αἰαί ἐρεσυδέυτ,αρσ 
Ῥαγεδίτ ποιὸ ἐπ πιαιπεπιατίςς αἰ ρατατίβ ἤςας 
ἐπα ίσεπα;. παπὶ [οςι5 τα] ΠΑΡ εἴ ἱποί4επεία. 
ΟὐΡίς πεγὸ ἀεἰοτίρτον ποη ἐπα ίσεηος υτίητε 
(είς ίταιε οἰ} εἰ 5 σεπετίδ, 1} ΠιΠΠ14π| οἰ 
κατα {π|ςίρίατ, Π αυΐίά ργορεί ἀς αἰεί ρ!Πί5 αἱ 
«ατ. ἴΝες εηίπι ππιεοτί δας ἐοοεί, [εὰ εἰ χαί 
ρει πδῇοπεπὶςάρετα πα] εαῖ, τα] τοῦ (ε τειγᾶ ο- 
ταηεπὶ Παϊσείς (αΔίταγ, πους ΓΝ ]Δ τ επγακίςί «1. 
σἰηῖ, δ αἰτία απο 44 διπαΐπτο {δι πιαζεγίδιη διεί 
ΓΙ ἢ Δατεςεάεπιθαξί πταπάαζ, πὸςὰπὴ 1118 
Ρτοτα πτοπγίπετίπτ, (ἀςος ἀδείᾳ ἀείπάς ρετίρί- 
είαῃι: {{Π|{5 επίτη ςσίεηιεπτία ἀἰξἐασιῃ. Ν Π4ς 
αυί ίη ἔγχεος ἱπείἀοτίητ, εο5 τπτίοὐ πὶ γεγῦ γα! 
καγ πὶ (Δ ἐξιτοβ, {εχ ᾿]ατ εηγατίςα τατίο- 
τε ιαίοτίπε, σαί (εςιις Πα ἐλπτ εἰ οὐρει ἀς 

ἐςτίθοετε (είς πεσατ, δευιίριογξ ργσίεξεο ογδίς 
ἐς ἤ5 σὰς δὲ ἰπείρίεπαί ογάίπξ μαθεᾶς, το 

. τος Πά ἐπὶ Δ ίθεῖς ορογτεῖ, ΠΗ [ει τ πη 

πεχίαπι ἀίπιεηῇ ἔχης, λο5 αατεηι αἰϊχομποπγίδ, 

ΘσΕΟΟΘΆΚΑ͂ΡΗ. . 

σε γ ϑοιτ᾽ οὖν, ἀπτονοήτως ἔχων κλιμάτω 
“κε τῶν κατὰ ὧν οὐρανὸν κρὰ σχημάτων τε. 

κρὰ μεγεθῶν κοὰ ϑάλστους κοὰ ψύχους, κοὶ. 
ἄλλων "»ιούτωμ, μήτι γε τίὼ ὁλίω οἰκουμὲ,. 
νέίω ᾧ ποθετῶν, αὐτὸ γοὺ “Ὁ εἰς ἐπίπεσνμ 
γράφειν ἀϑιφαύειαν μίαν κρὰ τἰωὼ αἱνπίὼ πε. 
“ειϊρηρικαὶ, κοὰ τὰ ἱνδεκεὶ, κοὶ τὰ μέσικ πού... 
σῶμ; κοὰ μησῆον ἡ“ομ σϊύσεις κοὰ αὐκτολεὶρ᾿ 
ἀφορίζει, κοὶ; μεσουρανήσεις,, ὡς οὖν κοινοὶς 
«πᾶσι Ἰορὶ μν πεῶεπινούσαντι τί τό ούρα 
νοῦ διάθεσίρ τε κοὰ πίνησιψ, κοὰ λαβόντι ὅτε, 
σφαιρικὴ μυν ὕειν ἡ κατ᾽ ἀλήθειον φὶ γῆς ἐν 
“ιφονεια πλαἥετοι σὲ νωῦ ἐππίπεσὺς χε ᾽ 
πἰὼ ὄψιν» γεωγραφικίω ἔχει τἀν σταράσδ, 
σιμ, Ὅρϊ σὺ ἄλλως,οὐ γεωγραακ{ιώ. οὐ γα 
ὥς τῷ σας τὸ δίων ἰουσι. μεγάλων. οἵου πῶμ᾽ 

͵ 

βαθυλωνίωψ, ἃ οἵᾳ πελάγους σπαθί στεποίς 
πὰ πρόσω στάντα, κοὶ; τὰ κατόπιν κοὰ Ἐκ 
πλαγίων ἐπίτοεσῖα » κοὰ οὐσεμίων αὐτέμ-: 
φασιῳ παρέχει πὸς τὰ οὐραύιᾳ, κοὰ τὰς τόν 
ἁλίου κινήσεις κοὰ οιέσεις πὼς ἡμᾶς κοὰ πτῶμ; 
ἄλλων ἀτόδωψ᾽ οὕτω κοὰ γεωγραφοῦσιμ ἀὰ 
οἹ αὶ πιχοίοιχὅχαι τὰ ὅμοια. ὃ μὴν γο πελα. 
γίζων. κοὰ δσϊδύων οἷς χώρας τοιδι ἐσθ’, 
κοιναῖς πισὶ φαντασίαις ἄγωτοι., καθ᾽ ἃς 
κοὶὰ ὁ ἀπαϊσϊδυπ θ΄’ κοὰ ὁ πολιτινὸς οὐόβγει 
ταῦτα, ἄπειρΘ- ὧν τῶν οὐρανίωμ κοὶ τὰς 
σῶς ταύτας αὐτεμφάσεις ἀγνοῶν. αὐατίλ 
λονσοὶ μὴ γαὺ δρᾶ “ὸὲν ἥλιου κοὰ διώοντα 
κοὰ μεσουρανοιῦπτο " χίνᾳ σὲ πηεόπτομ. οὐκ 
ἀδισκοπεϊ. οὐσὲ γοῖρ χρήσιμομ οἱὐ οο᾽" χες» 
“τοκειμᾶνον, ὥς πόβρ οὐδὲ "Ὁ σἴδαλληλομ ἔφα. 
ναὶ Ὅι᾽ σιζρεςῶτι ἢ μή: πάχὰ σί᾽ ἀδισκοπέι, 

ΠΣ ἂν σι ̓ σὕξει σῇ ο᾽ ποὶς μαϑεματικῶφ 

λεγομϑύοις κα ϑιάσπτρ οἱ ἀδθδιχώριοι . ἔχει γαῦ 
ὃ τόπθ’ τοιαῦτα ο]ατηώματα.. ὃ δὲ γεων 
γραζλκὸς οὐκ ὑμιχωρήῳ γοωγραφέ;, οὐσὲ 
“πολιτικῷ ποιούτῳ ; ὅς σῖς μνοῖγν ἐφρόντιν 
σε τῶν λεγομδύων ἰδίως μαϑημάτωυ. οὐσὲ 
γοῦ ϑόδικᾳ κρὰ σκωπανέξ, ἀλλὰ Ὅο᾽ πειῶᾶν 
ναι δαυαμβύῳ 5 πἰὼ γίιῦ ἔχειν οὕτω τἰμὼδ, 
λίω, ὡς οἱ καϑηματικοὶ φασὶ, κρὰ τὰ ἀλλὰ 
σὰ πρὸς τί «Φυύθεσιν τἰιὺ ποιαυτίω.. κι. 
λδύει τε τοῖς πτωσιοῦσιν ἐκένᾳ πεοφύθυμη» 
θᾷσι πὰ ἑξῆς ἐφορῶν . ἐκείνοις γοῦρ σὰ ἀκ: 
λουθπκ ὀδέν, ὥςτε μᾶλλον στοιησικόλος πῶμ 
σταραδιδομλύων ἀσφαλῆ πἰὼ χρῆσιν ποὺς 
φν τυγχάνοντας αὖ ἀκούωσι μαϑηματσ 

κῶς, ποῖς σ᾽ ἄλλως ἐχουσὶψ, οὔ φασι γεὼ“ 
γαφέν. πον σὲ μὴ γεωγραφοιῦπα πιϑόῦ» 
σι σε πόδι πῶν ἐχόντωμ αὐ ἴθρ᾽ τάξιν αὐ 
χῆς, τοῖς αϑαμετγοήσασι τὼ ὅλίω γί γι 

Θμέηραις 3 σούτους φὲ τοῖς ἀορονομεκοῖρ, 

ἐκώνους 
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ἘΠ ἘΝ ΕΓΟΥ ΝΜ ΘΟΕ; 

ἑκάνους δὲ οἷς φυσικοῖς . ἡ δὲ φυσικὴ αι. 

πήἧς, τὰς σ᾽ ἀρετὰς αὐυτπτοθύρυς φασὶμ 
ὃ αὐτῶν ἠρταμῆψας » πορὰ φὺ αὐταῖς Ἐχούν 

σκο τάς τε αὐχὲς, κοὶ πὰς πόδὲ πσωαύπτωμ 

“πίςεις. πὰ μδὸ οαὖ σταρᾳὶ πῶρ φυσικῶν σῖειν 
κνύμᾶνα ποιαῦ τα ὄξει, σφαεροεισϊης μλν ὃ 
τοσμιΘοκοὰ δούρανὸς, ἡ ῥοπὴ σῇ ἀϑὲ Ὁ μὶς 

Οὐ τῶμ βαρέων. πόδι τούτῳ τε σιωεςῶσα 
ἢ γὰ σφαεροεισϊῶς . ὁμόκφντ Ὁ: Ὅρ᾽ μδὸ 
οὐρανῷ μϑώει,, κοὰ αὕτη κοὰ ὃ σῖ! αὐτῆς ἄν 
ἕξων κοὰ τ᾿ οὐρανοῦ μέσου τεταμλνθ", ὃ σ᾽ 
οὐρανὸς πόδιφόβετοί σπτόρί τι αὐτάν, κορὰ 
πόδὶ ὧν ἄξονα ἀτο᾿ αὐχ λῆς ἀδὲ σἱύσιψ., 
σιὼ αὐ σ᾽ δὲ οἱ ἀπλανᾶς ἀςόβόυ' ὅμοτα “ 
χές ὭὍο᾽ σύλῳ. οἱ μἂν οὐν ἀπλανῶς ἀςόῤδυ' 

κατὰ σιχαραλληλων φέλοντοι κύκλωμ, στα- 
ράλληλοι σῖ εἰσὶ γνωριμώτατοι ὃ, τε ἰσημόβι 
νὸς κοὰ οἱ πρροππικοὶ σῖνο, κοὰ οἱ αῤκτικοί. οἱ 
σὲ πλαύατόῖ ἀςόρσυ", κοὰ ἡλι(}.» κρὰ σελήν 
νη. κατὰ λοξῶν πινων τῶν τιταμφύωμ οὗ 
Ὅρ ζωσήκκῳ.. τούτοις δὲ πιςσύσαντόν ἢ 
ποσὰ σιμὴ τισὲμ» οἱ ἀσρονομικοὶ τὰ εξῆς πραν 
γματόύοντοίι, κινήσεις, κοὰ πδδιόσδυς,, κοὰ 
ἐκλένεις, κοὰ μεγίϑη, κρὰ ἀγϑάσεις» κοὰ 

ἄλλα μυρία. ὡς οἵ αὕτως οἱ τίὼ γί ὅλίω 
»ὐαμενροιῦται γεωμίπραε ππρπίθοντοί 
πὰς τῶρ ἀσρονομικῶν, κοὰ τῶν φυσικῶμ 
εἴξας, τὰς δὲ τῶν γιωμετρὼμ πάλιν ἡ γιὦ- 
γράφοι., τογντάζωνομ μδὼ γον ασποθεῶνα 
υἱα ὧν οὐρανὸν, πογντάζωνον σὲ τἰὼ γίω, 
ὑμωνύμους σὲ κοὰ τὰς ζώνας τὰς κάτῳ τῆς 
ἄνω. τὰς σῖ᾽ αἰτίας εἰρήκαμᾶν “ἢς ἐς τὰς (ώ» 

νας διαερίσεως, δεορίζοινη» σ᾽ αὖ αὰ ζῶνακ 

σκύκλοις σταραλλήλοις Ὅρ! ἰσημόβλινῷ γρα- 
φομγύοις ἑκατόμβωθῳν αὐτόν, σϊυσὶ μδν "οἷς 
ὥγλαμβανουσι τίὼ οἠχκεκαυμφνίω »διυσὶ 

υἱὲ “οἷς μετὰ τούγυς. οἵ πρὸς μλν πῇ σῇ. 
πεκαυμηνε τὰς σδύκρώτους σῖὐο στοιοῦσι, 
“πρὸς σὲ ταῖς δὐκράρις τὰς κατε ψυγμὲ. 

νας, ουσπίτσήει σ᾽ ἑκάστῳ τῶν οὐρανίων κύ, 

κλων, ὃ δὶ γῆς ὁμώνυμθ- οὐ οἷ, κρὰ ἡ ζώ- 
νη σὲ ὡσαύτως τῇ ζώνμ, δύκράπους μδ σαν 

φασι τὰς οἰκέιδλοαι δμιυχ γύας» ἀοικήτους σὲ 
πὰς ἄλκλας" τἰὼ μὸ οἵᾳ καῦμα, τὲς δὲ οἿὰ 
ψύχθε. ἂν σ᾽ αἰνὸν ηρόπτομ κοὰ πόδι τῶν 
αὐκπικῶν ποὰ πῶν προστικῶμ, σταῤ οἷς εἰσιμ 
αὐκτικοὶ διορίζουσιν ὁμωνύμως “Εἷς ἄνω 
»οὺς ἀϑὲὶ γῆς στοιοιῦσποῖν 5 κοὰ “Εὑς ἑκώσοις 

αῷυυπίσηοντας. πὸ σ᾽ ἰσιμόλιν οὔ δέχοι τί. 
ομνοντθ’ σὸν ὅλον οὐρανὸν » κοὰ τἀν γίω 

ἀνάγκη σδιαερει χε ασο τόν ον αὐτῇ ἰσμ 
ἐεοινοῦ., καλῴσοι δὲ σῶμ ἡμισφαιρίωμ 

τὸξ 

{ΠΠ|05 σέγὸ ρῃγῇςοί5. ΝΕ ΡΕ Γ γί τα αὐτί 
αυασ απ εἰς. αἵ εηίπι αἰττα 65 ποστΑ ]απὶ 
{πρρο[τίοπες μάθετε ἀΐοσυῃῖ, οχ (οἰ ρ 5 υἱάον 
Ιςεῦ ρεηάεητϊεβ, δ ἴῃ (ςἰρί(5 ρείηςίρία δ ἀς 
οπηπίθιι5 ἤά ἐπὶ μα ροητο5. 5 αὐτο πὶ ἃ ρἢγν 
{{ςἰ5 ἀεπτοηιγαηταν πυτὲπ5 σοποτίβ πηι, Ν 1. 
αἱ [οὐπιᾶπὶ εἴτε γοτυπ άλπὶ δίας σοί ογαιιΐ» 
πὶ !}1η πιοάίιιπιὶ εἴἰε πιοπισπίιπι. (ίγοα πος 
τοῖϊυπάα ἤσυτος τοῖτα ςοπἤίξοηβ., εοάειη 
4πο ςοἹαπι ςεηττο δ ἱρία ρεγπιαπεῖ, ρον ἱρ 
ίλτη ἃς οῦϊί πηεάτππὶ αχὶβ Ἐχιεπαίτογ., δύ εἰζς 
(Α {{|{4π|Δῖ πε ὩΧεπῚ Δ Οὐ 1Πη Οσσαίιπι (ΟΣ 
[πὶ εἰγοιπιασίταν, (ὐυπη αυς {ΠΠ0 τί πίπι ὁ εὐ 
τητε5 {{ς6 115. αὐτο Ρατί ες! ἐτίταιε σὰπὶ ροΐὸ 
(σπι. 81.611: ἱσίταν εὐγουίβ ἐχ ρεγῖεβ μετ εἰτν 
οὐ] 5 ρᾶγα] !]εἶοβ ἀείεγυπίαγ, (ὐπτει πὶ εἰν 
οαΠ]Π1 ΡάγΆ}}ε}| ποείίςἐπαί ἰππε, « αυπο ὦ 145. α Ζ ᾿ 

δ᾽ πλανὴϑ 

τγορίςί ἄπο δί(ερτεοπιίτίοπαδ!οβ. Ν᾿ εὐ πγ" ΕἾ. 7. ρίωοιε, 
το 65 {{ε}]ς δ (ΟἹ δ Ιὰπὸ ρὲγ ασυοίάαπη ΟὔΠῈ- σγισοιυ κε 
΄πο5 οἵἀίπες ςοπίϊίτιτοβ ἐμ Ζοαίδεο τρί , "9 θείης. 
πηίαγ, ΕΠ 5 χυίάεπη 6] ΟΠ ΔΙ Ὲ15. τ16] ρ  εατ, 
απε Πάει δα! επῖες αἰϊγοποιηΐ, ἀείηςερ8 
τε! ρεγίγαζίαηί πιοίι5., ΔΠΊ  {ι|5, ἐςίς», 
ἐΐα5, δ τηασηπίτααίπες, δ αἰ Παητίας, δύ ἱπῆπί- 
τὰ «αἴεια. Ἐοάειι πιοάο (Πεοπιείγα τοιΐσ 
115 [ΕἸΓος πη πίσταιτι ἀίπηοτίςηϊο5., ρυγίςον 
τὰπι δχ αἰϊγοηοπιούυπι ἰςπτοπτῆδ Δα Πατεῖ: 
τισί 5 (ςτίρτοτεβ τεΥτς ΟΠΊΠΕ5 φεοπιοιτίς8 5 
ἀπγρΙεζππταγ ορίπίοηεβ, (οὔἴτηπ οπίπι 
ηυίπαμε ςοηΐζατς ΖΟηΐ5. ριαρροποπάππι 
εἰξ, χυίηασις ετίαι ΖΟΠί5 τοιγᾶτῃ ςζοπηροηέ 
ἃ εἰυάειη εἴς ποιηίηΐ5, το ἰπ ἐπγ15 δ ηὐδε 
1η. (πρετίοτίδιιβίπης, Τα ΠΟ πί5. συΐάοηι τα 
Ζοῃδ8 ζαιλ5 τετιΠίπγι5. Ζοπα πεγὸ ροΥ εἶν 
ου]ο5 δα αηπίπο ( ΐα! ἐπὶ ράγΆ]}εἶο 5 ἀἰΠίπσυί 
ΡοΙητς εχ αὐτὰς {ΠΠ{π|5 ραττς ἀεἰςτίρτοσ: ποῦ 
αυίάεπιτογτίάδηι ρίασαπι ςαρίεπτεο5, δύ ἀτιος 
ρΡο[{{{{05. (Ὁ φαίάοπι 4 τουτίάαπη 485 ο[ἢ» 
οἴτηῖ τεπηροταταβ., ρΈη65 ΓοΠΊροΙδἴαβ δε πὶ 
ἀυλ5 ἔτίσ 445 ἀρροπιης.. Ν᾽ ηίςείς πετὸ εχ 
«οἰ [ΠΡ ι15 είγου]ο, εἰ πὶ πο ςα θα]! τεσγεν 
Πίβ (υρίαςετ, δέ Ζοπα Ζοπα [πη] τον. Τ επιρεν 
ταῖδβ εἴς ἀίσςυης σις Παρ ίτατί ροίϊυπε, τε! σ 
4145 Δυτεπὶ {ΠΑ έτα 1165: ππαπὶ απ ἐπὶ Ὁ 
ἱποεπάίαπι, τε]! χυα5 πετὸ ργορίοσ Πίροτγα, 
Ἐοάεπι πιόάο δί ἐε Ἴτορίςίς ὃ ἐε ἰερτεπ, 
τιίο Δ 115... ἀρ 08 ἵππητ Ατά τοί, ρα. 
τίοχίθιι5 τουγείχεβ ρατί ἀρρε!]ατίοπε απ ίπ- 
συσηζ, δέ υηίςιφ {πρροίίτοβ. (πὶ δυτεπὶ 
φεααίπο ( 4115 τοττηι ἀπ1ὰ5 πὶ ρατίο5 σοῦ πὶ 
(εςετ, δ τεύγαπ αι 4{πεςείϊς εἰς, Ὁ ἱπεῦεη- 
τε [0] ςαυίηο (ἰίᾳ!{, επί ρ ματίουιπι αὐτεπὶ 
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αττιΐ δύ «οἷ εἴξε εἰ τειτογεναπαπι αυίάεπὶ 
Βοιεαΐε, αἰτογῖ πετὸ αὐγαῖς ποςαξ, δίς δί 4ε 
τοιτ4α (Ὁ εοάξ εἰγςυϊο δίραττείτο ἀϊαία, πᾶ 
αυίΐάςηι εἰὰ8 ρατ5 Βοτγεα 5, αἰτετα σετὸ είς δὰ 
ἢταί5. Οσίαςίεςαι δύ τεπηιρεταίατ Ζοηατῖ τ- 
πάτα αυίάεπι Βογεα ἐπ, Αἰ τετᾷ πεγὸ αὐταί ἐπὶ 
ἔοτς, « εἰυΐά ἐπὶ {ἀρ ε]]ατοπί5 εἴ μεπιίίρῃς 
τίο ἐπ ὃ εἴ Ν᾽ απουραίαν φἄτθοτεαὶε Ππ6 Πε- 
αὐ ρα τία, ἃ εαπηοίγο4ἀτίετηρ εγαῖᾶ,(Π χὰ 
{{ααυίς ΑΌὉ οτίεπις ρετρεζεείη οςοαίαπι,είρο 
[5 εἴς α4 ἀεχετᾶ,ἃ Πηίγα πειὸ ςαυίπο ἐπα! 5, 
τε} ἰπ αυο ἐρεαπείθ. πῃ πιετίίεπι ἀεχτίου εἰς 
οςςίἀξ5,Πηίετν αὔτ οὐίεπς,αιηγαῖς πετὸ ἐςῦν 
εταίς μαϊ 25. ()Λποοίγοα ΠΟ5 ἐπ[αἸτειαττο εἴς με 
«αὐ ρῃςτίο πίπγίγ μους! πιαπί[ο{Ἐ {{:|Π πὶ 
όθ 5 αὐτοπιπηροίβίδι1ς. ἵΝδηιίποεητεϑ ίῃ 
ἐπεάίο πηι Παμή, Οὐςεαηι8 ρεπιῦπι»ἀεἰπάς 
τοτυτί4α. ες οσεδπιι5 σαίεπὶίη ποίέγος Βα θέ 
{20 115 πιεάίο τοταπι (οί ἀεη5 τετγαπι., πεςῖο- 
εὖ εχιήξα,πες {ΠΠ|π5 ρ4τ5 σοητγα ἀ{( εἰίπηα 
τὰ (εἰς μαΐ 5,τερετίταγίπ ογεα!ί τεπηρετγαῖδ. 
Ἡ]1Ι5 ἀςςορτί5 (Πεοπηεῖγα σποιηοηίςίβ πΐα5 δ 
τε! 5 40 αοποπιίςο ἀεμηοητατίδ,ίη ἡ 
δι ραγα ] εἶ! 44 αὐ αίπο αἰ επὶ ρεῖ αδ] θεὶς 
πιαδίτατίοηξ ςοπηρετίπητιι, δ σαί ρει τεζίας 
Ὧο5 ἔξοδης, δ εἤσπατιί πετὸ ρεγροΐοβ πιεηῇιν 
ταῦ Πα τ Π]Πεπὶίηστεάίεηπ, τε! χυαπῖ δυίεπι 
ρει ἀπ λπείαγυπι τατίοπεηι, Εος ρᾳςῖο ἡπδη- 
ταπλα Ὁ α'ααίηο ἐγ41{ ἰῷ Δ( ρο!α ἱπτειίε, ἰη- 
πεηίτε ΄υ5 ροίξι, τα πιαχίπηί τεύγας οίγου] 
Ροιτίο χυδεία εἰξ,ἢος χαί παρει, συλ τρίδαι 
υοφ {{Π{π ρατίεπὶ μα εῖ, Ηίς εἰξαυζεπι ἀίαν 
«πεῖεῦ (ετίϑε πεη[τᾶπὶ ζοπιρ! εξέεη5. δίςσας , 
φίταν αυί (οτγπὶ ππετίταν, αν αΠγοποπηία ρετί 
το {ἀπτρΠτεχοσγάϊα, αϊγοποπιαβ αυτεπι ὰ ΡΗΥ 
ἢ ςο:εοάειη πιοάο δέ οὐδίβ (τρτοσεπι Ὁ ἐὸ 
αυΐίτεῖταπι ἀϊπγεηίυϑ εἰς τοίαπι, ρεγαλίαπι {{{| 
ςτεάετς οροτίεῖ, δύ ἤ5 φαίδι5 ίς Πάει ρεςῆι 
εἰς Ῥείπηαπι ποῖ τί πη Πτταὶ ἐχροόηεῖε ὁ. 
Ροτίει φυδητα εἰξ, χα} { ἥσυχα, αυα! παίαγα 
Πε ἃ χαοπαπὶπιοάο δά πηϊπειίαπι τεγγαπι (ς 
{ς ἤαρεαι. Ηος επίπι τειτος (τ ρτοτί5 ργορτί- 
τἀπὶ εἰ οἰ. Ροίεα δή τεύγαύπηι ποι] δ 
΄υεπιατί5, ργουςαιίπες ἀοςσπηοάατγεεγητο. 
πεπΊ.ΟἸπη ἐπα ςδιτετίς, σασεσιπορ Ποῖ τί πιὰ 
ἰοτεβ πο (Ἀτίς ἰἀοπεῦ ἀΠεγπειίηϊ, δα ἐἃ τας 
ορι(πδοτεαίτα [πετίητ αςοσιηο αίπγβ, 5.0 
ἰεξξαπι εὐσο Πτιοιαπάδτη υπὰ σππ πιατί τεῦ. 
τλτι εἰς, πᾶ δύ ἐαπάειη οἴ οαποτο. (πρ εὐ 
ἢςίς βαθεῖς, [η τᾶτα εηίπι πιοῖς ἱρία τετῖς σοη- 
τεσετεῖ εηγίπεπτία,ς ρα{ΠΠ|4 {πεῖ Θσουϊτατί τὰ 
[εατ. [π {{{|5 τὰ τοταπαϊτατξ ποη ἱπίξαγ τουηΐ, 
ἢςς σεοπιεῖζα πιοῖς δα ταϊίοηεπ) ἀἰςίπιι15) 

ΦἸΒΑΒΟΝΙ 5 ΘΕΟΘᾺΆ ΑΒ Η, 
ἑκώγόβρον τὴν δρανίων νὸ δ δὲ γῆς, ὁ  δό 
ρειομ» Ὁ ὃ νόγιον. ὅπως σὲ νὸ κεικαυμΐ» 
γης,ασο Σ αὐ κύκλο δεχο διαερομθύης, τὰ 
υϑύ ὅξι βόρειον αὐφὶ μόν’, τὸ σὲ νότιομ. σὶᾷ 
λου σ᾽ ὅτι νὸ ἣν δύκρά δὴν ζωνῶν ἡ μϑύδει βό 
ρει», ἡ δέ νότιος ὁμωνύμως Ὅο᾽ ἡμισφαιρίῳ 

οὐ ᾧ ὅτι, καλειτῇ δὲ βόρειον μδὺ ἡμισφαίριομ 
Ὁ τίὼ δύκραΐτον ἐκένίω πδδιέχον, γν καὶ ἀϑὲ “ὃ 
σϊύσιν ἀ π' αὐα Ὁλῆς δλέστονζο ν᾽ δεξιᾷ μον 
ὄξιυ ὃ πόλον αριτόρᾷ σ᾽ δ ισημόῥινός ἢ 
ᾧ πῶς μεσημβρίαν δλέποσιψ οὐ σέξιᾷ ἡλ ἐσε 
σλύσις, οὐ αιεόρᾷ σῖ αὐαπολη" νότιον ὃ Ὁ ον 
ανπίως ἔχου. ὥςτε σίδλομ ὅτι ἡμεῖς ἐσ μὰν οὗ 

ϑατόδῳ δὴν ἁμισφαερίωγ, νὴ βορείῳ γε, ον ἀμ 
φοτόδοις σ᾽ ὅχ οἵου τε. μέσου κὰ μεγάλοι στοσ 
σαμοὶ ὠκεανὸς ἡδ πρῶτα, ἔπειτα ἡ σΐχκες 
καυμβώπ. ὅτε σὲ ὠκεανὸς οὐ μέσῳ Φι καθ᾽ ἦσ 
μᾶς οἰκουμῆνας ὄλι τέμνων ὅλίω, ὅτ᾽ ὃν σΐχε 
κεκαυμφύον χωρίομ.οὐὸ σϊὴ μόρ!Θ- αὐφὶ εὑρέ 
σκετῇ οἷς κλίμασιμ σαρναντίως ἔχον “οἷς λε 
χθᾶσιμ γὖ τῇ ξυρείῳ δὐκράώτῳ. λαξωρ ὃν τοιῦθ" 
ὃ γεωμέβρης, πε οιρασίμϑινος Οἷς γνωμονικοῖς 
τὺ τοῖς ἄλλοις τοῖς ναὸ Τό ἀσρονομικὸ σἴφκνυ 
μϑύοις, τὺ οἷς οἵτε ἰδάλλπλοι Ὅρρ! ἰσημόλινῷ 
εὑρίσκοντῦ οἱ καθ᾿ τκάςίω ϑ οἴκησιψ, πρὶ οἱ 
“πῶουρθας τέμνοντες τότους. γραφόμϑαοι δὲ 
διὰ 5 πόλων,καταμεβᾷ “ἣ ἦλ οἰκάσιμομεμ 
ξατδύων. "ἢ σ᾽ ἀλλίω εκ λόγο δ΄" ἀγρετίσε 
ων. ὅτω σἵ αὐ εὐοίσκοι ποίου αὖ ἐἰπ Ὁ ἀρ 
ἰσιμόρινδ μέχρι πόλα, ὅσεβ ἐσ τεταρτημόρι» 
ον τό μεγίσε κύκλο-᾽ γῆς ἐχωμὴ ὥδρυιχφ "ὦ 
Ὁ τιραπλάσιομ αὐΐ. ὧδ σί᾽ ὄδυ ἡ πόρίμε- 
ῥος τὸ γῆς. ὥς στῇ ὃν ὁ δ γὴν αὐαμερὼν στα 
ρὰ Σ ἀςρονομοαῦπτΘ’ λαῦε πὰς αῤχὰς. ὃ 
ἀςρονόμ- ἰδ ὶ Ζ φυσικδ, τὸν αὐτὸν βόστομ 
χλ»»ὁ τὸν γεωγράφου σταριὰ τό! αὐαμεμερηα 
τότ Θ΄ ὅλίω τίὼ γίιῦ, ὡρμηβονσα πιςδύσαν 
σὰ τότῳ,κοὰ οἷς ἐπίς ὄυσῳν ὅ τὸς, πρῶτον ἡ, 
ἐκθεῶν “ἢ καὶ ἡμᾶς οἰκουμλύΐω πόση τίς, νὰ 
στοία “Ὁ σχῆμα, νὼ τίὼ φύσιν οἵᾳ ὄξι,νὸ πῶς » 
χουσα τὸς τίὼ ὁλίω γί, ἴδιον γοῷ ὧδ τόϊ 
γκωγράφοἕπειτα πόρὶ ἣν καθ ὑκασοί, ἣν 
“τκατὰ γίω κοὰ ἣν ψξ] ϑάλα αν ποιήσα» 
ὅν τὸν πῶσίκοντα λόγου . ἴδασημαινόμεν 
νον ὅσα μδν ἱκανῶς ἐρκτῇ Ῥῖς πεὼ ἡμῶν, τοῖς 
μάλισις πουπιςδυμδύοις αῤίσοις γιγονρύαε 
“πδρὶ ταῦτα, ὑποκέδδω σία σφαεροεισίης 
γϑσυὺ ᾿ῇ ϑαλχήκ,μίαν,νὦ τίὼ αὐτί ὡδι- 
φαύειων ἴσιεσα ποῖς τοελάγυσι.συγκρύσηρι» 

σο γοὺρ αν “Ὁ ὀξέχου τῆς γῆς ον ὍὯο᾽ τοσούτῳ 
μεγέθει μικρὸμ ὃν κοὰ λανθαίΐνειν δμιυάμϑνομ, 
ὥςτε Ὁ σφαιροεισὲς δὲ τού ῆν, οὐχ ὡς αὖ ἐκ 
χύρνυ φαμβν, ὁσὶ ὡς ὃ γνωμέβας πεὼς ὮΝ 

αἷλ 
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ἀλλὰ πῶς αἰόϑασιυ, Οἵ χαύτίω πταχυπόβαν, 
γοάδλῳ οἷά ταςφντάζων Θ’ Οἵ ὁ ἰσημόβινὸς τιν 
χαρμῶνθθ: οὐ αὐ τῇ ἀὐύκλ, κοὰ ἄλλ Θ- ϑύτῳ 
σταφάλληλ θυ, δοέζωμ τἰιὼ κατεψυγμλνίω οὺ 
Ὅε! βυρέῳ ἡμεσιφαιρίῳ; κοὰ οὔκ τῶν στόλων 
“ἧς τέμνωυ τούτους σεῶὼς ὀρϑτίς, τό σϊὴ βορεί 
ον ἡμισφαιρίς σϊύο πόδιεχοντ Θ΄’ τετάρτην 

μόρια τῆς γῆς͵, ἃ σπτοιεἰ δ ἰσεμόβινὸς πρὸς Ὃν 
οἵᾳ πόλων, γ᾽ ἑκα τόδῳ τούτων ἀρλαμ- 

βαύετοι τετρώπλόυρον χωρίομ, οὗ ἡ μλν βά 
φειΘ’ πλόυρα ἥμισν τό πρὸς Ὅρἱ πόλῳ στ 
φαλλήλου ὄξίν. ἡ δὲ νότι Θ΄ τό ἰσημόβινοῦ ἥ, 
μισν. αἱ δὲ λοιπαὶ πλόυραὶ πτμήματά εἰσι 
“τὸ οἵᾳ ἣν πόλων; αὐτικεέμλνᾳ ἀλλήλοις ἴσα 
Ὁ μήκορονῦ θκτόμῳ σὶηὶ τῶν τετροα πλόύρωμ 

σούτωμ. ὅποτόβωμ οἵ οὐσῖγν οἷν σα φόρα σ}᾽ 
ξόφν» ἱδ)ουῶνα φαμῆν τἰὼ καθ᾿ ἡμᾶς οἰκου» 
μϑύΐω πόῤίκλυσον ϑαλάήμ» κοὰ ἐοικῆαν νά“ 
σῳ. ὥρατοί γοῦ τὸ ὅτι τῇ αἰόϑήσει, ὑρ΄ λόγῳ 
σἱέκνυτοιι ὥξρ᾽ εἰ σῖ ἀπτις ἃ ἴωις Ὅρ᾽ λόγῳ Θύ 
τῳ, αφόροι αὖ πρὸς τἰὼ γεωγραφίαν, ἐσὲ 
νλῶν ποιέψν, ἢ ὅπόρ ἐκ φὶ τπσεέρας ελά βομῆω 
σούτῳ συγχωρώμ»ὅτι κοὶι ἀρ φὶ ἠοῦς ἑκᾶτέ 

φωΐον πτϑρίπλος ὄν, ὸ ἀτὴ φὶ ἑασόδας πλίω 
ὀλίγων ἣν μέσων χωρίων. τοιῦττς σ᾽ οὐ σα. 
φόῤει ϑαλώῆα, πόρα τόσα ἡ γῆ ἀοικάτῳ. ἃ 
γε γιωγραφῶν ζωτὰ τὰ γνώριμα μόρα φὶ 
οἰκουμῆύης εἰπερ, τὰ σῇ ἄγνωσις ἑαῦ,καϑτί. 
“πό κοὰ τὰ ἵξω αὐφὶ, αῤκέσει σῇ ἀδιζσύξα» 
σὶν δυθέαν γραμμίω ἀϑὶ τὰ ὕσατα σημᾶᾳς 
στό ἐκ: τόβωθον παράπλου, τὸ ταν ἐκπλην 
ρὥσαε σχῆμα δὶ λεγομψης νήσου. πρρκείδδω 
οἱὲ ἡ μϑὰ νῆσος οὐ ἴρρ᾽ λεχθρντι τετραπλόύ. 
φῷ, σε! σὲ λαξέν» μὲγεθ’ αὐφὶ Ὁ φαινο, 

μᾶνον, ἀφελόντας ἀρ μλν πδ᾿ ὅλου μεγέθους 

γῆς Ὁ ἡμισφαίριον τὸ καί᾽ ἡμᾶς, ἢ Φύ 
“που ϑήμισν, ἀρ σ᾽ αὖ πούτου πάλιν τό τι. 

“ράπλόυρομ, οὐ ᾧ σὰ κᾷ ὅλαι τἰὼ οἰκουμβύην 
φαμδῴ, αὐξέλογου δὲ κρὰ; πτόρὶ πὶ οιήματθ’ 
αὑολαβν οἹῶ τὸ φακνόμανου τοῖς ,“συσοκει» 
μϑοις ἐφαρμόποντα, ἀλλ᾽ ἐπεισῖη πὶ μετά. 

᾿ ξὺ τό ἰσημόβινοῦ, κοὰ λεφύρντΘ’ πταραλ- 
λήλου Ῥύτῳ πρὸς Ὥρ᾽ πόλῳ τμήμαχς πόϊ 

᾿ βουρέιου, ἡμισφαιρίου ασόνσίυλός ὄξι Τὸ σκῖν 
μα. ὃ δὲ οὔ τό πόλον δίχα τέμνων τὸ ἡμι- 
σῴαίρμου, δέχ τέμνει κοὰ τὸν απσόνσϊνλομ;, 
πρὸς στοιει ἡ τυτραπλόῦρομ. ἔσται σϊελονόπι 
ασονδ ύλου ἑμλφανέας, μέϊομ "Ὁ τετράπλου 
ρομ»ᾧ ἐπίκευτο τὸ ἀτλανσινὼν «σἰλαγθ-. 

᾿ς ἡ σῖ οἰκουμβύη χλαμυσδϑεισῖας οὐ τούτῳ νῆν, 

ος »ἡλαομ ἢ ἥμισυ πδιτεραπλόύρου μόδας 
οὐστ, φανόρον δὲ ὥορ ἐκ τε γεωμετρίας κοὰ 
τὸ πληθους τὴς πόδυκεχυμδίης ϑαλαἥας, 

το; 

(4 λά (επίππι,δζ πτης ςγαίσίοτγπι. Οὐίπαυς 
ἱρίταγ ςξοπίεητα ΖΘη(8 (ητο]}Πσατατ, δ ςαυίηο 
Εἰ! {5 1Π εὰ οίγοι! 5 Ποσδίι5, ὃ αἰτοῦ ἢ σίς ρα- 
τ ΠΕ] 5, τἰρ! 4Απ} ἢ οτος αἱ πεπηρ ῃατίο ἀ{» 
{{εγπιίπδπ, δχ 4115 υΐ ροῦ ροΙοϑ δά γεζδ5 ἱ» 
Ποϑέεςεῖ, Οὗ εἴρο (ερτεπιτίοπαϊε ἢ επιίίρ5ε- 
τί ἀτπ|45 τεῖος ἡιαῖταβ σΟρί ὐγδειγ ροττίο» 
Π68,645 εἰῆςίε κι ααίπο ἢ 4]{5 46 εἰτει ρεῖ 
Ροΐοϑβ τγαπίςιυητεπη, ίη Πουιπῖ αὐγο Παδίποῦ 
Ιλτεύαπι ἰοςις ἱπτεγοίρίϊατ : οα5 Βογεαίς [45 
{15 ἀ{πηίαττππ| εἰ ράγα }ε]{ σαί Δα ροΙ απ ρεττά 
ηεῖ: δυταϊεττοεγὸ φ«πίπο ἐπα] ς εἴ αἰπιίά 
Ἰχ εἰίχυλ πεγὸ [τοτὰ ρᾶττες απτ εἰς τας ρεῦ 
Ροΐοϑβ ἀποίταγ,παίςεπι ορροίϊτα ρατί Ισησίτα 
ἀίης. [πα αἴτετο ἱσίταν Ππουαπι φυδα τ ΠἌτετιπι 
Ιοσούιπι, ατεγ αὐτεπι τ, αὐ] ἱπιενοῖςς υἱὰς Εὲ 
τ, ποίγαπι Πα τα Ὀ1]επὶ]οςατᾷ ες αἱςίπνιις, 
΄παπι ἐπ(τ]8ς {πη 1} πὶ τηᾶτς στο πγα! [πίτ. Ηος 
Δατεπι δχ τατίοης δύ (εηΐι ἀεπιοπίϊγατί αἰχίν 
πλ5. (0 4Π| απ5 Πυςτατίοηί Πάἐπὶαρπέ- 
φαΐ, ἃ τεττς ἀε(ςτίριίοης ἀεβςετετυκίφ, πες πα 
{α]λπιίδοεγε πε] Παίς, υο ἀ ἐχροτγίπιεπτο τ, 
ΡΙΕΠεπάίηγι5 σοηςεάεπς. Θυδάοσηαίάεπι δέ 
ΔΌ δυγοτα ΠΓΠῸ Παυίσατίο οἰγειπγασίταν, δέ 
ΔΌ οςοαίῃ, ρδιις 5 πῃ τηεαίο Ἰοςί5 ἐχςερτίϑ. 
Ηας αυτεπὶ ρεϊλροης ἃπ (οἷο ἐπι δίτα .Ὶ 
τεὐπλίπεηταγ., Πεηιδηϊαπι ἱπίετείξ, ε Οὐδοίς 
πη ἀείςτίρτον ραττεβ ππιηἱ ςοσπίτα5 γε ΐεν 
τε ςοσίτας, σοῦ Δππτεπι Οπγίτείς, {ἰττις ὃ τε 
ἐχίγὰ {ΠΠ{4π| ροίίτα πτπε. Βἐ εὔζδην δυζει σοην 
πη φεητίθιιϑ Ππεᾶπὶ λα ἐχεγοπτα οἰγοσηἀιιος 
υ{τίηααε Παπίραιίοπί5 Πσπα, (αἱ οίες τοταπΊ 
ἀϊέϊα ἰηίαα ἤσυταπι ἐχρίείς, δ ἰῃ ἐο ἴδηι α1ν 
ἐἴο συλάταϊο ἱρία ργοςυπιραῖ μία], {5 αἷς 
τετὴ απο ἀρραγεδῖ ςαρίεπαα εἰϊ ηγασηίτιτίο, 
Δα ογἐη {0.4 τοῖα σαί ἐπὶ τοῦτος πιὰ πίζια - 
πε μα πιίρατ ποι γα, ἃ ΔΡ Ποςτυτγίιτπι πιὸ 
ἀϊεἴα5,4 Ὁ μος ἔτεπι συδαάτατιπη ἐρίππι ταγῆις» 
6 χὰο Πα τ 11 επὶίαςεοτε αἰςίπλι5. δυςίροτε 
αὔτοριις εἰν δί ἀς ἤρτιτα ργοροιτίοποπι, α ἃ 4 
δρραγετ(πθίεςεί5 Δα αρτᾶ ο. Ρο[ᾧ πιετὸ εἰὰς 
αυοάίητεν ςηπίποέα! ἐπὶ εἰ ἰητεγςεριραταί 
[εἴπη Πτίς δα ροΙ πὶ ρᾶτείς Βογέα᾽ 5 Π επί ν 
ἰρματή «ροπάγιας εξ ἤφυτα, ΠῚῸ αὐτέεπε ρον 

κ Ογατὶ πὲ 
ἰορτει οὐ 

γὰρ γεωγΩ δ 

φῶν τὰς 

(ΡΟΣ. Π0 

ΕΓ οἱ δὶς 

ἀε[ογὶρίου, 

» σηῤυδυνλθ; 

ῬΟΪππὶ Ρίρατείτο (εοαης Πεπιρῃατίαπι, ςεί, [4 6} οεῖς 
δι Ὀίραττίτο (εςατ ροπάγ πη, δζ αι ἀγδειπὶ 
[αείε. Μιαηίξείτυπι είς ααὸα ἐροπαγ! πρετῇ, 
είς πγίπιι5 εἰ φυδαάταταπη πώ. οἰ Α εἰ ζτίς πὶ 
Ρεΐασιιβ ἱπηπηίποτ. ρία πεγὸ Πα ίτα Ὀ.Π{5 ἐπ Ηος 
ἐπία]α., «ἢ ]ἀπλγ 45. ξοΥπτδπὶ σόγεπβ., τηΐσ 
Πού Πἀπὶ αἰπιίάίιπι αι γαΐί ραγς ἐχτίτίς, 
Πος εχ ρεοπγεῖτία δ οἰγοη ἢ πηατίβ ηιτατι» 
τίτατα ἀρραζεῖ, φυὸά τοιγάσωπι ἐχιγοηγέσατες 

οροτίξηξβ. 

επίϊς. 



τού 

ορετίςης υἱέπ ας σοπποίτ πὶ πΠῸΠΊ ἃ ἃ πλΐ, 
ποιίς ἐχιγοιηίτατί5 ἤσαγαπη . δ τειτίος ραστίς 
ἰοησίτι“ἰηΐ5.. δέ Ἰλεττἀίπί5. πιαχίπιος., ἘΧ 
΄υίΐδαθ ἀπαπι εἰξ [λἀίοτιι πλΠΠππὶ ἱερτυ- 
φίητα αὐ ρΓ ατίπταπι ἃ πτατί Πηίταπι, απο α πᾶσ 
τευιγὰ πδυίρατί πεααίτ ρτορτεῦ πιασηίτιάί ΄ 
είς ἰοΠτπάἀίηεπι, ΑΙτείσσι πυίπιϑβ πη“ 
πὶ ττίσίητα τεγηίπαταπι Ὁ {Π Πα ίτα Ὁ Π| ρύον 
Ῥῖεῖ ςαἸογεπι μεῖ (τίσιιβ, Εος ἐπίπι ργορῖεῦ τὰ 
ἴογεπι Πέτα 16 φυλάτατί [ατἰτιαίπεπι αυΐ 
εἰεπὶ μα εη5 Πα ΠΉΠΠ4 οὐῖο δί οἰξπσεητῖα, 
ΙοποίτιἀέπεπΊ ἀπτεπιὶ πταχίπγαπη ΠΊΠΠ πὶ ΓΕ ἢ 
τυπιὶυἰσίπείεχ, αυδητα εἰ φ]υίηο (4115 πγε- 
εἰίεταβ, τε! ἐ]ισαπι ρ] 5 εἴϊες, {Π|5 ΤΡ αύςμ ἐΐ 
ἐϊα σιοααπιπιοήο ςοπίοηδπε, [11 επίπιίῃ» 
ααίττεττος πα σηίτπἀίπειη πρρόοπεη5, υδαι 
Ἑτατοίμεπος αἰχίς, Ηίπς πιιπα! ἐχοερτίον 
Πεπὶ ἢετί οροτῖες, Παυά ἐπίπιτηυσταπι ἀ{Πογ- 
τε λά εὰ αὐδὲ ἀεςο  εἰίθι:5 ἀρραΐεης εσυη 
ἄτππὶ παρ ίτατίοπεπι αιδη ]} θεῖ, ἴς ἤλθετε ἀ{- 
πλεηΠοηεπὶ, πε] Πςὰς ροίξετί τγαδίάετε. Εχί» 
ἥϊεητε ἱσίταγσουπάπηι ἘτατοΠεηεπῚ είγοιν 
ἴο «αυΐποέ 4} 4175. πΉ ΠΡ 15 ἀπςεητίς 
ηυϊπαηυλσίητα, ὃ ἀποθι5., συατία ρᾶγ5 εἴϊες 
ΚὨ{ΠΠ|8 (ἐχασίητα δύ ττία., ΗΟ ς δυτεπὶ εἰξ Ὁ ς» 
αυίπο ἐξί4}{ λά ρο!, χυίηἀεςίπγίεχασ εἰίπγα, 
{ςατα αίπο {5 εἴτ ἰεχασίπια, ΑΒ ηυίπο 
«γα! αετὸ δα ςἰπίσυπι τορίςσιμτι ᾿αδταοτ, ΗΙς 
ρεῖ ϑγεπεπὶ ἀείςείρτι!5 ραγα! εἴα5 τατίοςίπα- 
εαὖ δί ςοπηρυταῦρτο συλ θεῖ αἰ αητία εχ 4Ρ- 
Ρατγεπείριι5 πιεηίπτίβ. Ττορίσαπι ἐπίπι λα 5γὲ 
ΠεΠΊ ίαςετε ςοητιίηρίτ, συοπίαπι ᾿ς ἰεσυη “ 
ἀυπὶαἰπίιας ςοπιευοηος ππετίἀέεί σποπιοπ 
μι 1145 τε ας ππιρ τας. ΝΜ ]εγἀίδπι5 αὐζεπὶ ρεῦ 
Βγεπεαι πιάχίτη ὁ ἀεἰοτίδίτις ρὲ ἤπεπία ΝΕ 
{παι ἃ Μετοευίημε ΔΙεχαηατίατη, Ηἰς δι» 
ἐεα [ἰλ4Δ (αητ εἰγοίτογ τ} ΠΠ|4 ἀεςεπι. Βεῖ πλεσ 
ἀίσπι πεῦο ἐπιεγια!] πὶ ϑγεμεπί σοη[ίϊετε 
«οητίησίς, ίης δα Μίεγοςη τὰ χαυίπααε: 
τεῦ πετὸ ρεορτεάίεητί, δά Παάίοτιπι ἐτία 
τ ΠΠὰ πὰ πλεγίἀ ει, τε! ]α Ποπ υἱτγὰ {πηΐ 
Ρτορτεγ εγαογεηι Πα έταΠ|4. ἡ πάερεῦ μας 
ἰοςα ραγδ εἰσι πα (4επὶ εἰξ αυΐ ρεΐ εἰπα». 
τποπηίξεταπι τγαπίϊε τεγπιίπυπι, δύ ἐπ τίαπι Ροσ 
τί οροττετ ποίέγος μα τ {5 Δα πτεγί οι, 
Ουμι ἰφσίτας {44, τ Π]Πὰ ασαίπηας ἃ ϑγεπε 
Πητς δα εγοεῃ, α]ία πετὸ ετίὰ {πρεταάάδη- 
τυτ ἃ ϑγεης Δα 5:ησυποίίαϊεπι, εἤϊξης οπιηΐ- 
πο τῃῇ!α οὐΐο δά τεγγος Πα ίτΑ Ρ Π{5 τεγπγ - 
ΠΟ5. Αἰ δγεπε πεγὸ δή ξ:αμπίποεία! ἐπὶ πϑσ 
1ὰ (ξἀεςίαι ὃδί οὐϊίησεπια, τοιίἀεπι εηίπι 
ίασητ εχ υαίαον (εχασεηίδ, συτ πα] Δ η1ΕῈ 
αὐ Πὰπὶ απαῖιοσ δζ ἀπςεπτούσπι ροπαζιῖτς 

ΦΥΒΑΒΟΝΙΣ ΘΈΟΘΟΆΑΡΗ: 

καλυσήουσις τὰ ἄκρα ἣν ἠπσείρων ἱκα τῳ 
θῳν, κοὰ συυαγούσης εἰς μύουρον διῆμα, κρὰ 
τοίου πό! μήκους» κρὰ πιλώτους "Τό μεγίσου, 
ὧν τὸ μδὸ ἐπηὰ μυριάσίωψ «τισίίων δὴν, ὡς ἐν 
“π τὸ πολὺ πόρχούμανον ϑαλάῆμ, μηκὲτε 
πλάϑαι διυαμλη, ἡ μέγεθ᾽, κοὰ τἀὼ 
δῥημίαν " Ὁ σ᾽ ἐλαῆον τοιῶν μνοιάσίων ὃν 
οιζόμᾶνον Ὅεἶ ἀοικήτῳ, σα θάλστος'ἡ Ψύχος. 
αὐνῷ γαῖ Ὁ διεὶ ϑτίλστος ἀοίκητον τό τερα. 
πλδύρον,πλάτθ᾽ μὲ ἔχον ὀκτακισιλίωψ, 
κοὰ ὑκτακοσίωμ Ξτίσϊωψο μῆκος σὲ Τὸ μέγισον 
μυριάσϊων σϊωσέκω κοὰ ἑξακισιλίων, δον 
οἰν ἥμισυ τό ἰσεμόῥινοῦ, πλέον αὖ ἔξει “Ὁ λοε 
“τὸν τούτοις ἢ συυωσϊάπως δδι, κρὰ τὰ “πὸ 
ἑἱππαβχου λεγόμϑνα. φησὶ γαρικᾶν’ συν 
θεμνΘ- Ἢ μεγιθθ- φΦὶ γῆς ὅσπτόρ ἄτσον ὅδα» 
σποΐδονης, Τντόύθῳν σὰ στοιέι αι τὼ πῇ οἶκον 
μύας ἀφαέρισιψ. οὐ γαῖρ πτολὺ δεοίσειν πὼς 
σὰ φαινόμβνα δῇ οὐρανίων καθ ἐπάείω τἰὼ 
οἴκκσὶν, οὕτως ἔχεν τίὼ αὐχμέπρησιμ, ἢ ὡς 
οἱ ὕςόδον ἀφ σεσϊώκασιν. ὄντ Θ’ δὴ κατ᾽ ὅδα 
“οὥονη πὶ ἰσεμόλινοῦ κύκλου στεδίωμ μυσ 

οἰάσϊων τογύτι κοὰ ἐποσι οὶ διοιιλίωψ,, τὸ 
σεταρτημύριομ εἰν αὖ ἘΕ μυριάσι δι κοὰ τοὶ 
φάλιοι, ὅθ σίξ ὅξι πὸ ὰ πτϑ ἰσεμόῥινοῦ ἀδὲ 
σου πτόλομ, τυςντικαΐσεκῳ ἑξηκοςὰ Ξασίωμ, 
οἷόν ὅξιν ὃ ἰσεμόλινὸς ἕξήκοντα, ὁ σί᾽ ἀτὸ τὶ 
ἰσμμόβινοῦ ἀϑὲ ὧν ϑερινὸν τηοοσεικον, τε; 
ρων. οὗτθ- σ᾽ δὴν ὃ δι συϊωες γε αφύμι, 
νΘ΄ παράλληλ».συλλογίζετοι σὰ τὰ καῇ" 
ἕκαςα σἠχεήματα, ἐκ τῶν φαινομδύων μὲς 
ρων. ἐν γα προπιονκατὰ συϊωΐω κἂν 
ϑαισυμβαίνει. διότι ᾿ντοῦϑιι κατὰ στὰς ϑὲσ 
οἰνες προσ εἰς, ἄσκιός ὅξιψ ὃ γνώμων μέσης 
ἡμόραςὃ δὲ διὰ Φισυϊώης μεσημβρινὸς, γρέ 
φιτοι μάλιςα διὰ Φὶ σδινέιλον ῥύσεως ὡς 
ἀκ μόδόας, ἕως ἀλεξανολρέας, «ζόιοι σ᾽ ἐσ 

τ σὶν οὗτοι πτϑρὶ μυρίσυς. κατὰ μὲσὺν σὲ “Ὁ δ). 
ἄςπημα, τίὼ συϊωΐιω ἱ4)ούϑαι συμβαίνει. ὥς 
“τ᾿ γὐτόύθῳν ἀδὶ μόροίω πρντακιοιίλιοι, πρὶ 
ἐντι σ᾽ ἐτο δυθείας δέον τοισχιλίους τοίους 
ἀϑὲ μεσημβοίων. οὐκὲτι οἰκήσιμα τ Ὥλαΐε 
ςἰ διὰ καῦμα. ὥςτε τὸ σἹιαὶ πούτων δὴν τόν 
πωμτταράλληλου ᾧ αὐτὸ ὄντα Ὅρ στιὰ φὶ 
κιυναμωμοφόρου 5πσόνας κοὶὶ αῤχίω σῖξ τίς 
θεῶι φὶ καθ᾿ ἡμᾶς οἰκο μδύης τεὸς μεσημξρέ 
αν. ἐπεὶ ὃν ποντακισίλιοι μδὼ εἰσιμ οἱ τῷ σύ 
ἰώπς. εἰς μόβοίμυ ἄλλοι σὲ πῶσγεγόνασι Ῥιοί 
λιοι, ἔϊον οὖν οἱ πταύτες ἀϑὲ «ὅν ὀρὸς Φὶ οἰκομδ 
νης, Ὀκ]ακισίλιοι, δὲ σῖε γι Ὁ ἰσαμόμινὸν δῷ 
συήνης, μύριοι ἑξακισχίλιοι δἰκπακοόσιοι ορῦ 
“ον γαρ εἰσιμ οἱ ὁ τεῆαρων ἑξηκου]ασίϊων» τα 
βάσις ἱκάτης τιβραίωσχιλίων Ο σχκοσίων, 

ὥςτε 

-“----« 



ΤΙ ΒΕ ΒΕ Εν : 
ὥύσε λοιπὸν ἄν αὖ ἀν δὲ ὅρων τὶ οἰκουμλύας 
ἀϑὲ ἐν ἰσαμόβινὸν,νοτιχπιοίλιοι ὀκτακόσιοι, 

ἀὴΡ ὃ ἀλεξαναϊρείας δὲσμύσιοι χίλιοι ὀπττίκο 
σίοι, στοόλιν στ τὸ  ἀλεξανσῆρειας ἐτο᾿ σύθεί 

ας τῇ ῥύσει Τ᾿ νέιλυ, γγαντόϊ' ὁμολογοῦσι τὸν 

ἀϑὶ ῥόδον πλοιῦ. καὐτόύθῳν ἢ τὸν φὶ καρίας 
εἴϑδάπλοιιυ κὴ ἰωνίας, μέχρι τὶ Ρωάόὸς κἡ δυ» 
ζαντίο τὸ βορυῶδρνος, λαθόντες ὃν τὰ σἤχεε 

μαῖα γνώριμα τὸ πλεόμκναγσκοποῦσι τὰ ὑ, 
πο δορυῶρύος ἐπ᾿ συθέας ταύτη τῇ γβαμ 

 ἀῇ μέχρι τίνος οἰκήσιμα ὄξι, νὼ “πραῦὶ τὰ πῶ 
| "ἩΡΚὸ μόδ “ἡ οἰκομψας, οἰκᾶσι σῇ ̓ σσὲρ Ψ 

βορυῶδγύας ὕστιίοι δῇῥ᾽ γνωρίμων σκυθῶν; ῥο- 
᾿ξυλαύοι, νοϊιώπόβοι ὄντες τῆν σωὶρ πἰ βρετανι 
᾿ κῆς χά ἣν γνωριζομλύωψ. Κσῖα ) τὰ ἐπέκειν 
γα σα ψύχος ἀοίκυτᾶ ὄξι. νοζω πόροι δὲ γοῦν 
σῶν τὸ σὶρ Τὶ μαιώτισος, σαυρομάτῇ νὴ σκύ 
θαι, μέλοι δ εώων σκυδών. ὁ μδὸ ὃν μαοσαλι 
ὠτας πυθξας, τὰ πόδι ϑόλίω τίὼ βορειοτά; 
“ἰω ἣν βρετανισίδυ ὕστετα λὲγά, νπχρ οἷς ὃ 

αὐτός ὅξι ζο" αὐκάκῷ;ὁ ϑόδινὸς βοσπικὸς κύ 
᾿πλος, ἥδ ἢ ἣν ἄλλων οὐσῖον ἱσσρῶυ, οὔθ᾽ ὅτι 
| ϑύλυ νπύς ἐς πῆς ὅτ᾽ εἰ τὰ μέλοι σϊδῦρο οἰ 
᾿ σιμᾷ ὄξιν, ὅστου ὃ ϑόδενὸς Ῥοπικος αὐκῖσος γί 

᾿ γετοίε, νομίζω σὲ πολὺ εἶν νοτιὼ τόδου (δα Ὁ 
᾿ φλ οἰκουμῆλες τοόβδας ὁ πεῶσιρκζωου, οἱ γα 
᾿ ψαῦ ἱσσρουιῦ τόν πόραιτόδω φὶ ἑόβνης οὐσῖφν 
ἐχόσ!λ ἐγειν," πρὸς αὐκῶρ πρόκειτοίι Φὶ ἔρε 

᾿φανικῆς πλησίον ἀγρίων τελέως αὐδρώπων, 
κοὰ κακῶς οἰκου ἣν σἦχ ψύχος. ὥςτ' οὐτοχῦ 

᾿ϑανομίζω “ὁ τοόδας Εἶν ϑετέον. τὸ σὲ ἴδαλ. 
λήλυ τό οἵα βυζαν τίου, πόὶ σΐς μαοσαλίας 
“τως ἰόντος, ὥς φησιψ ἵππαρχος πιοδύζας πὺ 
θέα. φασὶ γοῦ οὐ βυζαντίῳ ὧν αὐτὸν Εἶν λό» 
γυ τϑιγνώμον(Θ’ στὼς τίὼ σκιαὺ ὃμ εἰπσον ὃ 
πουΐεας υὐ μαοσαλίᾳ. τό δὲ σῇᾳ βορυδδῳνους 
ἀν τότου διέχον τ Θ΄ στόρὶ δισχιλίας τὸ ὀκτα 
ποσισς, εἰτι οἷν ἐκ τό σἸχοήματ(θ, ὁ ἀῷ μασ' 
σκλίας δὲ “δ βρετανικίω, οὐ τοχῦ ϑτί στον πί 

᾿σἤωνὸ σχ τό βορυῶγνος κύκλος “πανταχδ, 

᾿στολλα χοῦ σὲ τ ακρσόμαν Ὁ’ εὖ αὐθρώπους 
δσυϑέας, καῤτιχῦ τί ττου δεξψσύςται. τὸ ἦδ 
γοὺ ἢ ἀὴ «ελῶρ γραμμίω ἀδϑὲ «ἦὸ πϑβὶ τὸμ 

᾿σπορθμομ τὸ ἀθαύας ᾽ῦἡ ῥόσυμ πόπους ἀϑὲ 7 αὖ 
᾿πό παραλλήλου κειῶτα, ὡμολόγητοίι σταροὶ 
“τολλῶμ,ὁμολογ εν τοὶ σὲ ὅτι τὸ διοὶ μέίδυ πως 
τὸ πτλάγος ὄλι ἡ ἀττὸ δὴ «ηλῶμ ἀϑι Ὁ στορ 
θμόν.οἵτε πλέοντες ἡ μίγισον δίαρμα ἄπο 
Φὶ κελσυικῆς ἀϑ᾽ τἀλ λιδύίω ἄναι ὁ ἀστὸ τῶι 
γαλατικοῦ κόλστου Ξιχοϊίων τορντακισιιλί. 
ὧν. σῦ ἄναε οὶ τὸ μίγιουν πλώτθ' τόϊ 

πελάγους, ὥρτ᾽ ἄπ αὖ τὸ ἀστὸ Φὶ λεχθάσας 
γραμμῆς ἀδὲ τὸν μυχὸν τὸ κόλστον, σῃεσϊίωμ 
! 

Ἂν 

107 

Ωποείτεα τευ οχίξεγδης ἃ ἐο πίη τίς Πα δέν 
τ 115 δα ας πίπούτία! ἐπὶ τ 6111 οὐἐο δ οὐ ίπι 
σεητα.  απία5 αὐ ΑΙεχαπάτία ίη τεξία ρου ἵΝὲ 
{{Ππεητὰ οπληο8 δα ποάσπιπία; πατιίσατίον 
πεπιςοηβτιοηταγ, ΗΠ! ης δαΐεπι (ὐατίος ὃ ἰοηίς 
δα παυίρατίοηῃξ τς Ττοαάςαι ΒΥ Ζαρτίαπιζ 
δί Βουγίπεπείῃ, (ὑδρίεητες ἱσίταν ἰητογι 214 
ποτί(βίπια πος παϊιίσαπει, ςοηΠεέογαηΐ ἐ{ς 
{λπιίαπι σας ἐἢ ἃ Βοτγπεηε ρεῖ τοζξαπι ἐπὶ 
ΒιαςΙπεὰ σαουίᾳ, ΒΑΡ τΑὈ Πα ἔπης, δέ τογπγέ- 
πδηῖ ρατῖεϑβ Πα ίταϊ 5, τας αὐ ἐερτεπιτίο 
πεπιίρεύέδητ, ϑαρεῖ ΒοτυΠεπεπιτιειὸ ἱποο 
Ἰυπι ἐ ποχοίδηί ςοσηίτογεπι ποαί[δίπι δογσ 
{Πα 1ΠΊ, ΠτΑ σίϑ ἐπ αἰ γιιπὶ Ρ οὔτί ’υαἂπι ἡ αυΐ 
{ἀρτὰ Βιίταηηίαπι η οί ἀεπτε υτίτηί οπτηίιπι 
ςοφσποίςαπτεις, ΜΊΑ πεγὸ ρεορτον ἰτίρτιϑ ίη 
ΒΑΡ Δ ΠΠ|4 ἔππε, ΕΠ 5 τέ ρεορίπαιϊονςα δὰ 
Πτοίπηείσρτγα Μαοτίάεπι ποοίςητες ϑαῦστον 
πλαῖος δύ Βεγτῆς παίσας Δα οτίξηταί 5 ϑογτῆδ5, 
Ργιμεα5 πετὸ Ν]δίβι [{|5 ραττεβ ΤΠυ]ε5 ἀπ 
Ιοηί ργορίπηαί(δίπιαβ Βυίταπιΐοο οχιγοπηα εἴ 
ίς ρεγῃίρες, ρεπεβ 4πο5 (άεπὶ εἰξ στπὶ ἃ γί ς 
(Ὁ αἰζοι]5 πορίσαι οἰξίαιι5. ΔΒ α" 75 συίεπὶ 
ΠΓΠΠ] ςοπιρετίο πες σα ΓΒ Ϊς ἐπίπ]α αὐξο- 
ἄδιι {{πεπας {{ἀἀ ἐα υἱπαε οςα μα ίτα δ ἢ α 
{τηΐ, αρί αἰξίιαϑ τγορίςυς Ατέξίςας εἰ ςείταν, 
διης δαΐεξαι Πα ίτα ὈΥΠ ς τεγπγίπ πη, πτΐτο πα 
σίς δά αιπέτιϊπι αοοξάετς ἀὐθίτγου, αυί αὐ ααπὶ 
Ιοπεπὶ ργορίπαυαί, ΟΟἸι ςηίπὶποςτεπῖρον 
τείογίθσας {Π{τὰ ΕἸΥεγπίδπι πἰ δ} Παθεητες 
4υοά ἀΐςαητ, ]ιιε δα ἐερίεηίίσπετη ἀπῖς θ τίν 
ταπηηίατη σοῦ, (γ πε γί τ15 ργογίιβ Πουηίηΐσ 
08 πιαὶίσπὲ ργορτοῦ ἔτίσοτγα Ππαδίταπτίριϑ. ἵν 
τἀαιεπηπει ἢίς ροπεπάππ εἴς ἀγρίϊγον, Βα 
γΑ1ΠΕΠΔυτεηὶ ρεῖ ΒγΖαπτείαπη δύ συσάδπι πὸ 
ἄορεν ΝΜ αίβι] αι της , αὶ Ῥγίῃσα οτες 
ἀεπείπαυίε ΗΙρραγοίνιβ. απ ας εηίπὶ αἱτ σπσ 
πλοπίϑ ταϊίοπεπὶ ΒΥ Ζαητῆ δα] ππηΡταῖη αα πὶ 
᾿Μιαἰϑηία Ῥγεμολ5 ἀΐχέγας, (ίγοα τ απτεπι ρεῖ 
Βοιγνπεπεπι ἀΡ ἢος ἀπ λητίς οἰγοίτον τα τὰ 
ττία ὃ οὐϊίπσεητα εἴς ροίϊει ἐχ ἀἰ δητία Ὁ 
ἵΜδ(β 1 δα Βγίταπηίαπι, ῃἰς ἱπείάεης ἰρίς ρεῖ 
Βοιυπεπεῖη οἰγοαϊαβ αρίσιτπς, Μ]αΪτίϑ δι- 
τεπιίπ]οοίς Ποπηπε5 γείε 5 Ρυτῆ ας, δ ἐς 
πιεητίτι5 εἴς, ΙΝπιὶ ἀιξαπι ἃ ςοἰ απηη!5 {{πὲ’ 
δ δα (τετί δζ Ατμεπασιπὶ δί ἐ Ποα  Ιο ἐπὶ 
εοάἀεπιίαςετε ρδιΆ ]]εἴο,, ἃ πηαϊτί5 σοπίεἤτιπι 
εἰς ΟΟηίαῖ εἰ ἐπεδπὶρεῖ πηεά τ αοάδηι τησ 
ἄο ρεΐασιιϑ ἃ ςο! ἀπηπί8 {Π ἔτείαπὶ εἴς, (Λε 
πιαχίπιιπι πα σαηξ τγαζέαπι ἃ (ΠΑ Πα τη Ὁ 
Πίςαπι ἐππα (αἰ ΐέο 44. υίπῳ πη Πα ἴε: ες 
Παπο ΔηρΠ 5ίπιαπι [τί Δ Πεπὶ ρεϊασί δἔην- 
ταῖς Ὡποοίτοα ἃ ἀἰα πε αὐ ἱπείπια πηι 
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{ἰλά. ἀτπ| π1]ΠΠ|᾿4 (υἰποεηί ας 44 ΝΥ] Αἰ Πἀπὶ 
πιοτὸ ρατςοίοτα, Ν]αίβι! πὶ εηίπι πη 5 ζ ἐπτίν 
ταπτπὶ Πππιπὶἀ Δ Ῥ}ΕΟΚΠΌΕΤΟΕ Ἐμοάοδα 
τεπι Βυζαπτίιηι αἱτρ [τ 4. εἴς ᾿ΜΠΠὰ φαδίαοτ 
ποπρεπιῦπ), τ πιρξάίο πἸασίϑ απ δά (ερίεπ 
«τἰοπέπι(ρεζξει 5 σαί ρεῖ ΒΥ Ζαητίιπι εἰἴ» ἐο 
΄αί ρει Μαίει!απι. Ατεα ἰπτεγςαρεάο αυα ίη 
ἀε εἰξυίῳ δα Βείταπηίᾶ, απ ροτεῖ σοηίο 
παῖε αυα εἰξ ἃ Βγξαητίο δά Βογγππεηξ: {Π|Ὸ 
πειὸ συσαίῳ 44 ΗἸΥΡεΙπίᾶ ἱποοσηίτ εἴ αὐ 
τισι ροηΐ ροίϑίς. Νεφ {{ υἱτετίαβ μαρία {65 
Ρ τῖεβ ἔπι πρεγίουίθ. αἰ 5 οτς εἴτ ορουτε. 
Ὀέτ, δατίβ επίπι δά ςοσποίςεηαα εἰξ ξαρεῖε {15 
εὐείπ αιηξγα Ὁ. τοσίοηίθα5, ααάίαρτα Νίετο 
ἐπ δά (εία τλ11Π{4{2 4, ργοστεαίεηπεί τειγᾶ Πα θέ. 
τ]! πὶ ροπεῖε σσπεηίερατς, ΝΟ ρεγίπάς ας. ἢ 
ῃίβ ἐς αἡΠἰσεητί(οἰπλὸ ροίευϑ εἴϊετ,εα ρτοχί. 
πιὸ λα ἀΠΙσεητίᾶ, δίς δ {Π᾿π πο ρίατα Ὠί5,αας 
Ραιΐο ρίατα, ἔαρτὰ Βυίαπηίαπι ροηξάα πε, 
απ} ἃ συλταοτ. Εείαπι δά ρτπείραπι πεςείν 
{ιαῖε5 αα114 Πε ρτοτοσαίίπα, χυϊαίπιο ἀϊ γἐσίο 
Π65 ΠΕ] εατῦ ἱῃςο]45 ςοσηίτος ίαςετε» ρίαίει, 
είπι {ἰ τ [5 ἐπ μα ίτξε Π{]λ5, το πε ποβίπ 
[είϊτε, πε ςοτηπιοάίτατεϑ αἴειτε σαεᾶι ζέον, 
Ῥιετεαγαπιὶ ἀΠυαπέϊίοπεηι, ἵΝδαι σπὶ ̓ ὲ οπια 
τί Βυίιδηία ἀϊτίοηςξ παθεῖε πα] ἱΠ]}επὲ, περίε- 
χέγαητ, Πα πὶ εχ ἐὰ τεγγογεηι οὐίτί ροίΐς τεῦ 
τ οηῖο5, Πδια οηΐπὶζαηία {{|5 ἔς {25 Αά εἤ οἱ 
ποίϊια ίπουτίατε ροίδίπτπες 118 τᾶτὰ υτ|Π{τ5, 
{{εὰ ροτίεί ξιπ(δξε, ρ΄ ας εηίπι εχ πεξεσα! ἴδιος 
ταςοιμάεζαίειτε,  ὐδυτᾶ ἀρίο! πειε ροῆξει, 
Ἄεαπὶ (ρία ἢ ςορίΔ5 πη ταγε5 ἱπιρεηία, ἐπα] 
ρυφίἀἐιπὶ δ τ αςογυπι εχαζείοηςϑ διιζογαῖ, 
ΘΙυτίσια εἰίαπη αοςεάεγεί εχ δαίαςζιίρι5 ἐπία- 
[{5 ςοτηπτοάίτας, Θοά {{ 464 ἐπτεγ Α! ὰπ| εχ 
ἘΠούία αὐ Βοτγῆδμεης {Ππ|ρροπατυτίραςί 
ἀπ|, Πυοί ἃ Βουγἤπεης δ4 Ἱερτεπιτίοπαϑ εἰξ 
τὩΠΠαπὶ 6. Πυάταοτν, τοτυπι Ὡτεγ 41Ππ|π|ὶ ἢς 
ἀποάεσείπι ΠΗ ΠΠ{{|{24..ς ερεπσεπτύπι, Τ εῖ- 
τίη15 διαζεπι ἐχ ἀΠοάήία ἐπ αὐγαῖς Παρ ίτα, 
1115, εἴ αμΠὲΙαπ|(εἀ ἐςίπι (ἐχοεητα 44, π 
ἀε υηίπετία ἰατίτχο οὐδ ίϑ ἐρφίτγατιιπι πιίπού εἴ 
{εἰ τλ]]Π{4 ττίσίητα αἱ διπῆτο ἐπ (ερτεπιγίοπεηι. 
ἴ οηρίταο δαζεπὶ ΠΏ Π|4 Ἰερτυδσίηία εἴτ ἐτὰ- 
ἄταν, Εος δατεῖπι Ὁ οςοαία ἐπ οχι εἴς, αὉ εχ- 
τγεηιίς ΗΠ! ρπία δα εχίγεπια [ηπτα, 14 σοί 
τὐπι {τΠετίθ 5, τα πὶ παμπίσατί ΟΠ Ρι15 πτεπῇι, 
ταῖιπι εἰς, (πο α δυΐεηι ἱπίτα ἀϊέξαπι 5 
ἀγαίππι μος ἱρία Ιοησίιπο τ. εχ γατίοπε 
ΡΑιλ εἰ ούιπι δα πεααίπο(α! ἐπι ἐρεζίδητί. 
τππὶ πταηί[εἰξιιπι εἰς, αὐ ρας χιᾶὰπι ἀπρίᾳ (ὰ- 
Ῥτὰ Ἰαττἀίπεπι] οησίτασο {ἰτ, Εεγαπί δυίεηι 
(ἃ ςὨ]απιγ {5 ἐρεςίεπι ἔογηιαηι ἱρίαπι εἴτε, 
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διοιιλίωμ παφντακοσίων, δὲ δὲ μκοσάλίαν! 
λαονων.νοϊωτόβα γάρ ὕξιμ ἡ μαοσαλία Τάϊ 
μυχοῦ κόλπον. Ὁ σῖξ γε ἀπὸ Φὰ ῥοδίας ἀδὶ τὴ} 
βυίαντιον σι τιπρακισιλίων που κοὰ να 
κοσίωμ σι δίων, ὥςτε πολὺ αῤκζικώτοβρος αὖ 
ἐΐκ ὃ οἵᾳ βυίζαν τίου τό οἵᾳ μαοσαλίας.. ᾧ σὺ 
ἐκέθον ἀϑὲ τίω βρετανικίω διωατοι συμ- 
φωνέιν Ὅρ! ἀν βυζαντίου ἀϑὲ βορνῶρφίε, το. 
σί᾽ ἐκέθον ἀϑὲ τί ἱσῥνίω, οὐκέτι γνώριμομ 
στόσομ ὧν τις ϑείη, οὐσῖ᾽ εἰ στόρατόδω ἐπι οἱ». 
κήσιμᾷ ὄξιμ, οὐσῖρν σέ; τοῖς ετσαύω λεχθέισε 
φεονπίζειν «πρὸς τε γαὺ ἁδιςημίω, αὐκῷ Ὁ 
λαξέν καϑάπόρ ἀϑὲ δὴν νοχίων μόβῶν, ὅτε 
“ὐὶρ μόβόης αὖλει τρισχιλίων Ξαδίωυ πρῶ“ 
ελθόντε φὶ οἰκασιμου πίθεδγαι πτοσῆκῳν οὐχ, 
ὡς αὐ σούτου ἀκοιβεσίτου τοόδατ(θ’ ὄντος» 
ἀλλ᾿ ἐγγύς γετ' ἀκοιξοῦς, οὕτῳ κα κᾷ »ὐς 
Δ αΐρ φὶ βρετανικῆς οὗ πλείους πτούτωμ ϑε 
σίομ,Ν μιϑερῷ πλείους, οἷον τετηοαπισιιλέους» 
πρός τε πὰς ἡγεμονικεὶς χρεία »οὐσῖρν οὖν ἐΐπ 
πλεονέκτημα τὰς ποιαύτας γνωρίζειν χώσ 

ρας, κρὰ ποὺς οὐοικοῦ τας κοὰ μάλιστ εἰ νήα 
σους οἰ κέῖον τοιαύτας, αὐ μάτε λυτειμ, μήτ᾿ 

ὠφελεῖ ἡμᾶς διωμίαυτοι μησῖῳν, ΟἿ Ὁ οὐ 
σίπλενκτον . κρὰ γον τίὼ βρετανικίω) ἔχων 
διωάμϑινοι ῥωμαῖοι κατεφρόνησαν, ὁρῶντα 
ὅτι οὔτε φοβΘ- δὲ αὐτῶν οὐσὲ ὡς ὄξιν. οὖ 
γοὺ ἰφιύουσι ποσοῦ τμ, ὥς τ᾽ ὑδιοϊια βαΐνειμ 
ἡμῖν, οὐτ᾽ ὠφέλεια ποσαὐτη πἰς,ἀ πα τάσχοις- 
ον.πλέίον γοὺ αὖ ἐκ δὴν σελὼν δῦκῷ πῶσφι- 
ρεῶτα ναῦ,, ἢ ὃ φόρΘ- διώχτοω, συντελᾶμ, 
ἀφαιρουμβύες Φὶ εἰς ὁ «ρατιωτιτὸν σϊαντοί 
νης, ΤῸ φρουρλίον κοὰ φορολογῆσον τἰὼ νπύον, 
πολὺ οἵ᾽ οὐ ἀϑιγηύοιτο “Ὁ ἄχρησου ἰϑὲ τῶμ 
ἄλλων δὴν σπτδρὶ παὐύτίων νήσὼψ. ἐι σἐ πτῶτες 
θείᾳ Ὅρ᾽ ἀ φὶ ῥοδίας μέχρι βορυδδονους σία 

σήματι, ἡ ὰγ βορυῶγνους ἀϑὶ τὰς αρκθυς 
ἣν τυηρακισιλίωμ σασϊίωμ σιιάφημα, γίνε 
σοι ὁ πσαῦ μύριοι σἹισχίλιοι ἐπηχκύσιοι Ξδζ» 
σῖιοι. Ὁ σῇ ἀρ φὶ ῥοδίας ἀϑὶ ἡ νότιον πόβρας 
ὄνῃ Φὶ οἰκου μβύκογμύριοι ξξακισίλεοι ξξακο» 
σιοι" ὥςτε σύμπαν πλάτΘ- φὶ οἰκουμέα 
νης εἴα αὖ ἐλαῆον δὴν ποὶσμυρίωμ, ἀ τῷ νότου 
σῶς αῤκῶν.το σῖε γε μῆκ’, πόβὶ ἐτῆὰ μν 
οισίας λέγυτοι. (ὅδ σ᾽ ὄτν ἀκ σ᾽ύσεως 

ἀϑὲ τὰς αὐαῬλοξο» ἀὸ τῶν ἄκρωμ τῆς ἐξησ 
οίας» ἀϑὶ τὰ ἄκρα τῆς ἐνσϊικῆς,"Ὁ μὴ ὁσθῖον 
“οὗ ταῖς ναυτηλίαις αὐαμεμετοα μϑδο ὅτε 
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σὶ φύτος τό λεχθηύτ θ᾽ τιπραπλόυρα Ὁ μᾶ 
κὸς ὅδι (δὴ 5. εξ Τό λόγου τῶν σπταραλληλὼμ 

χῶν σῶς τὸν ἰσεμόλινὸν σϊδλομ, ὥςτε πλὲ» 

ον ἢ σϊιπελάσιόυ ὄξι τό πλάτους πὸ μῆκθ'- 
λέγεται δὲ (ἰ χλαμυσϑεισῖες πτως ὁ χῆμαν 
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ΤΡ ἜΥνξε 

ἡτολληὶ γοῦ συϊαγώγὰ σόϊ πλάτος πες τοῖς 
ἄκροις εὐρίσκετῇ, (ὗ μάλιστὲ τοῖς ἑασόβῥίοις» 
σὰ καθ᾿ ἕκῶσα ἀὐιόν ἣν ἡμώγιναυὶ μλν ὃν ἀϑὺ 
γιεγράφαμᾶν ἀδὲ σφαερικῆς ἁδιφανέιας πὸ 
χωρίον, ν ᾧ φαιδὼ ἱσ)ού δ᾽ τἰὼ οἰκουμψίω. 
τὸ στὰ δ ἐγγυτάτω οἵᾳ ἣν χειροκμήδ οἴκκ 
μα ἦν μιμούμβνου τίὼ ἀλήθειων σπτοιάσαντα 
σφαξραν τἰὼ γίω, κα ϑιάπρ τὼ κρατήτφομ, 
ἀδϑὲ ταύτης ἄρλαξοντα τὸ τεραάπλόυρου, οὖν 

σὸς τούτο ἰιβῳναι Σ πίνακα “ἢ γιωγραφίας. 
ἀλλ ἐπειδὴ μεγάλας σῖξ σφαίρας ὥςτε πολ 
λοςημόριου αὐτ' σσαῤχον πὸ λεχθον τμῆμα, 
ἑκανὸν γε σϊεξαϑαι (φὼς σὰ πιῶσήπον. 

σὰ μόβα τ οἰκουμθύης τὺ τ οἰκείαν δασῶν 
ὄψιν τοῖς ἀδιβλέπεσι, τῷ μδν διυαμθύῳ κα 
“ασκδυχ(χῶ! ππλικαύτίέω, ὅτῳ ποιέῖν ξελᾷ 
ον ἐσωὴ μέζων σίεκα στοσϊὼν ἐχοίᾳ τίὼ διά, 
μερου, τῷ ἢ μὴ διυαμβύῳ, πκλικαὐτίω ἢ μὴ 

“πολλῷ ταύτης γὐσεεςόραν, οὖν ἀὐιπτἐσίω κα- 
ἴαγρατῆκου πίνακι τόλάχισου πῆ αὶ ποσϊῶψ. 
σιοῖσει τὰ μικρὸν ψνανῖο Ὁ κύκλων, δ΄ τε στὰ 
φαλλήλων, τὸ  μεσημβρινῶμ»οἷς τὰ τε κλί, 
ματα τὸ οδὺ αὐέμος οχ(ῳᾳ φϑρᾶν, νὸ τὰς ἄλ- 

λας σχφορες,νὸ τὰς αίσεις δ) τ γῆς μόβῶμ, 
“τὸς ἄλληλά τε ὁ τὰ δραις δύϑείας γράφο 

μϑνν δ ἦὰ ἥἀφαλλήλωμ ἡϑαλλήλος, ἣν σὲ δρ, 
θῶν πεῶὼς Ἑκάνους ὀρϑα:ς» Φὶ σανοίας ῥᾳδίως 
μεταφόβειν διυαχμψες ὦ ασο δὄγεως ον 
ἀϑιπὲσίῳ ϑεωρούμϑην ἀδιφανείᾳ, σῆμα τὸ μὲ 
γι6Θ“, ἀδὲ τὠὺ πόδιφόρα τε (Εἰ σφαερικίω, 
αὐάλογομ σὲ νὼ πιϑρὶ δῇ λοξῶν κύκλων τὸ σὺ 
θεῶν φουθὺ. εἰ στ οἱ κεσιμβοινοὶ οἱ σταῤ τκά 
φοις τό πόλο γραφόμϑνοι στίντες συιυνδύου- 
σιν ον τῇ σφαίρας πὼς ο᾽ σημέϊομ, ἀλλ᾽ ον Ὅο 
ἀδιπεσίῳ κ5 ὅ διοίσει πίνακι τὰς δὐθείας μὲ 

κρὰς σιωνδυσίας ποιὰν κῶνον τὰς μεσημέρι 
νάς. οὐδ γῈᾺ πολλαχδ τότ᾽ αὐαγκαῖομ, οὐσῖ᾽ 
ἐκφανής ὄξιν ὥς σι ἡ πόδιφόρηα, ὅτω ἡ ἡσύ 
νδυσις͵ μεταφόβομθύων ἣν γραμμά ἣν εἰς ἂν 
“πίνακα Σ ἐπίπεσου,νὸ γραφομάψων δυθφῶψ. 
τὸ στα κὸ ἂν Ἑξῆς λόγου ὡς γ᾽ ἀϑιπισϊῳ πίνα 
κι τὶ γραφῆς γινομῆψας ἐκθηίομδν δ ὃμᾶν σιὰ 
«ἰὼ ἦδ ἐπελθόντες αὐδὶ τ γῆς "ὦ ϑαλάήας, 

“πόρὶ ἧς ὃ σις δύσαντες τοῖς εἰποῦσιμ ἢ γρά- 
ψασιριεπάλθομῆν δὲ ἀδὲ δύσιψ ἡὰ ἀκ τὶ α΄ 
μϑνίας μέχρι Ζ ΚΣ] σαρσϊῶνα πόπωρμ" τυῤ’ 
ῥἑωίας,ἀϑὲ μεσμμξοίαν ὃ ἀξ δυξένο μέλοι 

Ζ» τ αἰθιοπίας ὅρωψ. ἐσὲ δῇ) ἀχνων ἡ ἐσὲ ἃς 
αὐδεύρεθβείῳ ΞΖ γεωγραφησάν ἣν πολύ ζι ἡμῶν 

᾿ μᾶλλομ ἐπεληλυξὼς δῇ; λεχθον ἣν σἤχοημά- 

Σν, ἀλλ᾽ οἱ πλεονάσαντες πρὶ τὰ σϊυσμικὰ 
μόῤν 7 πτὼς ταῖς αὐχ λαϊς καὶ Φοῦττυ ἅψαν 
Ὁ, οἱ ἡ πϑρὶ ταὐαυτέᾳ Ὁ ἑασδῥίων ὑςόναζαψ. 
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ΜΜυΐτὰ επίπιατίτι ἑἰς σοηστεσαείο αὐ ὀχίτε 
τηίταῖεβ ἱππεηίταγ, ργαίειτίπι ἐπ οςοίἜητα] 
Ῥὰ5 δάπησιηα Αοςεάεπείδιι ποδί5. Νᾶς ηἰτί, 
ἀέπηίσίταγ!οςᾶ ἐπ ρῃατίςα πρετβςίε ἀεἰςτί, 
Ρί[πιι15,π᾿ 40 ἤττηι εἴτε τεσγαταπὶ οὐδ επὶ αἵ. 
είπιι5, δί απὸ οροστεῖ ρεγ ἀΐυίας μαδίτατίο- 
ΠΕ5,ΠΕΓίτΑτί5 ἐπιίτατουξ, τεγγαπὶ ργοχίπιδ ρος 
ταση εἴῆςετε, υτί (γαῖεβ ἐπ[ίταίς, Ταΐζερτο πὶ 
εα αυλάήτατο, Αἰηϊτέ ἐπιγὰ {ΠΠ|4 ἐς {{τ οὐ ί5 10 
ὁλγεταρα αι, (ὑπτέγπι οἰπὶ πιασπα Ορὰ Πὲ 
ἔρματα, αι αἰ ζτα ρας εἰι15 ἐ ρ[ αὐτἱπγίς Πτ ραΐ, 
τίσιι5., (ατί5 πεῖ δα ςαρταπάδς ἀπ ας πῃ « 
αἱ ροττίοπεβ, ας διτεηξὲ ργσρτίαπι ἐρεοδητί- 
Ὀᾳυ5 εχ ίθεαηπι αἰρείΐξαπι. Εἰ ηυίἀ ἐπὶ ηυΐ ἑὰς 
[επὶ ροίδίς ργεραίαγο ς Δόξα ππεἰ ἃ εἰς, 8. 
ΑὐτεπΊ,πτΠοη πιαίσγεπὶ ρεάίδιι5 ἄεοεπι Πα, 
Ῥεαῖ ἀίατπετγιιπὶ: ααΐ πετὸ πιίηί πιὸ ταὶ ἐπ, 
πεῖ Ποη ππττο Πὰς ἱπίετίογεπι γι εις ροΙΤτ, 
ἀείςτθατ οροττεῖίπ ρίαπα τα αἱα ρεάστη (11- 
τετα ἱερτεη ὕπι. ρασί αἴ ταπι ἐπίιτι ἱπτογεγίς ἐπ 
ςοπιεγατίο οἰγου] Οὐατη δ ραγα! εἰ συτπι δ πὶςς 
τί Δία πού πη Ρ εν 1105 δί οἰ πγαᾶῖα δ εηΐοϑ δέ 
ςοετεταϑ αἰ Πεγεπτίαβ αἰ[ πο {45 ἔαςίπτιια, δ ραν 
τίτιπι τεγγος {{τι|5 ἱπιπίζεπι ὃ δά ςο] εἤία τὰ. 
ἐἴοϑ ἀείςτδίπια5, (πὶ ράγα! εἰ ογπι ραγαΐ- 
[εἴοβ5 δ τεξζδειπι τε ξγδ5 δα {{145. {πιο οὐζες 
ἐρίε εἰς τά ποτε παΐεας, ἤσιιγαπι ἃς πιὰ 5 
σηϊτυάίηεπι ]ᾶπὶ αἰρείξιβ πιπείαν, ἐπ ρ΄» 
πο ςἀρετῇςίε ἃς τοι πάδπι ἃς (ρα (ΠῚ, 
Ριοροιτίοπεπι ἐς ΟὈ] 15 δ τε είς εἰγου]ς 
αἰςίπγις. Μιειίίαπί πεγὸ 86 Ππσα]45 ρο]ί 
Ραττε5 ἀεἰςτίρτί οπλπεϑ Δ ππιπὶ ἰπ ἰρῃατα {1 Κ 
σπαπῃ ποπαπε. Θεά η ρίαπα τα] ρατας 
τεζὶδβ (ΟΙ απιπτο (ὁ πιειίααηδ5 ίλςετε ςΟ ΠῚ» 
πἰΠΠ] τείεσε, Ηλι επίπι πος πεςεατίαπι 
ΡΙυτίθιι5 ἐπ Ιοςίβ εἰς, ἢες τι οἰγοαπίετεητία, 
ἀρρᾶζεῖ. ἘσάεπὶπΊοόο δ ἱπο!πατίο,ςιαπι ἀε- 
(ςτίρτίοηςε5 ττδηβίσγδητιγ ἐπ τα α]δπὶ ρ]4 5 
ΠΆΠῚ 5» δ [πέος τεζία ἀεἰςείδαπειν. [τἀητε ρ- 
ίλπι ἀείηςερ5 τατίοπειη τη ππὰπὶὲπ ρΙ.πα τα- 
θυϊα ρίέξυτα ςοηξεέϊα ἐχροπεπιαβ, [ ςοπιι5 
[ται σπ| τεγγαὲ ράτίεπὶ ἱρί{ απο » ρέγασγα- 
Ἐετίπηις δ πγατί5, αι ἦς τὰ ὃ παιγαπιίθιι δ 
(τερτουίρ5. Πάεπι ΔΒ! εαπιι5. Βεγιςηίσ 
τῊ115 Δτἐπὶ εχ Δυπγοηία ἱπ οσςαίυπη υἴσιε δά 
ϑαγαϊηίαπι τγαόξιις Τ γίγῃεηί, δύ ἐπ πτετίά ἐπι 
παίάέπταρ Ευχίπο πα δά Ἁετῃίορίες (εί- 
πλίηοβ.. ἵΝεααε εχ ἐξίογίϑ τέτγα (τε ρτοτίδια5 
Αἰίηιεπι [οἰ γερεῦίἐ5. σαί ἀπιρ! 5. αὰπι 
π05 ἀἰξεα ρεγπιεδιιενίς ἰατογια}14Δ. Οὐ ας - 
τὸ ος(ἀεητίβ Γεσίοπίβ ηᾶγε δά οτίπτ, οὐεητίβ 
ἰοςα πεηυδηϊάπι ἰαπτοροῖς διτίσογιητ: σαί 
αὐτοπι ςοητγὰ; 1Π Οςο ἀαΠί8 {5115 εἰ ον ἐὸ 

Κ ε 



τιο 

ΟΠ εαπῆτὸ συοίβει εροτείοης [{π{Πὲεοτ ἴς ἂν 
δεῖ, Ἀτησί δύ 10 δύ πο5 αταάίτα ρέσγα ρογοίρίν 
ξητος, σΟρήϊληχι5 ἔοεπιδπῃ ἃς τπδρηϊἰτιεἀίΠ Επὶ 
τεἰ αυιλπέβ πατατᾶ, α18}15 δί φαᾶτα {τ εο αι 
ἄεπὶ πτούο ηπὸ εχ (ἐπε }Π{ππὶέπτε! εξ Α] 18 
ἐπτε! εξ ςοτηροιίς Είραγαπι οπίπι δ ςο]ὸ 
τεταὰ ὃ πιασηίταίηξ ροπιί,οοτγοπι συὸς δζ 
τας δί[ςςῦ (επίαεἐρί, ἀεπαποίᾶτ, χ ἢϑ ἐπ 
τε]! ςξτι5 ςσοπιροπίςροιῃί οοσηίτίοηδ, ὃ πὰ. 
φηατῖ σαί ἐπὶ ἰογπιαγῦ ἰρίαττί ρατῖ68 ἰξηξα5 
ἑηταςτα, Τ᾽ οτ πετὸ εχ [5ν{ητε}Πςξξπι5 ἀτΐρο 
πίτ, δίς φιπίάσπι δζ υτί ἀοοίϊες ἐρεξίατουίρ. δί 
ἴοςα (ργουτ αι εὐ] ρεῖ 4! πετίλϑ τειγος ραύσ 
τε )ρογιασᾶτίθι5.{πατί (ΠΡ. σγε ἀεητεϑ {Π 
τπᾶπ| ςοπίξγιπεπε ἀε(ςγρτίοπεην παίσευῇ οὐ- 
δί5 τετγατ αὐροςε, σατη ὃ ἐχεγοίτα ἀζοσε5 
οπιπία αιίάσιη ἱρῇ ςοῃςίατ,(ς αὐίῳ ποηϊταν 
αυᾷ αἀίτητ απ ίπηπτο Ρ εἴ 4105 Ρἢ ατίπια σεν 
ταπε, Πἀς πυποήβ δἀῃίθίτα, δ ρτὸ αὐτά ίτ5 δον 
«δπιοάληϊος πιῇ ἀοτα, ἀἰπλίταπε, (Οἱ αὔτίον 
ἴος αἰάεητος ςοσηοίςοις εχ πτατ,αυτίϑ {π64 
εἴπ Ροτίπιίτσυς δα (οἱοπείαμη σαρεΠεηάδπὶ 
ἰοησὸ ριαἰαηπτίοσ εἰς οςυ]ο. ᾿Ν]αχίπισ αὔτ μα 
ἐπ5 τετατίς Ποπιίποϑ ἀίΐςοεῖς αι ἀε Βγίξαη, 
πία ροίτητς, ες (Τεγπιδη 5. δύ ἑητγα δ οχίγα 
Τλαπυθέσπι μα οἰταπείδτι5, ἀε (Ποτίς5, ἐς ΓΕ γε- 
τῆσσετίς, ἐς Βαίξαγηίδ5.Ἰτοπὶ ἐς (ὐλπςαίσπι ίη. 
εοἰεπείδας, αὐ ΑΙδατ 5 ὃ Η δ οείβ. δε ἐπ υποίᾳ 
ταὰοτὸ πιπτ ποθίές ἃ τεύσηι Βασι ίςατσττο [(τί- 
Ῥτογίθιιϑείη χαίρ. εἰς Δτισιίπυ5 Διροί!οὅος 
τυ, ααα {ΠῚ ἀπ ρ 15 φαάπι πλαΐτί Πρ εζατῖιον 
τῦτ, ζ ἀς Εἰγιςληία, δέ Βαξέγίαπα: σαίπ δύ Εο 
τλῃ 5 Πρ οΥ [οἰ ἑςεαι Δταρίδαν ἱπιγαητίθι15, 
οαΐα5 ἱπτρογαῖοῦ ογαξ π|γ ἐπί ρη 5 ἀπιίοίτία ὃ 
«οπίαπεταάίπε ποδίς5 ἡξαίποξ5 Ἀ εἸ ἐπ 5 (Π4] . 
1: χ ΔΙεχδδτίς πτεγοατογίδιιβ, ἰδῆς ρεῦ ἵΝέ 
ἴυπι ἔχ ρον Α ἀτίατίςαπι Πστι αἱ» 1η ἰπάίαπι 
παι σαητίθα5. τος οατπία Ιοησε πτασίβ μὰ 
{τ «τατίς τηοστα! τ15 συ άπ πγαίοτίθ, ποίγί5 
ςοσπηίτα ίαης. (τ (1Ὰ|{π| ἰσίταν Δι εσγρτέ 
Ρταίεςίαϑ εἴτε, δέ υίαν ςοπγίτε5 αὐ ϑγεπεπὶ 
ἃ τεγπιίποβ Δειίορίο πίῳ αἰσεηἀοτίπε, ον 
ςερέπι5 πα 165 σοπίαπι ἃς αἰρίητί ες Ματίς 
Ῥοτία δα [η Δὲ (τα είιι5 ἐπαπιίρσαίίο : οσἰππὶ 8} ἱ- 
Ὠϊτίο ρδὰςί θτο! επιαί 4ΐς τεσ 5 παπίσαγε ΡΥΟΥ 
ἴυ5 απαεγξτηες πιετοαίοσία [ἡ ἀίο ποίζζατε οἱ 
πεῖ, Ρυίαχαί σίταγ οἵ πιαχίπιέ ρεςσυϊίατία ἔπητ, 
δύ λα (ςἰεπείατι εἴα πγΡλΠ85 πεςοτατε5,[οΥ 
πιδί δ τηλσηίτααίηεηι Ππιρ] οίτεγ., δύ αὐ ἤς 
ἄΐσαπι ἐπιτοίξίσατο, στο ἃ αυίά πιά οὐδέ ἐς 
ἐστί ειάί τα υ]ααὶ ποίσῃ 5. Ππλ1} ὃ φυλ]{5 
εἴ, δζ φιοῖα τοτίῃ!5. τείτος ρατ5 ἀεπιοηϊεαῖ, 
μος αυίάςξῃν ρτορυίσῃι οὐδέ (τε ρτοι εξ, 

ΦΤΕΑΒΟΜΝΜΙΒ ΦΈΟΘΟΒΑ͂ΡΗ. 

ὁμοίως σ᾽ ἐχει κοὶ πόδ δν πτὸς νότομτὸ τὰς 
αῤκτους. Ὁ μϑὸ τοι πλέου κἀκένοι κοὰ ἁμεξο 

ἀκοῇ σταραλαβοντόῦ συυτίθεμθν, κοὶ πότε 
«ὗμαὰ κοὶὰ Ὁ μὲγιθθ.- κοὶι τὼ ἀλλίω φύσι "» 

δητοία κοὰ ὁπτόσμγτον αὐτὰρ βόττου ὅν τόρ ἡ δ᾽ 
αἰνοια ἐκ δὶ αἰ δα ῦν συωτίθεσι τὰ νοατά. ο,ἢ 
μᾷ γοὺ κοὰ χρόαν κοὰ μὲ γε’ μήλ᾽, τὸ ὁσῖ» 
κίω κοὰ φίω τὸ χημὸν ἀστοεγγελλῦσιμ αἱ αἷ- 
ὧδήσεις ἀκὴ τού ἣν συωπίθησιψ ἡ διαύοις τίὼ 
δὶ μέλι νόμσιμ,κοὰ αὐ δὲν δὲ δὴ) μεγώλωμ δῷ 
μά ἣν τὰ μόλῃ ἡὰ αἰόϑησις δρᾷ, ἡ οἵ᾽ ὅλον ἐκ 
Τὴν ραθον δ ἡ διαϑοια τίθασιμ, οὕπω σὲ τὴ οἱ 
Φιαλομκαθέϊς αὐαβοσίν, ὥςπτόβ οαὐδϑυτηρίοις στῖν 
«δύσωντόυ' τοῖς ἰσϑῦσι κοὰ; πλανεθᾶσιυν οὖς ὦ 
ἔχυχε τόπους» ἄλλοις κατ᾿ ἄλλα μόβη γῆς, 
συωτιθξασιμ εἰς γ᾽ διάγραμμα τίν Φὶ ὅλπε 
οἰκουμδύης ὄψιν. ἐπεὶ ( οἱ Ξρατιιγοὶ παύτος 
δὴ αὐτοὶ πράπουσιυ, δ ποανταχοῦ δὲ πτίρει 
σιν, ἀλλ εὶ πλεῖστ κα τορύδσι οἱ! ἑπόδωψ, ἀγγὲ 
λοις πιςδύον τοῦ, τὼ πτὸς τίὼ ἀκοίω σχπίμ 
στον τοῖο οἰκείως τὰ πεωσάγματα ὃ σῇ ἀξιῶῳ 
μόνος εἰσίφναι εἷν ἰσδυττις, αὐαερέϊ δ: τ ἀκοῆς 

κουτήρμον, ἥ σις πρὸς ἀϑιςαμίω ὀφϑκλμδ τεῦ 
λὺ κρξῆὔνν ὅδ. μάλισοι σΐ οἱ νει ἔχοιγν ἄμει 
νου αὐτιλέγειν πϑρὲ δὲν 5] βουτανας τὸ γιρ 
μανὸς κοὰ «ἦν πιϑὶ τὸν ἴσρομ., πούς τε οὐ τὸς 

Ἃ σιν ὮΣ τ ᾿] Ε ᾿ κ ΄ 

κοὰ δ Ἐκτὸς γετας Τεγκοὶ τυοιγόταςὁ δ 
στέρνας. ἔτι δὲ οδὸ ττόβρὶ τὸν καύκαίο, οἷον ἀλ᾿ς 
βανοὺς κοὰ ἔξηρας. ἀπήγγελτοι σῇ ἡμῖν κοῖς 
«ὑοῦ ἣν σὰ παρθικαὰ συγγοαψαύτων ἥϑται 
οἱ ἀττολλύσϊωρομ “ὃν ατεμειτίυ , ἃ πολλὼμ 

ἑκᾶνοι μᾶλλον ἀφώρεσαν, πὰ -τϑϑἿ τίὼ ὑρ» 
κανίαν κοὰ τἰὼ βακβριανίώ, δί᾽ τε ῥωμαέωμ 
κρὰ εἰς τἰὼ συσϊαίμονα αῤαβίαν ἐμξαλλόν» 
σων μετὰ τραπιᾶς νεωεὶ, ἧς ἡγέτο αὐὰρ Ὁ.» 
λος ἡμῖν κρὰ ἕταῖρ- αὔλι: γαλλορ. ποὺ δὴν 
ἐκ ἀλεξανδἤρειας ἐμπτόρωμ φύλος Ἡσῖν πλα 
ὄντων οἷα πτϑινείλε τὸ τό αραβία κόλστου μὲ 
χει διὶνδικῆς, ἃ τολὺ μᾶλλον νὸ ταῦτα ἔγνω 
«τὰ Οϊςναῦ ἢ ποῖς τὼ ἡμῶν. ὅτε γοαῦ γάλλος 

ὑπῆρχε φὶ αἰγύσησοσιιωυόντες αὐτῷ τὸ συν 
ναβαντες μέχρι συζιώκς,»ὁ Ὁ αἰθιοπίϊζη ὁρῶν» 
ἱσορδμϑιν ὅτι νὸ ἑκατὸν νὸ εἴκοσι νῆδιν πλέοιρν 
ἐκμυος ὅρμου πρὸς τίὼ ἰνδεκίώ.«πρότοβον ἐκ 
τὰν σηολεμαϊκῶν βασιλέων, ὀλίγων παντάκς 
στάσι ϑαῤῥοαῦ ἣν πλεῖν, νὼ τὸν ἱνδικὸν ἔμιστὸ 
ρδύεϑιι φόρον τὰ μδὺ ὃν πρῶτα κοὰ κυριώ 
σατα κοὰ πες ἀδιςήμίω νὴ πρὸς τὸς χέραφ. 
σὰς πολιτικοὺς ταύτος, σῆμα κοὰ μὲγοθ’,, 
ὡς ἐπε» ἁπλούστετα ἐγχειρεμ,» πίον εἰ 
δὲν γιωγραφικὸυ πίνακα, συμηϊδασίμλοι 

Φὰ ὅλης 

γῆς ὅδε, δ μᾶν γοὺ οἰκϑον Ὅρ᾽ ̓ μκυ τ. 
ΓᾺ 

σὰ κοὰι τὸ στοῖομ Τί κοὶὰ στοσὸν μόν!’ 



ὙΠ α ἘΞ ΠΕ Ὁ ΥΙΝ νὰ ς; 
“»σἜ “ϑνὶ ὅλῆς ἀκοιβολογ ει] φὶ γῆς, κοὰ 

ρὲ ασονσϊύλου στανος ἧς λέγομδν ζώνης, 

ἄλλας ζινὸς ἀδιοήμης ὄτην, οἵου εἰ πόδιοικετοίε 
κοὰ ἡξ] ϑάτόλον τεταρτημόρίομ ὃ «πόνοῖν» 
λθ'.κοὰ γοῷ εἰ οὕτως ἔχει οὐχ “πὸ τούτων 

γκοἰκᾶται ἥν ταῤ ἡμῖν, ἀλλ ἐκάνίω ἀλλίω 
οἰκουμθίω ϑετίον ὅπλ ὅξι πιθανόμ. ἡμῖν 
δὲ τὰ οὐ αὐτῇ ταῦτα λεκτίομ δι σία σιχλαᾳ 

μυσϑεισὲς σῆμα Φὰ γῆς Φὶ οἰκουμῆψας, οὔ Ὁ 
μεδὸ πλάτ- ὑυογράφει Ὁ μέγισον ᾿ σὰ πόϊ 
νέλου γραμμὴ, λαβοῦσι τίὼ αῤχίω ἀκ τῷ 
σα Φὶ κινναμωμοφόρου πταραλλήλου͵ κορὰ φὶ 

ἣν αἰγυτῆίων δἶν φυγάσϊωψ νήσου, μέχρι τόϊ 
«ἴα Φὶ ἱδϑνες στχραλλήλον. πὸ δὲ μῆκ)", ἁ 
ταύτης πεῶς ὑρθὲς ἀρ Φὶ ἑασόδας σἤᾳ «ὦ, 
λῶν κοὰ τό! σικελικοῦ πορθμοῦ, μέχρι Φὶ ῥο’ 

σίας κοὰ τό ἰοσικοῦ κόλπον, σοι Ὃν τοιῶς 
ρον ἰοῦσα, τὸν διεζωκότα τίὼ ἀσίαν, κοὰ κα 
σαςρίφοντα ἀδὲ τίὼ τῶαν ϑάλααν, μετὰ 

β ξὺ ἰνσϊῶρμ κοὰ ἣν “σαὲρ φὶ βακτριανῆς σ κυ. 

᾿ βῶν. σῖε σῖη νοῖσαε σπταραλληλύγραμμόμ πὶ, 

οὐ ᾧ Ὁ χλαμυσϑεισὲς σχῆμα εγγέγρασῆκε οὕ»; 
᾿ Ζῶς, ὥςτε ᾧ μᾶκΘ- Ὅο᾽ μήκει ὁμολογεῖν, κοὰ 

δίον ἄναε τὸ μέγισουμ, κρὰ ὁ πλώτος Ὅρ᾽ πλά 
σειν Ὁ μϑὸ σὴ χλαμυσδεισὲς σῆμα» οἰκουμξ» 
ν» ὅξι, Ὁ σὲ πλάτι΄ δοίζεϑοι ἐφαμᾶν αὐφὶ, 
σταῖς ἐοιέτοιις σσαραλλήλους πλόυραξς, τοῖς 
δεοριζούσαις δ ν οἰκήσιμον αὐφὶ, κοὰ πὸ (οί. 
κατορν ἐφ ἱκάώτόνα. αὖ τοῦ σ᾽ ἡσων, πὼς αβ- 
κτους μδν, ἡ σὰ φὶ ἱόῥνης, τρῶς σὲ τῇ σίακεν 
καυμδύᾳ, ἡ σΐᾳ φὶ κινναμωμοφόρου. αὐτο 
σία πτοσεκέαλλόμαναι ἐπί [ες τὰς αὐαλὰς, 
κοὰ ἀϑὶ τὰς σϊύσεις μέχρι τὴν αὐταιρόντοων με 

ρῶν φὶ οἰκονμῆψης, τιοιίσουσί τι τταραλληλόν 
γῥαμμον πὸς τὰς ἀδὲ (δυγνυούσας σα τῶν 
ἄρκτων αὐτάς. ὅτι μδὺ οαὖ οὐ τούτῳ ὄδψ ἡ 
οἰκουμβλη, φανόδὺ ὁν ἐκ τὸ μήτε πλάτθ-: 

αὐτὰ το μὲγισον ἔξω πίσηειν αὐτόν, μήτε Ὁ 
μῆκθ΄. ὅτι σ᾽ αὐφὶ χλαμυσϑεισὲς ἡὸ αμά 

 δδιν, ἐκ τό τὰ ἄκρᾳ μνουρίζεν τὰ πόϊ μή» 
Ἀκοῦς ἑκωτόμωθον . κλυζόμδνα σί ἀκ φὶ ϑα- 

λάῆας, κοὰ ἀφαιρῶν πὸ πλάτους. ὧδ δὲ α 
σίδλον Ἐκ τῶν πόδιπλουσαντων τό τε εὗκ 
᾿μόϑῃ, κοὰ τὰ σὶυσμικα ἑκατόβωθον. φὶ τε 
γοὺ ἰνδικῆς νοτιωτόμαν πολὺ τίὼ παπῷ“ 

βαὐίιω καλουμϑύίω νῆσου ἀγφαίνουσιν,, οἴ“ 
κουμβύζω σι κοὰ αὐτοιίρουσαν πῆ δ αἰγυ- 
σηϊωμνήσῳ, κοὰ τῇ Ὁ κιννάμωμον φόδούσᾳ 
γᾷ. τίω μδὸ γα κράσιν δῇ ἀδδων σταραππλη 
σίαν ἄναε τῆς τε μετὰ τοὺς ἰνόνὺς σκυϑίας 
σῆς ὕςάτας, αῤκτικώπορα ὅτι τὰ κατὰ Ὁ 

φύμα τῆς ὑρκανίας ϑαλαήης, κοὰ ἔτι μᾶλ- 
λον τὰ κωτὰ τί ἱσρϑνίω, ὁμοίως δὲ κρὰ ποῤὲ 

ττίι 

Τετοτα πετὸ τοῖγὰ δοσυζαι ἐαζαγο, δ ἀς {ΠῚ 
τ15 Ζοηξε πὶ αἰ ςίπηι5 ΟΠΊηί ἐροπαάγο τιοῖ 
ἀοτίο,οιμ6Δπ| αἰτογίαϑ εἰξ αἰ ρ! πος: Ποτέ 
Παίταπτατ δ ἰεσπη ἃ αἰτέγαπι ραίτεπι ηϊατ- 
ταπη ἱρίε (ροπάγ]ι5. Ετεηίπι ἢ πος (είς ποάο 
Βα ας, μαι (λπὸ ἃ ποῆτίς Πα ίτατατ η ςο] (5, 
{(εἀ Π1ςΦ «Γ;.5 Ροπεπάμ5 εἰξ τέγτγαγαπι οὐί5. 
ηυοα ρτοξεέϊὸ στε ίδηςε εἴς, Η ας ας τε πα 
ἱρίᾳ (απὸ, αἱςί ἃ πορί5 ἀεδεπε. Μαπαΐ σετὸ μα 
Βίτα  Π 5 ἔογπια ἢ] πιγ 415 ἰρεςίς ρτς ἔς ἔεττ, 
ςαΐαϑ5 [ατιτἀ!Ποπ πηαχίπηᾷ ΠΠεᾶ ρευ ΝΠ ἀ ες 
{τ έτ, ρυίποίρί αὉ οἰπϑπηοπηίξεγο ρᾶγα! !οῖο 
ςλρίςη 5,  8Ρ ἱπίαϊα σχυ]ᾶ Δεσγρτίονα, υἱῷ 

Δα εαπὶ αὶ εξ ῥεῖ ΕἸΥ θετγηΐᾷ ρᾶτα! }ο], ΓΘ α- 
οσἰταάοδῦτ Πιιίτι5 οἰ] πη α ἃ 4 τοί τ 4! Ππεπὶ Ὁ 
οσσαίι ρεῖ ςοΙ αππη85, δύ ρετ ἔγετιπι δίς! απὶ 
τίσις δα ἐ Ποίδπι δ {{π|τπὶ {Π᾿σππὶ ρεπες 
Ταυταπὶ ργοστεῖϊα, αἰ ΔΑΙΐαπι ρεῖ ΞΟ πα5 4 
{ίπσαίτ πα οτίξηταῖς σεύσοῆς ρελφσιβ ἱπτοῦ 
Ιπ 405 δ εο5 υί α]ττὰ Βδέϊτίαπαπι (αητ 5ογς 
{Π45. [πιο] Πσατίσίοροττεῖίραςείστη «ποσί 
ΡΑγΆ}1ε1α ἀεἰς παι {πελ,ΐπ πο ἤσιτςε (85 
πὶγ (5 ἰαςίε5 ἀεἰςτίρτα ἐο πιοάο ἤτ απο Ιοπ 
σίτα πε] οησίτα ο ςοπίεπείατς, δύ ρατί ςαιτα 
ταῖς {{πηαχίπτιιπγ,ας [Ατίτιια ἐπι [ατίτιο. Είσι 
τὰ [Δ Ρ δα ςἢ]Δπὶγ «15 ἰρεςίεπι Πα ίτα Β]Π15 οὐ 
ΐ5 οἰϊ. Γ ατίτιι ἀπο πὶ πᾶς Ὁ ἱρίία5 τογπλέηδυί 4{κ 
Χίπη5 ρεΓ ρία ράτα!} εἰ  ΙΔτοτα υτίπηα, ΠΕ ρᾶΓ 
τεπΊ εἰτι5 πα δίτα δ Π6πὶ ἐπα τα Π επιόρ υττίπ 
΄ας αἰΠίποιμτ Η ας αιπά ἐπὶ πετε πη δα (6- 
Ρ(επτγίοπεπιρεγ ΗΠ ΒεγηΐδπΊ, αἰτοῦ δ6 τουτίσ 
ἄΔπι ρεὺ ςἰηαπτοιηίξεγατη. ΕἼδς απτεῖη δα οὐσ 
τη δ οςςαίαπι ἐχροττγοζία τς σοπεγὰ ἱπίασ 
σοηῖεβ οὐθίβ τοῖος ρᾶττοβ, συοά ήδη εἰπεῖ - 
επττητ5 Π{Π|εἰ5 ἰρ λοι 26 ἐα5 ἱρίαβ σας ΡΕΥ 
ἱερτεπιγίοηεπι δα! απόϊα ἔπητ. ἐπ ἢ ος διιτεπὶ 
Βαθίτα δέ ἐπὶ ἐΠξ ςοηΐζας εχ ἐο, σι πηαχί- 
Π1Δ ἱρίτι [τίτ ἀπί5 Ραγ5 ἐχττὰ 4 πῦ ἐχείαίτ, 
ΠΕΦ Ισρίταο. (Λα πετὸ ἐρίπις ἔοσηνα ςἢ 4 
ΠῚΥ αἱ5 ἐρεςίσπη ἰγαεῖ, συτα εἐχιγεπιίγατεβ Ιο ἢ. 
φἰτι!Πεπὶ πλίπου δ. ατγίπ Ππίαπττογπηίηίβ, 
τηλτΐ5 ΔΤ τῇ ἱππα πἀδτίο ἸδττΠἰ5 ραττε5 δας 
παῖ, [4 (ἀπὲ ροτίρίσαστη εἰ εχ ἱρίις συ δον 
τίεπιί5 δ δος φητίϑ τγα ζει τυ  ᾧ παυίσα 
τίοηίδι5 οσἰγοιπιίοεγαι απ ἱπία]!] τα πᾷ τιον 
ςάππι5 Ταρτοθάπεη ἕη αὐτᾶ Ἰοησὲ π͵ᾶσία 
αυάπι [η ἀίδηι (ρεὐΐαπτειη οἰϊεπαῦι δύ Πα ῖτα 
τί, ὃ σοηῖγα Δ ἐσυρτίογαπι ἐπί] πὶ δ τεγγὰ5 
εοἰπαπι πετᾶ ἀττο "Π} , Δ ετί5 ἐπί πη τ ἡ παΐ ἐπα 
εἰς τἐπηρετίςξ τας Ἔχτγεπγο υἱτγὰ [Π 05 8.γ- 
τΠία :Οἰξίατη ααὸ Ὁ πτατίς ΕἸγγσδηΐ τη σίβ δά 
(ἐρτεπιτ οηπὶ πεύσετς, δέ ἈΠ τις ἈΠῈ ρ] 05 τγὰ 

ἐἶπ5 ΕἸγδεχηίας, ρατίτοῦ αὐτεγῃ ὃ ἐς ρίλρα 
2 της 



τιΣ ςΤΑΙΑΦ ΟΥἿΌΙ ς 

τίλῃ5 (οϊσητῆας πιοπγοτατι ϑίρσ Παπὶιτ πὶ 
οτδίβ οςοαίπί ρεορίπαυΠίηγα ες ΗΙ ραηον 
τὰσπι Ρτοπιοηγογίιπι σαοα ϑασγαπι ποςᾶτ, (4 
σαυοά(πθήςίτος φαοάδπιοάο ἢ πεα, απ ρεῖῦ 
(λάς5 εε (ὐο᾽πιη45 ἀπποίταν, δ ρετ γείαπὶ δ. 
ουΐπι, δ. ρει ᾿ἐ ποάίδπν, σίσηαις επίπι αἰς 
ὃ. μοτοίςορίδ; (4 εἰξ ποτγατῆ αἱρείξιις, ζ υεη 
τοβ τος ποιΐατη ἰεγεητοβ, ξζ ἀίεγαπι δύ πο- 
ἐξίααν πια χίπγαγιτηι ργοΠ χίξατεβ, ΕΠΤΟτατΠΊ ἐσ 
Ὠίαι σιαττοτάςςίπι 465 ας ποζὲεβ ὅασίπο - 
ἐπίαϊες δύ ίη (Ἰαάίτζαμα δ ἰη ΕΠ Πρ αηίας πγατίτίς 
πα (ρεζέατε τες ητετάμπι. οι ἀοηίμπογείεγε 
δῦ εχςοϊίο χυοάαπι ἀοπροίο ἐπ αὐ, ς 
Δ Ὠίίος Ιοςί5 φαλάτίπσεπει ἀΠ1ατ δα τα, {{ε]- 
ἴδτι ίε υἱά τς, αυαπι (απορ πηι ἐρίσπ (υἱρίςα 
ταὶ Εχ πος ρα! πὶ εκ ἘΠ ρηία ργοστεῖ, 
ἴος ἱπ πτεγίἀίεπι ἱρίαπι (ρ εζέατε σοπῇτετί, δέ 
εχ ἱρί η (ὑπίάο ᾿{ποτία ἀεῷ ρτοίρεξυϑρε 
εὐἴλπι επίπι Εσοχί πὸ πταΐτο αἱ 5 μαδέϊαςι- 
1ἰ5 αἰιίοτειη εἴς, αο εχ ίοσο σαὶ ΕΠ ὕλη 
Ριυμππτπταυριί ΟΠ απι, ἐπίτασις, [ὰ ΒΕ Ποιά ίαςο τὲ 
τοςσέσιαις (ὐαίιμη εἐχίξεες, πα φαο (Πα 4ε5,ες 
[ϑυστέτι5 πιαγίτίαταττι ἐπ 46 αὐτά !ς5 ραῦῖεβ ἤᾶ 
αἱσαπείρα ίαςες ἃ [τίςα, Βαί:5 πεγὸ οσοίάεῃν 
(Αἱΐς αταχίπχοτεαζει5 »Ῥαῖ5 ραίσαδηῖε (Ἰλ 668 
πιᾶσίς ργοσπιίς. Γ)εμίης ἐχετεηγίταίς σατη 
ἔεςίτ δησαίζαπι,,« Οτέι τοςς τ, ΔΓ 1Π|. 
Δς ἀϊϊαταῖ ραι!ατίπι φιοδά δα Δ ειμετίοβ ἄς 
τἀίορα5 ἀρρίίςας, ΕἸ  αἰττεπὶ (ὑαετΠασίπεπί!5 
τερίοῃίϑβ υτέπιί ἰασεηῖ Οἰπαπιοπηςγογαπι κ 
πιελῖη αἰτίη σεηίε5, Οοητγὰ πεῖ ἃ ϑαςίο παυΐ, 
Φδητί. ργοπισίοτίο πἰφ δα πὔςσιιραίος ἄτα 
Ῥτοϑβ ἐπ ερτεπτγίοηξ εἰς παι σατίο ἀεχέγα 
{πταπίλτι πα σεητ 65, ἐὲ εἰίαια δα οὐτιπὶ τοία 
οΡταζιπι εἴπ οίεη 5 αασπίαπι υἱῷ δα Ργγεποβ 
ἐχίγεπτα 715 ἃ ()ςελπαηιτογπηίπαηζαγ, Ε]ίς 
οςοίἀεηταίς5 Βυίαππίς ρατίε5 ἐτεσίοης δία 
ςεἐπι δα δαυίοηςηι, Εοάςπὶ ετίϑι πιο ο Δτν 
ἐαθτοϑ εἴϊε ἃ (ερτεπίτίοης, αείβ ΟΡ οη εις 
ἐπίαϊες 145 (ὐα ΤΠ του 445 2ρ ρεἸΔητ, ἃ ρεΐασο 
αυοάαπιπιοίο πῃ Βτίεαπηίςο οἰίπιατε σοηίτί, 
ταῖς, ΤΊ παετίσίσαν, σαδηγαηι ἐχετεπγίϊατεβ οὐ 
Ῥί5 τετγαύαπι ρεῖ Ἰοπ οί τ ἀπ επι ἐχ σἰγοπηξα- 
ἱορείασο ίη δησπίξαγη ςοσαηταν, (απ πεγὸ 
1115 ἰογπια εχίταΐ ἐπ πηίπουίαπι ἀϊ115 τεζὲαβ 
[υἰοίρετε ςοπηπιούξ εξ υἱάςξ, χα (ε ἱπαίοξ 
(εςαπτεβ π τες, πηα ρεῦ ἰοπσίτυάίηξ τοτίτις 
τααχίηγί, αἰτοία ροΥ ἰατίσἀίη ρεσσεηίξε, Εταν 
τὰ Πυίςπ ραγα! ! εἸουῦ, αἴτεγα τπευίἀία ΠουπῚ 
ετίτ. [εις {{{|5, γα }} 685 ἐπτε! Πσεητεβ, (Π 
ατίλπατε ρατγείτί τεγγα τ ἃς Πγλ7 6» Π1Ὸ ΠΟ5 τὶ 
εοπτιίησίς. ἘογπΊτα επίπὶ απ ἀἰχίπγαβ 18“ 
οἷϑ πιαηίίεἴϊα ἤείςει, ὃζ Πποατυπι πιασηίαο 

ΘΕΟΘΆ ΑΡῊΗ. 

δὶ ἔξω Ξπλὼν λέγυτοιζ, σνσιμικώτατον μὴν 
γοῦ σημεῖον πὶ οἰκουμθαςν» δὴν ἐδήρωμ ἄκρω 
τηριου ὃ καλοῦσιμ ἱδβόμ. κέ σοὶ σὲ {1 γρα 
μίιώ πως πῶς τὴ οὔκ γασϊείρωμ τε νὼ Ξηλῶν» 
κοὰ πϑ σικελικοῦ στορβ μοῦ κοὶι τ ῥοόίας, συμ 
φωνεῖν γὴ) τὸ τὰ ὡροσκοπεῖα κοὰ «ὅσ αὐξμος 
φασ' εὖ ἐκ τόβωσε φοροὺς» (Οἱ τὰ μήκη ΣῊ 
μοεγίσων ἡμόρῶν τε κοὰ νυκτῶρἴσ: γοῦρ τσ 
σπρεσκαίσεκα ὡρῶν ἰσιμόρινῶν τε κοὰ νυ» 
» τῶν, ον τε τῇ παραλίᾳ τῆ ιΣ] γάσίειρα κοὶς 
ἴξαρας ποῦε δρδιόγχε, στοσεισϊώνι 6)" σ᾽ ἐπ τί. 
νΘ- ὑψηλῆς οἰπίας γὺ πόλει διεχούσῃ δὴν πὰ 
πῶὼρν τού δῇ» δον πτερακοσίσς Ξτεσϊίους, φασὶμ 
ἰσϊξμ ἀςδριανδὃν τεκμαλρεό)οι τὸν καύωξου αὦ 
πον, ἐκ τούτο τε μικρὸν ἐκ φὶ ἐβερίας πθελοο 
βόντας ἀϑὶ τίὼ μεσιμβοίαν ὁμολογεῖν ἀφο. Ὁ 
ραν αὐτὸν, ἐκ φὶ ἱσορίας Φὶ οὐ κνίσίϊῳ, τὠὰ 
γοὺ συσϑξου σκοπίω), οὐ πτολὺ δὴ οἰκάσεωμ ὦ 
ὑψηλοτόμαν Εἶν, λέ γεῦδαι σΐ ὅτι ἐκᾶνΘΘ' τὺ» 
πόυθον ἀφεώρα ἐὰν κοίνωξον ἀςόνα, εἶν σ᾽ ἀδὲ 
πόὶ δοοϊχεοῦ κλίματος τἰὼ κνίσυμ, ἐφ᾽ ὃ κοῖς 
πὰ γασίφρανπκοὰ ἡ ταύτης δαλία. οὐ τόύθῳν 
σὲ πὼς μϑ τὰ νότις μόῤημ πλέουσιν, ἡ λιθύα 
πάτα, ταύτης δὲ σὰ σϊυσμικώτατα, μικροὶ 
τὴν γασϊέρων πρόπειτοίι μᾷλλομ, εἴτ᾿ ἄκραν 
στοιή(αν τοὶ «ονίω αὐαχωρξυ προ ἕω κρὰ νύ, ς 
που, κοὶ πλαταύς τ κατ᾽ ὀλίγον ἕως οἷν τοῖς: 
αἰβόῥίοις αἰθίοψι σιωυψ, οὗτοι σ᾽ “σσύκφν; 
σοὶ δὴν πόδὶ καρχεσθνα πόπτων ὕστότοι, συυς, 
σηοντόῦ' τῇ σχ “ κινναμωμοφόρον γραμμῇ. , 
εἰς δὲ ταὐανπία στλέσσιν ἄγ. τὶ ἱδρ δ ἀκρωτι!. 
οίου μέχρι ἣν αρτάξφρων καλομῆνων, ὁ πλδς. 
ὄξι πῶς αῤκῶρμ, οὖ δεξιξἐχουσὶ τὼ λυσιπας 
νίαν. ἐἰθ᾽ ὃ λοιπὸς “τς τω ποᾶς ἀμδλέαν γ 

, : Δ. ς ͵ ΕΝ ω} 

νίαν ποιῶν, μέχοι ἣν φὺ παῤῥίωας ἄκρων δ 
σελδυπσώντΝν εἰς τὸν ὠκεανόμ. τούτοις δὲ τὰ 
ἑασόδιᾳ “ βρετανικῆς αὐτίκειν τοι πρὸς αὖ 
κῶν. Ὁμοίως σὲ τὸ τοῖς ατάξροις αὐπιπκεῖν τοῖα 
“πος αὐ κῶν, οἱ καἶ τόλίσες παλούμβναινῆ 

Οι»ποελάγιαι 2] τὸ Βρετανικον πτως κλίμα 
ἱσθουμβύαι. ὥςτε σϊῆλον Ἐφ᾽ ὅσου σιωυά γωτοίε 
πὰ ἄκρα Φὶ οἰκουμβύης ἡ] μῆχος περὶ 

οἰκεχυμθύς πελάγους εἰς «ονόμ. τόιστου ὃ ὃν 
1’ τό καθόλου σχήματι’ χρήσιμον φαῖνε» 
“τὰ σίύο λαξὲν δυθείας, αἱ πέμνσοσαι πῶς ὁ 
βὰς ἀλλήλας ἡ μὴ οἵᾳ πὶ μήκους ἕξει “μὲν 
γίσου τσαων τὸς, ἡ σὲ οἵ τό πλάτους ον ἡ μδν 
τιν πιαραλλήλων ἔςτα μία ἡ δὲ δὴ μεσημθοί, 
νῶν ἔπειτα ταύταις σταραλλήλονο ἀθινοῦν», 
σας, ἐφ᾽ ἑκωτόβαν διαιρῶν ἡ] ταὐτίω τίὰ, 
γί ὸ Δ ϑάλα αν ̓ὶ χρώμᾶνοι τυγχοίνομῆνε, 
κοὶ δὴ χῆμα μᾶλλον αὖ καταφανὲς γλύοιγο, 

ὁποῖον ἀρώκρα μδν» γὰ Ὁ μέγεθος Ὁ μιαμμῶψς, 
αλλαὶ 



 Ῥύπωμγαῦ 

ΒΕ Το 

ἄλλα κοὰ ἀλλὰ μξηραὰ ἐχρυσῶν, ἥν τε πὸ μή 

κους κοὰ τό! πλώτους. κοὰ τὰ κλίματα ἀρ- 
σἰκλωθάσετῦ βέλτιον, τοί τὰ ἑωθινὰ μάἄλλομ 
κοὶ τὰ ταπόλια, ὡς σ᾽ αὕτως σὰ νότια (ἷ τὰ 

βόρεια. ἐπὰ σὲ σᾳ γνωοι μων πόπων λαμθᾷ 
γεῶ] σϊξ τὰς σύθειας ταύτας, αἱ μἂν ἐλάφθη 

σαν Ἰσῖκ. λέγω σὲ τὰς μέσας σϊύο, πίω τὶ τόϊ 

μήκος τὸ Ὁ πλάτος τὰς λεχθέξες πρότόβομ; 
αἱ σὶ ἄλλαι ῥᾳδίως γνωοίζοιντ᾽ αὖ οἵᾳ ποόξν. 

ὩΣ φοιχείοις χρώμᾶνοι τούγοις τὰ 
παράλλπλα μόδα σαυεχόμεῦτε 6 πᾶς ἄλλας 

αἔσεις δ οἰκήσεων, τοῖς τ' ἀδὶ γῆς νὰ πρὸς Τὰ 
σρανια. πλέϊσου σ᾽ ἡ ϑάλαα )γιωγραφέ ᾷ 

χηματίζᾳ τίὼ γίῶ, κόλπους ἀττόργαζομλῤᾳ 

κοὶ τοιλᾶγη ῷ πορύμος ὁμοίως 2 ἰδμος κρὰ 
χεῤῥονήσους κρὰ ἄκρας. πϑσλαμβαύευσι σὲ 
“αὐτὴ κοὶὶ οἱ στοσιαμοὶ κοὰ πὰ ὄρ. σα γοὺ ὟΝ 

»"ιούτωμ Ἀπτειροί ταν κοὰ εὐνκ,κοὶ πόλεων ϑὲ 
σεις δύφυς φὐνῳνοήθασαν» κοὰ τ᾿ ἄλλα σπτοιν 
κίλματα ὅσωυ μεσύς ὕξιν ὃ χωρογραζαπος στ 
ναξ. οὐ δὲ τούτοις κοὰ νήσων πλῆθθ-"σ 
Ξὶ κατεασαρμϑομ, ον τε "οἷς τσελώγεσι κοὰ 
κατὰ τί παραλίαν τοᾶσαν., ἄλλωμ ἄλλας 
ῥετάς τε κοὰ κακίας, "ὦ τὰς ἀτο᾿ αὐτῶν χά 

ἄς ἁδιοϊεικνυμλύων ἃ σϊυσιρεδίας. πὰς μλὺ 
φύσει, τὰς σ᾽ ἐκ κατασκόυῆς. ἃς φύσει σίξ; 

λέγειν σχμδλέουσι γοῖρ. αἱ σ᾽ ὑπήθετοι σῖξ. 
γονται μεταβολάς. κοὰ τούτων σὲ τὰς πλείω 

χρόνον συμμῆψειν διυχμδύας., ἐμφανισέου; 
μὴ πολαὺ μδν ν» ἄλλως σῇ ἀδιφαύειων μὲν τ. 
χούσας τινὸς κοὰ σὔξαν,, ἢ πρὸς ὧν ὕξόδον 
όνον παρα μδυύσυ στε πηρόπτου πινεὶ συμφυῆ 
»ρῖς τόποις σποιέι κοὶς μηκέτι οὐσαν κατα 

σκόυίι. ὥςτε σϊῆλου, ὅτι σε κοὰ τούτων με 
μινδόλαι, πόδὲ πτολλῶν γοκᾧ ἐσ: στύλεωμ πότ᾽ 
ἐποῖν, ὅπϑὺ ἀπε σϊωμοΐδονης ἀϑὶ δὲν πόδι ὅ, 
λαυθουἃς οτωςἡφανίδοαι φασὶν. ὥς τ᾿ εἰ μα 

σὲ ποώποτε ὠκίόϑασαν γνῶναι, ὧν ἔνα ἔπτελ 
θόνπι. ἀλλ᾿ ὅμως κοὰ εἰς ϑύγους ποὺς τόπος. 
κοὶ εἰς ἄλλους ἀφικνοαῦτοι ἄσμᾶνοι., πὰ 

ἔχνν σοθοιωῦ τόυ ἰσῖξν πῶν οὕπω διωνομών 

σμλψων ὀδγωψ. καϑάσπόρ κρὰ τοὺς τάφους 
“ὧν οὐδύξων ωὐοφῃρῶυ. οὕπω δὲ κοὶ νομίμων 
κοὰ πολιτειῶν μεμνήμεθα τῶν μακὲτι σῶμ 
οὐτχῦϑιι, κοὰ φὶ ὠφελείας ππρκαλουμφνας 
“ὃν αὐτὸρ πρόπου,, ὅνττόβ κοὰ ἀϑὲ σῶμ πρώ: 
ἕξεων, ἢ γοὺ ζήλου χάώοιν, ἢ ἀγρτροπῆς τῶν 
ποιούτωμ. λέγομᾶν σ᾽ αὐαλαξονπόυ ἀν φὶ 
“πρώτης χασοτυπτώσεως, ὅχι ἡ καθ᾿ ἡμᾶς οἱ- 
κουμρνη γῆ πτόρίῤῥῥυτ θ΄ οὖσα σϊξχετοι κολ- 
στους εἰς ἑαυ τίὼ ἀὴ φλίξω ϑαλάῆαης κατὰ 

ἂν ὠκεανὸψ πολλᾶς. μεγίσους δὲ τζοσαρας» 
ὧν ὁ μλν βόρειος, καασίᾳ καλξιτοι ϑάλα ἤκ; 

ΞΈσΥΝον 5 113 
ΑἸ.25 δἴ(! α᾽ία5 πιεπίπγαβ μα δεητίαπι, δ ’Ιοη οί 
τ Πί5 δί [Ατίτ4πί5.. (ΟΠ! πλαῖὰ απο ςΡ πιασίϑ 
Δα Ογίεηΐζεπη πε} οσςαίππι (ρ εὐἐδεία πιε! 5 Π- 
ἐπί αΠΠποί ἃ, ρατίτεν δέ σὰς Δα αυπέγιπιτεῖ αὐ 
Δημ!οπεπὶπεζσιπι, Ροίξπδηιτογὸ Π85 ἱρ’, 
(5 τεξὶαβ ρεῖ ςοσπίτα Ιοςὰ {πςίρετε οροιτεῖ, 
ααυξάδηι απ {ςερες ίπητ. [ίςο ἀπτοπ πιεαέ 
85 41245,5]τόγατη ἀεἸ]οσίτπάϊΐης, δ αἰζεγαπι ἐς 
Ιατἱτταίηςε ίαπὶ αητοα αἰ (145: τε! το τογὸ ρεῖ 
[45 ἔλεε ἀἱσποίςετσιαγ, το 48 εἐπίπι πιοάο 
Πί5 ατεητζας εἰ οΠτίβ , ρατεβ ἱππίςςπι (ς Πα. 
Ῥεπῖεϑβ ςο] Πρ ἐπλιι5, δύ ςατεταβ Παἰίτα πα! [17 
Ὀίτα πε (πη τεύγαπι ΕἾ πῃ συ! την ρεζέαπίοδ5: 
Οεξτεγύπι πτατε ρ[ αὐίπηπι τεύγατη ἀεἰςτί θές ας 
[ογπλατ, πτ|5 ἀς ρεΐαρα, δ ἔγεῖα σο πῆς 5 ρας 
τίπτα, {{{Ππ πὸ 5 {πη ποτ Ἂς Ραμ πία5, δ ριον 
πτοητοτία, ἃ Πιιανιῆς δ εχ πος ρίο Πιππῇ δ 
τιοηΐεϑ5. ΡεΥ τ] 5 πὰ πῷ ἱρία ςοητίπεπτςος δέ 
σεητεβ ὃ ορρίφογατη {{πτ||5 πάατα Ῥεπε ςοπὶ 
Ροίϊτί ἐπι Π ἐσ απτιιτ, δί ςατεῖς ττατίετατοβ απ, 
Βα τεΐοττα εἰξ ἀεἰρ πατιίχ Ιοσοσιπη ταδιήα [π 
αυίθιι5 σαίάεπι εἰξ ἐπ{Π γᾶ πιυτίτιο ὃ ρὲ 
Ιασο, ας] του 15 οπιηίρι5 ἀπ ρετέα: ἐπ [5 ἃ- 
1145 αἰύζαζεϑ ἃς αἰτία δέ πλυίοϑβ ἐρίατιιπη υ{{5 ἃς 
Βυΐαβῷ οἰξεπάεπεθυ5, Πᾶ5 ααί ἐπὶ Παζιιγᾶ; 
μιᾶ5 πετὸ ἀρραγδίιι, 145 παζιιγαὰ ἀἰοί ςπεηίζ, 
Ρειάυτγαηῖ επίπι. ἃ ἀἰεζξα πεγὸ, ρεγανατατίο, 
π68 ἀςείρίπητ. ΕτΠαγᾶ σοφῷ ἡμπαίᾷ ἀτπεπ|5 
Ρειάστατε 8] το5, ἀεςίατατε πεςοίϊε εἴς, ας 
΄υίάεηιποη ἐ{π|,4] ὁ χαί πογὸ {Πππ| π  πὶ οἰατί: 
ταῖεπὶ αΔηρίαπι ἐπ εηςε5 δ σ᾽ οί, πιεῖ ηιιαῦ 
ίῃ τετηρι5 ροίζεγιιπι ρεγΠι ΠΕ Π5,ΠΊο ἢ το Π 
ἀΔπι]οςί5 το σπδε εἴπ ςείτ, εἴ ἀρραγαίσπῃ πα 
ΔΙΡΠ5 εχίξεητοπι, Ἐὰ ρτόρτεῦ δ Πες πε 
πιοτιία τεπειί οροστεζε ςοηΐζας, Ρεγηταῖτοα πᾶν 
παείαπεπε5, ε αίδι5 πος ἀἰςί ςοπτίη σίζ, 
συοί δ [)επιοίἐπεπες ἱρίς ἐς δαίϊαςεπείθιι5 
ΟἸγητῆο ςοπιπγεπιογαιμτ, ()τ125 {ἰς οἰαταίε 
ἰπαίτας ἢ 5 Αἀ ππεπεεῖ, {145 πυπαπαπι Πᾶν 
Εἱταῖαβ ἔα{Π- Τητε σας. Α ἃ δὸς ταπηεη δ α]ία 
ἴοςα ἰἰΡεητεῦ ργοποεςατατ τληὶ Το] τίαπι οΣ 
Ρείαπι πείτίρία σοπτοπΊρ ατί ςυρίεητοβ, {σας 
δ ΠΙα τσ γογασι (ἐρυ]ςἢ γα: ς δ ἰατε ης 
{πἰταταύαπι γεγατα ρα δ] ςατ τεςοτάδτίοποπι 
αἱυτραηη5, ας {115 ἐπ Ἰο ς(5 (8 ἐχτίηςὶς {πηἴς 
ςαπὶ ἐοά ἐπὶ ΠΟ5 πιοῦο ἐπαίτεῦ ππΠΠ|τὰ5., ΠὰῸ 
δίτεϑβ ἱρία σεἴζο;, [ἃ επίπι δας ἱπιίτατίοΠί5 δαί 
ταὶ πὶ Εἰπτατίοπί5 στατία Πτ. Βυίπιαπη τας ἐς 
{Πρπατίοπεπι τερετότοβ. ἀἰςίπιι5 Πα ίτα δέ οπὶ 
ἐετγᾷ ποίέγᾷ εἰγοπηΠαᾷ εχίςπίςπ, α ὀχγοτέ 
ΟΥ̓ πγατί ΠηαΠτῸ 5 {η (εἰρίατι ΟΡ ςεδηο {πιι5 
αἀπηίττεγε, τταΐτοῦ αὔτ πιρΠΠίπιοβ, ἐ χιμ. 
ἀαυϊοπαιίβ αιοπη, παῖς (αίρί προσατατ, 

Ἐπ. ααοά 
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ααοάρίετίφ παασαρᾶε Εἰγγοαπᾶ, θεν Πςι5 τὶ 
τεπὶ ὃ Ἀταϊδέοιις αὐ αὐ γα! τπατί οΠ υπα ἄταν; 
ττητ15 απ άοπι αἀπειία5 τπαχίπιῤ (ὐαίρίο, τε]! ν 
ἄσι5 Ροπείςο. Ουλττας Ποϑ πδσηπυάίηε δά 
τποάυαιίαρεγαῖ, αασπητηαῦς οἰ ἐγ» 410 ἃ ἐπ 
τετί5 ἀρ ρεἢ αηλα58.. εἴποίς ἐπ ιτ δὺο οσσαία δ 
δ ἔτετο ρεγ ΕἸογου!οα8 σοΙ πᾶ ἀςςίρίξ5, (24 
οτίςητίβ τεσίοπεβ αἱ τα ἰατίτιιίης Ιοησ ρουτε 
ἕζασι, ἀείπάε ἀϊαίατη, δύ ἀττοϑ ἐπ ἴπιι5 ἀπ τα» 
Ποιίβ ρεϊασίτενπγίπαίσπ, ν πᾶ ἡπέάεπε  {Ππί 
ἤτα, ας Ευχίπε ροητῦ ΔρΡο  δατεϑ: αἰτετῦ 
αὔτ ςοηίξαητξ εχ ἃ ἐσγριίο ρείασο δ Ῥάρῃγ 
1ίο, ἃ [(Ξίςο. Οξεεγύτν ταί πους αο8 ξοπηπιεν 
Πλσγ δι πγ15 ΠπΠ15 αὖ οχτίπιο πιαγέαπσιἝο (ἢ 
Εσαπητςίξα, ρ 5 αὐτῷ ἴπιι5 Δγαρέσαβ εἰ (δαί 
ἐληιι ρει ΟΠ! ἥπας,τοἰ ἐπα τεγὸ πιίπ 5. τα 
[πὲ ας {{Π 05 {ποῖ 4! τε αν ραγείτα εἴς, χαζ 
ὐπιοάιι αἰ εἰς. Επύτορα ἐα οἰ Ρ] υτίπιᾶβ 
εὐπόξαγαμηι ἔογπγαϑ ἱπ ἀτέτ ἃ Εἴτα σοητγὰ ἐπε 
είς. [12 πγεάίαπν σιοάδητοο απηράγαπι αἰ 
Ροίϊτίοποπι παῦες, (ὐπτπρ5 αὐτεπι Εχ Πτουίσ 
δι5 ἐπεοίπίβ5 σιτία πὶ πα ἐπὸ σαδῦς του του 
ταῦϑ ταῦτ ποη παΐεπτῖ, πχιευίου ἀπο ΠΊ,ἘΧ. 
ςερτίς απ αἰ ἐἐίς Ππαθ 5. Ππυρῖοχ εἰς ἱπίξαύ 
«ΠΑ πλγ ἀί5,αε ἀἰχύ, ἔσυτα. Ναπιτεί] χα ἰὴ ἐσ 
χίσυο αἰ ογεητίαβ οὐ τγοιι5., [π᾿ πγα σ΄ ἐ’ 
Ἐΐαι απο ρΌ Πα εἰς, πη ἢ1} ἐπτοτείς,  ατίαβ 
ἐπ σεορταρῃίοα (ςίεητία αὖ πιο ἰογπιαβ, δζ 
Ιοςοτιμ τη σηίτυδίη 5 ἐπ χα ίτίπγας, ἰξὰ ἐπ 
τλπτδ5 ἑπῖοτ ἴς σοητέποπείαβ, ἀϊχίπγαις. Ἐξ 
Ὠἰςεἰπτοτίοτα Πτοτα ππαίοτεηι ατὰπι ἐχτετίογα 
τιλτίετατ ἐχ[ρ οητῖ. ̓ νϊαίον αὐ ποτίτία αι 
τεπιρετίε5, δύῃ αὐθίθι5,ετ πῃ ποτίοπίραβ ρεγ 
Ῥοηα συδεγηατίβ ἰη(τίζατα, ἰῃ αι 15 πᾶσα 
αυᾶπι ἐπ {15 Ποππίπ 5 πεγίαπσιν Πὰ πετὸ πὰ 
σίβ ποίίς ςοποιρί(ςίπτιι5,(π χα. ρ΄ αγαβ {γᾶν 
ἀπηταν αὐξίοιπεβ, Ρ τ 5 αὐτεβ, δ υτα τεσ πα. 
τπι οἰτπίταίσπη ἐη{ἐίτιιτα, 4] (5 στὰ δ φοτηρα 
ταπ ἀδπὶ ρει εητίδιη σοορεγαπτατγ, δύ ἡσος Τα 
τῇ τεύαπι υἱ5 δἰ {Π{ πος ςσοππςᾶτ: σὰς φαο 
Δα ρεγαεηίτί ροτοίς, ἐπιρ! ςίτα5 (εσαπι Πα οης 
ςοπιηιυηίςαςίοηςε5. Ε]α οσίππς αυα Βα ίτάταν, 
ἱπτὸ πετὸ τεξξἐ μαδίταπτατ, Α ἃ οὐπηία μαίας 
τηοάί(ας ἀΐχὸ ποίζεαπι πιάτα στασῆδι Παρ εῖ 
εχςεϊϊεητίασι. ΗΠ ης εὐσο ἐχροηξαί δπιθέτυς 
{ιτίρίεὐάα χης ρείατογάίᾳ. ΕἸ αἱτς ἔπι ἐπίτά 
πῇ εἰϊς ἃ (ο! απηπάγαη ἔγεῖο αἰ εααι εἰς, ἢ Ατί 
ταάο εἰι15 Δ σα {5έπιὰ (τ 414 οἰτοίτετ ἐςρτιτα, 
φίητα τγαάίταγ.. (Οἰγοπιοίτοα πεγὸ ἀηραβί - 
45 παιίσαητί [λά᾽ιοτιπα σερταπι ὃζ αἱρίητί, 
αἰ λητίαπι Πτοτα ἰρί τπτπὰ ςαρίαπτ,, ἢπί’ 
ἤταπι πετὸ πγασίς. Ἐταίρεία ἱρίείησεη- 
εἰ ςυἱμ(ἀλπὶ ρεἰασί ἀρ ρατεητίαπι ρίας (ς ἔετῖς 

ΘῈ ΟαΟΆ Α͂Ρ ΜΝ. 

οἵσί᾽ ὑρκανίων περοσαγύρδυούσιμ: ὃ σὲ στδρσεα., 
κῶς κοὰ αξάξιθ’ , ἂγ φὶ νοτίας αὐαχξοντοίς 
ϑαλάήας, ὃ μὲν φλ καασίας κατανπικρὼ 
μέλιστε, ὃ σὲ φὶ στονπικῆς, τὸν δὲ πέταρτομ 
ὅς πόρ πολὺ τούτους συδῥξεξξληατοι κατὰ 
Ὁ μὲγιθθ:- . ἡ φύγος κοὰ καθ᾽ ἡμᾶς λεγομϑδη 
ϑάλαπα ἀπόργάζωται, τἰὼ μὰν αῤχίω ἀδς 
Φλξασόρας λαμβαύουσι, κοὰ τό κα τὰ τὰς 
ἡρακλείους Ξήλας πορθμοῦ, μακαωυομδεου οἷ᾽ 
εἰς τὸ σὸς φω μόβ Θ΄", γ᾽ ἄλλῳ πλέτει. μετά. 
δὲ τοιῦττα ομζομδυα κοὶ τελδυτῶσα εἰς σϊύο 
κόλπους τοελαγίους, τὸμ μδν οὐ αῤιςόῥᾷ » 
ὃνττόβ σύξωνου στύνπον προ στεγορδύομᾶν, “ἂν 
σ᾽ Ἑπτόδον “τὸν συγκέμϑνοψμ ἐκ τε πό! αἰγυα 
σήθου πελάγους, πρὰ πὸ “τα μφυλίς, κοὰ ταὶ 
ἰοσικοῦ, ἅπαν τοῦ: σὲ οἱ λεχθούτου ἀκ τῆς 
ἐξωϑαλάήζας κόλποι, Ξρνὸν Ἐχουσὶ τὸν ἐϊσ' 
σλοίὺ . μάλλου σὲ ὅ, τε αδάξιΘ’ κοὰ ὁκατὰ 
ςἥἡλας, μον σῖ᾽ οἱ λοιστοί. κὶ δὲ σπτόδικιλέιουστα. 
οὠποὺς γῆντοιοια νφνέμη τοι, πο ϑτίστόβ ἄρα 

ταὶ. ἡ μίῶ οαὺ δυρώττα πτολυσγημον εθτέτηρ 
σεχσῶυ ὄτιυ, ἡ δὲ λιβύκ σαϑαντία ποίπιονα 
ἔγν. ἃ σύ ἀσίᾳ μέσων πὼς ἀμφοῖν ἔχει τίὼ 
διάθεσιμ. ἅπτασαι σῖ ἐκ φὶ νὸς ππαραλίαχι, 
ἐχουσὶ τίὼ αὑπίαν πότε πολυσχήξον ΘῈ κοὺϑ 
τὶ μή ἡ σ᾽ ἐκὸς πλίι τῶν λιχθφύτων κόλε 
πον ἁπλῆ κρὰ χλαμυσϑεισίώς σὰν, ὡς ἄτπτογο 
σὰς σῖ᾽ ἄλλας οὐ μικρῷ ο]αφορας κατίομ. οὖσ 
σἱῳν γαῖ γν τοῖς μεγώλνις Ὁ μικρύμειτι σΐ ἐσ 
πὲ κατὰ πίω γεωγρα υκάὼ ἱσορίρν οὐ ογήν 
ματὰ μόνου ζυτθμθν κρὰ μεγὲθα τέπων,ἀλ- 
λᾷ Ο οὐσεις πρὸς ἄλλαλα αὐδὴν ὥς πῇ ἔφώ- 
μλν. κοὰ γὐτοῦθα Τὸ στοιπίλομ ἡ νὴ ς πταραν 
λίᾳ σταρίχετοι μάλλοψ, ἢ ἡ ἐκτός. πολὺ σύ 
ὄτῃ κοὰ “Ὁ γνώριμομ, κρὰ Ὁ ὄύκρατομ; κοὰ Ὁ 
πόλεσι κρὰ κύνεσιμ δύνομου μϑζοις καλλομσυ 
νοικούμανον γὐτοιῦθα, ̓  ἐκέι, ποθοῦμθν ἐκ εὖ 
σίφναι τοῦτα, γ᾽ οἷς πλέους σταρα δ) οθν-τοίε 
πράξεις κοὶ πολιτέαι κοὰ τέχναι, κοὰ τὰλ 
λα ὅσα εἰς φρόνησιψ συυδβ γε. ὦ χρέϊαε σιυυᾷ 
γουσὶυ ἡμᾶς πῶς ἐκᾶνα, ὧν φ᾽ ἘΦικο αξ 
ἱιπλοκρὰ κοὰ κοινωνίαι, χχῦ χα σ᾽ ὄδν ὅστε 
οἰκώτοι, μᾶλλου σῇ οἰκξπο καλῶς. πρὸς ἄν 
παντα δὲ τὰ ποιαῦτα, ὡς ἰφίω, ἁ στα ἡμῖν 

ϑύλαπα πλεονέπτημα ἔχά μέγα κρὰ σῖη κοὰ 
φὐθῳν αῤκτίου τῆς πόδιιγήσεως. ἐΐραποί δ΄ 
ὅτι αῤχη τόδε τό κόλπον δὴν ὁ κατὰ τὰς 
φἡλᾶς πορθμός., τὸ δὲ «᾿νώτατον πούτου 
“πϑρὶ ἐβόνμήκοντα φιζοϊίους λἔγωτοι. πσεν 
οἰπλόύσανπε “ὃ “Ὃν τρνωπὸμ ἑκατὸν κορῖὺ 
εἴκοσι «τιοϊίωμ ὄντι, διάστεσιν λαμβαύου | 
σιν αὲ λιόνδῦ' ἀϑρόαν., ἁ σ᾽ οὐ αρισόρᾷ μᾷᾶλν᾽ 
λονιῶτ᾽ ὄψις μεγάλου φαίνῳτοι τοελάγονφε ς 
τ ἑ ΩΣ 

Ϊ 
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ΤΊΘΕΙ ΕΝ πο ΥΝ  - 

ρίζοτοιι σὶ ἐκ μϑ) τ δέξιδ πλόυρδ πῇ λιθυ 
κῃ παραλίῳ μέχοι καρχπόθν(’, ἐκ δὲ ϑατίν 
φου τῇ τε ἰξκρικῃ κυρὰ σῇ κελχικῃ κατὰ ναρ΄ 
βῶνα πρὶ μαοσαλίανεκρὰ μετὰ ταῦτα τῇ λει 

γυσικῇ, τελόυ τοώα δὲ τῇ ἐταλικᾷ,, μέλρι τόν 
σικλεικοῦ στρρῦμδ, “πὸ σ᾽ ἑῶομ τό τοελάγους 
σλδυρὸμ ἡ σικελίᾳ ὄδη, κοὰ οἱ ἑκα πόμωθῳν αὐ- 
Φὶ πορῦμοὶ Ὁ δ πῶς τῇ ἰταλίᾳ ἱτήα σιχδὲ- 

οἷς, ὃ δὲ πρὸς τῇ ἀαρχησῦνι χιλίων τὸ πσγντα 
κοσίωμ σχδίων ἡ σὺ ἀ φὶ ἣν «καλῶν ἀϑὺ Ὁ 
ἑπ]χοσιον γραμμὴ μά’ μα ὅξι Φὶ ἀϑὲ ῥό 
σὺν τὸ “ὃν ταῦρον, μείο σῖς πως τέμν{Ὁ λε- 
χν τοϊλαγο;, λέγοτῇ δὲ σιίδεων μνοΐων κοὰ 
διαιλίων. (ὧδρ ἿᾺ σῖη ἡὸ μῆκος Τό! πιλάγος. 

“λάτιθ’ δὲ Ὁ μέγισου ὅσον πορντακισιλίων 
φαδίων Ὁ ἀὴ τό γαλαϊοιοῦ κόλπου μεταξὺ 
μαοσαλίας κοὰ ναρξῶν ἀϑὲ τὼ (ατ᾽ αὖτε 
κρὺ λιδυίω. ἀαλοῦσι ἢ τὸ πρὸς τῆ λιδύμ ταν 

μό),-  ϑαλάῆαες ταύτης» λιβυκον τσελα» 
γε} σὲ πρὸς τῇ ἀατ᾽ αὐτιπερὺ γῆν Ὁ ἦΔ δ 
φίκου, Κ᾽ δὲ λιψυσίκον, τὸ δὲ σχρσϊώνιομ, τε» 
λόὺ ταῖου ὃ μέχρι σικελίας ᾧὸ τυῤῥίιωμών.νῆ 
Ο, σῖ εἰσὶν οὐ μδδν τῇ δαλίᾳ τὴ {}] Ὁ τυῤῥκα 
γψιπκὸν τσξλάγος μέχρι Τὴ λιγνϑίκῆς συχναῖ. μὲ 

γίοται δὲ (χροϊὼ κὸ κύον Ὁ: μετα γε τί σιίος: 

λίαν, αὗτη σὲ νῦἡ δὴ ἄλλων ὄδι μεγίτν  ἀαϑ᾽ 
ἡμᾶς κοὰ αρίςα ἐπολὺ σὲ τού ἣν λειπόωδναε 
πελαγίας δὰ πανσϊαρία τὰ τὸ στον γία, περόσ' 
γεῖοι δἐ αἰ θαλίας τε κοὰ πλανασία κρὰ ἰλονα 
πκοὰ σπιθήκουσαι, κοὶ πτχύτα, κοὺ ἱκα πρίαε, 
κοὰ λόυίασια, κοὰ ἄλλαι τοιαῦται. ἀϑὲ ϑάτε 
φὰ δὲ φὶ λιγυξικῆς αἱ πρὸ φὶ λοιγεῆς ἠϊόν Ὁ» 

μέχρι Ξηλῶν ὃ στολλαξ. ὧν εἰσὶν τε γυμνασίᾳ 
κοὰὼ βυύς. καὶ ττολλαὶ σὲ οὐδ πρὸ φὶ λιξύης κοὰ 
Φὶ σικελίας, ὧν εἰσ ἱποσουρῷ τε κοὰ αἰγίμου- 
οὐς, τὸ αἷς λιτϑαζωμ νῆσοι͵ ἃς αἰόλου τινὲς στῶ 
σαγορόῦσσι. μετὰ δὲ τίὼ σικελίαν κοὰ εδὰ ἔ- 
(κα τόβωθῳν πορθμὸς ἄλλα τοελάγυ συυάσῆς, 
πόντε πρὸ ἣν σύρτεων ἃ φὶ κυραναξα οὶ 

αὐ πο αἱ σύρτεις » οὶ, "5 αὐσόνειον δ στίς 
λαε,γαῦ δὲ ἀαλούμανομ σικελικὸν, σύῤῥοαυ 
ἐκείνῳ κοὰ συνεχὲς. τὸ μὴν οαὖ πρὸ ἣν συῤ, 

᾿ σεωμ Φὶ ἀνρίιμαίας ἀαλξᾷτρ λέξυκου, τε, 
λόὺτὰ σ᾽ εἰς Ὁ αἰγύτηιου τοϊλωγος. δ ἢ σύρ 
σπιῶρ ἡ ἣλιλάήων ὄδι ορυ χιλίων "ὸ ἕξακο 
σιὼψ σχόζων Ὦ ππιόρίμέβου ἐχου(ῦ.πρόκειντῷ 
οἵ ἐφ᾽ επῶ τόδᾳ πόϊ σύμα τ» νπίοι, μήνιγξ 7- 

τὁἡ κόβκινα." ) μεγάλες σύρτεως φησὶν ὅδα 
Φῶγνας ὧν κύκλον εἶν τσρντακισιλίωμ, Ὁ ̓  
ἔχθος χιλίων ὀκταποσίωμ. ἀφ᾽ ἑαυ δβίσϊων ἐς 
αὐτόμαλα, "ὦ ΦῸ ἀυρπναίας μεθόρμου πρὸς 

«ἰὼ ἄγκλίω γίω τίὼ ταύτη λιξυίω. ἄλλοι δὲ 

Ἂν πόρίπλοαυ τεβακισιλίων σα δίων ὥγτομν 

ἘΠ 

ἐἀεχίίο αυα  Ίατεῖε (ογπτίπ 5 Πα δ ετΤ τος - 
{τἰσαπατῃ (ὑδιτῃπασίης αἰ. Ἐχ αἴτεγο πεγὸ Ἰΐν 
τοτίθυ5 τεγηγίηαῖ Η!Ιραπο δί ("Α]Πςο δὰ αν 
Ῥοπεπὶ ὃ Μία(ϑία, ἀεέπο ΕἸσιυείςο, ροίϊγα 
τὴ πεγὸ [τα]ίςο πςρ ἐπ ἔγεταπι δέοι . Εν ατιῖβ 
αὐτο Ρ εἰασί απ οττιπι (ρείᾷ5, ϑίςΠα εἰς, δ 
τίη Ὁ ἰασεητία εἴτις ἔγοτα, ὃ σαίδιι5 ππαπη δα 
ΤΠ πὶ ρεττίπεη5 [ἰλ4.(ἐρτξ ρατετ. το ἃ 1» 
τε (ὐατιΠασίπεαι ρεζξατ, ξα. πε δύ χυΐπ 
σειί5. (ὐρεογἃ (ὐΟ] απηηίβ ἐπ ἔγετιιπν, ]ιο ἡ (ξ 
Ρτεαι ([α. ἀἰχί ἀϊτέϊα Πἐποὰ, ραν Π{π|8 οἵ ας 
αὐ ῃοάμππηι δ αυγῦ ἀιόϊα, πιξά τα πὴ απ ἀἕ 
ἅὥζαπι ρείασιϑ ἐπεί αίτ, εξ δᾶτ “4. πηι !ς ἀπο 
αεςίς5. τς ας ρεϊασισρίτα ο. 5. πγαχίν 
πιὰ [ατίτα {ο 46 {{26.4υἱπῷ ππΠὰ ἐ ἤπια (1.1, 
Τίτο ἑπτεν ΓΜ] (β Πα πὶ δύ ΓΝαυθοηεπιδη τερίον 
πεηὶ ἈΠίςα ορροίταπι. ΕἸ 15 διε ΠΊ πγαγί8 
Ρᾶτῖεπι υπίπετίατη Αι τίς πιμτι ἢ Θοδηγ Ρεἶα. 
σα. ΟΘμυο ἀ Διιτξ τετία ορροηίτυτηραττίηι Ε].., 
(ραπᾶ, ραττίην 1 ἰριηπίς, ραττίπν ϑαγάσηϊςῖ, 
αἰτίπια πειὸ υἱα5 Δα δίς! ἀπὶ Ὑ γιυῃεπῦ πτᾶτα 
παποαράτζαγ, Δα] τοτεᾶ σοτὸ ρίασαπι Γγτι πε 
Ὡᾶπὶ ας 46 1 ἰραἰείςᾶ σγοθτα ἐχίαπτ Ἰπίσ]α, 
πιαχίτης διιτεπὶ ϑαγαίπία δύ (ὐου{τ ροίὲ δίς» 
Τίαπι, ας φαίά πὶ ὃδζ Ροηΐταῖς δέ πιὰ ηἰτιι ἐν 
πὸ ςατείαβ ποίίγαβ αρετγαῖ, Μ]εἶτο διιτοπὶ ἢ 18 
ἰπἰετίοτες ἰση σία ἐπ πηατί ἴτας ΡΖ ἀατία εὐ ΡΟ 
τία. Αττεῖτε ργορίογεβ Δειμαϊία, ΡΙαπαίια,]» 
[πα,χ ΡΠ εςυία;, θγοςῆγτα, (ὐαρτίο;, [᾿εἰτζα- 
{{4. δί τε! σεπετίβ Παία8. ΔΠα εχ ρατῖεο- 
το ἰσαίίςε δῆτε τε! παίη γίραπι υἴσυς δά 
(ΟοΙαπτηᾶ5 πο πγΐτς, ἐφυίδι5 εἴς γπιπε- 
[δ Βγία5. πες Αἰτίςαπι σασηκπε δῷ δίςΐν 
Πίαπι πο η ταϊήτα, ασάταπι εἰ (οίατα δ Α εσί- 
ταῦτ εἴ ΓΟ ραγεοης, 145 ἈρρεΙΔητ αυ ἀπ 
Ἀεο!α5. ΡοΙς δίς ταπὶ ὃ υττᾶςρ [τετὰπὶ αἱ τα 
ςοπτίπεητεγ δάίαςεητ πιατία. Μ᾽ η Δητε ϑγιτεβ 
δι Ογτεπαίς δ ὅγτιτεδ ἱρίς, αἰ τεγστη ΟἹ πὶ αι 
ἄεπι Δυίοπίιπι, παης τεῦ δίσυ]ιπι ποςίτα- 
ται ἐπ 1Ππώ ςοπῆπεηβ,αῖῷ «ςοητίρυῦ, Θυοί 
ἰσίτατν ϑγτείριις ρτατοπάτταν, δ γεσίοπί Ογς 
τοπαταπι, ᾿ἰργουσι πε Δι τἰςαπυπι ἀρΡεὶ“ 
Ιαταν, ὃ ίῃ Δερσγρτίαπν βπίταγ ρεΐασιις. 
Βυτθι5 ατίποΥ χαίάεην, Γαἀίοτιμαι πλ|1ς, δέ 
(ἐχοεηϊθπι Παδεῖ ἀπιρίτιπι. ΟἸ ιπὶ υττίπ- 
4ὰε άϊαςεητεβ μαθεῖ ἰηί|85., πος ΜΜεπίηκ 
ἃς Οετοίη ποςδης. Ετατοί ῃεη 5 τγδ αἰ πᾶ. 
ἑοτίϑ5 ϑ γιτίς σἰγοσίτασι τ ΠΠ πὶ αιίη σας εἴς, 
Ρχοίαπάιυμη πετὸ τ ΠΠς δέ οὐ σοπτῦτη, ἂν 
Ἐείρετγίαπη ἀργὸ δα Αὐτοπναία, δί Ογγεπδς 
ταπη ςζοηῇπία, δε γεϊ]ατη τειγαπη {«ἱσγ απ; 
4υς ἐπ ἐο τγδόδι εἰς. ΔΙῆ παυίρατίοπίβ ἀπέ» 
τυπι λάίοτυπι αάτοι μὰ εἴς τε ξεσυιτνίς 

Ἑ 4 Ῥιο- 



α Ἀρμῖα 

τιό- 

Ῥγοξυηάῆ αὔνι!ς δέ φαίπσοπεῦπι, χαᾷτα εἰς 
Οτίβ ἰατίιαο, Οατεγῦ δίς ρεἴαφιιβ δίας 
δζ [ταἱ το αὐ οτίεπεξ ορροηίξ, δ τ ἰπτεγίαςεη 
τί τὰ π{Πτιτί ἑπεεν κα πεσίη ασῇ ας Γοοτο 5, 
«τῷ Μιεεηαπι αῷ ϑγτιαςιμαβ,εῖ ΡΔομγηυμτη. 
Οτείοίτ ιτεπι δ ογεπείβ ρατίεπι ας δά τε 
τὰ ργουπηστοτσία, ζ ῥ᾽ υτίμηα ΡεΪοροηππεῖ ραΐς 
τοιι ΔΠΠπττ| δ. πηι ἥτεπι (ὐοτίπιβίδοιτη ον 
σλπε ίπιρί ες, Α 4 ἀηϊπίοποιι πεγὸ πεῖ αἱτίπτα 
Ἀ]αργρία δι ]οπῇή {Πι15 05. δ Ἐρίτί ρᾶττες ἐπ 
αυἰζειπι [ρεζέαπτεβ ας δα {πππ| ἃ πη ρταςί, 
{πὰς ςοπισυῦ, πο {πππὶ ΟΟτίπιίαςοιπι 
Δα Ρεϊοροππείαπι εἰηςίτ, ϑίπιιβ αατεπὶ ᾿οηί- 
115 εἰ 5 ρατ5 εἴ, ποῦ Δ ἀπδείςαπι πος τἔρο΄ 
τε αἰςίτατ. Ατλαί5 ροταπι ἃ ἀεχέγα [Δτ15,γα 
σίο [είς ΠΙγείςα, Ππίγαπι πεγὸ καἰ αἰ δά 
ἐπείπιος Α αιμ! είο τεςείϊα5. ΕΠ αυτεπι δά (ἐ- 
Ὀτεητίοπεηι δύ δα οςςαίαπι ργοίεπμεΠ5 8Π- 
συϊας δ ρεο!χαβ. ᾿οπρίταο χαίάεπι (46, 
(εχ τί]. ]ατίτο πεγὸ ἀπ ρ!Π|π͵ὰ {πα οτιμτι 
ἀποςεπτεύπιίαρτα πλ|ς. [π εο (από τγαζία ἴτε, 
απεητεβ οἷα σητίπίσϊα α« τεγταπι ΠΠ] γυίς Δ ΠῚ, 
δ ΔΡίγειίἀες δί ει είς δ Εἰδατηία 5, 
(Δ ετίατν δύ Ττασατίαπι δ Μ]|εΠΠᾳ δύ (ὐογογεα 
δ Ῥῃαγιιβ, δὰ [ταϊίδπι ποτὸ Ὠίοπιεάεα:. Α' 
Ῥδοῆγηο δυζεπιίη Οτεῖαπι δίς! πιατίβ ἱπίευ 
τ 116 [ἰλοτᾶ ααςταού ΠΜΠ εἴ σιπσεητῦπι 
εἴςεταάμητς, Γαπιυσηάεπὶ δά 1 επαίππι] ςο 
πίσαμα, ἈΠ ἐχίγεπιγα πεγὸ ἰαργοία δα ἰητετίο. 
τὰ [1π|.5 (ὐοτί πε έδοί, πχίπιι5 ᾧ Πα Πίοτιπι ττίσ 
τα ΠἹΠΠτπὶ ἐατετεῖς, ΔΡ ἐλ επλδυτζ ἰργσία 
εχίγεπιᾶίη Δ ἐτίς ρΡ] 115 ᾧ πη. υαδίαον, [η ἐὸ 
αὔτ ταζξαίηίπ!ς απ Οὐγογία εὐϑυθοῖα δῆτε 
Ἐρίχγαασι, είπςερ5 πεγὸ δῆτε Ππᾶ (ὐοτίπιῃία 
εὐπὶ ΟςρΠαϊεηία, τῃαςα, ΖΑσνητΠι5, Ες πα, 
(ε5. δίσα]ο δαίοπι (εις σσίσησίταν ρεἶαν 
σα δί δαγάοηίαπι ὃ Μίγετοσπι, πο ἡ ἱπίον 
Οὐεγαηι δύ Δυσίατῃ Δειίςαπγό ἱαςεῖ, πο ἃ [ἃ 
τἰτπἀίπειι παχίπγαπι παρ ες Ἵ Δεείςα δά [{ὰ. 
«(5 αΜΠΠ|4 ἀπςεπτα. Γ᾿ οπσίτιο πγίπου “αᾶπι 
ἀαρῖα. [η μος πετὸ {υητ ἰηία]ας Ογεῆετα, αν 
ἰλατία, δ αυς Ἀεσίηαπι οἰησαης δί Βα]απιῖν 
πε, δ εχ Ογοδαίθα ρίετεηας, πο  πε- 
τὸ ςοπτίσιαπῃι εἰς ίαπι, Διεσεῖ εχίἰτ οὔ Π πα 
πλείδης, 4 εἰς ηίστο ατῳ ΕἸε! εἴροητο. ΕΠ ὃζ 

᾿ Ἰοαυίαπι ὃζ (ὐσαγραι πηι υἵηπε ἐ πο απι τα 
ταηγ ἃς Ογρύαπι δ ρείπιαβ ραττς5.  φιογῦ παι 
Δα ΑἸ ρειπεητίηίαϊες Ογεἶαάε5 δί 8ρον 
τλάςς, δζ το (ὐατίς δύ Ιοπία ὃ Ἀεοϊίς υπιιε 
Ττοαάεσηι αἀίασεητ οη ἑπαπαπὶ δύ ϑαπηαπι 

., ὃ ΟΠΒίσηι δ [εσθαι ἃ Τεπεάσμῃι. Εοάεηι 
ετίαιτι πιο ο το δῆτε (γε οίᾶ ίασεητ τ ἐπ 
᾿Μαςεἀοηίᾶ, ΠΡίζ ςοπιοτπιίπαπι ΤΙ ταςίαπι, 

Ξ5ὁΙΒΑ͂ΒΟΝΙ 5 σΠΕΟΟΘΟᾺΆ ΑΡΗ. 

“0 δὲ βαβθ΄ χιλίων νὴ τοφντακόσιων, ὅσου νὰ 
σὸ πλάτΘ- τὸ εύματος, τὸ σὲ σικελιπκὸν τοῖς 
λαγὸς πρὸ φὶ σικελίας τι νὸ Φλὶπαλίας δὲ 
Ὁ πρὸς ἕω μόριθ". κοὰ σι τὰ μεταξὺ πόρου 
Φὰ τε ῥαγίνμουμέλρι λοκρῶμ,κοὰ τ μεοσίωίας 
μέλοι συρακουσῶρ, κοὰ σταχαύσ, αὔξωτοι οἵ 
ἀδὲ μϑν Ὁ πρὸς ἕω μόβος μέχρι τῶν ἄκρων 
κρήτης, οὶ πίιὼ πελοπτόννεσου δὲ πόδικλύζᾳ 
σἰὼ πλέςίω, κοὰ πληροῖ ὸν κοοινθιανὼν κα 
λούμϑην κολστογι πρὸς αὐκίσς δ᾽ ἐπί τε ἄκραν 

ἰαπυγίων τὺ τὸ σύμα πὸ ἰονίσ κόλπου. τὸ φὶ 
ἡπείρα τὰ νότια μόδα» μέλρι τό ἀμξρακικοῦ 
κολπουγὸ φὶ συμυεχοῦς ἡδαλίας φὶ ποιόσης 
σὸν κοθινθιᾳπκὺν κύλστομ πρὸς τί πσελοπτόν» 
νπσου. ὃ σ᾽ ἰόνι(" κόλστος μόδος ὅδ)  ναῦ ἀ- 

δίς λεγομγύου, πούτου σὲ τίιὺ μδν οὐ δεξιᾷ 

σπλδυραὺ ἡ ἰλλυρὶς ποιέι, τέω σ᾽ δὐωνυμομ ἅ 
ἐπταλέανμέλοι στό μυχδ Σ ἡ] ἀκυλκίαν, σι } 

πρὸς ἄρκῶμ ἅμα κοὶ πρὸς τίω ἑασόβαν οὐδ. 

χων, Ξρνὸς τὸ μακρός. μῆπος ἡὰ δίομ ξακιοχε- 
λέων Ξιδίων. πλάτος ὃ Φ μὰ μέγισου οσ]ατκῷ 
σίων ἀϑὲ ποῖς χιλίοις. νηίρι δὲ εἰσὶν ᾿ὐ τοκῶϑιι, 
συχναὶ μόναε αἵ πρὸ τ' ἰλλυοίσυς, αἵ7ε ἀν ύᾳ 
ἁσὲς νὸ κερυκζωκὴ κορὰ λιβυρνίσες. ἔπι σ᾽ ἴοσα 
κοὰ Ῥαγονοιου,νὸ ἡ μέλαινα κορκυρανκοὰ φα 
ρὐς, πρὸ “ ἰπαλίας ὃ αἱ διομήσίειοι. τό! σικεπ ὦ 
λικοῦ ἢ Ὁ ϑὲ κρητίω ἀὴ σπταχαύν, τεραπισζε 
λίωμ κοὰ τορντακοσίωμ Ξτίδίωμ φασί. γοίοῦσ 
“μὴ κοὰ τὰ ἀϑὶ τοίναρον “ λακωνικῆς, Ὁ δὲ 
ἄρ ἄκρας ἰαπυγίας δὶ) μυχὸν “τό κοθὶνσ 
θιακδπκολπου, Ὁ μδὺ Ριαιλίων ὄδινιλαῆςμ, 
Ὁ σ᾽ ἀρ ἄκρας ἰαπυγίας ἐς δ λιδυίω πλε 
ὀν δ, τερακιοιλίων ὅδι δύο σῇ εἰσὶν φυτοῦ 
ϑα ἡ σε κόρκυρα νἡ σύβοτα πρὸ Φὶ ἡπειρώπε, 
σῖθ,νὦ ἐφεξῆς πρὸ Σ κορινθιακᾷ τόλστου κει 
φαλλί υἱα νὰ ἰϑάκι, ὁ (άκαυθθ᾽,νὦ ἐχινᾶν 
σὲς. τῷ ὃ σικελικῷ συυάση τὸ κρυτικομ πσενο 

λαγος»"ὰ ὁ (ἀρσϊωνεκον τὸ τὸ μυρτῶογ, ὃ με’ 
παξὺ τ κρήτης ὄν κοὰ τὶ αῤγείας κοὰ Φ ἀῆι 

κῆς, πλάζς ἔχον Ὁ μέγισου ὁ ἀκ τὶ ἀπικῆς, 
δίον χιλίων νὴ σ]χκοσίων σέων, μῆκος δὲ ἐν, 
λαῆομὰ διπλάσιου, οὐ πούτῳ ὃ νῆζοι κύθκρᾷ 
σε νὴ καλαυρία, κὺ αἱ πτόρὶ αἴγιναν τὸ (ῳλαν 
μῖνα κοὶ Ἵ κυκλασίωμ ζινὲς, πὸ ἢ συνεχὲς πὸ 
αἰγαῖον δὴν Ἀσῖα σιὼ τῷ μέλανι κόλπῳ κοὰ 
σῷ ἑλλπασόντῳ. τὺ τὸ ἐπκαῤιον τὸ καρσταάθιομ᾽ 

᾽ ͵ ι » “- ͵ 

μέχρι ῥόσῖσ Εἰ κρήτας (Εἴ κύπρο (ἴ 7 πρωΐν, 
μόβῤὠγ. σ᾽ ἀσίας αζε κυκλάσες νδῦι εἰσ νὰ 
αἱ ασοράσξες, (Εἰ αἱ περοκειμᾶναι τ καρίας κοῖς 
ἰωνίας κιοὰ αἰολίσος μέχρι φὶ Ῥωάσῦς. λέγω 
σὲ κῶ, κοὰ σάμου, (ὦ χίου οὶ λίσβον, Εἰ τέο, 
νεσυμ. ὡσαύτως σ᾽ αἱ πεθοπείμαναε φὶ Ἑλλά 
σὺς μέσιι τ μα κεσδονίας (Οὗ Φλ ὑμόρα ϑράκης,, 

ὄὐξοιφ, } 

᾿ 



ἘΧΠΒῈ ἈΚ 

υὐξοις τὰ κοὰσκύρΘ’υκοὰ τοεσπτοέρμθ», κοὰ 
λῆμνος, Εἰ ϑάσος, κοὰ μέρ’, κοὰ στεμοθρά- 
κηρὶ ἄλλας πλάνος, πόδὶ ὧν οὐ ποῖς καθ᾿ ἑκᾷ 
“τ σϊηλώσομϑν. ἔς: δὲ τὸ μῆκος φὶ χαλάζης 
σαύτης , σπτόβρι τερακισχιλίους ᾿ μικρῷ πλείν 
ους, τὸ δὲ πλώτ(υ" πτόΡ᾽ διοαχιλίους. πόδιξχεν 

σαὶ δὲ ὗσσο ἣν λεχθοντων μόρῶν Φὶ ἄσίας, 
κοὰ τῆς ἀὴρ σοαυίου μέχρι ϑόῤμαίζου κόλπον 
πῶς αῤκτον ἐχούσιις τὸν πλοιωῦ παραλίας 

κοὶ δ μακεσονικῶν κολήτων μέλοι φὶ ϑρα- 

κίας χεῤῥονήσου, {] δὲ ταὐτίω ὄξιν», Ὁ ἕπῆκ. 
σοίδιου τὸ κα τὰ σηςὸν κοὶ ἀθυσὺμ, οἱ! οὗ Ὁ 
αἰγαΐον κρὰ ὃ ἑλλήασοντίθ’ ἐκσϊίσϊωσι πιὸς 
αξκτου εἰς ἄλλο πσίλαγθ᾽ ὃ καλοῦσι πρῶστον 
“Ἰσῖᾳ, κἀκένο εἰς ἄλλου» ὄύξεινομ πεῶστγον 

οδυόμθινον στόν που. ἐσ] σὲ διϑτάλα Θ΄ πρό, 
στου τινὶ οὗ Θ΄. κατὰ μέεύν γαρπσως ἄκραε 
σὶύο πρῶ ασίπήσσιν., ἡ μὰν ἐκ τ δὐρώπης κρὰ 
ἣν Βορέων μόδῶυ, ἡ σ᾽ ἐκ φὶ ἀσίας γὐαντία 
ταύτη σωυαγούση τὸν μεταξὺ πόρου, Εἰ ποι 
οὖσι σϊύοσελάγκ μεγάλα Ὁ μὲν σαὖ φὶ σὺ 
φώπης ἀκοωτήριον, καλῶτοι κριοῦ μέτων 

σπτομ" Ὁ σὲ φὶ ἀσίας κάραμβις" διέχουτα ἀλλή 

λῶν στό! δισχιλίας στστίους, κοὶ πος τακοσί 
ους. πὸ μδ οιὺ πεῶς ἑασόδαν τσελαγθ᾽, μῆ, 
χοὸς ὄὴν ἀρ βυζαντίσ μέλοι δῇ ἐκβολῶν τὸ 
ξυρυδϑγνος, σπσϊίων ποιαιλίωμ ὀκτακόσιωψ, 
πλάτθ:- σὲ δγοχιλίων. ν᾽ γρύτῳ σῖὰ λδὺκὴ νὴ 
σος δι, τὸ σ᾽ ἑῶου ὄδι στχρά μηκόῖ», εἰς «νὸν 
χιλόὺ ἣν μυχὸν, τὸν ἡ] διοσπουοιάσῖα, δὲ 
πιρὐτακισιλίους ἢ μικρῷ πλείους στε ίουο»Ὁ 
εὲ πλάτί(’ πόδὶ τοισιλίσς. ἡ δὲ πτόρίμεβ’ 
πὸ σύκπαντΘ: πελάγους ὄν) δισμυρίων 
ποὺ κοὰ πογντακισχιλίωψ. εἰκάζουσι σῖς τινόῦ' 
Π: οιἶμα φὶ πόδιμετρου ταύτας γ᾽ τεταμὶ- 
νῷ σκυθικῷ τόξῳ. τἰὼ μδν νδυραὺ σξομοιν 
ομῶτοι" τοῖς δεξιοῖς καλθυμθνοις μόῤεσι “τῷ 

πόντου" τοῦτο οἵ ὄξιυ ὃ στγαρώπλυς ὁ ἀτὸ τόϊ 

ούματ», μέχρι τό! μυχδ πόι ἐξ] διοσκονοιά 
σϊα.πλίιω γορ φὶ κἀραμβι. ἥ γε -πάί(ᾳ ἀλ 

λκηϊὼρ μικρας ἴχει ἰχας τὰ κοὰ δ οχεὶς, ὥς 
“᾿ δυθεία τοικοναι. τίὼ δὲ λοιπίιωω Ὅρϊ κόραζι 

᾿ σό τόξο διεη  ἐχονὰ τίὼ δἰλοροφίω, τ μϑὺ 
ἄνῳ πόδιφόβεςόραν, τίν ἢ κάτω δύθυτόβαν. 

οὕτως σὲ κἀκείνίω ἀντόργαζοδος οἹύο κολ’ 

στους, ὧν ὁ ἑασ δι" πολὺ ϑατόβο πόδιφόβὲ 
Ξόδος ὕξιν. σωόβκειτοὺ σὲ τό τωθινδ τόλστου 
“πὼς αὐκῶυ, ἡ μαιῶσις λίμνη, τἰὼ σθρίμεβον 

 ἔχου(ὰ φὐνακιοιιλίωμ «τεοϊωψ.ἢ μικρῷ πλεά 
γῶν. ἐπκοϊσίωσι οἱ; αὗντα μθὸ εἰς πόντομ καὶ 
τὸν κιμμιόδικὸν καλούμῆνομ βόασορου, οὗπος 
οἱ κατὰ ὦ ϑράκιομ εἰς τίων πιρποντίσα. "Ὁ 

Ἁ ! , 7 - γοὺ Βυζαντιᾳκῶν ούμαᾳ ὅτω καλᾶσι ϑράκισυ 

ΒῈ σΥ δι. τι 
Ἑσθοδα (τ ςοτ, ὃζ Βεγίὰδ, δζ Ῥεραγείπας, δέ 
Ἰ επτηῖβ, δ  Παία5, δ λθσι5, δ Βαπηοιῇγα- 
εἴα, δί «ατεία σοπηρ!υτε5, 4ε αυἱδθιι ΠΠπρα]5 
ΔΡογίεπλ5, ΕἸ τ τ15 αατεπι τγα ἐξ ι15 πλᾶτο Ιοποί 
ταάίπς Πα ει μα ΠΠ{ἃ εἰγοίτεν αααταούγαυσς ραπν 
[ο Ρ᾽ 5.1 Αεταἀίηοπι πετὸ δα τα Πὰ ἀπο, Οδ- 
τίη είν αυτοπὶ ἃ ρα  τ5 Αἴας ρατείθαι5 ὃ 
πιαγίτίπηο (ραᾶςίο ἐ ϑιεπίο ας ίη Ππαπὶ Ποῖ» 
πλαιιπ, 48 {Π (ἐρτεπίτίοπεπι παιίσατίο ασί» 
ταῦ, δί ἃ Μαςεάοηία ἤπυριδα ἐπ ΟΠετίο- 
πείυπι ΤΠ Πτγαςίᾶ, Δ ρα Πᾶς δήϊαοςετίορις [χάς 
ἐτεταπια δείιπι δί ΑΡγά, ρεῖ συοα Α ε- 
σααπὶ ἃ ΕἸεἰεἰροιυ πη αἰί δα ἐερτεπιτίο- 
6 επὶ εἰΠυίτ πᾶτε, σαοα Ργοροηπτείθεπι ρρεῖ: 
Ιλῃῖ, δύ {Ππώ4 ἰπ αἰ φαοα Επχίπυπι Ροπ’ 
τ ποπγίπᾶς. Ηππς σαοάήδπηπιοίο ἰοἰπγαγεπι 
αἰςίπγ15. 464] πηοάτπι ηᾶς ἄσο ργοςιπιθιπε 
ΡΙοΟπιοτουία: απιμῃ σας ἃΡ Ειπορα, ρατείς 
υδῷ Βογρα! ριι5:αἸτεττπὶ εχ ΑΠὰ ῃυίςορροὸ 
{{ὰπ|. Ν πάςε τεβπτιϑ ἱρίς σοαγατιχ ἱπτευπγε- 
ἀΐτ5, δέ ἰησεπτία ἀπο εἴπ οἰαπταν τηοτία. Ἐατο 
Ρα φυίάς ρτοπισεοτγίσμι (γίιμηι. (( εἰ ατίετίς 
ἔγοηῖςπ Δρρε Δητιαἰτοσιπι Δ Πα (ὐδγαπιθίπ, 
ἀϊπαπεδύτεπι ἐπαίςεπι εἰτοίτεν Π4(. ἄπο τ]. 
Τία δύ χαίησεητα, δρεέίαηϑβίσίτιγ ῃ οσοαίσηι 
Ρεΐασιις ὁ Βγζαηίίο πίῃ ἘΠ ΗΝ ἐντὶ τς εὐ 
Ριομο8,] οη σίτιάίς Πα ες 186. τγέππι 1.115 
πη] οὐ ησεητύαι, λτίττάίπς πετὸ ἀιῦπι αν, 
Παπὶ, πὶ πο ᾿νειςα, (4 εἰς δ ἰαςες ἐπ(π1. [π 
οτίεητς πετὸ ἰρεζδῃβ, ραγξ ςοητίπετι! οπσίτιξ 
αίης, δ π δηρυίτα Πηίϊξτεςευπη, τ 84 [)ὲο 
(ςυτίαξ ρεττίπεῖ 4 {{6.. τα]]ΠΠὰ ααίπῳ λας 
Ρδιΐο ῥ᾽ γα: [τίς 40 Δ {{46.πΜ0ΠΠ|8 τεία ρατεῖ. 
ΔΔιαλθίταϑ πετὸ τοτία ρεϊαρί τὰ 4. τ {ΠΠ| το ὶπ 
τί συίπ. ΗΠ ΐὰ5 ἀατεπι πλθίτι! 5 ἤσαγαιι αὐ- 
ςαἱ δογτηίςο, ἀαπη ἰητε πα τα, ρεγίς ςοπιρα» 
τᾶτ, πεύααπι ἀεχιογίου. ροητί ραγτίθιτι5 ΠπλΐΣ 
ἴεπι ἐχῃίθεητ, μας εἰϊ δυτοπιρ οτίο ποίῳ δά 
Το ίοίςυτία {5 αστί τεςεαπι ἀηαισατίο. 'Νᾷ 
ἐχοορία (ὐατᾶδε, εἰ αθι οπληε Π{τι15 ρατιμπα 
δι ργοπηίπεῖ αὐττεςεαάίτ, αὐ εὸ υὐτεζεῦ υἱάε» 
δῖα, ἰὰ ε"!α τας ρατ ἐρπ5 ἀγςι8 σοΥύπα {πη 
εἰξ, αιοα σεπιίπαβ ςυγιδτίοης 5 μαροῖ: ἡτιαὲ 
αυίάει!αρεῖης εἰς, τοτα πη ίογεπι τεπεῖ: ας 
ποιὸ ἱπίετίον, εξείοτεπι. ς ΠΠ2Π| σεπγίηοϑ [1. 
πὰ εἤϊςοτε, ἐ φυίθι5 αι ἐρεὔαι η οςςαβτπη, 
Ιοποὲ αἰεογοτοιιησίου εἰς. ϑυρτὰ Ππίπι δι: 
τεπὶ δ οττιιπ πείσοπτζ Μία οτίβ ρα ἰαςεῖ 
δά δαημσίοηπς [ἐλ]. ποις μΠΠΠ, απ ράσο ΒΡ] ατή 
1π| οἰτουτ Πα ρεη5, Παῖς ρεπο5 ΒΟίΡ ΠοΥτπ|» 
αύυςξαι (ἰπγητετγίιπι ρΡε πε ίπ ροπτιτη ςξ, 
Πυίε, {πε ρεγ Τ Πγαςίππι πα Ῥεοροπτείάει ἐκ 
οὐ χίς, ὧ 5 εηίπι ΒγΖαητίαςιη), Τ Ὠγαςίπην, 

Βοίρμο» 



[] ΞΥΤΚΑΒΟΝΙΣἙ 

Βοίρβοιᾶ ποςξε, Πα {{44. χυάύαοτ εχ ίτ, 
αἵ Ργοροπτίς ΠδἋ4. τΠΠ|ς ὃ αυἱπσεπιύη!]οη- 
σἰτααίπεπι ρτοτεπαί ρει εΐ εχ Ττοδάς ΒῪ 
Ζαητία τ Ρατποίο σαοάδπποσο εχίασ ἐρίϊ. 
115 ἰατίτα 40. ΗἸΙς Ογξίςεποτα ςοπἤΠίτἐη{{]2., 
δζ εἰτοα εατα ρα ΠΠ1ς χυςκ ἱπίυ]α. Δεσαί ε- 
τιίπι πλατί5 Δα Δ] ΠΟ Π ἐπ τα] 15 εἰς τεΠυχίο ὃζ 
ταητα,ταταϑῷ ἐ Πποάία Δεσγριία ρεΐαριβ 
εἰπείεῃ 5 δ ΒδπιρὮγ απ ὃ {Πἰπαπι, ἰη οτίεπ 
τεπιπαηῳ ὃ ΟΠ είς ρατῖες ρατίτει ἐχιςπάτππ 
ταῦ τ δα {τὰ 64. πλ{ΠΠ|{ ααίπ Ὁ τὰ π8 ΓΟ είαπι εἴ 
Ῥαπιρἢν Πδπὶ ὃ πίπετίππη ΟἰΠς [ἐτ5, Πίπς 
ϑγιία ὃ Ρῃσσηίςς δέ Ασεργρτας δα δυ{ ὃ 
οςοαίϊηη πηαῖε εἰτοππάδητιίς ΔΙεχϑατγίαπι. 
Ιη πὸ απίεπι {Π|᾿ππο ὃ. ΡαπρΗγ]ίο Ογρτῶ ἰδ’ 
ςεἴς ςοηῃτίποίς, χιιος ρεῖασο ςοητίραα εἰ Α εν 
συριίο, Εἰ δτεπιὲ ἐποάο αἰ ΔΙεχαπάτί- 
τὴ ἱπτούα Π ἂν ἀαυοηίδ τεσίοης [[46..τη{]. 
πυλίαοτ. Ναί σατο πετὸ οἰγοαίτι5 ἀπρ]!.- 
εαἴατ Παπς παυτατῖ εἰξίπγατίοηξ εἴς ἀε πιὰ. 
τίϑ ραςίο ρει μέρ ες ΕτδτοΠεηςε5, σαπὶ χυίάᾷ 
εἴϊείις ἀϊςαητ, αἱ ἡ πιοτὸ μι}. {πὰ 4. ιίηῳ αἴτετα 
τεποη Δυδίτεπε, ἸρΙ! ἀαζεπι ροῦ πη γαΓ ΠῚ 
ἐπιιοίεσατοτεπὶ σποπιοπείη [ξ46, τα} ττία 
(ερτπσεπίᾳ συίπ πασίητα ἱπαεηίε αἱι, ΕἸ 
ἐι5 αυίάεηι πλατί5 ρατῖε5 ΟΠ οί δ Ραπιρῆγ- 
[{4 δ Ροπείςᾳ τεσίοποβ ἀεχίγα πποιπραΐδς, 
{{π|ι] δ Ρτορστία! 5, δ ἀείποερ5 υἱῷ τη Ραπὶ 
ΡὨΥ]ίΑπι ἐχτεητῖα [τόσα ἱπσεπτεπι απ ΔΠ| 
εἰποείαιτ ρεπίηία!ληιίει (ΘΠ τ οπείαπι, εἴ πὰ, 
σηδίῃ ἡπαηάδπι Πιιέξ θι15 δι ίζατη τεύγαηη, 
44 εἰἐ {ΠῚ πλτηι, εχ “ατίεπί! ρείασο Δα ορρί, 
ἅἄιϊμη Διυλίπίσηι, δί ΤΙΠεπηίογτγαπι ςαπιρᾶ Α- 
«Δ ΖΟΠΊΙΠΊ. ᾿᾿ ἐσίο ἐηΐπὶ ῃδς ἰηττα [{ΠελΠ|{ρ. 
ἔλα ςοπἤίξεπϑ αἱ ἐπ (ὐατία δύ Ιοπίᾷ, δί σεπ, 
{65 ἱπῖτα ΑΙγη Παρίταπεεβ. τοῖα αρ ἄεσαορε 
ἴλσο δζ ίδπι ἀἰξεί πιατίβ ραγιίθια5 ατγίπ οίτ- 
ςαπια!!αἰτατ. Ἐτ απο συίάεπι ργορτίἐ εο ἐπὶ 
00 υηΐπετία ποπιίης Δί οςᾶπλα5. Ν 88» 
τεπὶ {πητπγᾶτίπι αἰ τα ΠΊ115. Ποίξτί πτατί5 Πσηῖ 
πιλχίπηὲ (η Δα γιπὶ ἐχίοπ5 πιασηος ϑ γί {{ς 
πα εἴς. Ροέμπης ΔΙεχαάτία Δ εσνρτί, δ Νί 
{{Πιξιὰ. Αι χα Ποηί αοτὸ ρεοχίπγιβ Βουυε. 
1.68 εξ, δί χαί5 ταπάςξ Μία οτίη ΄σαοῳ ρΡεΐασο 
ααίυηχετίε, ΕΠ εηίπι ρετίπς ας Τ᾽ Δηδίς ρδ15. 
Οεοδίαί Δαίεπι ρτορία5 εἰξ ςο[ υπιτηατᾶ ἐτετ, 
«οηία ες ἔπτι5 πεγὸ οὐζεί ἐς, αιεπὶ ἀχί δπ’ 
(ετεςείπις Δα Πιιοίτυτία ει, μα γτεείαπὸ 
{πσταὶ [(5ἰσυπι ἀἰχίϊ Ετατοίῃεη 5. [ρίς επίπι 
ἔῃ εοάξεηι πγτειί4ίαπο ὃ δ Διπνίπίι5 εἰ ΤΠεπηί 
ἔσγτα τυ5 εἴς το α {{π|||5,αΠττπιε εἰ ϑίἀεπα 
τῳ Ῥμαγπαςίᾷ, Δ Ὠίίςς ραγερις ἀϊγείϊα ἐπ 
οτίεηίειι παυίσατίοῃςε, υτί5 εἰ αι ἐπὶ 

ΦΕΟΠΒΑ͂ΡΗ. 

βυασορὸν, ὃ τεραΞοίσιον ὄξίψ, ἡ σὲ πεπτοντις. 
χιλίων κοὰ -σηνταποσίωυ λέγετῇ μῆκος στ 

δύων ὁ ἀῤ φὶ Ῥωάοῦς ἀϑὲ Ὁ βυζαὐπιομοστά. 
οιύυ σῖξ πως ὄξι κρὰ Ὁ πλάτος. οὐτοιῦϑα σ᾽ 
ἡ δῇ κυζικίω ὧν ἵσλου τῇ νῆσος νὸ πὰ πϑρὶ αὐ 
«ἰὼ νήσία;, ποιαύτη μδὺ ἡ πρὸς αὐκῶμ τό αἱ. 
γαία ποελάγος αὐάχυσὶς νὸ ποσαύτκ. πείλιμ' 
σῇ ἀν “᾿ ῥοδίας, ἡ Ὁ οἀγύσήιου πέλαγος ποι 
οὔ (χυνὼ ὁ σπταμφύλιον, γὼ Ὁ ἰοσυκὸν, ἀϑὲ μϑῦ 
Φὶ Ἑωνὸ τὶ κιλικίας 1] ἰσορ ἐκτένετ μὲλφε 
κοὰ ποςνταπισιιλίωμ Ξτιδιωυ ἦν τε λυκίαν 
κοὰ σπτχμφυλίων (ἰ τί κιλίκων τπτχκραλίων 
«σὐί(ον. γὐτόυθῳν δὲ σνοία τε νὸ φοινίκκνκοὶ 
αἴγυτῆϊθ’ ἐγκυκλοῖ πρὸς νόγου τίὼ ϑάλατ- 
σαν (ἃ πρὸς σϊύσιμ, ἕως ἀλεξαυσβρείας. οὐ σὲ 
Ὅδ᾽ ἰοσικῷ κόλπῳ τὸ Ὅρ᾽ ππαμφυλίῳ, κα 

συμέχιν4 τίὼ κύττῶν, σωυζσηουσαν Ὅο᾽ αἱ 
γυτήϊω τοιτλάγει. ἐσ: σ᾽ ἀ ὶ ῥόσυυ δίαρμα εἰς 
ἐλεξανόλρειων βορεία τεβακιοιλίων στοῦ σις 
δίων. ὃ δὲ πτϑρίπλες διπλάσι-.ὃ σ᾽ ὅδατο; 
ὥγνας ταὐτίω ἦὰ ὥΜναυτιϊο, ἐιναί φασι τὼ ὦ 
«υὐὐληψιψπταςὰ τό δαρμα τ. τὸ πελάσ 
γυο υδὺ ὅτω λεγόντων, Ζ σὲ κοὰ τρνταὰ 
κισιιλίος ὃκ ὑκνοαύτωμ ἐπέν . αὐτὸς δὲ ας 
σῶν σκιοβηρικῶν γνωμόνων, αὐδυρέϊμ πρίοιῖ. 
λίος ἱπγακοσίος πηντήποντα, τούτο σίη πᾶν 
“πιλέγος τὸ πρὸς πῇ κιλικίᾳ τὸ πιιμφυλίᾳ, 
τὐ ἢ ποντικοῦ πὰ καλούμϑνᾳ σεξιοὶ μόμη νὰ 
ἃ χτῶπτον ἧς νὸ ἡ ἐφεξῆς τδαλία μέχρι στοῖμο 
φυλίας, πτοιέῖ ἀναχεῤῥόνκ(αν μεγάώλίιυ, νὼ μὲ 
γαν ταύτας ἰδδμὸν, Ὑ ἀρ τὶ πρὸς ταρσώϑα- 
λῴἥκο,ἀϑὲ πόλιν ἀμινσὸμ, ὦ Ὁ Ὁ ἀμαζονωμ 
παεότου τί ϑεμίσκυραιν ἡ γοῦ νὸς "ἢ γραις 
μὴς ταύτας χώρα μέχρι καρίαφ τὸ ἰωνίαςνὐ ὦ 
οὗτος ἄλνθΘ’ γϑνομῆνων ἐθνῶν. στόρἐκλυοῦς 
ἅπασά ὄξιν “σσὸ πόὶ αἰ γαίου κοὰ πῶν ἱκατί“ 
ρωῆρν λεχύφντωμ φὶ ϑαλάήηης μόβῶμ. νὸ σία 
κοὰ καλοῦμλν ἄσιαν ταύπίω ἰσϊίως κοὰ ὅμως 
νύμως τῇ ὅλῃ, συλλἠξοϊίω σὲ ἐπῶν φικαί᾽ 
ἡμᾶς ϑαλάπας, νοτιώταν υδὺ ἐστ σημείου, 
ὃ Φὲ μεγάλες σύρτεως μυχοςοκοὶ μετὰ νυν 
Δ ἩΡ] αἰγυσῆον ἀλεξαύόοεια, κοὶ τό νέιλον. 
στχραὶ, βορειότιζτου δὲ τό βορυδδονσς͵ εἰ δὰ, 
κοὰ τἰὼ μαιῶτιμ στοὗδεια τις Ὧρ᾽ πελάγεις, 
κοὰ γαρ ὄξιν ὡς αὖ μόλος Ὃ Ὁ πανάϊσϑς, σϊυσ' 
μικώτατος δὲ ὃ ἡ] τὰς «ἥἡλας πορθμός»ξωθε, 
νώταζς σἵ ὃ λεχθεὶς μυχὸς τ] τὼ δνοσκαρὶ 

ασῖα. δδα τοδδούας σ᾽ οὐκ σῦ πον ἰοσικὸν κολο 
στον φησίμ. ὃ ἡὰ γοῖρ ἀδὲ τδὶ αὐτῇ μεσεμβοιν 
ἵδρυτρ, ἐφ᾽ οὗπόρ ἅ τε ἀμινσὸς κοὶ ϑεμίσκυ, 
ρα εἰ δὲ βέλει πρόσλαξε τὸ τίὼ σισϊ ιυίωϊ, μας 
μιφαρνακίας ἀ ἡ τότων Ὁ μόρῶν πρόξξω,, 
πλδρὔξι πλεόνων σπου ῥιομιλίωψ «τισίίωρ, 

εἰς δια 



ΘΕ ΔΗ αν Ύ τ : 

ἐἰς δοσηδοίασῖα, ὡς ἔσται μᾶλλον ἐκ φὶ οὐ μὲ 

Ὁ6 πόδισστας φανδβόν.. ἡ μδὼ σὶὰ καθ᾽ ἡμᾶς 

ϑάλαα, τοιαύτη τις «ἡνσογρωώσήοον σὲ οὶ, 
σὰς πόδιεχού(ως αὐτίὼ γᾶς,αῤχίωλαθδσιν 

ἀὴ ἥν αὐ δῷ μόρωμ, ἀφ᾽ ὥνττόρ κοὰ τὼ θά. 
λαήῆαν σσεγράψαμλν, ἰασλίσσι τοίναυ δὲν 
κατὰ τἥλας πορθμὸν, οὐ δεξιᾷ μὴν ὄξιγ ἡ λυ 
ξύη μέχοι Θὰ τοινείλον ῥύσεως» οὐ αῤιςόβᾷ σὲ 

οὐὐσίστορθμ» ἡ δύρώπη μέλει σόϊ τανάϊσὺ Ἢ 

“ελδὺ τῶσι σ᾽ ἀμφότόναε σεόβὲ τἰὼ ἀσιαν. 
ῤκτίου σ᾽ ἀὴ φὶ δυρώπης, ὅτε πτολυσήμωψν 

“κι νὸ πρὸς αδετίὼ αὐσ)ρὼν δυφυςσίτη, ποὶς 
“πολι ῖν κοὰ ταῖς ἄλλαις πλξσου μετασεσίω 
β κῆα ἣν οἰκείων ἀγαθῶν. ἐπεισῖὴ σύμπα(ᾳ οἱ 

κήσιμός ὅδιπλίω ὀλίγης φὶ ἀοικήτου σΐχ ψύ 
χος αὐτὴ σ᾽ ὁμορέ! τοῖς ἁμαξικοῖς τοῖς πρὶ 

σον ταὐαϊν, ὦ τἰὼ μαιῶτιν, κοὰ ὧν βορνῶε 
νη, Φὶ σ᾽ οἰκασίμου Κὸ μὴ σὶυσιέιμόδον κοὰ 2» 
ὁρεινὸμ μοχθηρῶς οἰκέ τοι ΤῊ ᾧνσει. ἀδιμελην 

σὰς σὲ λαξόντα ἀγαθοὺς κοὰ τὰ φαύλως οἱ, 
᾿ μούμϑναᾳ τὸ λμορικῶς, ἡμόβδτοι κα ϑτίστόρ οἱ 
Ἑλλίω σῦν ὅρη κοὰ τοΐρας κωτέχοντοῦ, ῴκραυ 

᾿ καλῶς οἵξ πρόνοιαν πίὼ σπεϑρὶ τὰ πολιτικὰ 
 ποὰ πὰς τίχνας κοὰ τὼ ἀλλίω σιωώεσιμ τἰὺ 
στόρὶ βίον. δωμαῖοι τε πτολλεὶ εν» ἥδαλαξόν 
σόν κοὰ ἃ τί φύσιν αὐλμόλᾳ οᾳ «ἦὺ τόπος 
ἢ τραχεῖς ὄντας»ἢ ἀλιμθύσς ἢ ψυχός, ἡ τ 
ἄλλες αἵτίας συ κήτους, πολλοῖς τός τι - 

νεπιπλικῴυς ἀλλήλοις πέπλεξαν »κοὰ αὐ 

ἀγοιωπόβος πολιζικῶς (Ὁ εδ)σϊαξαν, ὅσον 
οἵ᾽ ὄδιυ αὐτοῖς οὐ ὁμαλῷ κοὰ δύκράτῳ Ά φύ 

σιν, ἐχᾷ συυδρ γὸν πρὸς ταῦτα. ἐπήσϊη Ὁ ΝᾺ 
οὐ τῇ δυσϊαέμονι! χώρᾳ τοαῦ ὄξιῳ εἰρίμυικοψμ, Ὁ 
σ᾽ κὐ τῇ λυπρῷ μάχιμον τὸ αὐο)οικόν. ὸ σῖε- 
χεταί νας ταῤἀλλήλων σύδῥγεσίας τὰ γὲ 
νη ταῦτα. τὰ μὴν γοῖρ ἀδικουρέϊ τοῖς ὅπλοις, 
τὰ ἢ καρποῖς κοὰ τίχναες νῦἡ ἀβουτοιίαις, φᾳ 
νόϑβαὶ δὲ κοὰ οὗ ἀλλύλων βλάξαε, μὴ ἁξικον 
ξουὺ ἣν. ἔχει σῖξ τι πλεονέκτημα ἡ βία Σ τὰ 
ὅπλα ἰχόντων, πλίιο εἰ Ὅρ"' πλήθει κραταζ. 

᾿ ὕσαῤχει σία τι οὶ πρὸς ὧδ δύφνὲς τῇ ἠπέ 
᾿ ξῷῳ ταύτηι : ὅλη γοῦ “απεποίκιλτοι παεσὶ» 

οἰς τε καὶ ὀρεσιμ, ὥςτε τοανταχοῦ κοὰ τὸ γ: 

αῃχυόν σειρὰ ὃ γεαγραφινονιρὰ ὰ πελι 
πον Κράι Ὁ μα χεεου στρα κεῖόλοί, στλέον σὶ 

1 εἰναι ϑτέτόβνορ, τὸ φὶ ἀρίωας οἰκξον, ὥς τ᾽ ὄν- 
σῶμ ἄσλκρατεῖ (δ πιοσλαμβανόντωμ κοὶς 

' τὴν ἁγωμόνωψ,λλ ἰώων ϑ» πρότόνομ, μᾶκε 

ἱ ϑὔνων δὲ κρὰ δωμαΐωμ ὕξόρου. οχ ᾧξο σὲ κοὶ 

πρὸς ἐιρίμωἑων κοὰ πρὸς πόλεμον αὐτάρκε- 
σπτέται ὄξί, κοὶ γοῦ Ὁ μάχιμον πλῆθθ- ἄφβο- 
γον ἔχέι κοὰ δῥγαζόμανον τίὼ γίιῦ, κοὰ Ὁ 

Τὰς τοόλεις συυεχον, σχφόδε σὲ κρὰ ταύτα, 
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Τιοίςυτία ἐπὶ ίιρτα {{6, 1]. τρία, Πξυτίη ραν 
τε πηασίϑ ΕΧ εἰγζοιπτίοπε πιαηί ει αίτιν, ἵΝ ον 
{γαπὶ ἐσίταν πᾶτε Πυυέτ5 σεπετίβ εἴ, Ὑ εἴτα 
Δυῖο ππης, τος ΠΠππ ἀπ ρ! εὐ πταν αἰ ςτέ 
θετεπεςεῖϊς ες ΔΡ ἡἀ δ υετὸ τεσίοηίθ, ρτί- 
πιογάίιπ σα ρίαπιι5, ἃ 4αΡ. πτατίδ ἱρῇ5 ἀοἢ 
σπατίοπεπ τσ πιο 8 ἀςςερίπη5, ἰ[πτεγίμιβ ἔν 
σίτατ ροΥ ςοἰπππαγᾶ ἐγεια παιπίσαπείθας, ἔπ 
ἄἀεχίγα ἡσυί46πὶ εἰ᾿ ἃ {τίτὰ ας αα ΝΠ  ἤπεπ - 
τα, ἔπ Ππίτὰ πεγὸ Δα ορροίτα ἔτετεπι υἱῳ δά 
Ταηδίη Ευτορα.τεγπτίπδταν ἀατεπὶ υτγα ἐπ 
ἈΑὔδαι, ΔΌΈατορα εἰ σίτας ἱποποαπά τη, 
«υλπάοσαυίάεπι δέ ΠΥ [ΟΥ̓ ΠῚ 15 ίῃ Ρτίπιίϑ5 εἰ, 
δί δά πἱτοτῖ αἰτεστοπιίησεπας αἰ ροῇτα, οἰαΐ 
τπιπτῷ δ (σἀτιιπὶ ἃ ἃ αἰίο 5 γεύιτι ττᾶς Πα, εἰς 
εηίπι τοῖα Παἰσίτ0{{5.1Π ἐχίστια ἰλητπτοάο 
Ρατῖς ργόρτοι τί σοτίβ αἰπὶ πῃ τ Ὁ 15. τς 
Πηίείπτα 1 Δπδ 415 δύ ΝΜ] αοτί ἀ{5 πη ΟἹ 5, ΒΡουν 
{ΠοπεηίΡιδέρ ἐπ συυτίδιι5 “ἐσ επείθι5. ΕΑ. 
δ τα 15 αὔττεσίοηίϑ (4 οι εἰ αἱσίάαμπι ὃς 
πιοπίδηε πδττα Ια οτίο(ἐ πα δίτατατ, (τατο, 
ΤῸ 8 Δ ςΕΠΊρΎΟ 5 παζξα, ο ἃ ετίατη Ρταις ρει 
Ιλιτοςίπία Παρ ίτατα τοίτσαπτισ. Ὁ ποπιαθτησ 
πὶ οδτίποπτες (ἰγοοί πιοητες ροϊγασέρ ἱποσ 
Ισογιητ ρα] Βτ ΟΡ ρτουίοητ εἰγοα οἰι1{τὰ 
ατίοςε δ τευ δα υἱτᾶπι(ςπῆιπι, Γὲ οπγαπέ 
ὅ φ᾽ πια α5 σε πτο5 δοσίρίεμίε8, 6 Πατιῖγὰ 1Π- 
Πυπταπϑς εγᾶτ ἐχ {ρ{{5 ἰο (5 δίρεγίβ ἱπιρούτασ 
{50 εἰ τίσ 415, ςατία τις [τα πγα] Πα τατίς ἐπ 
(αιαδ 1:5 Ποπηίπε5 ἰητεῦ (ε πγοἶτ|5 ἃ} 15 α τη χ 
τί5 ςοηπεχπεγᾶτ, δ οἰυ Ποῦ αἀτποῦε ἀστοίίο- 
τε5,υτίοτεξίῃ ἀοςπετῦς. Ουδητῦ πειὸ ἱρ{5 
εἰ ἐπ ρίαπο, παιιιτα  επγέρ πὰ εἴ τοπηρ ετίεπὶ, 
παι δ ἀίτπιαῖ ἃ ἡ {{{4.() απο υίάεπὶ (ἃ ἃ ἃ 
εἰξίπ ἐσ! οἰ τεσίοηςε, ρος οπηηε ο[: δύ 4 
ἐῃ { Π , ρισπαχ δ αὐτο, ἀςςίρίαπεί Πα σεπ: 
165 αἰίαυα ἰητεῦ ς Βεπεῇβεία, 4196 ἐπί πὶ ορ πη 
ἁτηγίς ἐεγατ, Πίος (τ 0 118 δ αὐτί. πιογαπιρ 
ἀοάϊτίηα, Μίαπίξείξα αὔτίαπης είλπι π αὐχήν 
δητίηγ ίςειη ἀειτίπισητα, Ε]αθ εἴ αὐτοση ἴα 
Ρετγίας ΄υί4 68 υ5 αὐ πγὰ τεηεητίιαι, ΠΠΠ δα ἱρ 
(λπγυϊτἰταἀίπείπρετεταν, α (ες τετγα {Π| ετέ 
Δ 0]ττὰ πος αι ἀ4πη0 πλταταῖς θοπῦ, συοά 
ἐἃ (λῃὲ οπιπίϑβ ρἰδηίτίς πηοπτίδ 8 ας ἀπ- 
σαΐταγ, [τὰ ατ αἱ] πεαπαηπε ἀστίςαϊτατα, ἴεῖτς 
ἀε(ςτίρτίο, οἰ] {τὰ 5 αἴορ ρασης δα[ης, ΡΙ σέ 
{{τα]τεγᾶ (ἢ (οτος χυο ἃ εἰς ραςίς ἔφη]! τε, 
τὰ ας ἤος υἱηζατ δα ιπαδητίθι5 εἰ ἀπο θ5, 
(ὐτροούιπι ρτγία5, ΝΜ ]αςεάσημιη πογὸ Κὲ οπηδν 
ποτιπη ροίξετίυβ. Ἐχ ἢος δαΐεπη δ δα ρᾶ- 
οἷ ἃ Αὐ ΒΕ {υ[Ποίεπεί(ϑίπια εἰ ΠΡί. Ετεηίπε 
πια ἰτ ἀπ ριισπάςεπι αἰ ε παθ ες, δζ χασὲ 
ἀρ οἰ δέ, δ αὐ υγδ 65 αυοαας τα ϊω ξον 

Χχ» 



το 

Ἐχςεῖ!ε απιίεν πος εἰἰλπὶίτυξξα5 εἤξεγεηβ ο- 
Ῥτίπτοϑ υἱτοείρ πεςεΠατίοβ, δέ πλεῖα!]α αασσυῃ 
“αείαηε υἱ|. Ὁ ἀοταβ πεγὸ αὐ (ΔετΗςία, πες, 
ΟΠ πλαϊτί (απηρῖυ5 [ΔρΡ 105 ἐρία εχιτγίηίεςι5 
Ρετίς, ὐυάτγιπι εἰλπὶ γεύππι πορίδιι5 πίμ]ο 
ἀετοτίοτ, σάπια πἠαπτίδιι εἰξ αἱτα, ϑέπμ 
τει(  Ρεσιάσπι ἐχῃ ίρεη5 πιτίαπι πιυϊτατ το 
Ῥίαπι, αἵ δε[ίαγασι πα ες ἔεγαγιιπι γαγίταϊ 1, 
Ἂς τἈ1{5 χαίάεπὶ εἰς πδίατα τοῦτα ἰρία ἐπ υηί΄ 
πετίαπι. Ῥαγτίςυ] τίς αἰιξ ρᾶτ5 ργίπηα εἰς οπτηΐ 
τπὶῦ οςςαία ΗΙραηίᾳ ςοτίο Ραθα]ο {{π|||5. 
εὐΐα5 Ράγ5 [ἀπ] πάπιΐη ςο πὶ ἐχγζία πρεγας 
ηἰτίη Πηϊτίπιαπι (ὐεϊτἰςαπι,ἔπητ ἐπίπιίξα ηιιος 
δάἀοτιιῦ. Ηἰπο αὐίςί παι [Δτετα!! ἔπε εὰ χα 
αἰ εἴς Ῥγέεης. Εἰ δυτεπὶ τεσίο ἱρία πηατί 
εἰγεαπῆιια, ρατ5 συίάεπι αὐ γα} 5 πηατί ποίγο 
υἱάας 24 ςοΙ απιηΔ5,ΓεἸχυα πεγὸ Δεδείςο αἱῦ 
ηυεδά(ερτζιτίοπαϊ! ε ΡΎτεπε5 ζαςιπγέπ,Οςεᾶ, 
ὯΟ. Τ᾿ οησίταάο αὐτεπι τεσίοηίς Πυπ5 ηιιοα 
΄υᾶαι πγαχίπηα εἰξ, εἰτοίτετ (εχ απ ΠΠ πὶ λα ίο- 
τα: Ιατίταἀο φαίη πη] παι, ΡοΙ παπς εξ 
Οεἰτίςᾳ ἱρίᾳ Δα οτίεητξ (ο] ἐπὶ δά ἤππιεπ 
ἘΝ Πεπαπ,, ςαΐπ5 [τὰ 5 (ερτεητείοπαίε Βυίταπηΐ 
ςο Αἰ τατ γεῖο οπιηί. Εἰ επίπι πα] τεῦ ἐπ- 
(14 ἰρίᾳ οπηηΐβ ορροίϊα οπιηΐ, Ισσίτυἀίπειι 
πυίπῳ πα απι ἔεγπιὶ σοπείπεη5 {Ἰαἀίοτιπι, 
ΟΛυοάδυτεπι δά οτίεητεπι ποεγίιπι εἰς, ἐπε πο 
Παπιίης ςἰγουπίςείταγ, ράγα! εἴ πὶ μα πίε 
εἰσαπι Ργγεης, Δυἤταίεπετὸ [4 σποά ἃ ἔς, 
πο, ΑΙΡίΡι5.1κ εἰίπια ρᾶ15 πιατί ποῆτο, 710 
ἴοςο 5 φαί ἴπιὸς ποςαῖ (ΠΑ Π τ 5 4 Βπιπα! τιτ, 
Ϊπῷ εο [Μαδίβι!ἋἝα δ Ναυρο (ππε{τοε υτὉ 65 εἶα 
εἰ(οίπια. Εἰ δυΐεπι ορροῆταβ ἁπίς Ππαὶ εχ δά 
πετίο ἔτπὺϑ αἰτεῖ {ΠῚ ςοσποηηη5,οςα15 ααί 
ἄεπὶ δ ἰρίς (ΔΑ ΠΠςὰ5 , ἱρεξέληϑ δά (ερτεηιτίο- 
πε5,ατῳ Βτίταπηίςαπιτερίοπεπι, ΔησαΠίίδί, 
πλαπιέρ πα ει {Π|ς [ατἰτἀ πη επὶ τεῖτα (είς, 
Οορίΐ εηίπι ἐπ ΠΠΠπηστι ραποίογαπι συίάεηι 
λα. χαᾶπι (τίιτπιὶ ΠΉΠΠ απὶ, ΡΙ αὐτί πεγο αυᾶὰπι 
ἄσοτυσι δἸεάίισαι δαίση εἰξ ἀοτίσπι πιοηία- 
τπῃ δα εγείίοηες Ργύεπεβ, Οζιηεηι5 ΠΊΟη 5 
ποςαῖι5. Γεἤηίϊτέ» Πίς πιαχίπιὲ πη πιεάίο 5 
ΓΟ εἰταύιπὶ ςαπροβ. ΔΙρίραβ αὐτεπι, χα ππε 
τποηῖαϑ Αἰεἰ(ςἐπγί, ας επείδυ οἰγοιηξετεητεπι 
ΠῚποληη,14 χαρά εἰἐ αἰ εγοίιπι 44 Πιρτδάϊ, 
ξϊοβ τογχυεζαγῦ (εἰτάγιπι ςαηροβ, δ δα Οεπὶ 
τηεπαπι πηοηζεπι, κα πετὸ αὐ ΓἰσυΠίςαπι 
δ [τα!!ᾷ. (τξεεβῷ ςσείπει πιδ5 {{πππγυΐτα5 (εἶ 
εἰςαδορτςτεῦ ᾿ς ρσατε5, ἢἱ εη πὶ αἰία ίαπτ σέτε5, 
Ριοχίπη ταπιξ τα. ποοΙ τῷ ραττξ ΑΙρί οοπ 
πεχᾶ Ἀρζηίηί πιστίρι5,ραγτξέρ εἰ οδτίηεπε 
Δρεππηίποσιιπι πιοητίαπι, δαυπς επίπι {Πί 
τιοηταημηι ἀοτχίυπι ρει Ιοησίτπἀίπεπι τοτίις 

Φὲ,ΓΙΒΑΒΟΝΗ͂ΙΓΙ 5 ΦῈΟΟΕ ΑΡΗ͂. 
διό τι «ἦσ καρποὺς ἐκφόμει «δὺ ἀρίσους κοὰ 
«ὧν αὐαγκαίους Ὅρ᾽ βίῳ, νὸ μέταλλα δ(κ »ἴ. 
σιμα. ϑυμιώματα σὲ κοὰ λίθους πτολυτελεῖρ 
ἱξωόον μέτεισιν, ὧν τοῖς ασανιζομϑύοις οὐ 
σίὐ χέρων ὁ βίος ὄτημ ἢ τοῖς δύπορου μϑύοις- 
ὡς σ᾽ αὕτως βοσπκημάτωμ μὰ σπτολλῶν ἀφῇα 
νίαν σπερέχει,ϑηρίωμν δὲ ασανιψ.Ρικύτη μϑ 
ἡ ἤπερ’ αὕτη καθόλου τἰὼ φύσιν ἌΣ! καο 
σ“ἀμόνθ’ σῖ ὄξδι πρώτη πτασῶν ἀ φὶ ἑασὲ 
ρᾶς ἡ ἐδηρίᾳ βυρσηβοείᾳ πταραπλησία, δὴν ὧς 
οὖν πηραχηλιαίων μόρῶν ᾿συδρηήσήοντων εἰς 
«ἰὼ σιωιχῆ κελίικίω. ταῦτα σ᾽ ὅδι τὰ πτὸς 
ἙωνΚρὰ πούτοις ἡὐαστοτεμνετοίε “Ὁ πλόὺρὸμ 
ὄριΘ- ἡ καλουμβύε πνρίωκ. αὕτη σῖ᾽ ὄξι τσεν 

οἰῤῥντ' τῇ ϑαλάσ, Ὁ μδὸ νότιον πῇ καί" 
ἁμᾶς μέχρι τελῶν, τὰ δὲ λοιπεὶ τῇ ἄτλαντι- 

κῇ έχει τὴν βορέιων ἄκρων Φὶ τουρίωωκς, μῆς 
κΘ΄ σε φὶ χώρας ταύτης ὄδη στόρὲ ξξα κισχια, 
λίους «σσίίους Ὁ μέγισομ,, πορντακισιλίς 
ους σὲ πλάτος. μετα δὲ ταὐτίω ὄὴμ ἡ κελε 
σικὴ χεῶς ἕω μέλοι ποταμοῦ ῥίώου ΝΟΥ͂Σ, 
βόρειορ πλόδυρὸν ἴϑρ} βρετανικῷ κλυζομγύη 
στορήμῷῳ πσαντὶ. αὐτισταρήκει γοῖρ αὐτῇ στὰς 
ρλληλ Θ᾽ ἡ νᾶσος αὕτη τοᾶσα χάσῃ, μῆκΘ" 
ὅσον πορνσακπιοιιλίους ἐπεχουσυε » Τὸ σ᾽ ἕω“ 
θινὸν οἱ" ῥίώῳ ποταμῷ πόδιγραφομῳύη, στο 
ρἄλληλομεχοντι τὸ ῥδύμα τῇ τουρίωωπ. ὦ δὲ 
νύτιον πιχῖς μδν ἄλπεσι"» ὧν τόὶ ῥίιώον ν ἃ 
σὲ αὐτῇ πῇκαθ᾽ ἡμᾶς ϑαλῴῆκ, καθ᾿ ὃ χω 
οἷον ὃ κωλούμῆν Θ’ γαλατικὸς κόλπθ' αὐᾷ 
χὥτοω. κοὶὶ γὐ αὐ θρ)" μεοσαλία τε κοὶι ναρα 
(ξὼν ἵφραυται πόλεις ἀφιφανξ σι τοὶ, οὐ 
κειτοίι σὲ Ὅρ! κόλπῳ Ῥύτῳ κατ᾿ ἄγορον 

φίιω ἐτόλ Θ᾽ κόλπθ- ὁμώνυμθ᾽ αὐτοῦ κα 
λούμεν Ὁ. γαλατικὸς, βλέπων πρὸς τὰς αᾷ 
κους κοὰ τίω βρετανικίω). οὐτοῦϑα δὲ τὸ Ξε 
νώτατου λαμθανει ἢ» πλάτΘ- ἡ κελτικήισυ 
νάγωτοιι γοὺ εἰς ἰδδμὸν, ἐλα νων μδ αὶ τοε 
σιιλίων «πεδίων, πλειόνων σῇ ἢ διϑειλίωμ. μεπ 
σαξὺ σ᾽ ἐσι ῥἄχις ὑρεινὴ πρὸς ὑρθεὶς τῇ πὺ- 
ρἰιωᾳ, τὸ καλούμανον κἐμμῆνομ ὄρ Θ". τελδὺυν 
“ᾷ σὲ ὧξρ εἰς μισαέτατα τῷ δὴ» κελτῶν σὲ 
δέα, δ᾽ σὲ ἄλτσεωυ ἅ ὄξιν ὅρα σφόσ)οα ὕψη 
λιὰ, πόδιφόῥα στοιοαὺ δ γραμμίω), Ὁ ΝᾺ κυφ' 
“ον ἱσρασίαε πρὸς τῇ λεχθοντα ἣν κελτῶμ, 
πσεδίᾳ τὸ Ὁ κέμμϑνον ὅρ(Θ- "πὸ ἢ κοῖλον πρὸς 
“ἰὼ λιγυσικίὼ κοὰ τὼ ἱπταλίαν, ἔθνη σὲ καὶ 
πιχάπολλὰ Ὁ ὅρΘ- (δ κελτπικᾷὶ, πλίω σῶμ, 
λιγύων. οὗτοι σ᾽ Ἑπόβοείνες μν εἰσι, σταρα» 
σπλήσιοι δὲ ποῖς βίοις, νέμονται δὲ μόβθ- 
ἄλπεωψ:» συυάτηον “οἷς ἀποφυνίνοις ὄρεσι,, 

μόν. σὲ κοὰ δὴν ἀποννίνων ὑρῶν καἀτίχοσις 

γιαῶτες σ᾽ δὴρ δρεινὴ ῥᾶχις σὰ τδιμύκος Ἂ [᾿ 



Ϊ 

ΕΙΒΕΝ 

φι  τιλίως ]χπεφυκῆα ἀρ δὴν αξκτων ἀϑὶ 
μεσιμβοίαν, τελόυτῶςς σ᾽ δὲ Σ σικελικὸν 
ποϑμόυ.“ οἵ ἱπαλίας ὄδη τὰ δ πρῶτα μὲ» 

' ρλ»τὰ υὑυοπίσηοντα ταῖς ἄλ πεσε πεδίαγμε 
χῈ Ὁ μυχδ ΤΣ ἀσ)οίς , νὸ δὴ) πλασιον πόπτων. 
χισὶ εξῆς ἄκρα Ξενὴ "ὦ μακρὰ χεῤδονησιάζᾳ 

σα, σί! ἧς, ὡς ἄιπτον, ἀϑὲ μῆκος τε τα") αἱ ἀτή 
τ γψινον ὅρ(Θ" ὅσου ἐπηχπκιοελίων, πλάτος σ᾽ ἀν 
᾿γώμαλομ. ποιεῖ δὲ “δ ἐταλίων χεῤῥόνησου, τό 
σε τυῤῥίιυικὸν πέλαγος αῤξαϊμδγΐ ἀρ Σ λι- 
νσηκῦ, τὸ ὁ αὐ σόνειου, τὸ ὁ ἀσ]ρίας. μετὰ σὲ 
“δ ἰταλίαν νὸ τῷ κελπικίω, τὰ σπεὸς ἕω λοι 

᾿ζὔδι Ὁ δύρώπας. ἃ δίχα σίμνετῦ πῷ ἴσρῳ 

ποταμῷ. φόβετῇ οἵ ὅτος ἀκ φιἑασέρας ἀϑὶ 
ἥδ ἴω κοὰὼ ὧν δύξεινου στόν τον, τὺ αριπόδᾷ λι 
πὼν πἰιῦ τε γερμανίαν ὅλίω αὐξαμθύην ἀὴ 

' ἢ ῥίωσ,ὸ Ὁ γεΐωκν παῖ, ὦ Ὁ τυριγε ῦἕνὋ 
"ὁ ἑαΞαρνῶμ τὸ σαυρομα ἣν» μέλοι παναϊσῖος 

᾿ποχιχμδ κὸ Φὰ μακωζιδὺς λίμνης. οὐ δεξιᾷ σὲ 
σἰώ τε θρώ ἅπαί(αν τὸ τ ἰλλυοίσϊα τὸ μα 

᾿πισδνίαν, λοιπίω ὃ τὸ τελόδυποίαν π ἑλλά 
σία. πρύκειν. ὃ νῆσοι τὸ δὐρώπης, ἃς φαμῆν 
ἔξω ἡ Ξηλῶμ γάσϊφρά τε τὸ κα ἡ: τόβίσες,νὸ 

 (ρείανικαξ οὐ τὸς ἢ Ξμλῶρμ, αὖτε γυμνασία ᾧ 
᾿ ἄλλα νησίοα φοινικῶμ, ὦ τὰ ἣν καοσαλιῶν 

᾿ χῶρ "ἡ λιγύωμ. τὸ αἱ πρὸ τ ἰπαλίας μέχρι 
κιόλο νόσων τὸ  σικελίας, ὅσ αε τε πόδι δ ἐσ 

᾿πειρῶτιμ νὴ ἑλλάσϊα τὸ μέχοι μακεσυνίας κοὰς 
 Φὰ θρχκίας χεῤῥονήσον. ἄτῃ δὲ τόν ταν ἐϊσὸς 
Οἰ ϑμαικώτιο θ᾽ τῆς σίας, ἔσιμ Ἀσῖκ τὰ οὐ- 
ο τό ταύρ᾽ συνεχῆ, τότες σ᾽ Ἑξῆς τὰ ἐκ’ 

σός, δι αερσμδούας γουὺ αὐτῆς ὕπτο πόδ θροῦς τὶ 
ταύρου δίχα οχτείνογος ἀτὸ ἥν ἄκρων τῆς 
"παμφυλίας ἀδὲ τίὼ ἑῶαν θάλα“ἤχυ,κατ᾽ ὶν 

᾿ ἡδο κοὰ ἐὺ ταύτη σκύδας, ὁ μὴν πῶς α΄. 
᾿ἴζε νονδυκὸς Φφὶ ἠπειρου μόρος, ὃ καλέσιμ οἱ 
᾿λλίω δι οὖτος Σ ταύρου, Ὁ δὲ πιῶς μεσιμξοί 

᾿ αν ἐκτός, τὰ ἢ συυεχὴ Τῇ μαεώτιδι τὺ τῷ τὰ 
᾿ νχἹιδιγμόρη πὰ ὑὸς τόν ταύρο ὅξί. πότων δὲ 
᾿ κἀπρῶτα μόδα τὰ μεαξὺ τ καασίας θαλάτ 
᾽ πις ὄϊη νὴ Ὑ- δυξείνα στόνΐσ, τῇ ἡᾺ δὲ Σ τάν 
νὁ Σ ὠκεανὸν τελδὺυτῶντα πόρμ τε ἔξω κοὰ 
τ ἀδὲ τ᾽ ὑρκανίας θαλάῆσς, τῇ σῇ ἀϑὺ“Σ ἰὼ, 

 ἰὸρ, καθ" ὃ ἐγγυτάτω ὄὴμ, ἀτὴ Γ μυχδ “τὸν 
᾿ σρυϑι ἢ καασίαν, ἔπάτα τὰ ἐκτὸς Ὁ ταύρο 

καὶ σσὲρ τ ὑρκανίας μέχρι πεὸς τ {71 ἰνσῖδς 
ὃ σκύθας, εὐὺ σπεῶς “ὦ αὐτῷ θάλαῆαν νὴ τὸ 
καΐξον ὅρος. τοῦτα σὶ ἔχυσι, τὰ ἣν οἱ μακῶωτῇ 
᾿αυρομεαζπῇ, νὴ οἱ μεϊαξὺ τὸ ὑρκανίας τὸ ἢ πτὸν 
συμέλοι καυκάσσονὴ ἰξήρων τὸ ἀλβανῶν, 
᾿αυροματῇ, 10, σκύϑαε, τὸ ἀ χοκροὶ, κοὰ ζύγοι, 

᾿ οι ἡνίοχοι. πὰ σ᾽ ̓ ασὲρ τῆς ὑρκανίας ϑα- 

ΞΕΟΥΝῸΟ 8. τῖι 
Ἰτα ας ἱππατᾷ ἃ ερτεπίο θυ δά ποίει, 
ἀε[[πεπδύρ αὐ ἰτετιπι δίς! ππι, [τα] ας αὐτ ρας 
τ65 ρχίπγοε ίππε (δίς  αἰρίθιι5 ςαπιρί οί δά 
{Ππιτπὶ πηᾶγίς Α ἀτίατίςί ργοχίπιογαπηίῃ ἰοςο- 
ταπι, τος πετὸ ἀεϊίης ςαςιπιίηα ἀπρια δζ 
ἴοπρα ρεπίπ(υϊλητία. Ρετώρ ἱρίαηγ(υι ἀἰχί) [τὰ 
᾿απὶίη Ιοπρίτααίποπι ἐχτεπἀΐταν πὸ Αιρεα 
ῃίπα5 δα ἐερτείη υ(ῳ [ἰαα, τΠΠ|4. 1 ατίτα ἄο τς 
τὸ εἰτι5 εἰ ἰΠφΡ]1Ὰ}15, Ἑα είς αὐτῷ Γι} Π|2πὶ ρὲ 
ἱπ(ἴλπὶ Τ ὙΠ πΠιιπὶ πταγε πε ρίςης ἃ ΓΟ ρας 
ἤΠίςο 8. Δυίοπίμπι ὃζ Α ἀγίατίςαπι, ΡΟΓ [τα] σ 
Δ} Δ [6Π|Ί,6 118 αὐ ΟΥταπι γεἰίυα τὴς Ἐύγοσ 
ραυδίείαπι ἀπ ἀπηταν [γὼ Πυθίης, Εδυτασ 
εηίπι Πίς Ρ οσςαία πὶ ογτιιπι, δ ίῃ Ευχίηυπι 
ροηταπι, ἃ Πη Πα τε πηπςεπ5 (ΠεγπηαΠίαπι οσ 
Παπι ἱπείρίεητζ ἃ ἐΒοπο, (Πεείςαπτίρ τοι πη], 
δί χιοά εἰ ΤΙ γτείσειαταηι δέ Βαανγπούαπι αἵ 
4ες ϑαυγοπιαταγιπι αἵ Δα Πυπιοη  λπαίη, 
Ιασαπιῷ ΜΜαοιίάξ, Α' ἀεχιίγα πετὸ ΤἬγαςίδηι 
οπληεπι δ {Πγτίςιπν, εἰ χααπιίρ τΠείπηᾶ γος 
εἴτι, θγαίαςεηταιῖοπιὶ Ἐπγορα μος ησδ5 
ἀἰχίπγι5., ἐχίγα σοϊτηπα5 συίάεπι (ἰλ4ε5 ὃζ 
( αἰβίτεσίε5 ὃζ Βυίιαπηίςος, [πέτα ςο! ἅπΠ85 δ 
τὸ (ἰγπηπείια;, αἰίσεέρ Ρῃοεηίςᾶ ἰηίαϊα, αἸία; 
ἸΜαίϑιεααπιὶ ὃ ἔν ἐσαγαπι, οπιγαίῃ [τα] ἐπὶ 
τυ δα ἐπ[α]25 Α οοἱΐ, Ἐτσυσσιηφ εἴγοα ἘΡίς 
τοτίςαπι γερίοηςπι ὃ (πιβοίαπι οἷ δὰ Μαςε 
ἀοηπίαπι, δέ ΤὨγαςίαπι (Πευποπείαπῃ, Δ' Τὰ 
ῃδίάς αιξαῖῳ ΝΜ αοτιίάς Ππιηπε ια ἱπίγα δα" 
ταπι ςζοητΠοηειτ, ὅ( ἀείηςορ5 πος ΄ιτος ἐχίς 
τίυδ5. ἰαίία επίπι εα δί(ατί ρεῖ Τ ύχυπι ποι 
(ἐπὶ ἐχιοη (πὶ ἃ ἱυοί5 απ ρ ΠΥ ]ία λα οτίεπία- 
Ιετλατς (ἐσ άπτη ἰπάος, δέ συΐ ἰδὲ (ὰπὶ ϑογσ 
{125,64 ατι3ὲ δά (ἐρτεητγίοποβ πε σίΓ ρ8Γ5 τεῦς 
τος εἰΐ, χυλι (Ἰταςί ποςζαητίητα Γαυτα, ες 
υεγὸ δά πγεγίαίεπι οἴ, ἤαπς εἐχίτα πιιπουραηῖ, 
Αεαυς Μαοτείάς Τἀπαίάείῃ ςσείπεπειν, ρας 
τεβ ἀπε ίπιγα Ταιγῖ, ΕΑΓ αὐτῶ ρατίε5 ρυίπηας 
(απεαὺς ἰατεῦ πιατε Οαἰρίᾶ ὃ Εἰὐχίπα ροηπτῇ, 
ΕΧ ρατίε υίάειι πη Ταπαίπ οσοαπτζ Ἠπίζιες, 
δ (ἃ ὃ εχίχα, δ (4 ὃ πγατίς εἰ Ηγγεςαπῆ,εχ, 
Ρατίε πειὸ δά {Πῃπια, υδί ρχοχίπλιιι εἢ ἃ ἰςςεῖ 
(ἃ Ροητί α (αίρίυπ. )είπάς αυα ἐπίτα Ἴδι» 
τα πΊ,6α απ (αρτα ΕἸ γυςαπίᾷ πἰῳ δα [πἀο5,δζ 
ϑογίῇας εος,4αἱ πππε δά 4 πᾶτε, δύ δά [της 
τλοητεπ), ας ᾶι παρεητροττίπι αὐτάς Μίφο 
τα ϑαυγοπΊαῖος, δύ σα! ητεῦ ΕἸγγςαηίᾷ ὃ Ροπ 
τιπ| υἱῳ αὐ (ὐλυςαίππι δ ΙΡετες δ ΑἸΡαπος, 
Θαυγοπηαῖο ὃζ Βογίπα δ Δεἢοεί δ Ζγρί δέ 
Ηεπίοςμί, ας ποτὸ ἔαρταπιαγε Η γος πιιπΊ, 
δεγίηο Ἡγτεςοηίς δ Ραγῃέ δ Βα τίαηί δ 
δοραίαηί, δύ αἱίς ἰπρεγίασεπτος [πη ἀοτῖ ρᾶγίεα 

φῆης,σκυύαι (α ὑρκανοὶ κοὺ γγαρθισῖοι κοὰ δάκριοι κρὰ Ογδιανοί,κρὰ τἄλλα τὰ σαδῥκόμδνα μμ 
ἴ ᾿ " Π 



τὰ ΦΥΎΚΑΒΟΝΙ ἃ 

αὐ ρίεπίτίοηξ, Δ΄ά Α υἱἱκα δατιημαγία Εἰγίςα 
πί, δύ εχ ρατίε οπηηίς {ΠΠππ|]|0 αἱ Παία8 εἰ ΠΑ 
τίς πχοάίι5, ἃ Ροητί δέ Αυπγεηίος ΒΟ η Ρρδ18, 
(οἰείϑί;, δ (ρραθοςία οπηηίΐβ, είς Δα Ἐπ 
χίπιπι ροπτ ὃ 1 Ἰἰδαταπίςαδ σοπῖες., Διάπας 
αὔταυο ίητία ΑΙγη ἀϊςίταν τερίο, ςΟρ!εζίεῃς 
αυίάξαα Ροητιπὶ δ Ργοροπτείάςπν Βαρ ασο 
πια5 ὃ Ὀϊγηίος ὃζ Μ γίος, δέ χα πρεῦ Ε οἱ 
Ιεἰροητᾶ αἰςείτιν ΒΒτΥ οἱ, οπί5 Ραγ5 ετίατη εἰ 
ΊΤτοις, Δα Αερεῦ ατ(εηπεηεῷ πταΐε Α ἐο] 0" 
ἄεαι δ Ιοηίαπι ὃ (ὐατία δύ ΤΥ ςίαπι, ίῃ. πηοάί- 
τοιτλῃοαζ τερίοπε Ρθγν οίᾶ,ουίαα ρᾶγ5 εἰς εὰ 
΄υρ (ΔΑ οσταςογαπι ἀἰςίτις (Πα λεία, δ αὐϑ 
ἀςημτα εἰὲ, Γ γοαοπεβέρ εὐ Γι γάί, είπεερϑῷ 
εἰι5 το ἐπα Γδυτῦ, ἡ ηαΐ πηοπτες οδείπεπε 
Ῥατοραπιίίᾳ 4α;, δ Ῥαχτποτα ὃ ΜΜίεάογιαι δύ 
Ατπιεπίογῦ, ΟΠ ςαπιίρ σεητεβ δί ΓΟ γεΔοΠ 68 
δ ΡιΠάα, ΒΟ πιοπταπα πειὸ (ὰπιὶ σας μία 
αι, Βγίηγα αὔτ παγιμαι [ἡ ἀίςα ἡ 5 οπηπίυΠ| 
κηλχίπγα δ {ε] ἰοἰ(δίπια, πη ἐπ αὐ οΥίξιαϊς πᾶ’ 
τεαῖῷ Ατἰδητίςιην δυἱγαὶς, [πῶῷρ δα γα! 5,» 
πιο πιατί ρτοίαςες [πη ἀίςα ἐπι] ἡχίῃ ίπις ταί. 
ποῖ Βείταπηίςα, Γαρτοδϑαπεροῖῷ [πάίςᾶ τον 
φίοποο δα οςςεπιαίία ἀ ες! παπὰς, πα εα 
τἰρυδίρ ἃ ἀεχίγα πιοητο5,Γρίο οἰἐ πλᾶσπα Π1Δ΄ 
ἰεί οὗ υεἰΠττία (ται ΒΑ έτατα ἃΡ Πουπαιηίΐ, πὶ 
Πίηο δαγθατίβ, πες πὰ σεπῖς, Ν᾽ οςαπέαῦτ Δτί 
Δο5,4αί ίς ἐχιοητ ἃ πτοπείδ,υἱφῳ δα(πεάτο 
ἤαιη δ (ὐαγαιδηίᾷ, [ εἰ οερϑῷ ἔπητ πταγε το 

᾿(ὑς υϊάδ εις ἃ δυίή ἃ Βαβγ!οπή, είςεῃ" 
ἄεητος δά πιαῖς ΒογΠς, εἰγοπώρ Πο5 πα ίτᾶτεϑ 
σεηίοϑβ ρατι5. Α α πιῦτεβ δῦτ, πε] ἰη οἰ Ῥαστῃί 
ΜΜεαίῷ ὃ Δυπιεπί, 8 ας ΐο Ππίτίπηος πππε 
Θεπτοβ,αῖῳ ΝΜ ]οοροτοπιία, Ροῷ Μείοροια 
πιιίᾶ,αιις ἱπίγα Ἐπρταῖςξ [απτὰ σαδία ἐε! ὑχ, οπλ 
Πίς ἀεπηίτα ἔπι Δταδίςο οπτηΐ,  Ρεγῇςο, 
΄υληιϊᾶ αυίαςξ δοςηίτα δία» ΒΒ Αγς  ορτίπεπε 
Δα Ευρῃτγαι ἀεοίςεπάξεες, δίας αυΐ της Ππᾶ 
Αταδίςα τφ 14 Νίϊαπι ἃ εἰΠίορ δῷ δ ἄτα 
δ ε5, δί χυίροί! Ποδίαπε Ἀεργρτή δγτήφ ἃ 
Οἰἰίςες αἰ, Ετ χαί Ὑ γαςῃίοτας ἀρρο δῃταν, 
χτίπιίζς ΡΑραγ!ή, Βοίϊ ΔΙΠΙλτη αετὸ εἰ} Α ἔτίςα 
ςσίαπέξ ἱρῷ Δεργριοί ἃ Α σἰῃίορία;, {{τπς 
μαδᾶς Εὐτορα δἀιιογίται, αἰ γο [εγὲ αἱ δά 
ςοἰπηγηα5,. 0 ΑΙεχᾶ τί ἱποίρίεπς ρατοῦ δγύ 
ἴε5. 8. {{ χι!ίς αἰΐςιδί εἰ Πα 5 αἰία5 ςσπει πο! ς 
τεαίοςτί, ὃ αιτδς εἰαίτη οὐ [αοἰᾶς ργουηοπίο. 
τίοταπι ἐπι πεητία. [ἴτας δατ σοι ἀτπτ οὐοα 
πα} αὐ Δ εἰ ορία τς» αα απ ἄλπη τὰ πη Π4Πὶ 
ΡαγΔ ΠΕ τπὶ ρτίοτί, οι ζρ ἐ{{ὰ ςοδέϊατι παθεῖ 
δ αὐὐΠν } 115 Ὀοτείθεις ἐπ ἀσυτ Πππτπτίτγα τισι 
φὴ μεβίαννὸ Ὁ ταύτηι ποιόν των ἀκρωτηρίων δ οχῆ. “1 ἢ σπτχρωκεαινῖτιψ ἀτὸ τὶ αἰθιοπίας μέχρι τινός, ὥς 

Ἃ , Ὕ “ , ἌΝ - ᾿ ῃ 4... ᾿  Ξὸὺ- Ξ 

οἷν γγχραλνλον δίν τῇ πτοτόβᾳ, με ἢ τιχῦττ σωυκγομδύζω ἀρ ἣν νήϊων μόβάν, ἀρόξειαν ἄκραν, 

ἘΟακ ΑΡΗ͂. ᾿ 
δὴν ἰνσϊῶμ πεῶς αὔκορν.“τῶς νότον δ 7 ὁρκᾷ 
νίας βαλζἥας, ἐκ μόδας τὸ τι ἰῶμδ πταν τὸς 
μεταξὺ ταύτης τὸ  σπτόντο, φὶ ὃ αὐμβυίας ἃς 
πλέςε κίτοιι τὴ κολχὶς»»ῦὐἡ καυτπασνκία ξύμς 
τασικ μέχρι σπό σύξέινο πόντα κοὰ ἣν τιβα. 

ρανικῶμ εϑνῶν. τι σὲ ἡ οὗτος ἄλνος χώραλε, 
γορδών, πδοιξχεσα “τῷῶς μὼ Ὄρ" πόντῳ τὸ τῇ 
“πῶποντί δι» σπκφλαγόνας τε (ἶ βιϑαυὸς 
μυσδςο»νὸ “ἢ ἐφ᾽ Ἑλλκαν ὀνΐῳ λεγομδύίω φρυ 
γίαν, ἃς ὄξι "ὁ ἡ “πηρωαϑς. πες ὃ τῷ αἰγαίῳ ὦ 

“Τῇ ἐφεξῆς θαλάη πἰώ τε αἰολίσϊα τὸ τ ἰω 
νίαν, νὴ καρίαν, Εἰ λυκίαν. κοὐ σὲ πῇ μεθγαξᾳ 
ἰώ τι φρυγίαν, ἧς ὅξι μόδος ἅτι Ὁ γαλογραξ. 
κῶν, λεγομδώη γαλατί α,νὸ ἡ Ἐσπίκαος, κάο, 
νδιν κοὰ λυσῖν!, ἐφεξῆς σὲ Οῖς φὐῈς ταύρου, οἵ, 
Ἵι τὰ ὕρκ κατέχοντες τἴϑοστα μισάσϊαι͵ τὴ Τὰ 
οἵ όναξων Τὲ κοὺ μησίων νῦὺ ἀραδινίωμ τὸ κιλίς 
κὼμ ἰϑνα,νὸ λυκώονες νὸ πισίοῖαε. με! ὶ ὃ εξὰ 
ὑρέισς σι τὰ ὑκῶς  ταύρσ.πρώτηι σ᾽ ὄξι τὲ 
δὴν ἡ ἰυδεκλγεθν Θ’ μέγισου δὴν στὰν δὴν νὴ σὺ» 
σϊαιμονίττέον. τελδὺ δὲν πρός τι πὶ ἑῶαν θά 
λάῆαν, κοὰ τἰὼ νοτίαν ἀτλαντικῆς. οὐ δὲ 
σῇ νοτιωτάτη ϑαλαάτἤμ πρόκειτοιι Φὶ ἱνδ» 
καςνῆσ', δκελα" αν φὶ βρετανικῆς ἡ τὰ 

“πΟὔανκ.μεὰ σὲ τ ἰνδεκίω δὶ τὰ τασεοία, 
νδύσσιν, οὐ σεξιᾷ δ΄ ἐχοσι πὰ σρκ. χώρα ὄξι συ 
χνὴν φαύλως οἰκομβύν σκ λυπρότιτα ἰσυὶ 
οὐὐθρώπων τελέως βαρβαβὼμ ὃχ ὁμοεθνῶν. 
καλδσι σ᾽ αριανὸς ἀτ Ὁ ὁρῶν σχτείνοντας, 
μέχρι γε δῇωσίας ω καρμανέχο. ἐξῆς δὲ εἰσὲ᾿ 

“τὸς μϑν τῇ ϑαλζήκ πόῤσαε κοὰ σύσιοι (δ 

βαβυλώνιοι,κωθήκοντες ἀϑὲ Τὴ ἡΣ] πόῤσας 
ϑαάλα αν, τὴ πὰ πόδιοικδντο πότος ἔθνη μα- 

κραξ, πὼς ὃ τοῖς ὄρεσιψ οἱ οὐ αὐτοῖς τοῖς ὄρεσι 
“ἴδ ναῖοι, νὸ μῆσοι, ὰ αρμθύιοι, τὸ τὰ πότοις 
πρόοσιωρα εὔνψ. κοὶι ἡ μεσοντογαμία. μετὰ 
“Ὁ μερντογωμίαν τὰ οὐοὸς ὄυφρασε. τοῦ, 
σ᾽ ὄλιν ἅτε δὐσϊαίμων αῤαβία πᾶσα, ἀφω 
οιζομδύκ ἴροἱ᾽ τε αῥα βίῳ κόλτσῳ ταν τὴ, κοὴ 
Ὅ! πόῤσικῷ, κοὰ σὴν οἱ σκίιυίποι Εἰ οἱ Φἐ- 
λάῤχοι κατίχοσιμ, οἱ ἀδὶ τὸν δύφρά τω κα 
θέκονγες.κοὰ τἰὼ σνοίαν. ἀν οἱ τποΐραν ἃν 
εα βίο κόλπο μέχρι τϑ νείλουγαϊλβίοπὲς τι ὦ 
αξαβοῦ, κοὰ οἱ μὲτ αὐτοὺς αἰγύτσηιοι 
σύροι κοὰ κίλικες, οἵτε ἄλλοι» κοὰ οἱ πρᾶχι 
“σοίι λεγόμῆνοι οτελδὺ ταῖοι σὲ σταμφύλιοι 
μετὰ σὲ τἰὼ ἀσίων ὄδιμ ἡ λιξύν, σαυεχὴς ὅ. 

(ἃ τῇ τε αἱγύτσηῳ νὼ πῇ αἰθιοπίᾳ» δὰ καϑὶ 
ἁμᾶς ἠϊόνα. ετο συθείας ἰχα(α ασδ τι μέχρι 
Ξἡλῶμ Ὁ ἀλεξανο)οείας αὐξαμύϊω, πλίω 

: σύρτεωμ,νὸ εἰ πὸ πὶς ἄλλη κόλπων ἅδιορα 

μικρὰ 



ΥΙΒῈΝ 

μικρὸμξξω «"λῶυ πιπεσηωκῆαν, κρῖ σπτοιδ 
σαν ηραπτέζιου πτὼς τὸ σῆμα σι ὥς τῇ οἵτε 
ἄλλοι σδϊαλδσι,"ὸ σὰ νὸ γναἴος πείσων ἡγεμὼν 
γβυόμᾶνος τὶ χώρας, διιγε ἡμῖν, εοικῷα τῷ 

᾿σἴώλᾳ καϊάσικ Ὁ’ γαρ ὅξι ταῖς οἰκήσεσι πε 
ριεχομθαες ὁβήμῳ νἡ αὐόόρῳ γῇ, καλᾶσι τε 
σὰς τοιαύΐας οἰκήσᾳς οὐάσᾳς οἱ αἰγύσηιοι Ὧι 
αὐτὶ δὲ οὐσα ἔχει τινεὶς ἄλκας σα φοραὶς ποι 
χἢ δεαιρουμδψας. τῆς μϑϑύ γοὺῦ καϑ' ἡμᾶς πα 

 φαλίας, δὐσϊχέμωυ ὄλὲν ἡ πλείςε σφόσῇοα, Εἷ 
μάλιστ ἡ κυρίω αἰα κοὰ ἡ πόδι καρχησῦνα, 
μέχρι μαυρουσίων κοὰ ἣν ἡρακλείωμ «"Λῶψ. 
εἰκῶται σὲ μετρίως, κοὰ ἡ σπταρωκεανῖτις. ἡ 
σὲ μέση φαύλως, ἡ Ὁ σιλῴιομ φόῤου(ᾷ, ἐρκ’ 
μθ΄ ἡ πλεέϊςη κοὰ τραχέα κοὰ ἀμμώσϊης. Ὁ 

σἕ᾽ αὐτὸ πέπονϑε κοὰ τῆς ἄσιας ἡ ἐπ᾿ σύβθέ.» 

᾿ς ταύτη, διά τε τῆς αἰβιοπτίας διάκουχφὶ 
᾿ πεπρωγλυοϊυτικῆς κοὰ φὶ αραβίας, κοὰ φὶ 
᾿γιφβρωσίας φὶ ἡ ιχϑυοφάγωψ.νέμετοι σ᾽ 
ἐῤνκ τίω λιβυίω τὰ πλέοσι ἄγνωσι' ὃ πολ. 

λοῖς γοῖρ ἐφοσϊδύς δι συμβαίνει «ρα; »πί’ 
ὅδις, οὐσῖ᾽ ἀλλοφύλοις ωὐδῇραίσιψ. οἱ σὶ᾽ ἀϑὶ. 

χώριοι; κοὰ ὀλίγοι ν᾽ ἡμᾶς ἀφμκνοῦνται οἱ 
σππόῤῥωθον͵ κοὰ οὐ σικοὶ, οὐδὲ παύτα λέγουν 
σιμεύμως σῖ ὅν τὰ λεγόμδνα “οιαῦ τι εἰσι. «ἦν 
εδὸ μεσεμβοινωτάτους» αἰλίοσπτας πὸ(γον 
ρδυουσι"οὺς σ᾽ κσσὸ τούτοις τοὺς πλείςους, 

γαράμαντας»κοὰ μαυρουσίους, τὸ νιγοίτας" 
ποὺς σΐ' ἐπι ᾿συο ύτοις, γαε ύλους. τούς 
σὲ τῆς ϑαλώήας ἐγγύς ἢ κοὰ ἀσηομδύους αὖ» 

πῆς, τὸς αἀγύήῳ μϑν μαρμαρύσῖας, μέλοι 
πῆς κυρίιωαίας " “σαὲρ σὲ ταύτας, κοὰ πῶ 
σύρτεων, ψύλους κρὰ νασαμῶνας, κοὰ τῶμ 
γαιπούλων σινάς. εἰἰτὰ σίντας, κοὰ βυζακί- 
ους 5 μέχρι τῆς καρχψσϑυίας. πολλὴ σῖ ὄξιμ ἡ 
καρχησονία, συυάσουσι σῇ οἱ νομαϊσδὲς αὐνσ 
πῇ. τούτωι δὲ ποὺς γνωριμωτάτους. ποὺς 
υδὺ καοσαλιεῖς, ποὺς δὲ μασαεισυλίους πτῷν 
(ἀγοοδύουσιμ. ὕπατοι σ᾽ ἐἰσὶ καυρὅσιοι. πᾶσ 
(ἃ σὶ ἡ αὶ καρχησον Θ’ μέλοι φηλῶυ, ἐσ σὺ- 

σϊχέμωμ" ὕγοκοτοοφ Θ- σὲ, ὥς πόρ κοὰ ἡ μεσό, 
γαια πᾶς. .ὅκ ἀπεικὸς σὲ κοὶ νομάσϊας λε΄ 
χθίισαι ζινὰς δ αὐ, ὁ διωναμδύσς γεωργεν, 
σα τὸ πλῆθθ’ 2 θκοίων “Οπταλαιόὺ οἱ ὃ ναῦ 
ἅμα τῇ ἐμπάρίᾳ αἰ ϑάρας σἤχφόβοντες, "Ὁ 
ῥωμαέωμ πιθολαμξανον δὴν πῶς ᾧῷ» σΐχ “ἢ 
ασσίίι τ πόδὶ τὰς θκοικομαχία ἀμφοτέ, 

οῶὼρ πόδιγίγνον τῇ," Ὁ θηρίωμ νὴ “ἢ γεωρείας, 
οσαυ γα νὼ πόδὶ Φ ἀπτέρωμ λέγομϑν. Λοισομ 
εἰπέ πόδι κλιμάδν, ὅπ "ὁ αὐὰ χά καθο 

λικίω τοτύτωσι, ὁρμηθᾷσιψνεκτ' γραμ’ 
μῶν ἐκείνων, ἃ σοιχεῖίᾳ ἐκαλέ(ιμῆν. λέγω δὲ 

τε ὦ μῆκος ἀφοριζόσης ἃ μέγισον, κρὶ, Φὰ Ὁ 

---ὐὐβ Ν 

ΔΈ ν ον δ 122 

Ρᾶτγαπι ἐχεγὰ ΟοἸἰσητηας ργοςοοηΓεΠΊ, [Ὡείςπ, 
τοπὴ Φαοάαπιπιοάο ἤσυτῇ πιεηίαϊςπι, ΕΠ ἐς 
πίπι( που} } φαοῳ ἀςεϊατᾶτ, ὃ (τη, ΡιΟ ἀὰκ 
οχίίζεπς γεσίοηίϑβ εἰπ5. ΠΟΡί5 ἐπαιγαιίς ) ρης 
τεγα Πυγεϊ5. απ πδα ἀοπιίδιι5 αὐ ραπέϊίς, 
ςὔρτεεηί!5 αὐτί ὃζ ἀείεττα τοῦτα. Ν᾽ οσδηζ δι 
τεπὶ πυϊαίπιοάί ΠαΡίτατίοπες Δερυριή Δ πλ- 
(ςς5. Τα] 5 αατετι οχί εις, παεῖ σαί Απὶ [185 
αἰ Πεοιεπείας, τ υίδπι ἀἰαἰΐ 5, Πατη ἃ πγαγίτίπτα 
τερίοης (τοι πη πιαῖε ποίγα παϊάς (εἰ χ εἰ 
Ρἰυτίπια,πιαχίαγε Ογγεπαα, ὃ αος εἰγειιπε 
(ὐατιμαρίης Μίδατογαπι, οἰ 1 π|παγιπιίρ ΕἸ εν 
εὐϊεατγιπ, ΕΑ ίτατυῦ αἴξ πε ἀίοςτίτογ οὰ ατοΚ 
4πε ας εξ πιατίτίπγ, πε ία ττετὸ πιαϊ ἐξα αι 
ἄεπι Βἰαιτας ἔεγεη 5, ἀείεετα ρ υτίπγα δύ αἴρεγα 
ατφατγεποία, [4επὶ αὐτῶ ραία εἰϊ εὰ μα (ἢ τες 
ὥπι δά ἢαης ἐχτεπαίταγ ρεΐ Δειῃίορίατη τα 
ἄτης, 8 Τ τορ]οάγείςαπι, Αταθίςαπιζ, ὃ ὥε 
ἀτοίᾶ ἐπὶ χυς εἰ ᾿ς ορμασοτᾶ, ἃ εἰξ ρίς 
(εἰσοπιεοπαπι, [περί αυτ Α [τίζατη σῦτες 
ἱσποῖσε ρίυτίπια, ἵΝοη επίπι πγυ ἃ ρεγαργατγέ 
εἌτα ςοτίησίτοχεῖ οί εθι15: πες αἰίεπίρ εηί πο 
πιίηίθα5, [πάίσεπα πετὸ ἱρί! ραιιςί λα Πος δά“ 
πεπίμππι ἐοπρίπησοΐπες {ΠΠ|Ππηὲ στε ΒΠα, 
πεφ οπγηΐα γείεγοητοβ. δ τἀπλεη αιῖς ἀἰςἄτιιγ, 
(πε πιυυπιοάί, Εο5 ας χα (υπτπιοιίίοσ 
Πα] ἰ(5ίηγί, Α εἰΠίορδ5 Δρρεϊδης αι πετὸ (ὰ 
{{|5 ρΙατίηνί απ, (Ἰαταπιαηΐαβ, ὅζ ταοβ, δΖ 
ΪΝιρτίτας: δ φαίαάμας (0 ἤς, Ἰατυΐος, ΝΜ] ατέ 
αὔτ ργορίπαιος, θεῖ εἰ ἰρίμπι τα σοπτεϑ Α ἐ- 
φΥρίαπι ποτα 5, ΝΜ] δι πιατία 35 υἱςρ αὐ Ογτεης. 
τπί ϑαρτα Πᾶς αὐτεηι, αργαίρ ὅγτῖες, ΡΙνΠ!ο5, 
αἵ ἵΝαίαπιοη ες, τῷ; (Πφιυ]ογιιπι Αἰ 'υος: 46“ 
ίπαςε ϑγηῖας ὃ Βυζαείος υἱῆϊιε δα (ὑατιΠαρίσ 
πεηίςπη τερίοπεπι: ἐα επίπι εἰἐ πλΐτα, ΟΠ πον 
ἀἰαηταγῷ εἰάεαι ΝαπίΔα; ΕἸΙογπι δᾶτ ποιίίν 
Ππιο5,4| 05 φαίάεπι Ναί ε[{ς 5,5] 05 αεγὸ ΝΑ“ 
(π(γἹ]ίος ρρεῖᾶι, ροτεπιί ποτὸ πππτ Μδυτί, 
Οπιπηίς αὐτῷ ἃ (τι Ππασίηευφ δά (Το πιπᾶ5 
[εἰχ εἴ τερίο, ς [εγαγιμπι ἱπηπταπίϊπι πυττίχ, 
{πὰς ετίαπι πηεάίτετγαπεα οπηηί5, ἵΝοπ ἱπιρτο 
Βαδίϊε εἰξ διε Ποτγῦ ετίαπι αἰίηιοϑ ἀίςί ΓΝ απγίσ 
ἀλ5, πεαιειητεβ δητίαί 5 ΟΡ πη τυ Δίπεπι 
(ογατιιπὶ ἀογιπι ςοίετς, (τί πυπς ρετγίτία τς 
πη 41 ἐχος!]!]επτες, πιιΠὲρ ἰη Ποςάίαεί ἐτίαπι 
ἃ Ἰξοπιαηίβ ρέορτοτ {πιάτα Βε[ξίατυπι ρασπα, 
ὉΓΓΟΥ ΠῚ ππτ ρταροτεηταβ, δεἰίαγιιπι δ 4’ 
οτίςσι]τυτο;, 1 αἰίδίρ ἀε τεγγίς ἀἰςίπγιιβ. ἐκ εἰ! ς 
΄υμπι αὐτεπὶ εἰς ἀς οἰ πηατίδιι5 ἀΐςεγε, συοά 
ἃ ἰρίππι υπίπογί! ἐπὶ ἀείςτίρτίοπεπι ἰογπηδσ 
τίοπεπιζ μα ες, ἱπείρίεπείδιις ΕΧ {ΠΠῚ5 Π Ποία, 
4045 ποςαιίπι5 εἰεπηεητα, [)ίςο δᾶτ εἰυ5 αυς 
ἀεῇβηίς Ιοπσίτυἀίηεηι ῥἰ ατίπι, αἴ εἰιι5 38 

ΝΣ ἰδιίτασ 
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᾿λείεα ίη ἐπΊ, πταχίπις ατιτοπι ει 4 ]ατίττὰ 
πεῖ, (πίη ετίατη αἰγοποπιίςίβ ὅς Δπηρ ἐὰ5 
ξαεϊελάμππι ε, ἤςας ΕΠ ρραγςομιι ἔεςίς, Ε)οοτί- 
ΡΠεεηίπι(αις ρίε αἰτ)εαδ αυδ ίη ςοοἰ (5 Πατ αἰ 
ἐετεητίας,ἰεςα πάπαν φαςεηλ! θες τευτος ΤΟ στ), 
ἐογαπι αΐ (πητὲπ ποίϊγο οὐρε, συαγίαγ μα 
τίσι ςοι(ίξατί : αν αααίπούτία!  ἐπαιαπι δά 
{πριξητίοπαϊ πὶ ροΙπι|,(ὐπτογῦπι ἀεἰςείρτο- 
γίθι15 τεύγατπΊ, 4 εούαμῃ ας {ππτεχῖγα Οὐ 
Ὀεην ποτα Παδεπαλ εξ οεἰῖτα, πος ἢ ἐπ οὐ 8 ἱρ 
{5 ρατείθι5, Ταἰος ταπταζρ [υἰτρίεπάο ίσπε 
αἰ Πογεητία οι} υἱγο,, ἑπηξ επίπι ἀποίρίτοδ, 
δεὰ {ῆϊςοίε εα5 αι. ταὶ ἱππρηίογεβ ἀῖαπε 
{ταρ ἰοίοτοβ εογιπὶ {πο ππ δ ἐο ἀἰςεπάα, 
ἐχροπεῖε πιρροπεπτείραδβ, υἵ ὃ {{Ππ εὔς τους 
τα πιαρηἰτπαίπεπι ἀποεητίο5 δ αυπαπαρίεβ 
ΔΎ οη8 {᾿αἀία, ἀπο πΜΠΠι4 {τ 6, Πςατ ετίᾶ Ετὰ 
τοῦ επεβ τγαάίς, Νοα εηίπ πιᾶσπα εὐίτ αἰ ος 
αἰ ογεητία, ὃ. ἀρρατοπιίαίη Οἐτλητήβ Πα ίτα- 
τίοπιιπὶ της ἤ 5.8. σαί ἐσίτασ ἐπ τγεςεητα ὅδ (Σὲ 
χασίπτα ς(ίοπε5 αἰ ατ πιαχίπγα τογΎ9ε οίγοι 
ἐτα ἱςρείπσεηπτοτί εκίς Πδάίοτγιμπι ἀπαηπςς ίς 
«ἰίο, ας εηίπι πιξίσγα τπίταγ δα ἀἠαητείαἑ (ἢ 
εο ποά αἰ εἰ ρεγ ΜΜ εγοεη,πιοτίἀ Πα] τὰ 
Ρίεηο. ]πεϊρές επίπι ίρίς ἃΡ ἤ5 χυί αὐ πιο, 
εἴη παδίταης, δε ρει τε! πεῇ5 ρεγ (τρτίη 
σεηῖὰ [λήϊ ςοπίεππεητο5 Πα τατίοΠο5 [Πρ οὐ 
φτεάίεη5,εουπά ἀἰέηι πιεγίἀίο παῖ  σοπα΄ 
τ ἀϊςετο, ρα φαοίφ ἀρραγξεία, ΠΟΡ 5 ΓῸΥ 
ἴα Πίης εἴ ἱπείρίεπαξ, Ἐτεπίπι {ΠῚ Παδέτα δ Πα 
αι μος ετίασπη(υς συ ρυταπτ)ργορτία 46’ 
ἄδπὶ μαδίτατα ἱρία εἰξ ῥεῖ πηεάίᾷ ἐπα ίταῖα πὶ 
Ῥτορτεῖῦ οαἰοτξ, απριυα, ἐχιεπία,ποη ἐχί ἐπ 5 
Βαδίτατί ποϊείρατς, [)είςείρτον αὔεεεετς σοηΠ 
ἄεγαῖ απς ἰοἴδαι ραιτεπι, εαῷρ ἀΠΠίη σαίτανῦ 
τετηηίηῖ5, ααγα! αι ἄςπὶ ἐοὸ αι εἰξ ροῖ οἰπα- 
ταοπηίογατη τεσίοπεπι ραγα!!εἰο,, ἰσρτεπεγίον 
παϊίφυΐεπι ρεῖ ΕἸ Βεγηίλπι, ἵΝεῷ εηίγη τᾶταβ 
Βιαδίτατίοη ες ρεγειπτεπάπηι εἰξ, αυληταβ ἀν 
ἀἰαιεα ας αἰ εἰξ πγεάία ἀΠ απεία, πος οπι, 
πίαροπεηάα ππεορραζεητία 5 υΐ πιεμγίπεσ 
τίητ ἀείςτίριοηΐϑ5 τογγαγαπι σατο, [ηςἰρίεη, 
ἀπι εἰ  δὐιεπι(ςας Ηρ ράσο ἔςςίτ) ἃ ρατ, 
εἰδιις αὐ γα! δ ι5, Αἰ ίρίταν, ΕΔ ἐταπείθιι ἐπ 
ἐο αἱ εἴ ρεῖ οἰπαπιοιξετ ραγα! !εἶο, ααί αἱ 
εἴτ ἃ Μίείος τγίδ.ς αὐ}, Π6,χ4 αυἱεα, Δ᾽ δός, 
4{ε ἀρεῖ αι πίποίξία! (5 οὐτο πλΈΠ{{5.. ὃ οὐξίπ- 
φετίς εἴ Παδίτατίοπεπι ργοχίπια τις ίδηι 86’ 
αυίηο (ἐ{4{ {5 ατῷ οεἴξίαί τγορίςί εἰι5 σαί εἰ ρεΥ 
ϑυεςη, ἄθδεε εἐπίτη δγ επεπ ρίαπι φαίπαμε 
μα Πρ 5 ἃ Μίετος. Αραυά μος αυτεπὶ ρχίπιοβ 
τηΐμογεπι Ν᾽ γίαγη τοτδίὴ [ἢ ἱερτεπιγίοπαϊ  σο ἢ 
εἰπειί,ἰοταρογῷ ἀρράτεῖς, δὲς! ᾷ επίπι χα (ῃ 

Ϊ 

ΒΊΤΒΑΡΟΚΙΣ 6ΈἘΕΟ 6ᾺἈ ἈΡΗ, 
πλᾶτθ', κωλισα δὲ γῆς Ὁ πλῴτθ᾽. τοῖς 
υδϑὸ οὖ ἀσρονομικοῖς ἁνπλέον ποῦπο στοιπα 
“του, καθτάπόρ ἵππαρχθ’ Ἐστοίησεμ. οὐ ξγρος 
ψεγοῶρ, ὡς αὐτός ῴησι, πὰς γιγνομύας φῇ 
σοῖς οὐρανίοις σ͵χφορὲς καϑ' ἕκώσου φὶ γῆς 

σόστου ΚΣ οὐ τῇ καϑ' ἡμᾷς τυταρτημορίων τε 
σάγμϑύων . λέγω δὲ τὸν ἀν οὔ ἰσημόλινοῦ 
μέχρι ποῦ βορείου σπτόλον.τοῖς δὲ γεωγρα φοῦ, 
σιν οὔτε δὴν ξω τὴς καϑ' ἡμᾶς οἰκουμδύπο 
φροντιςΐον» οὔτ᾽ ἦἦ αὐγοῖς τοῖς Φὶ οἰκουμὲ 
νης μόδεσι,τὰς »ιαύτας πρὸ “σαύτας οἤχα 

φοραὶς πταρασέκτίου οἱ πολισικῷ 'πόδισπε 
λές γαῦ εἰσιν, ἀλλ᾿ αῤκεῖ ποὺς σημειώσῖος ἠοἷκ 
ἁπλουφόμας ἐκσϊεδνχε τῶν τα αὐτοῦ λει 
χϑεισῶνεσυοϑεμνοις» ὥςστόρ ἐκνΘ-, ἄνας 
πὸ μὲγιϑ- τῆς γῆς Ξσασδίων εἴκοσι πγύτε 
μυριάσίων, κοὰ δισιιλίωμ. ὡς κοὶ. ὁδαυρὅδε 
νης ἀγροϊσϊωσιμ. οὐ μεγάλη γοῖ σταρα Ὁ τ᾽ 
ἔσαι σχφορᾷ πεὸς τὰ φαινόμᾶνα γὴ τοῖς με. 
σχαξὺ Ὁ οἰκάσεωμ σἠατήμασιν. εἰ σῇά τις εἰφ᾽ 
πριαποσιο ξξήποντα τμήματα τέμοι δ μὲ- 
γισου τῆς γῆς κύκλομ, ἔσται ἐσήχκοσιωυ σαδΐ 
ὧν Ἑκᾶϑου δὴ σμημωώτωμ. τούτῳ οἷ γρᾶτοιι 

μέτρῳ πῶς τὰ σχεήματα γὺ οἱ, λεχϑοντσε 
σὰ μόβόης μεσημβοινῷ λαμβανεῶσι μὲλ. 
λοντι πεῖν )- μλν σὰ ἀχεται, δῷ Ἦν οὐ τᾷ, 
μεσημβοινῷ οἰκουῦ ὃν, κοὰ λοιστον ἀεὶ οἱ! ξα 
σηχκοσίων σιδίωμ πὰς ἐφεξῆς οἰκήσς ἀϑιὼμ 

5] ὃν λεχθοντα μεσιιμβοιινὸμ, πειρᾷπτοι λὲ 
γεν τὰ υταρ᾽ ἑκάσοις φαινόμβνᾳ, ἡμὶμ σὶ αὖ 
οὐχσύθῳν αῤκτέορ. νὼ γοῖρ οκήσιμα κοὰ ταῦ 
σὰ ὄξιυ εἰ, ὥςπτόρ οἴονποιέ τινδν. ἰδίᾳ γὲ τις 
οἰκουμδυν αὕτπιι ὄδῃ σα μὲσιις τ ἀοικήτο οἶς 
καῦμα, Ξγνὴ τεταμλύα, οὐκ οὔσοε μόβι) τὴς 
καθ᾿ ἡμᾶς οἰκουμβνας. ὁ σὲ γκαωγράφθ: ὡς 

σπκοτσεῖ ταὐτίω μόνίω πίὼ καϑ' ἡμᾶς οἷτου 
μϑύΐω, αὕτη σ᾽ ἀφοοίζεται πόῤασι» νοπίῳ, 
υδὸ Ὅο) σὰ φὶ ζινναμωμοφόρου σταραλλή 
λῳν Βορείῳ δὲ Ὅρ᾽ σΐᾳ φὶ ἱδβῥνκουῦτε ὃ “σὰς τὸ, 

σαύτας οἰκήσεις ἀϑιθετίου ὅσας ὑυαγορόύει, 
Φ μεταξὺ λεχήςν μείαξὺ διάσγμα, ὅτε στοῶν᾽ 
σὰ τὰ φαινόμθνα ϑετίομ, μεμνημῆνοις ποῦς 
γκωγραικοῦ οιάματίδ. αφκτίομ σ᾽ γὥς πο 
ἵππαρχος. ἀξ  νόϊων μόδῷν. φησὶ στ οἷς 

οἰκοῦσιν ἱπλ τῷ σὔᾳ “ κινναμωμοφόρυ ἥδαν, 
λήλῳ, ὃς ἀπί χα τ μόδας βιαιλίσς Ξχσίίονς 
πθενόαμο τόνου δ᾽ ὃ ἐσημόβινὸς ὀκϊαπκισιλί 
ὅς "ὁ ὑκϊχκοσίους, ἶν ἽἌ οἴκησιν ἐγγυτάτω, 

μέσην “Σ τε ἰσιμερανδ τὸ Σ βόδινδ βοσικδ τόϊ ] 

ἡ] συ ωΐω, ἀπε ίχῳυ καὶ “ἃ συἰώϊω πῳντάπε 
«ἰλίας Φὶ μόβότς. γγχρεὶ δὲ τούτοις πρωὶ 
σἰὼ μικρων αῤκον δλίω οὐ Ὅρδ' αῤκτικῷ 
στεριἐ χει) κοὰ ζεἰὶ φαξνεόνν, τὸν γαρὶιπ' 

ἄκρας, 



Ι 

ΓΙΒΕΞΒΝ 

ἄκρας Φὶ δρᾷς λαμπῶν ἀείρᾳ νοτιώτατου 
ὄντα ἐπ᾽ αὐτό ἱσ)»ὐὃοὰ τόν αὐκπικῇ κύκλου, 

ΓΑΒ, υἹ Η͂Σ 5 ΠΣ ἢ) ὃς ,ὔ ὦ; τ᾿ ἐφα αὐεῶνα πτόϊ δοίζοντιΘ’. Ὅο ὃ λεχθρφν 
-" Γ , “ 

“σι ρτσημβοινῷ, στχραλληλός πὼς σταράκει» 
σαι τωθῳν ὁ αρα)βιθ’ τῶλτο Θ'. τότοσῖ ἐκ’ 

βάσις ἐς Ὁ ἔξω πέλαγθ᾽, ἡ κινναμωμοφό’ 
ρΘ' δὴν, ἐφ᾽ ἧς αὶ Ἐλεφαίν ἣν γέγονε ϑέρα τὸ 
παλαιύυ. ἐκπίσηει σῇ ὃ ἥδάλληλθοδτθ’, 
τῇ μδῶ ἀϑὶ αὖ νοτιωπόβος, μικρὸμ Φὶ ταπτῷ 
βάνηςγν ἀδὲ εἷὸ ἐοάτος οἰκόντας, τῇ σ᾽ ἀϑὲ 
χὰ νοτιώτα τά φὶ λιβύας, τοὶς ὃ ἡξ] μόβοίω 

τὸ γήλεμαϊσϊα, τἰὼ οὐ τῇ “ππρωγλοσϊυζικῇ ἡ 

μεγίτῃ ἡμόδιᾳ ὡρῶν ἰσημόβιν ὧν ὄξι τγοισικαί: 
δέκα. σε σ᾽ αὕτη ἡ οἴκησις μέσῃ φὶ Ζ πείσῃ 
μόδινδ κρὰ Τ σὶ! ἀλεξανσ)ρείας τῇδ χιλίσς 
ποὰ ἑκα νναὖσ πλεονάζοντας χρὼς (οἷ ἐσῃν 
μερινῷ, διήκει σ᾽ ὁ οἷὰ μόβόας ἥϑάλληλ θ᾽, 
τῇ μδὺ σΐξ γνωοέμων μόρων, τῇ σὲ ο͵ὰ δ᾽ 
ἄκρων Φὶ ἐνδικκῆς. οὐ δὲ συΐωᾳ κοὶ βόῥενίκᾳ 
σὴ ον Ὅρ αραβίῳ κόλπῳ, κοὰ τῇ πρωγλοσῖυ 
πικῇ ΜΖ] ϑόῤιν εἰς τηοοπ ἐς ὃ ἥλιΘ’ {5] κοου- 
φῆς γίγνεται, ἡ δὲ μακροτάτη ἡμόρια, ὡρῶν 

ἐσημόβινῶμ ὄξι “ηισκαξσεκῳ κοὰ ἡμκωρίσ. φ᾽ 
σὲ Ὅρ αῤκτικῷ φαίνετοίι κοὰ ἡ μεγάλη α- 
κ᾽" ὅλη σγεσῦντι πλίω δῇ σκελῶν κοὰ τοῦ 
ἄκρα φὶ οὐρᾷς, κοὰι ζνὸς δὲν γὺ Ὅρ!" πλίωθίῳ 

εἰς ίρωμ. ὃ δὲ οἵ συίωης ττχράλλπλθ:, τῇ 
μδ οἷς φὶ ὃν ἰχθυοφαίγων δὴν ἡ] τίὼ γι» 
σῇρωσιαν, κοὰ Φὶ ἐνδεκῆς διήκει, τῇ σὲ οἵᾳ δ᾽ 
νοπιωτόβωμ, κυρίώης μᾶν ποφτακισιλίσις 
σασιοις σποίρηὶ μικρύμ. ἅστασι σὲ τοῖς μεταξὺ 
πειμῆοις τό! τε πρροσπικοῦ κοὶς Ὁ ἰσημόβινοῦ 
κύκλο, μεϊαπίσηοσιμ αἱ σκιαὶ ἐφ᾿ ἑκάϊερα, 
πρός τε αῤκτος τὸ μεσαμβρίαν. τ σ᾽ ἀῤ συ 
ἰωώκπς ἐκ Σ θεοῖν προπεκξ πρὸς αῥκρυς “τ: 
πἤσσιμ αἱ σκιαὶ ἡ] μεσαμβοίαν. καλοαῦτρ 
σ᾽ οἱ μδὺ ἀμφίσκιοι, οἱ οἵ ἐτόλόσκισι, ἐσ: σῖξ 
σις κοὺὰ ἄλλη οἠχφορε τοῖς ἀϑὲ Το “ροσικῷ, 

[ι περάιπτομδν οὐ Ἴρ) πόδὶ δῇ, ζωνῶν λόγῳ; 
αὐτή τε γὰρ ὄξιμ ἡ σϊίαμμιθ’, κοὰ σιλφ)οφό» 
69’, κοὰὼ ξαρεὶ τῶν νοτιωτόβων μόρῶυ, ἄυὐ. 
εἴρων τε κοὰ ὄυκαρπων ὄντων. οὐ σὲ ῖς 
οἵ! ἀλεξανοβοείας, κοὰ κυρίώας νοτιωτόβοις 
δῶν τετρακοσίοις Ξασίίοις, ὅπ ἡ μεγίφη ἡμὲ 
ρα ὡρῶν ὄξιν ἰσημόβῥινῶν δεκατεοσάρωμ, ἡ] 
᾿κορυφ[ω) γίνεται ὁ αῤκτοῦριΘ', μικρὸν ἐκ 
ἀλίνωμ πρῶς νό᾿ν. οὐ δὲ τῇ ἀλεξανορέιᾳ ὃ 
γνώμων λόγον ἔχει πῶς τἀ ἰσημόβινίω σκι 
αὐ δυ ἔχει τὰ πῳύτε πὼς σῇ. καῤχησῦν Ὁ: 
δὲ νοτιώτοβοι εἰσὶ χιλίοις τῦἡ τοιακοσίοις τέ, 
᾿ὅῖοις» νὸ ἀλεξανσ)ρείας ὃ νοτιώτοβοι. ἐπ ον 
καρχησῦν, ὃ γνώμων λόγομεχά πῶς “Δ σημε 
᾿ οἰνίω) σκιοὺ ὃν ἔχφ τὰ οὕσεκα πρὸς τὰ ἑτῆά. 

ΒΕΟΥΥΝ ν; 1: 

(ἀττπὰ εἰ ςασαα ἰαγεηι, δα Πεα (ςἰπγᾷ ἐχὶσ 
{᾿επτοτη, ρεῖ ἱρίο ςο]]οςδίαπὶ εἰς ἰερτεητγίο 
Παἰί οἰγοι]ο, τὰ αὐ ατείπ σας Ποτίξοπεξ, πεν 
οπαϊἑπεγὸ ἀίέξο ραγα !εἰι5 σαοάαπιπιοάο ἃ 
Ἐπγαπεδαίαςει Ἀγαβίςις Ππαβ,οαΐα5 ἐστεῖπις 
εἰξπ οςελπῦ, Εὰ εἰξ (ἱππαπιοπλίίεγα, ἰπ {πα 
οἰέπι ἤεδας ποπαείο εἰερῃδητοσᾶ, [εοίάίς ααὶ 
ΡαγΆ ΠΟ 5 {ἔε, πο χα ἐπὶ πτρεῖ δαῇεαϊίοτε 
ΡαιΠα πὶ ἃ“ Αρτορᾶπο,τοῖ ἔρον υἱείπιοϑ μὰ“ 
Βίταπταϑ, Πίμς πεγὸ (πὰ ρεῦ δα γα! ςἰπιᾷ Δ Είν 
«ας, Ε] 5 αὔτ αυί ίαπτίςςπ ΓΜ] εγοςη δ Ριον 
[επιαίάεπι,εαπὶ αι εἰ η Ττορ οάγείςα γερίο 
Ὡς, ἀίε5 πταχίπιι5 εἰς Πογαῦῖ! σα Πο αἰ! πὶ 
τγεάεςίηι, Ε{Ὲ ιτεζ Ππαδίτατίο ἱρία πιοάίϊα το" 
ἀδηπηοάο ςαυίπο (ΑΓ (5, δζ εἰ φαΐ ρεγ ΑΙ χᾷς 
ἀτίαπι ςἰγοίτεν τι} ς ὃ ςεπεῖ, εχ θογαητος δά 
«ααπίπούξία! ἐπι, ΤΥδηἤΠτ διτῖεπι ἰδ ρεῦ εγος 
ἢ ΡΑΥΔΙΠοἰτ15, Ὠίπς φαίάεπι ρεῖ ποῖαϑ ρατίεϑ 1 
{πο πεγὸ ρεῖ [πἀίςος γερίοηίβ σα πιίπα,[π 8 γσ 
ἐπεαιτεπὶ δύ Βεγεπίςε ἐ ητιο ἰη ἤπια Αταθί, 
ςο δέ η Ττορ!οαγτίςα, αὐ οἰπίπας σοπαεγπον 
πο (0] ἢτίπ ποττίςς, ΓΛίε5 δατεπι! οπρίίξίπια εἰ 
πογαύιπὶ (ΟἹ το Πα[ἐιτπὶ τἀ εςίπι ςαπὶ ἀίπγίσ 
ἀί4.1π (ἐρτεπιγίοπα! δυτεπι αρραγέζ, υτίᾳ πιὰ" 
ἰογ ἔεγτης τοῖα ρταῖοῦ οὔατα δύ {ΠἸ ΠΊΠΠῚ σι“ 
ἐς, παι εχ ἡ {{}ΠΠἰ5 φὰς [ππείπλίεγς, ες 
ΒΥ ΕΠΕΩῚ Διτοπὶ ρα [6]5, Βίπο χυίάειιρεῦ 
᾿σθιΠγ ορ μασογαπιτερσίρηεπι (ξειπ άπ (16 
ἀτοίϊδπι δ [πάϊςαπι ρεγρίς ΠΠ πῆς πεχὸ ρεγ δα" 
Πτα!ίοτες,ὰ ὕγτεπε σαίεπι φυίπηις Παάίοτ 
τα ΠΠ| 115 Δ πλίπιις, Οπγη δ ι15 αιιῖεπι ίπ πιεάίο 
ΡΟ τίς, τγορίοίζ δέ αααίποίία! ἐδ ςἰγου!έ, τα 
εἰάππς ἀπλθτας δα πτίάπααε ρατίςπι, ὃ δά δ: 
Ρ᾽ἐπιγίοη 5, δζ δα πιεσίαίεπι, Εἰς φυίάεπι αι 
ἔπητ ἃ δγ ἐπε τῷ εἰξίιο ἐγορίςο δά (εριεπιτίος 
πεδ,ικαάπητςοπιδύς ἰξουπά πὶ πιεγίαεπι, ο 
ςαπααγ Δτιτεπι ηἰ αι Βέιμ γε 5, 4] απῖεπι 
ΑἸκτεγαπθτες. ΕΠ δ αἱία χυρςάαπι ἀπ τδεία ἢ 5 
ααϊ δά ττορίςαπι, 4υ4π| Π (εγπιοης ἀε Ζοηίς 
δι ἀἰχίπιιβ, Εἰ αὐυτεπι ἱρία ἀτεποίᾳ δύ Βἰδεκί 
ἔστ δί αὐτί ἠδ, αυ γα! ἔθ τι5 ρατείθιι5 ἀρ πάαητίς 
Βυς ααιίς ἐΓπαφέ πλῷ ἰοεο4{5, [πη διπέγα! ρας 
αἰιῖεπὶ ρεῦ ΑΙεχαπάτίαπι, δύ ρεῦ Ογγεπεπδά 
αυλάτίηρξια (ἰΑ4{4,118ὲ ἀ{65 πχαχίπια εἴ ποιᾶς 
τιιπι (ΟΠ Πἰτίο πα! τι φυδίτογάεςίπγ,αρτα ὑεν 
τίςεπι πὶ Ασγώϊατιβ, ἱπο !παπς ραυΐαπι δα 8115 
{ἔγαπι, ἴῃ ΑΙεχαπάτία δαίεπι οΠοπΊοη τατίο- 
πεηὶ ΠαΡετ δά ςαιίποίία! πὶ τΠπ|Ρ ΓΑ ΠῚ ε8Π|, 
αυδηὶ Παρ επί συίπαπε δά (εριζ, ἔππὶ επίπι δι 
{γα ]!οτο5 ᾧ (ὐλεῖπαρο πε εὐ 39ο, λα, Δ. δὰ 
Πα!ογεβ ΑΙεχαπάτγία:  χυίάςξ ίη (ατπασίπε 
ΘΠΟΠΊΟΠ γδίίοπῷ Παβεῖδά ςηιποςξία! ἐπὶ τὶ 
Βτάπι εληι, απὶ παϑεηΐς πη εςίηπι αὐ (ερίεηι. 

2 Ἴταπ’ 

Ἀκ ἕωθρν, αἦν ογὲ 
εηΐεο 
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Ττδηπε αὐΐεπὶ Πίς ραγΔ}}εἰυ5, ραττίπι αυί οπὶ 
Ῥεῖ Ογγεπεηι, δ διη γα! οτεβ ραῖτεβ (ὐατι Παοί 
Ὡίς, ποηφεητίς Παἀή5 υἱαπε δα πιεάίαπι αι 
εἰταπίαπι, ραγτίπι πεγὸ ρεῖ Δερυρίαπι δύ ρεῖ 
(αϊεη,α εἰς ἀερτείαιη δυτγίαπι, ρεγῷ ϑυτί" 
8πὶ (υρετίογεπι Βαργίοπέπιηυς, δί δυίίας 
ἄεπι, Ρεσπάεηι, (ὐαιπηαπίατη δ (Ἰεάγοίαπι 
{ιρετίογεπι υπιε δα ᾿πάίςασι, (ίγςα ΡιοΙε- 
τοδί ἐπὶ πεγὸ ἐαπὶ ΄πος η Ρἢσεηίςε, οεἰγοαΐῃ 
δίδοπεπι ὃζ Τγγαπι, ἀ{ε5 πιαχίπια εἰξ ποτα" 
καπιὶ (ΟἸΠίκίοπαί πὶ αλιτογάεςίπι ςὰπὶ παν 
ἐὰ ἤοτος ρατίε. δυπεδαίεπι  {| (ερτεπιγίο πα], 
οτεβ ΔΙεχαπάτία ἑεγηιὸ πλι|}|ς δ (ἐκ εητίς [α΄ 
«ἥς. (ατεπασίπε δυτεηι ἔσει πιὸ ἱερτίπρεητί, 
ἴῃ Ρεϊοροππείο δυτεπὶ δύ είγοα πιεάία ἡ Πο- 
εἡἰα, ὃ εἰτοα ΣΧ αητπαπι ΓΟ οίοε, ἔπε ρδαΐο Δι" 
Πταϊίοτα, δύ δάπυς δγγαςυ5 δυγαϊίογα ἡ 
ἀτίηρεητίς 4 ή5. 101 ἀΐε5 πηαχίπια εἰϊ Ποιὰ" 
ταιπὶ (ΟΠ Εἰτίο δ] πὶ Πυδιογάἀεςοίπι σπὶ αἰ πιί 
ἄτα, Γι Ππτδατεῖι {Ἰος ΑὉ ΔΙεχαπάτγία ηαί 
ἄξει τείθι5 πα ΠΡ 115 δ ἰεχοςεητίς αυαάγαοίη» 
Δ. Ῥεγρίς Ηΐς ραγα! οἷα (σου πάπιπι Ἐτγατοίί ες. 
πεπὶ ρΡεῦ (ὐατίδηι, ᾿γολοηίαηι, (ὑιλοπίδπη, 
ἹΜεάίαην,  αίρία5 ροτίαβ,[μάος εο5 σαί (σσυπ 
ἔπι (ὐαυςαίμμη (πηΐ. [π᾿ ραττίθιι5 δυο εἶτ’ 
αἰαὶ ΔΙεχαηάείδπι Τ τοδάί5, ες Α πὶ’ 
Ρδίροϊῃ 8. ΑΡροϊ]οπίαδηι ἐπὶ χιοα ίῃ Ἐρίτγο, 
ἃ εοβ αυίίαηι Βοπιὰ δι γα! ούεβ, ἰεριεῃιτίο 
Πα]ίογεβῳ ΪΝεδροί!, ἀΐε5 ππαχίπγα εἰς Πογάγιιπι 
(οἸΠίτίοηδι μαι χαίη ἀεςίπι, Α Β εξ επίπι ίς μὰ 
ΚἈ 1] εἴ5 ἃ ρατΑ]]εἶο αυίάεπ) ΑΙεχαπάτίος εἴτι 
αὑς ίῃ Αςεργρίο ἔερτειι τα Πα ἐεγπὲ Πλάίον 
ταπιδάίερτεπιτίοπος, Δ ἀαυίηοίίαϊί ππεγὸ 
ἑυρτα υἱρίπεί οὗἶδο πλΠΠ|ὰ Πδάϊογαπι δί οὐίη- 
φεητα [λήϊα. ΑΙ εο αὐτεπὶ χα εἴρει δον 
εἶυπ ττία πα {ἃ ὃ χυδάτίησεπια, Δα φυἤτγαπι 
πετὸ ΒυΖαητίο δι Νίκο, δί εἰ5 45 ἔππτ οἰγ’ 
«κα ΝΜ ΙΑΓΠΙΙ5, τ Π|ς δ φυίπρεπια, ΕΠ επίπι ρα» 
ἴο {ερτεπιτίοπαϊίοσ 5 χιί ρεῖ ΓΟ Ππτὰς ἢ Δ π|, 
Ππεπὶ ἀἰςίς Εγατοῃεπος εἴϊε ρεῖ Γ᾿] γίϊαπι δέ 
Ῥρῃ]λοοῃίαπι, δζ ῥεῖ εὰ ια ίαηϊ ςίγοα δίπον 
ρεη, ἃ Ηγτεςδηίαπι, ἃ Βαεῖγα πῃ ἐο πεγὸ σοί 
εἰ εἰτοα ΒγΖαητιία ἠΐε5 πιαχίπια εἴξ Πογδγιιπὶ 
(οἸΠιτίοη δ! συίπηάεςίηι,ς ρατῖς ποτα συατ- 
ἐΔ.(:ποπλοῦ δὔγδά  γαπι Παῦρεῖ τατίο πε πΊ 
ἐῃ αΠίπα ςοππεγίοπε ἐπὶ συδπὶ ΠΡ εηΐ  εη“ 
τὐπι ὃ( υἱρίητί Δά συδλαάταρίηταάιαο ηιπητα 4 ε΄ 
ἢείεητε ρατῖς, Οὐ δητ επίπι ΐ ἰοςί ἃ ραγα!!εἰο 
Ρεῖ πιεάίσπι Κα Πού εἰγείτεν ψαδταοῦ τ}! ἃ 
δ ποπαρίητα δία, Α'Ὁ αχαίποςεία!! αἰ οίγ 
εἴτεῦ τε ούπτα τη] ες γεσεπία, Ναιρδητίθιβ 
Δύτειι ἰη Βοητιη δ ργοςεδεητίθι5 Δα (ερτεῃίσγιοποϑ εἰγοιτεν γε ἃ υαάείασειία 
{ἰλαία, 4ίε5 πιακίπια πτ πογαζυπι (ΟΠ οπαλίμπι ααίπάεςίπι στη αἰ πιθία. Αδίσπει, 

ΦΊΒΑΒΟΝΙΣ ΦΈΟ ΘᾺ ΑΡΗ. 

δέῆκει σί ὃ σαράλλμλ Θ’ οὗτ Θ΄, τῇ μὴ οἷς 
κυρίώας κοὰ τῶν νοτιωτόβων καρχησόν΄,,ς 
φυνακοσίοις στζόδίοις, μέχρι μανρουσιας μέσης, 
σῇ σῖε σίὶ αἰγύσηον κοὶ κοίλκς συρίας ποὰ 
“σῆς ἄνω συρίας, κορὰ βαβυλῶν-,κρὰ συ- 

σιάσίθ΄, στόβσισί". καρμανίας, γεσ)ρωσί- 
αἰς πῆς ἄνω, μέλοι Φλ νδικῆς, φὺ σὲ "οἷς πε’ 
οἱ σηρλεμαϊσϊα τίὼ οὐ τῆ φοινίκε. κοὰ σιν 
σῦνα., κορὰ πτύρον. ἡ μεγίον ἡμόδᾳ ὄδμ » 
ρῶν ἐσαμόῥινὼν σεκατεοσάρων κοὰ τυτάρ», 
“σου. βορειότόβοι σ᾽ ἐἰσὶν οὗγι,ἀλεξανό) εἰ’ 
ας μδν, ὡς χιλίοις ἑξακοσίοις Ξτίδιοις» καρ 
χησῦνΘ’ σὲ ὡς ἑσήχποσιοις. οὐ σὲ τῇ πσελο» 
στοννήσῳ κοὰ πόδι πὰ μέστι φὶ ῥοδίας κοὶὰ 
“πόδι ξαύϑομ τῆς λυκίας, ἢ τὰ μικρῷ νοτιώς 
“δα. κρὰ ἔτι πὰ συρακοσίωμ νοπιώτόδα 
σιτρακοσίοις σαδῆοις - οὐταῦϑα ἡ μεγίπ α 
ἡμόδᾳ ὄὴμ ὡρῶν ἰσεμόβινῶν δικατεττά 
ρὼμ κοὰ ἡμίθυς., ἀπέχουσι σί οἱ τόσοι οὖσ 
σοι ἀλιεξανόβρειας μᾶν πρριοιελίους ἑξαποσίς 
ους τεοσαράκοντα. δεέκει σ᾽ ὃ στσχαραϑλληλος 

οὗτος κατ᾽ δδατοῦδονῆ οἵ πχοίας, λυκαονΐ 
ας, καταονίας, μπσϊείας, κα ασίωμ πυλῶμ, ἐν 
δῶν δὴ κατὰ καύκασογ. οὐ σὲ τοῖς πόδι ἀλε 
ξανόρειον μόδεσι., τῆς πρωάσῖθ' κατ᾽ ἀμ 
Φέπολιψ κοὰ ἀγρλλωνίαν τί οὐ ἡπσέίρῳ, κρὶς 
σοὺς ῥώμης μὺ νοτιωπτόβμες, βορφοτίρος δὲ νε 
α΄πολεως ἢ μεγίοα ἡμόδιᾳ ὄν ὡρῶν ἰσεμόβε 
νῶν σϊεκωαπούτε. ἀποϊχά δὲ δσταράλληλθ: 
οὗτος τὰ ἦὰ οἵ! ἐλεξαναβείας Φὶ πῶς αὐγύ 
σῆ ὡς ἐπηακισιλίους «ισίίος πὼς αῤκτομ, 
“ ἰσεμόδινδ σὶρ σϊυσμυοίος ὑκίακισελίος 
ὀκπικκοσίους, τοῦ σὲ σἤᾳ ῥόστου πρισιλίος τε 
“πρακοσίους . πῶς νόρῳν σὲ βυζαντίου κοὶὰ 
νικαίας ποὺ, δὴν πιόρὶ μαοσαλίαν.. χιλίους 
ποντακοσίους . μικρὸν σ᾽ αῤκτικώτερ 
ὄὴν δ οἵᾳ λυσιμαχίας, ὃν φησὶν δῥαγρῶϑὲ» 
νες οἷ μυσίας ἀναε κρὰ παφλαγονίας» 
κοὰ τῶν σπόῤρὶ σινώπίω, κοὰ ὑρκανίαν, κοὶς 
βάκτρα. οὐ δὲ τοῖς σπτόβὲ ἡ βυζαύσιον, ἡ μεν 
γίϑνἡμόρᾳ ὡρῶν δὴν ἐσημόρινῶμ σϊεκαπούν 
σε κοὰ τετάρτου. ὃ σὲ γνώμωμ πρὸς τἰὼ σκι 
αὖ λόγον ἔχει φὺ πῇ ϑεοινῇ ποοπῇ, ὃν πὰ ἕν 
κατὸου εἴκοσι πὼς τεοσαραϊκοντασῖύο λέ» 
στοντὰ πὲμνήῳ. ἀπέχουσι σῇ οἱ τόστοι οὗτοι 
“τὸ σῷ μέσης τῆς ῥοσίίας πτόρὶ περακισιιλίως 
τὸ νὐναπκοσίους, “Σ σ᾽ ἰσιμόβινοῦ ὡς βισμυοί 
σοβιακοσίος. εἰσπλόύσασι δὲ εἰς του στόν ψ, 
"ὁ πεθελύδσιν ἀϑὶ τὰς ἀξκτος ὅσον χιλίσς ὦ 
σερακοσίσς, ἡ μεγίον ἡμόρᾳ γίνετῇ ὡρωμίσα, 
μόβινῶν σεκαττφντε » κοὰ ἡμίσους. ἀτοϊχοσι 

εηΐπὶ 
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σ᾽ οἱ τόπο; οὗγοι ἕῶν ἀπὸ τὲ τοῦ στόλσ 5 κοὰ 
στό ἰσεμόβινοῦ κύκλου, κοὰ ὃ αῤκτικὸς κύς 
κλθ’ κατὰ [κορυφίω αὐηρῖς ὅξι. ἐφ᾽ οὗ κῶν 
σοί ὅντε ἦν Ὅο᾽ τραχήλῳ φὶ καοσιεπέας, "ὦ 
ὃ ο᾽ [εἰν δεξιῳ ἀγκῶνι Ἵ πόῤσξέως μικρῷ β6 
ρειότόβ Θ’ ὧν, γύ τε σοῖς ἀπέχοσι βυζανπίου 
πεὸς αβκίου δίον βισχιλίος ὀκτακοσίας, ἡ με 
γίση ἡμέρα ὄδῃν ὡρῶν ἰσημόρινῶν σεκαίξ. ἡ 
ὃν σἱ καὶ καοσιέπα, γ᾽ τῷ αῤκτικῷ φόβετῇρ, εἰ» 
σὶ σῖ οἱ τόποι ὅτοι πρὶ βορυδδονη νὴ τ μαι. 
ὦτισῖος τὰ νότιᾳ. ἀπίχοσι ἢ “ ἰσημόβινδ πε 
οἱ σοισμυρίσς τερακιχιλίος ἑκατόμ,δ 5 κα’ 
πὰ τὰς αῤκτους τότ Θ’ ποῦ δρίζοντ Θ’ τ᾽ 
ὅλαις σιεσῦντι παῖς ϑεριναῖς νυξὶ ἥϑαυγά, 

᾿ς ᾧτοι να τοῦ ἡλίου ἀτὸ σ᾽ ύσεως ἕως κρὰ ἀν’ 
γαλῆς αὐτὶ πόδισχμδύου χοῦ φωτός, ὃ γοῦρ 

θερινὸς τροπῖκος ἀπέχει ἀν οὖ δρίζοντ Θ' 
οὖτος ζωσίίου, ἥμισυ κοὰ σϊωσεκέτόψ. ὥξον 
οἰ; κοὰ ὃ ἥλιΘ: ἀφίξεται ποῦ δρίζοντ Θ’ 
κατὰ ᾧ μέσον νύκτπιομ. κρὰ ν᾽ ἁμῖν δὲ τον 

᾿ Οὕτομ οὔ δοίζοντ Θ- ἀπροζὼμ; πρὸ ποιδρύρον 
Αἰ μετὰ  ἑασίραν Ἀσϊεκαταυγάίᾳ τὸν πε 
οἱ ανανρλὴμ ἢ ἢ σιύσιμ ἀόγία οὐ ἢ ταῖς χά 
μόῥιναῖς ἡμόβαες,.ὃ ἥλιος ἢ» πλέίσομ μετεωρέ 

ζετρ πήχάς γὐνξα. φησὶ σ᾽ ὅδα γρῶδφνας δ 
μόβόες διέχειν μικρῷ σπλέσς. ἢ σϊυσμυρίους 
τοιαιλίσς. ΠΡ (δ ελλγασόν:Σ εἶν μυρίος ὑκτα 
κισιλίους. οἷα πρφυϊακισιιλίος εἰς βορυῶί, 

νη. οὐ δὲ οἷς ἀπέχουσι ποῦ βυζαντίον, 5: 
σϊίους σπτόρὶ ἑξακισχιλίους πρχαπκοσίους, βο. 
ρειστόβοις ὅσι Φὶ μαεώτισί 6)» κατὰ τοῖς χειν 

μερινας ἁμόδας μετεωρίζετοί “Ὁ πλέϊσομ ὃ 
ἡλιθ’, πὶ τσήχεις ἐξ. ἡ δὲ μεγίον ἡμόβδαᾳ ὄτιυ 
ὡρῶν σεκάεσῆχ. τὰ σ᾽ ἐποίκαινα Ἡσῖᾳ πλη- 
σιάζοντα τῇ ἀοικήτῳ οὔκ ψύχθ', οὐκ ἐστε 
χιάσιμα Ὅο᾽ γεωγραίφῳ ὄξίψ, ὃ δὲ βουλό, 
μᾶνθ- κοὰ ταῦτα μαϑέν, κοὰ ὅσα ἄλλα ν᾽ 
οὐρανίων, ἵστπαρχΘ’ μβὸ ἐΐρεκον. ἡμᾶς δὲ 
“παραλείπομϑυ σς “Ὁ τρανόπόλαᾳ ἄναι τῆς 
γαῦ πκειμλύας πραγματείας» σταρ᾿ ἐκείν 
γα λαμβανέτω. τρανώτοᾳ σῖ ὄξγεϊ τὰ στϑβὲ 

σῶμ πόδισκίωμ κρὰ ἐμφασκίων κοὶ ἕπτόβο- 
σκίων ἅ φησι ποσεισϊώνι(6), ὅμως γε κοὰ ̓ ύ 
σῶν, τό γε: σοῦτομ ἁδιμνυεέον, ὥςτε πίὼ 
ἐπίνοιαν σα σαφῆσαε, κοὰ πῇ γρήσιμου πὼς 
«ἰὼ γιωγραφίαν κοὰ πῇ ἄλφασον. ἐπε δὲ 
“πόβὲ τὴν ἀφ᾽ ἁλίου σκιῶν ὃ λόγΘ’ ὄδιυ, ὃ σὶ 
ἥλιος πτῶς αἴδϑασιμ κατὰ σταραλλήλου φὲρε 
πῇ καϑ' δτ᾽ήόδκόσμος, ν᾽ οἷς καϑ᾽ ἑκαφαμ Κύσ' 
μου) πόδισροφὴν ἡμὲος γίνετῇ κοὰ νύξ, ὅτε μὴ 
“αὲρ γῆς Τήλίς φόβρομδύς, ὅτε σῇ «αοὺ γίιῶ 
ὑταροὶ τούτοιρ» ὅτε ἀμφίσκιοι ἀφινοοαῦντααα 
κρὰ οἱ ̓  τόβόσκιοις ἀμφίσκιοι μῆν, ὅσοι κατὰ 
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ἐηίπι Πίἰοςί εχ ςυο ἃ ροΐο, 8ζ ἂν ξεαυίποίία- 
Τ1| εἰγςι!ο, ΕΠ ἐδ εουπάαπι πεττίςεπιίερτεπ. 
ττίο ΠΑ 5 οἰγουία5, αρεῖ 400 ίαςετ 5 σαί οἰ ἐπ 
(ᾳαἰβίορ εξ, δζ (5 αὶ εἰξ πη ςυδθίτο ἀεχίγο Ρεῖ- 
(εἰ ραυο (ερτεπιτγίοπαίίου εχίεπ8,1η ἡ8 πεχὸ 
αυΐ ἀξαπε ἃ ΒΥ Ζαπτιίο δά ερτεπιζίοπεπι οἰτσ 
εἴτεσ «τὰ πη {4 δ οὐξίηρεπτια Παάία, ἀ{ε5 πιὰ 
κίπια εἰξ Ππογασγισι (ΟἸ ἐἰοπ αἰαὶ (εἀεςίπις 
Ἑετῖαν ἱὰφ (δῇ Ἱορ εἴα ἐπ (ερτεπιτίοπαίϊίοτί, 
8πὲε εηίπιίοςί {Π| ςίγοα Βοτγ ΠΠεη πὶ, ϑύίδι» 
{ἰγα!α ΓΜ αοεία 5,4 Πλπεῷ 40 «αμπίποέξία!! εἰσ 
αἰτοῦ τἰσίπτια χαατιοῦ πμ {8 [ ίοτγιιπι δ ςεα 
τα πι. Οἱ εἴ αὐτεπι (εςαπάϊιπι Ὗ τί! ες ἰοςος 
ποτγίξοπείο,ίπ οπηηίθι ἔογέ αἰξίι5 πούίθια 
{ΠΠαπνίματαγ ἃ (οἷ ε, ΑΡ οςςαίι υἵχας δα οτίπΊ, 
εἰτςαπαεττεητείς αςε, Βα εηίπι εἰπίαμο τὸ 
Ρίςιϑ ΑΒ πογίξδεςε ίπῷ Ζοάίαςο {επιές ὃ ἀπο 
ἀεςίπι, φυᾶᾷταπι ἀεί] ετίαπι ΑΡ Ποστίξοησε 
(εςυπαα ἐπτεπιρείζαπι ποέέεπ, αἰ ἀρ Πο5 
ταπίιηι ἀπ 5 Δ ποτίξοητεητε ἀϊιςυ α, 8 ( 
ΡοΙ υείρεγα ἑαπι {Πππιίπαῖ οίγοα οὐ δι είν, 
(ἃ οςεαίαπι δείξει, [πη ΠΥ Βογπίβ απο ἀίε 5 
(0] ἐχιο! τυ υἱ]η45 φα ρίυτίπταπι ποιεπι, ΐσ 
εἰταιίειι Ἐταοἤεπε5 ἐος αι ἔππι Νεγος 
ε5. ἀϊῆατε ραυΐο ρίυβ χιᾶπι τρίπεὶ τείδι5 
τ ΠΡ 5. ες εἰ εἰροπεέιπι επίπι εἴς (ες 
ςεἐπὶ δέ οἷο μμ Πα. ἀείηε φυίηηπε πα ὰ αα 
Βοτγγῆπεπει,, [π᾿ [ιΐ5 φυῖεπι οί ἀϊληι Βγ5 
Ζατῃτίο [415 ἔεγπιέ (ὸχ πλ ΠΡ ες τΓεςεπείϑ, (εκ 
Ρτεπιι ΠΡ ιι5 εχίΠεπείρας ΜΜβοιίαςε, (ες 
ςυπάιϊμν ΠΥ θεγπο5 ἀΐε5 (0] διτο! ταν αἵχις 
δἄἀίοχ ρΙυτίπγιπι ππ45. ἀε5 ααῖεπι εἴ πιαχίσ 
πιὰ πογαύαπι (ΟἹ ΠΟ παίἃ ἄεςεπι δί ἰερίεπις 
Μιτεγίοσγα πεγὸ ργορίηπιυαητία ἱαπιίηπαρίτα“ 
αᾳ Ῥτορίεῦ ἐτίριβ, Ποῖ δπιρ (8 πἰαί χης {ες 
(ςείρτοσί τεύγο;, 8. χυίβ ἀατειπι δες ετίλαι πείξ 
αἰΐςετε, δύ φυασοιησαε α[ία ςοὐεἤίαπι, ΕΠ ρ. 
Ρᾶτοΐιι5 συίάεπι ἀϊκίς, ἵΝο 5 πετὸ τε ἐπι, 
παυίαίσης ἐχρτεῆίοσγα συὰπι ργοροίϊτις πυης 
τγαζίαζι5 δῷ {ΠΠ 0 {ππιᾶς., Ἐχργειίοσα αατίυπε 
ετίατπι ἀς οἰγοιπλ πη γίθ εις δ Βίυπιργίδιις 8ζ 
Αἰ του απ ΡΥ ΡῈ εα ΄υαςς ΒοΠοπίυς ἀἰςίτ, Τὰς 
τλΕΠ ἐς ἤδταπίαπι ςΟπιεπιογαπάιιη ἐπίς, 3“ 
{πὶ (τίς εἤει δή ἐχοορσίτατίοηξ ἀεςλταπάδπι, 
δί χαοά ραγείαι υε]ς δὰ τεγγαύιπι ἀείςείρτίον 
πεηι,ραττπγίρ ποτε, ἂς φυαπάοσυίάεπιίεν 
πιο εἰὲ ἀςε πιρτίβ ἃ (οἷς, (οἱ δυΐεηι δα (πίπτει 
(εςαπάιππι ραγα! εἰ ἐστε, (σσαπἀππι απεῖπι 
τη 5 σποαας οπιηίς, Α΄ χυίδιι5 χαίάεπλ 
εχ ὑπαηυδηας τππάϊ ξοπιεγίοπε ἀίε5 Πε 
ὅδ ποχ,  υδηάο εηίπι {πρεττοσγαπιίοϊ ἔστ 
ταῦ, 40 Πΐς (ἀπὲ ἃ Βίχπιργεςβ ἐχοορίίαπίυς 
δχ αἰϊτεταπιθτς5, Βίμπιθτες φήήερι αυίςυπᾳ 
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Τὴ ἐγ ο ἱπεὶς ΤῈ 
Ρὶι [πρμίάς οΥ 
δὶς ραγίες ἀθ- 
ἤετίϑεγε. εἰ ργὶ 
για ρος ᾿δνο 
τοίζιις Ἡΐρά- 
τις ΠΟΠΕἸΜΟἰΗΥ 
ἀε[ουρεϊο ἃ (ο 
Τιρηπὶς «4 Ῥγ5 
γεπαιπι {μὲ 
ΠΟΙ Ἐ ΕΠ. 

Ἀ οΥ 6. λεο 

σιτἀρὺ ἐχόντα 

γῆρ. 

τ. ΞΦΤΒΑ͂ΒΟΝΙΞἙ 

δα πιογίδίεπι, συλη ἄο ἐπίπη ἱποιάεπτεβ μὰ- 
Ρεηειθταβ, οὐπὶ ἃ πιείίάίε (0] φῃοπιοπῶ ἃς’ 
«εὐίεγεΐυπι, αὐ (Ρέας επϑ ρΙαπαπι:αυλπάο 
δαζότη ἐπ δἀπιογίαπι, 100] (ἢ αἀπιετίαπι το π 
ΠΠΊΌΕΟς δᾶτ (ΟΠ 5 5 ςοητίηρίς, αὶ ἱπεεγ το 
Ρΐτος μβαδίταπι, Αἰτεγιπι γε πεγὸ, χα ας, 
΄υσδυς ςπηρεῦ ἀπῦθγὰ δα Ν᾽ τίη σδαϊίγ, (ἰεπτ 
ποθίβιϑα Π δαγα!ία, ςυτ εἰς αυΐ ἰῃ ΖΟΠΔ α]» 
ἐετα τεπηροζαῖα πα δίταητ, (στίηοίταστεπὶῆος 
οπιηίριι ἤ5.7αἱ πιίπογεπι πάη τγορίςο (ς΄ 
Ριοπιείοπαϊδι ὃς συδπάο πετὸ ευη ἐπὶ ας πᾶ 
ἰοτεπι, ρείποίρίμπι εἰξ ςἰγοσπιαπιθτί υἱο δά 
μιαδίταητεβ ἔα ροΐο, 801ε επίπι ἐξοαπάτπιπι ο“ 
ΤΠ ΠῚ ΠΥΙΠ Δ! σοπιοῦ ΠΌΠειη {υρΕΣ [εγτδπὶ [Δ΄ 
το, οατιιπι εἰϊ συά ἀπιρτὰ ετίαπι οἰγειηατίτεν 
εἰγουπίεγταυν δα φηοπιοηξζ. (μλπ|ὶ Οὗ οΑιΠἈΠ| 
εἰτουπηιτη δ ε5 ἐῸ5 ΔΡρΟ τις ηἐΠ1] ἱρίος δά 
ἀείςερείοηοιη τεσίος ρεΓπεητεβ. ἵΝεῷ εἐπίπι 
{ππτῆς ρᾶσγτοβ ργόρτεῦ {τίσι παρ ίταῖς, Πουτίπ 
ἤς φυία Βγιεΐεαπι, ἰεσταιοηίθιι5 ἀἰχίπιαβ., ἰτα 
τι πες οηΪΓΠ η15,1πΠαδίτατε Παίαδ ςυγα πε 
Ὠαρεπάα. (δ ποπίαιῃ ρετοίρί ροτείξ, χιιοά ηυί 
μαρεητ (ςρτεπεοηδ ἐπὶ τι ορίςιιπι, {πραςοίς 
τῦι ἀε(ζείρτο είγοαϊο {5 ροῖο Ζοάϊαςί, (εοῃ 
ἄππὶ πη ςοηπεγποηεπι, πδίαςεπις ἀλη 
τίαίητεῦ «αασίπο(ία! δ τορίσαπι, αυατταπὶ 
δ (εχασείπιᾶπὶ πηαχίπγί οἰγοι ΠῚ ραγτΕΠΊ, 
ΒΊΤΊΒΝΑΒΟΝΙΒ ΘσΘΕΟΘΕΔΡΗΓΪ 

ΓΟΥ̓́Μ: 1 ϑοΥ Ὑ οΥΕμδ. 
Ὁ Ν᾽ πιρυίπιδιη ἀεἰςείδεηάς τεῦ 
ἢ τος ἰογπηᾶ (ἃ εὐίαετίπιι, ρτο- 

10] ργίυς ἀείποερ5 δά Πππρι]ὰ πὸ 
"ξεν πίς τεάαςξάιι5 εἰ [εττπο, 
παας επίπνιίη πιο απ Π}γ115 

ἐξ, κέ Ξδ τ τα αῃτὸ ρ ΟΠ ςίτί, δ, οὐ τ εζξε γα 
ὅἴατι5 {Π-π ἀ{ίΠι5 μαύξεπας εἴς υἱεῖ, ταχ[15 
αὉ Εὐτορα,εἰιείῃ ραττίν. ςαρίεπ εἰ τηἰα, 
Αὐ ἢ5 ἱπημᾶ ἱρ!5 ἃ φαίδιι5 αητεα ελία ΟΡ τα" 
ίχς5. (πτετ ΠΠ{π| ρτίπια αὉ οςςαία ραγ5 ἐχταῦ 
Ηἱ(ραπία, δες αατπιακίπια εχ ρατίς αἰ Π οι τοῦ 
μαδίταταγ, Νεπηρε τὰρε5 δύ (αἴτι5 δ Ιου (γ]- 
πεῆεία, 8δζ ςατρί τεπα ΠΠπλοὲ ἢ τε Πατίϑ, πο πὰ 

, Ὁ, 

Ὡ ᾿ ἈΟΞΕΞ  Ἴσων ( 

ἴα ὈΙΑπ  ἐττίσυα ραΓ8 πιάσῃ εἰ, πο ἰρεέίατ - 
ἔπ αι ΠΟ επὶργουία5 [τἰσίαα, ἰπγίο ἱπίαρεν 
αἰἱρετγίταϊίς, δύ οσεαπο ἐεπιρεῦ ορηοχία, τι {1 
αἰίογ ςοπιπχίχτα πα 5 πε ςοπίπποϊα, το 
Πείυῖεο εχ ατοῦε παρίτβ{ πΊ] σπίτα5 ἐχοεάαί, 
Εἰως σεπειίς συ εὰ τερίο εἰξ, το πετὸ πῃ 
δαίγασι πειοίς, απίπογίᾳ ἔογὲ ἐχίπιὲ ξε!χ εἴ, 
ΡΓε εγείπι σὰς ἐχίγα (οἱ ἅπας ροτγτείρίζαγ, ΜΒί 
ποιὸ ἀείςτίρίετίπιιβ δύ Πσιτᾶ (πρετίας δέ πιὰ. 
φηϊτΠ οπὶ., ἀρ οΥία εγίτ ρεῦ πησαΐα “εοίαγα“ 

ὉὩΈΙΟΤΟ ἃ ΔΡΉ. : 

μιμήμόβμας» τότε μὴν ἀϑὲὶ ταάσε σι τδίς 
ἔχσσι πὰς σκιος, ὅταν ὃ ἡλι' ἀτὸ μεσιμξοισ 
ας Ὅε᾽ γνώμονι πρασίσημ Ὅρ᾽ ὀρθῷ, τὼς δ 
αὐυυκειμᾶνομ ἐπίπεσῦμ, τό πε οἱ εἰς τόνων» 
“Ἰομοῦχαμν ὃ ἡλι- εἰς τόνωνπίου πόδιςῆ, ὅδ 
σὲσυμβέξρκε μόνοις Εἷς μεταξὺ δῇ" προσί» 
κὼρ οἰκὃσιμι πόρόσκιοι οἱ δίοις ἡ ἀθὺ πὠὺ α- 
κτου ἀεὶ πάπησσιμ, ὥς στρ ἡμῖν" Ἃ ἀϑὶ τὰ νότια, 
ὥς στόβ τοῖς οὧὖ τῇ ἐπόρα δὐκράώτῳ ζώνη οἰκἂν 
σι, δ δὲ συμβαίνει πᾶσι ποῖς λάἥονα τ. 
χῦσι τδϊ πηροπτικδ ἣν αῤκπικόρ. ὅταν σὲ τὸν 
αὐνπονονὶ μέζοναι, αὐχὴ δὴν πόδισκίων ὄδ). μὲ» 

εὐ οὶ κἄν δὴν σσο τῷ πόλῳ. "τό γοῦ ἡλίου 
καθ᾽ ὅλίω τίὼ πτόι κύσμα πόδισροφίω “σσὲρ 
γῆς φόλομφύσ» σϊηλονότι κοὰ ἃ σκιὶ κύκλῳ 
σόδιονεχθέσετῃ πόδι ὁ γνώμονα "καθ᾽ ὁ σε τὸ 
“πόδισκίας αὐοῖὺ ἐκάλεσεμ, δοϊν ὄντας πρὸς. 
τἰὼ γεωγρα δίαν. αὶ γαῦ ὄξιν οἰκήσιμα τοιῦν 
σὰ τὰ μόδα οἿκ ψύχι’ ὥςπόν ον ποῖς πρὸς 
πυύέαν λύγοις ἐρήκαμῖν, ὥς τ᾽ ὁδὲ τὸ μεγὶ“ 
ϑυς Φὶ ἀοικήτο ταύτης φροντιςΐον ἐκ Ὁ λα 
βᾶν,δπιίχοντες αὐκτικὸν “ον προσπιηον. ὑσ 
ποπετῆώκασι ἴρε γραφομβέῳ κύκλῳ “χω 
σόϊ πολὺ Ὁ ζωσϊμ κα, ἡξ] τίὼ κόσμο πτόβιν 
τροφίώ.σοκάμθὶς Γ μεταξὺ οκτήμαθς 
“δὶ τε ἰσημόῥινδ κοὰ τόν πηροστικδυτεζρων 
ἑξυκοξῶμ πὸ μεγίοσ κύκλσ. 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩ͂Ν 
βιβλίον πρίν. 

ἘΞ ] πιοσεσϊωκοσι οἱ ἡμῖν ἐφ. 
ἘΞ πρῶτο τύπου δὶ γω- 

γραφίας, οἰίιεός ὄξιν δ 
ἐφεξῆς λόγος πόδι Τ᾿ κα 
ϑέκασο οὶ γοῖρ τσεσιῦ 

Ἔτϑσες τ ξΞ μεθα ὅτως, κρὰ σὐκέᾷ μὲ 
χιναῦ ὑρθῶς ἡ πραγματεία μεμόβρίδλαι, αὐ’ 
κτεου σὲ γγάλιν ἀ τὶ δύυρώπες."ὸ δὴν μόρῶν 

εἰπῆς πότων, ἀφ᾽ ὧν πτόρ κοὰ πρότόδον 17] 
“ἂς αὐτὰς αὑτίας. πρῶτον σὲ μέ Θ- αὐφὶς» 

σ: τὸ ἑασίοιομ, ὡς ἔφαμϑυ, ἡ ἰβηρία. ταύτπρ 
σὰ Ὁ δ πλίον οἱκέπρ φαύλως, ὅρη αὶ νὸ ὅρον, 
μὲς νὸ πεοϊία λεσήϊω ἐχονία γί, δὴ ταὐ]ίω 
ὁμαλῶς δύναϊοον οἱκᾶσι τ πτολλίω.ἡ ἢ πρόσ' 
ξυρΘ΄, ψυχρά σἱ ὄδι τελέως πρὸς τῇ ρῥαχύτη 
“τολὸ σταρωκεανΐτις, πσειλυφῇᾳ ἃ ἀμικῶν 
"ὁ αὐεπιπλεκῶυ Τὶς ἄλλοις, ὥςθ' δῥξαϊλλᾷ 

“ῇ μοχθηρίᾳ “ἢ οἰκήσεως ταῦτα ΛᾺ σὴ τὰ μὰ 
ρα ποιαῖτοι. ἡ ὃ νότιος πιζίῳε, δ σϊαέμων σε 
σϑυσι, νὼ οκῳόρόνίως ἡ ἔξω Ξπλῶν. ἔτι ὃ σῷ 
λον φῦ «οἷς καθ' Ἑκῶσα, ασυγρωνασιν ἡμῖν 
“πούπόρου τότε σἣμα, ὰ Ὁ μέγεθος, ἐοικεδὦος 
βύρσε ἡ] μῆκος ἀρ τ ἑασερας ἀϑὲ γλ ἕω, 

τίο, ποπίαπι ἂρ οςοαία ῃ οἴταπιὶ ρύο Ἰοπρίξημ πο ρ εἰ 5 {πιηϊτσβίηοι τεααιῦς 
[ὉΠ 



ΤΟΙ ΕΤΕΙ ΑΝ ὙἼ ἘῸὺ ΤΥ 
σῷ πρύδϑις ἐχούσῃ μόνη σπεὼς τὴ ἕω, κατὰ 
“πλάτθ: σἵ ἀν τῶν αῤκτωμ πονοῦν. ἴσ 

χε δὲ σκσϊίων ἐξακισιλίων ὁμοῦ πὸ μῆκ’, 
“πλίτΘ’ σὲ ποντακισιλίων, Ὁ μέγισομ, 
τ σ᾽ ὁπτου πολὺ ἐλαπϊον δὲν τρισχιλίων, κοὰ 
μέλισι: πτὸς στῇ πυρίωᾳ τῇ στοιούσᾳ τύὼ ἕξ 
ὥαν πλόυραν. ὄρ(Θ’ γοὺ δηιωεκὲς ἀὴ νόπου 
πὸς βοῤῥοῦ τεταμθνου, δοίζει τὼ κελτιν 
κίω ἀρ πηφὶ βκοίας οὔσης δὲ κοὰ τῆς κελτῖσ 
πῆς αϑωμάλου πὸ πλάτ(».κοὰ τῆς βερίας. 
Φ δὲ σρνώτικτου »οὔ πλάτους ἑκα πόρας στο 
χῆς ἡμετόβμας ϑαλα! ἤἥης ἀϑὲ ̓ )υ ὠκεανου ὄξι» 
Δ τῇ πυρίώᾳ πλησιάζον, κάλισα ἐφ᾽ ἑκάτε- 
θοὸν αὐ πῆς ἡ μόβίΘ τὸ ποιοιῦ κόλπους, εὖ 
δὰ δὲ τῷ ὠκεανῷ, ὐὺ ὃ ἀδὲ τῇ καθ᾿ ἡμᾶς ύᾳς 
λάῆκ, μεί(σς ἢ αὖὺ κελτικὸς, ὃς σϊὴ νὸ γαλα 
σικὲς κωλοῦσι, «ρνώτόβμου ὧν ἰῶμὸν στοι- 
ὄντας δὰ τὸ ἐβποικόν. τὸ σία πὸ μϑν ξῶν 
πλόυρὸυ τῆς ἰβκοίας, ἃ πυρίωπ ποιξ, Ὁ σὲ 
νότιου» ἡ τε καϑ᾽ ἡμᾷς ϑάλαήᾳ, ἀπὸ τῆς 
“πυρίώες μέλοι «ιλῶμ,νὸ ἣ ἐκτὸς ὁ ξξῆς, μὲ. 

᾿ χετοῦ ἱόδου καλουμλύου ἀκρωπαρίου. οίν 
πον ὄδι ἡ ἑασέοιον πλδὺυρὸψ, σεχράλλυλόν 
“σῶς τῇ πουρίμυμ,. ποτοὸ τοῦ ἱόδροῦ ἀκρω, 
ππρίου . μέχρι τῆς πῶς αῤτάβροις ἄκρας 
(ὦ καλοῦσιν ἱδρνίω. τέταρτομ δὲ πὸ φύϑον 
σὲ» μέλοι σῶν βορέίων ἄκρων τῆς πυρήν 

νης. «ὐαλαβόντες δὲ λέγομαν πὰ καϑ' ἑκα, 
τα, ζισὸ ποῦ ἱδροῦ ἀκρωτηρίου αὐξάμϑνοι. 
ποῦτο σῖ ὄλ; σϊυΠικώτα:7υ., οὐ τῆς δύρώ- 

πῆς μόνου. ἀλλο κοὰ πῆς οἱ κουμδψας ἅπά» 

σις σημεῖον, πόδα τοῦτοι μὲν γουρ ἕωῦ ἣν 
σϊυοῖν ἀπτέρωυ ἡ οἰκου μδύκ πρὸς σϊύσιψ, τοῖς 
πε τῆς δύρώπης ἄκροις, κοὰ ποῖς πρώτοις 
τῆς λιβύας, ὧμ τὰ μὴν Ἰβαρσῖν ἔχουσι , τὸς 
“Ὲ μαυρούσιοι . πτθύχει δὲ τὰ ἰβηφοικα ὅ, 
σομχιλίοις κοὰ πεντακοσίοις σιζοϊίοις κατὰ 
Φὸ λεχθ)ν ἀκρωτήρμομ, κοὰ δὶ κοὰ τὼ πεῶ- 
σεχῆι ϑύτῳ χώραν, τῇ λατίνε φωνῇ καλοῦσι 
ποαύτομ, σφίιᾳ σιμαίνειν βουλόμνοι. αὐ» 
“σὲ Ὁ ἄκρον κοὰ προπεσήωπὸς ἐς τἰὼ 9 
λαΐαν, αρτεμίσϊωρθ" ἐκάζει πλοίῳ γηνά, 
μϑν- φυσὶῳ οὐ οἱ σότστω. πῶσλαμβα!- 
νων δὲ Ὅρϊ σήματι, νεσίσίᾳ ποίᾳ, “Ὁ μὰν 
ἐμβόλου τάξιμ ἐχομ» τὰ δὲ Ἐπωτίσίωμ, ἐφόρ- 
μοὺς ἐχουτὰ μετρίους, ἡρακλίους ϑ᾽ ἱδδὸν 
φτοῦ τι σϊείκνυ ὗς, ψδύσια να δὲ ξρ ἔφο. 
ρομ.. οὔτε γοὺ ἡρακλέους βωμόυ,οὔτ᾽ ἄλλον 
“: τῶμ ὑεῶὼν εἰνας, ἀλκὰ λίϑους συγκεϑυε 
“ρέϊς ἢ τοήαρας κατὰ στολλοὺς τόπους. οὕς 
ὑσὸ τὴν ἀφ ικνομέων «ρίφεῶπεκω τι στο 
σριομν κοὰ μεταφιερεῦγαι ψ δυσυστοιασαμὶ» 

Ο ψωμιϑύαμ σί᾽ οὐκ ναι νόμιμομιοὺ δὲνύκτωρ 

12 
σαίπι5 ἀητογίοΥ ραΐ5 δ Οὐ σης πὶ πέγσαῖ, δζ (ς΄ 
Ἄσππάττηι ἰατίτ πη ςπὶ ἃ Ροΐο Δτόϊίςο τοη αἱ 
ίῃ ααἰέγιιην, ΕΑ ες δατεπιίρία Ιοπσίτιάο Πααέ 
Οὐπι {πιὰ} γα Πα (εχ, αείτιο δυσεπι απ 
Δα πταχίπη1. ὦ [Γαδ ἱ πιεγὸ οἱἢ πγίπι5 Πα ἀπ 
τείαιτι, πιαχίπης ἃ τποητος Ρυγοηδεος, ] οΥί 
επταὶς ἰατιιβ εἰ Ἰςίιτητ, Ϊνοπτεβ επίπι ἱρί! φοπν 
τπεητοῦ αἷο δαΐτο τεπάςξητγεος ἱη Βογεέαπι, 40 
ΕΗἰἰραηία (ΤΑΙ τεγπλίπατ, (ὰπὶ πετγὸ (ΠΔΠΠ|8ε 
[χτίταο ἱπεσηια! 5 ργοσζίαβ εχίας ὃζ ΕΠ] ρα" 
πία;, υἰϑί ἀπυθαύιπι ἀπ σαβΠΠπηὰ εἰξ ἰλείτιτάο, 
ἀ πιατί Ποίτο ἐπ οσεαπιπι ἐραοίιται ἐχτεηαίο 
τα, Ργγεπαίς ἈἀΠαγρπς πιαχίπιξ πιοηκίθι5, 
Αἀυτγαηῷ {Π|πῈ ραΐτεπι ἤπα8 ΄υίάαπι Πιπξ 
δα οςεαπιμη, συΐάδαι αὐ πλᾶγε ΠοίἐγπΊ, ἐ απ» 
ΒΡ πιαίοτεϑβ ἔχης ( οεἰτίςί, σιιο5 (Α]]ατίςος ἀρ 5 
Ρε πε, αησιπίογεηι δά ΕΠ ρα πη Ρ εἰαρι τε 
[ατὐεπι παρ εητεδ, ΕΠ ραηία ἰαταϑ ἃ ΟΥοΠίοπὶ 
τπούρεης Βγτεπε ἔδείς, αὐπέγαϊς πεγὸ, ποίγαπι 
ἃ Βγτεπευίῳ ίη ΕΪογςα εαβ φοΟ! απληλ5 πγαίε, 
δ ἐχεουίαϑ ςοπιίπεητεῦ δά αίζιπι αἱ δά ργοῦ 
πτοητογίαπγ, χαο ΕΠ ογοη, («ἃ οΠἢ Θασγιπι πο“ 
ολητ,  εγτίαπι αὖ οςςαίπ εἴ ΕΠ ἐραηίος [Δἴτ15, 
Ραγδ  οΓαπν αἰίχαο ραζέο Ργγεπο, ἐ τεσίοπε 
Ἑο Δ] ἰτεν αἰ απ 5 ἃ ϑαςίο ργοπιοπίοσγίο ας 
αὦ Ατιαθεούαπι πιοηίεπι, Πυᾶτη δέ Ε]Πεγπαπι 
ΔΡΡΕ Δαν, Ὁ παγτπι οχ Ποοίοςο πὲ Δ ρτο- 
πιοπτοτίᾳ Βγτεποβ,αας Βογεαπι ἐρεὐᾶτ, ᾿ἐ ε 
Δειτητεβ ἱρίτασ, σα! ἘΧΡ σε πλ5.{πηηεητο5 
ἃ ϑάςζο ργοπιότζογίο ργίπιογάίιιπι, ΕἸος επίπι 
που Ειπορα πτοάὸ,(ε οὐδίς πηίπειῇ ἐπ οςείν 
ἀεητεπι γοππου Ππηιπὶ σα τεγπιίηαταγ, Ετε 
πίπι ἀπαθι5 εχ ςστίπεητείθι5 πιιπάας Ηπίτας 
Δα οςςαίμπι, Επγορα ργοπιοπτογῆς ἀτορ Α τέ 
«ας ργίηςίρίο, αακταπι ΕΠ ἐραηί, ταηι ᾿]δυτίτα 
πί τοποηι, ΕΠ ραπία αἰήάςοπι ἐχίγεπια δά 6, 
γΑΠΠς δ φαίπροπτια ργοπιίπει Δ ἰρίππι συοά 
ἀϊκίπηυϑβ ργοπιοηγοσγίμπι, Οοπείσιααπι Παίς ἃς 
σταπι (πο πὶ ᾿ς ατίηί ποοίταητ, Βρῃεηα ((ἃ 
εἰξ σὐπειυπι)αποϊςπίος Πσηίῇοατς, [Δ αὐτξ ρτο- 
ταοπιοείσηι πὶ πιαῖε ργοσπΊθεη5 Διιεπιίάο 
τῸ5 πλυΐϊσίο δαπίραταξ, δίς εηίπι εαπι πος 
Ρτοίξέυ5, εἰοχουίτυν, Ὁ ποά Πιις ἤρσυτα ἔτεα 
εχίσιδς δἰπιπηατ πί15, ἐ χαίθι15 ᾿πᾶπὶ δια 
[{51πΠαττοῆτί, αἰ τοταϑ ἔπ πιοάπι δυτίιπι εἰπέ 
πεπίίᾳ Πα επίεϑβ τσ πα, ἐο (Π {γαζέα τε Ρ! πὶ 
συοφ Ηρα] ἀςεάίςατασι πποη γατί, ΟΠ 
τε τηεητίταπι ἘΡΠογπΊ, πεσαγαπῃΠς ΗΠ οὐ σα 
Τίς, πες ἀεογιπι ςαίρίᾷ, (ξα ἀοσαπη!αῖος ραΐσ 
{{π| Δ ρέ 465 τεγ ΠΟ 5 δι ααίεγΠ 5, ΠΟ 5 8 π|Ὲ- 
πα ἀετερίοηίς ςοπίπειτάΐης Αἀὐποίαπης, ἐὺ 5 
{τὰ πιίσταῖτε τηεπτίσπτος., ϑδογίβεία ποτὸ α]ν 
ἰα Ὡςεῖς, ποις πὸ εἴς, πες Ιοςιπὶ ποζέυζῃίϑ 

ἱπδηῖς 
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᾿παιπιβυΐατε οπηροτίριβ, τα τας Ὁ ἀη8 ροίν 
{{Δοεί αἰεταητ, ατατί δά ἐρεζαςα!ᾶ πεηίεητες 
ἱπρυοχίπιο αἱςο ρείποςέζε, [πτεγάζα πετὸ ἃ’ 
΄υλαι τη πάδητ, ργορτεῦ Δα σάτιπι ἱΠΟΡΔΠΊ, 
Ἡκομιπςοίῃ πιο (ς παδετε, οἸΠᾶ5 ἱπάέσε, 
πατῦ ορίηίϊο εἰξ, φαίθι5 ὃ σγεάί ορας εἴ, ας 
αὔτααίσο δέ τεπιογίθιις [πλϊίτοτ ἀἰχίτ, αγίη ἐ- 
πιξ, Ροάοπίαδ επίπι τπησο ἀἰςο (γα αίτ, (οἱ 
ἔπ Πηίϊτίπγί5 Οὐςεδηί Πτουίθιι5 πλετο πιαίοτοπι 
οςοίἀετείηρειί οσιτπὶ {γορίτα: ρεγίης ἀςεο (Π 
Ῥτοξαπάμαι πείάεπτις, ίη {Π0 τε ποιζάο ρο’ 
ἴαοιις οεἰϊεσείςαι, Ηἰος σιοῷ πιεπάαεία εἴτε, 
δέιπ4. ποΐξεπι ροἢ οςςαίιπι ἐπείρίο {π0΄ 
{(ααΐ, ΕἸαιά ἐπὶ ἐ πεΠίρίο, πεγὺπι (ἐπ πὶρὸσ 
Πελ,ίϊσατ ἐταριά αἰία πιατία πια στα. ἵΝᾶ ὈΡ 0] 
δὰ πιῦίες οσοίάαι ΔΊ ΡΠ 15 ΡοΙἐ οςςαίππι ἀεί τς 
Ρι5 οδιοεπίτς, ΟΡ αἰ Πιπδῃη εἰγοιιπςίτοα [υςίς 
εἰατίιατεπγ, [δ Αὐτό πες οἷς, πεῷ ἐ πείρίο 
αἰεσαίταν, ας αὐ σίτιτ ΟΡ ςυτίταβ, ατεπηά- 
ταοάϊτιπι δ ίῃ ςατηρίς ἰο] εὐ πσεητίρα5, ἄιρρα- 
τοπίοπι πεγὸ πισπίτἀ Π|5 ἱπχα οί π οι Δα σοί 
16 οὐ {πη !τεῖ, ὃζ ίῃ οςςαία πῃ πιαγίθι15. (τ 
Ὁ εἴτ, ιτία ρίατες εχ παπιίἀ 5 Ππσαπι πὰρογεβ 
εἰευδταγ, ρεῖῦ σαος Πουτρεν Βίτα! ας, γα ἰῃν 
ταίτ5.1χτίοτε5 (πἰοίρίς ἐπα ρίπε5, ΕἸ τί ρετ ατί 
ἀδτεποεπγί περ 8, οςοίεητεπὶ πε] ογίεητξ 
(ο] ἐπὶ πε απᾶπὶ αἰρίςίατ, αυλπάο δ τθίςσῃ 
ἄμππ| Π4τπ|5 ἀρραζεῖ, ΕΑ] πτατεπι πετὸ σοπαυίςί 
ίς ἱπααίτ, ειιπὶ ἀ{ε5 30, (Πα διι5 ΟΡ πετίατιϑ {' 
Ρίοβ οδίεγυλίει οςεαίαδ. Διτεπηίδοταβ δαῖτ 
οί ἐπὶ σεπτίος ἀτρίίογεπι οςοίάετε αἰϊογίς θα 
τἰλυοῷ ποέέεπι οςςυραίε, αὐ ἐρίς αυίάεπι 
ρειίρεχετγίς, Ηος ίπ ϑάςίο ργοπιοηζογίο 4ς' 
ΡΓοεπάΐησ ροτεῖ {| χυίδίεπεεητές εἰ πε 
τεπὶ ἱπιεηας, Αἰξ επίπι ποίει ἐπαπ 1 τε 
πιοπηίηςπι, τὰ πεηας (οἷς οςοίάεπες {Π|ὰ5 ἰαπὲ 
ἡπαπιρυΐατες,, Παίς πι ΠΟχ Ποχ οςςυραῖ, 
Ουοά αιυίάεηι ι10 αἰίο ἐπ Ιοςο Πἐτοτίβ σςασ 
πί επεηίς, ἵΝαπι ὃ (σαάος αὐ Οὐςεαπαπι ἔπηξ, 
δ εοπιγατίαπι Βοίἀοηίμς δ [ἢ σοτηρίυτεβ 
τε δητυτ, (Οὐπιείπεητίβ αατειη 6] δασγυπι ργο" 
πιλοπίογίιμπι τηλτ τ{Πγος. Ποες συίάοπη τίη οί, 
Ρίαπι εἴ Η ραπία Ιατοτί5 οοςί τ! υἱρ» Δα Δ΄’ 
οἱ Πιτηγίη 5 ἐγπρτίοπεπι, ΑΠγ2}{5 δυτεπι ας 
εἰς ἰπίτίτιι δα αἰίαπι τίς; Πιπίππι Αι Παπὶ δ ε- 
ἐυ5 εστοππι, ΔΡ οτίεπεδί δι15 πεγὸ ραγείδιι5 
πεῖς» ἀείεετατ, ΑΙτεσ χαίάξγεῖτο {πῃ οσοαἤιπι 
οσατία εἰαδίτιπ, αἰτεγο ΙΟρὲ πιαίου, Ν᾽ εὐὰπὶ  - 
Π85 (είς Πεύιίείη Διηέγιπι, πιεάίαπι πιεῖ Δπ|. 
πεβδτερίοπς αἰ Τεγηγίπᾶς, ασαδπὶ(εἶτοε πιαίοσί 
εχ ρας ἱποοϊπητ, χ Γι πΠταποσγα ρΙ είς, πο 5 
εχ υἱτειίοτε 1 ασί τεσίοης ίῃ ςο]οηίᾷ ὌΠ 
Ὠΐταιχεῖς, ἰη {πρεχίοχίθ5 αὐίςηι ραγιίθι5 

ΘΈΕΈΟΘΚΘΆ  ΑΡΗ. 

ἁδιβαίνειν ποι τόπο, θεὸς φασκόντωμ κί τίς 
χεν αἰτὴον φὺ Ὅρ" τότε χρόνῳ, ἀλκὰ εὖὺ ἀδὲ 
βεαν ἡποντας ᾿ἦ κώμῃ πλασίου νυκτόρόνειν. 
ἐἰπ' ἀδιξάλλειν ἡἁμόβας»ὕσϊωρ ἐτσιφόβομδος 

σὰ τί αὐυσ)ρίαν. τοῦτα μδὰὼ ὃν ὅπως ἐχερος 
Ἐγχωρέϊ,νὴ σίει πίς δύειψ. ἃ δὲ τοῖς στογλοοῖς νῷῇ 
χυσῖαξοις δμοίως εἰρηκον ὃ πούν. λέγειν γοῦ 
σϊ φησι στοσεισϊώνι(θ- «δὺ στολιεὺς μείζω σύ 
νειν τὸ ἥλιομ οὐ τῇ σταρωκεανίτιδὲ μετὰ 6 
φου ἥδαπλασίως, ὥσανει σἰζοντίΘ- “ πελά 
γος ἡΣ] σβέσιν αὐταοᾳ πὸ ἐμππίῆΐευ εἰς ὧν 
βυύου. ψαυσιθ- σῖ ἂν νὸ τὸ ντχραχρῆμα νῷ 
κατὰ ἀκολυθᾶν μετὰ πίω οἹύσιμ" ὃ γουὺ στα 
ραχρημανμικρὸμ σ ὕςόβομ,κοϑτέποβ κοὰ φῇ 
“οἰς ἄλλοις πελάγισι ποις μεγαλθιφ, οττὸ Δ, 

ὃ ἐούρκ σίτου, πλείω σὸν μεπὰ οἹύσιμ χρό 
νον Φὶ ἡμόνας συμβαένειψ ἐκ τόν ἥϑαφωτιν 
σμδκε δὲ πλᾶον μδν ἐκ ἐστχπκολσθέιμ, μὰ 
μύῤηθι μησῖε πταραχρῆμα σαυάσηειν Ὁ σκόν 
“Θ΄ καϑάπορ κρὰ γ᾽ τοῖς μεγαίλοις πσεσῖϊ- 
οἷς, δὲ τό μεγέθος φαντάσιων, οὖν ξεαὴ! δὰ 
ὁμοίως καποΐ τε τὰς σἱύσεις τὺ πὰς αὐ Ὅλες 
τὺ τοῖς πελάγεσι, οχ ἡ σὰς αὐαθυμιάσεις 
πλάνο ἐκ ἣν ὑγρῶν αὐᾳφίρεϑϑνα, σα δὲ τόν 
σον ὡς σῇ! αὐλὼν κλωμβψίω πίἰὼ ὄψιν, πλα- 
συτόδας σϊἐχεο τὰς φανπασίας» καθάστόν 
τὸ οἵα νέφος ξαρδ, κοὰ λεσῇξ βλέποίαν, σἱυδ 
(δ. ἃ αὐατπελλούα τὸν ἡλιομὴ πίὼ σελίμίω, 

ἐξα κοὰ γὐδρδυθες φαίν εὗναι Ὁ ἄσρομ. Ὁ ἢ 
ψοῦσυς ἐλέγξαι φησὶ τοιάκομϑ᾽ ἡμόρας οἵᾳ 

ῥίψας οὐ γασϊείροις, νῦἡ περάσας τὰς σϊύσειο. 
ὃ σῖξ γι αὐτεμίσϊωρδ-, ἑκατονταπλασίονα 
φησὶ οἱ ύεόνοι ἋΣ ἡλιομ,νὸ αὐπίκῶ νύπίᾳ κατὰ 

λαμβανειν. ὡς μϑν οἰὖ αἰνὴος εἰσὲ (ο οὐ Ὅο᾽᾽ 
ἱδρῷ ἀκρωτηρίῳ, οῦχ νποολυσῆϊομ πτθοσέχον 
σας τῇ ἀγρφάσει αὐτόν. ἑῷη γα μησῖονᾳ νύ- 
κτῶρ ἁδιβαίνειν, ὥς τ᾽ οὐσὲ διιυομδύον ἁλίξ 
δ σίεις οὖν ἀδιξαένοι, εἰστόρ συβὸὺς ἡ νύξ κατα- 
λαμβανει, ἀλλ᾽ οὐσῖοὐ ἄλλῳ τόπῳ φὶ παν 
ρωκεανί ισ δ)". κοὰ γαὺ τὰ γωϊσίειρα ἀδὲ τῷ᾿ 
ὠκεανῷ, κοὰ, ὃ πτοσεισϊώνι(Θ' αὐτιμαρτυρέῖ, 
κοὰ ἄλλοι “πλείους. τῆς δὲ συωεχοῦς ἴροἷ εν 
ρῷ ἀκρωτηρίῳ -ταραλίας, ἡ μὴν ὄδν αὐχὰ, 
“οὐ τασερίου πελδυροῦ πῆς ἰβαρίας, μέχρι φὶ 
ἐκβολῆς ποῦ πάγου ποταμοῦ, ἡ σὲ τοῦ νο» 
σίσουάχοι ἄλλο ποταμξ, Σ να τὸ “ ἐκβολῆς 
αὐ. φόδοτοι οἱ ἀν» δὴν ἑώων μόρὼν ἑκάτιν 
φΘ'.αλλ᾽ ὁ Ἐπ᾿ ὄνθειας εἰς Ἄ ἑασέραν ὧν 

“ποδὶ σίωσι, πολὺ μέζων ὧν θαπόβδε ὁ σῇ ἀνας 
στῶς νότου ἀθιορέφει, 7 μεσοποτιαμίων ἀφο 
οἰζωμν ἰώ κελτποὶ νέμονπτοί; ποπλέου, "ὦ πῶψ᾽ 
λυσιϊανῶν τινδῖο, κι "ἡ στόρζας Σ σάγα μέθες 
κιδδυύτες χσρὸ ῥωμαίων, ον ὃ Φῖς ὕνῳ μόβεσι, 



ῬΈΕΙ ΕΑ ΤΙΝ 
ὩΣ δε ἃ 4 ἘΣ τοῖς , 

μοὶ παρτφδνοι οὶ ὠρητάνοι κοῖς σεἤονων 
! ῃ “ “.“ ὦκα ς ͵ , 

συχνοὶ νεμοντοί. αὖ τη μιν ὃν ἡ χώρα μεβίως 

ὄδν ὄυσϊχέμκων.ἡ σ᾽ ἐφεξῆς πες ἕω κειμδύκ 

κοὰ νογου, σσόρβολίι κκ ἀρλέπει πῶς ἅν 
᾿χασαυ κοινομλύπ πίὼ οἰκομλ ίω͵ ἀρετῆς χά 

᾿ὄὴν 
᾿ 

οιν ἿΝ ἐπ γῆς ὸ βαλῴῆας ἀγαθῶν. αὕτη σ᾽ 
εἰ - τ 3.“ ΣΡ ν χλ} ΣὙΕΣῚ 

ὁ βαϊτιφἤαῤῥξ ποτίμος ἣν αὐ 

ἣν μόρῶν τί αῤχίω ἔχων ἀφ᾽ ὡγπόβ κοὰ ὃ 
᾿ἄνας κοὶ ὃ πάγ-, μέσ Θ’ πὼς ἀμφοῖν τό- 
σῶν ασαρχωμ ἡ] μὲγιϑ’, παραπλησίως 
υϑώτοι οἷ ἀνα καταρχεὶς ἀϑὲ τί ἑασέραν 
ῥνερ»εἰτ᾽ ἀχλορέφει πρὸς νότορ, κοὶ ἡ ] τίὼ 
αὐτίὼ ἐκδιίσίωσι τότῳ “φαλίαν. καλῆσι σὺ 
ἀν μδὰ τόϊ ποταμὲ βαετικίω, ἀφ δὲ δῆν φύοι 
κῦν ἣν, ταρσεϊανίαν. οὖ σῖ᾽ γνοικδυίας τορσε 
χανὸς τε κοὰ τουρσϊδλες σε σα γορόύσσι. οἱ 
υδὸὺ «ὧν αὐκδο νομίζοσιψ, οἱ σ᾽ ἑσῷῥες. ὧν ὅτι 

κοὰ πολύξιος»σαυοΐκος φήσας τοῖς τορσετα 
νοῖς πρὸς ἀκ «ἦ τορσΐόλους» ναυὶ σῖ οὐ 
αὐτοῖς δοῖεις φαίνετοιι δεορισμός. (φώτοζι 
σΐ ὀξετάζοντοι τῆν ἰδέρων σὌι, κοὰ γραμμα 
πικῇ χρῶν τος κρὰ φὶ σπταλακᾷς μνήμης ἐχῦσι 

πὰ συγγραίμματα, οὶ ποιάματα, κοὰ νόμος 
Ἐμμέβες ἑξαπισιλίων εἴ, ὥς φασι. κρὰ οἱ ἄλ 

λοι σ᾽ ἔβαρες χρῶνταὶ γρτμμαπικῇ, ὃ μεᾷ ἰ- 
δέᾳ.Ο δὲ γον γλώπκισὶᾳ. τένει ἢ ἡ χώρᾳ αὖ 

ση ἡ οὐλὸς τό ἀνα, πρὸς ἕω ἡὰ μὲλρι τὸ ὠρατὰ 
νίας πρὸς νότον ἢ ἀρ  ἐκβολῶμ»μέχρι τ᾽ πα 
ραλίας τ τό ἀνα, μέχρι «ελῶμ. αὐαγκ ὃ σὰς 
ππλειόνωμ πόδι αὐτῆς εἰπτεῖρ κοὰ δὴν σαύεγγυς 
πόπωρ, ὅσα σαυτένει πρὸς Ὁ μαθέ τίὼω ὅν 
ῴηαν τῶν τότσων, κοὰ τἰὼ συσϊχεμονίαν. 
φὶ δὲ παραλίας ταὐτηρἰὦ ὁ, τε ξαὐτις κοὶς 
νας ἐκσὶίσίωσι͵ νὼ Φ ἐσζά των Φὶ μαυρυσίας 
ἐς μεταξὺ ἐμπάπηον Ὁ ἀτλανίσον πέλα» 
γΘ΄ ποιῶ Ἃ ἡ] Ξἡλαᾶς πορθμὸν, καθ᾽ ὃν ἡ οὐ 
ἃς θάλαπα σαυάτη! τῇ ὑκτός, οὐτοιῦθᾳ σιὰ 

ὕρΘ- ὅλη ἥνιβήρων δὴν καλσμλύωγν βασιςα- 
γῶν, ὅς κοὰ βαςύλος καλδσιν ἡ καίλπ» τῇ 
πόδιοχῃ μὲ καὶ μέγα, (ε᾽ σὺ ὕψει μέγα, νὸ ὄρσ 
θιον, ὡς τε πτύῤῥωθῳν νησοεισὲς φαἐνεόναι, Ἐκ 
“πλέουσιψ οαὖ εκ τῆς ἡμετέμας ϑαλαῆος εἰς 
τί τξω͵ δεξιό ὄξι γοὔγ»,κοὰ πρὸς αὐ καλ 
πόλις οὐ τεαροκοντα σχοίίοις, ἀξιό, 
λογθ᾽ κοὰ σεχλαι' ναύσαϑμός ποτε γενο- 
εϑόκ δ ἐβηρωψογύιοι δὲ κοὰ ἡρχκλέους κτίσ 
σμα λέγουσιν αὐτίων, ὧν ὄξι κοὰ πιμοδδηνης, 
ὅς φησι κοὶς ἡρακλείαν ὀνομαζεῶτα τὸ στα" 

λαεόρ, σίεικνυ διαί τε μέγαν τπόρίβολομ, κοὰ 
νεωθίκους. εἶτα μελλάρια, ταριχάας ἔχου“ 
σκικοὰ μετὰ ταῦτα ξελῶμ τσῦλις κοὰ στοτσίς 

μὖς. ἡ όύβθον οἱ διέπλοι μῴλιστ εἰσὶν εἰς τί 
γιν ἡ μαυρυσίας,κρὰ ἐμπόρια νὴ ταριχᾶσε, 

121 
(δγρεαηί Οτειαηίῳ δύ Ν' εἰίομιτπι οααοι» 
[65 πα ίταητ, Αἃ σεῦ Πϊογιπι πιοάίοςτ ἐπὶ ἐεγαςί 
τλτεπὶ παδδοῖ, ἰδ εἰ 15 Δα οτίσητς ὃ πιογίας 
λοςη 5,61 αὐ πηΐπεγίαπι ςοπέξγαζιν οὐ ΒΕ ΠῚ, ἐκ 
«εἰ επείήπτπιις εἴ ΟΡ εογαπι Βοπογᾶ αὐγίαζοπι 
418: τογγὰ ογεαῖ ὃζ ρείασιας, ΕΗἰς εἰς ατιεπὶ ἤι- 
τεη Β ετίς αἰϊαίε, ἡ ἐπὶ εχ ἰοςῖ5 παίςῶς εχ ηιί 
Ρυ5 Δη85 δ Γαρας τη εάϊΐα ίπτεῦ αὐγιΠς Πγτὰσ 
σηίτααίπίϑ εχί(ἐζ5 αὐ (αἰ ρτίπηογάίο, Πςαὶ Δ’ 
πλ5 ἔῃ οςςαίππ) Πείταπο, ἱπάς πῃ αὐτῇ ἄςῆεν 
ὥεης, ἰπ (46 ]Π{τ5 ἐχοιγγίς, ὲ ἐσίο ἱρία ἃ Πυπηίν 
πς Βατίςᾳ ποςίζαταγ, Ὁ Πςο 5 αὐτῷ Τυτάςσεαν 
πία.ποοῖς ποτὸ ρί! Γυγάειαηί 8. Τ υτάιΠαρ 
ΡεΠ ἄταν ϑυητ χα εοίας ἀγδίιγᾶταγ οτε, τητ εἴ 
ααί ἀίαεγίος; ἐαίβι εἰς ΡΟΪγΡίας, αυί Τ τσ 
ἀειδηίς Γαυγάμ!ος Πηΐϊείπιος δά ερεξιτίοη πὶ 
εἴϊε αἰςίς, Ηος ἄς ἰῃ τεπιροῦς πιὰ ἰπτοῦ εοὸς 
ἀρραγεηῖ ςοηῆπία, ἢ ίητεν ΕΠ ραπία ΡΟρα" 
Ιοβίαρίεητίᾳ ρυταηίαγ Ἔχ ςεί!ετς, δ Πτργαύυπι 
Πυάφή5 υταπευγ, ἃ πλεπχογαπάα ποτ ατίς το 
[υπγίπα μα εητ, ροοπιαία, Ιεσος Πποσας πες 
Βὰ5 ςοηίζτίρτιαβ, ἐ εχ δπ ποσιπὶ ΠΉ{π| 15, τ ἃ“ 
{πητ Οπτοτί οσείαπι ΕΠ ραπί αὐτὶ Πα ρεητ] τεσ 
τατ ατῇ,ποη απο 4υ4επὶ σεηεγο, ΠΕΡ {πὰ {Π|Ὶ|8 
πηι εἴ, ας ὔς ρίασα ίηττα Αι ἤδη αὐ οττ 
χυίδεπι υἱῷ αἡ ΟἸειληίατη ργοτεπαίτγιν, Δ, 
ταουίἰς πετὸ Δ εἰι15 ἐγαρτίοης τ δῷ Απο 
πλατίτίηγᾶ τεαξπι, δ υἱῷ δα (ὐοϊσηιπας, )ς 
δαςσπετὸ ἰΔτίοτε ἐχρ! ἐγαπάπτη εἰ ογατίοης, δ 
ἀερτορίησιυίοτγίθαβ ἰοςίς απαπίστη δά ρος 
(ςεπἀτερίοηίβ ἑη σοπία, ογαςίτατεπγέβ σοπάις 
εἴτ. [πὶ υλπι επί πὶ πταυίτἰπγος ραγίςη δύ Βα τί 
ἃ Δηαδβεγαπιριητς, πίη που Πίπτα Γ᾿ φατίτα- 
πία ρίασα ἱπτοῦ Δ εἰδητίςαπι ἐπ οί ἀζ5 ρεΐασαδ, 
{τεζαπι αὐ ΟΠ απιη85 εἴ οίς, “πο οχιγατία σαπα 
τηεξαϊτούγδηεο τηᾶῦε ςσίπη σίταν, ΕΠίης ὃ σαπ 
Ηιραπίς ραΐίεαι φυλαὶ Βα[ϊαπούαπι ίει Βα 
{Ἐυἱοταπι ποςᾶτ, (αἱρε πιοης εἰ, εἰτοιίει 4 
ἄετα ποη πηᾶσηι Δ πηο άπ), αἰτίτιι ἐΠειτογὸ 
πη σεη5 ὃ αὐτεζξα5,8 ἀςὸ υτ]οησίηηαυίο ἐπί αε 
[οτπγᾶπη ργοίογας, Εἰ ποῆτο ἱρίτιν δά ἐχιογίῃς 
πδυϊρσαητίθιι5 πᾶς, ἢ ἰρίς ἀεχέεῦ οἴϊογευγ, ἃ 
εὐΐα5 τα ςίθιι5 {τὰ εἰς αὐ 5 (αίρε Π 44, φυα’ 
ἀταρίηπια,πεταῇα, δ μαι αδίείϊα, [4 {πρετίοσ 
τίθει απηίς ΗΠ ραπογιπι πδιαῖς ἔτ, ΡΙ ετί 
μαποαρ Ηεγου]ς κα! Ποατᾶ τγαάίάετς, ἐφαυίδι5 
εἴ Τίπιοπῇςηποβ, τί εαπὶ σοσποπιίης ΕἸ εγα, 
εἰεαπι (προτίοτί τεπιροσε ἀίςίς, Οἰξεηζαγί πτὰς 
σπαπι ετίᾷ πτυγααι ἐπ οσἰγουίτα ὃζ Ππδια]ία. [᾿ς 
ἐς Με ατία ορτίπια μαΐσεπς (αἰ (πιζία, Ροΐεα 
εἰ Βείοπ υτϑς, δ Πιταίια. Ηίης εἐπαιϊίρσατίο, 
πεβίαπε πιαχίπις δά ΝΜ ]αιυτίταπία Τίποίη, δζ 
πιείοαῖυτα, ὃ ςοπαίεπαοτῦ ρί(( ἐπα; ὅν 

ιπῈ 



ΦΊΒΑΒΟΝΙΣ ΘσΕΟΘΟ6Άκ Α͂ΡΉΗ. "4: 
Ἐμίε δύ Ζ εἴτουν Τίηρι Πηιτίπια, ἤδης αὐ ἃ] 
(οτίοτοπι τίραπι ᾿᾿ οπιδηί ςοἱοπίᾶ τγαάσχεῖς, 
αυϊριίάαπι εχ Τίηος αιπιρτίβ ἀςςο] δ, Ετπὰ 
Ὀἰκατοτίθις Βἐοπια εὖ εἰ πι ΠῚ 5, αὐ ύ ἐρ61 {2 
1οξα ποπιοη πάϊέεγε, Ροίξεα (τα ε5 αηριυίο 
ἄς τεεία ἔγεῖο ἐπί], λπη5 ἃ Ταἄυγάείαῃία (ΑἹ 
Ρε λα. εἰτοίτει σοο, δ σο, ἔξει! βοο, 4] ρετἢΐσ 
επί, Ηςς ἐρί ίπ ἐπί! πίη} 4 4] 5 οςτετίδ ἰπ 
τόδ ἀἰβετε, [ποοίϊαγαπιπετὸ ίῃ παιίραπάο 
Πεεηιίϊαιε, δύ δά πετίυϑ ᾿ς οπιαπιπι ρορυ πὶ 
εἰιατίτατς, εὐ [εἰ] ἰοίτατίδ ποτ οπιεητί ρεγαεηίζ, 
αἱ [ἐςεείῃ ἐχίγεπιο ἢτὰ ΟΥ̓ ε ἐοΥσαύι πη), ΠΠΙ ΕΓ 
[ϑταύιεῃ ποιηίηίς οἰ τίτατε ἐχςεῖαῖ, (ας 
τσὶ ἄς μας ίρί της ἀϊςεπάπηπι ετίτ,οιπι ἀε 4- 
[5 π|1|5 ςοπιπιεπιοζαδίπιις, Τοίης Με, 
ποΠῆεί ςοσῃοπγίπεροττα εἴ, δ λὰ Α ἤδη δ 
ΤΙΝαβεαίη αἰξαατία, Γλἰουσπίαγ δὐτεπι αἰπιτατία, 
τείεττς πιαγίηίς5 αατι5 οσι 4165 εχ ἱππἀατίοηί 
δι ρεϊασί,ρεί 4ιλ5 ἰη πη εάίτεγγαπεα ἱπίξας ἤὰ 
πίοτιπι πΠατπίσαητεβ αἰςοηδππί, δά υἱςίπα ρ γος 
(οττίηι ορρίάδ. Ραυΐο ρό{ὶ Βατίς δέξατίαπι ρατσ 
εἰτιι5 αγαπιρίς, πτεῖ συέα5 οἴτίᾳ ἑητεύςερία ἑπία 
ἰλ Παά,τοο. πε (περί εὐ ρίαςες) ΡΙυμθα ἃ 
πιατίτίπια (εραταταγ, [δ ΝΜ ιεπείῃεί εχί τ οὐασ 
εὐΐπηι, ἃ (αρίοπίβ ταυτί σοπ ΠΕ ἐπ ρεῖτγα, 
Παλπὶ εἰγοιπιοίτοα ρεΐαριϑ Δ Γαίς, Ἐὰ σας ΡΠ 
τι5 Πἰπγίγαι ἰῃ πιο τππὶ δα παι! σαπτίτη [41 
τοπὶ πὐίβοατα εξ, Ναηλ σαπὶ εἰεξι5 Ὁ ἀπιης 
λίπτας πδάοίαπι τεδάατ ρτοξιπάιιηι, δ ἰατεπτί 
δε }Ρ 4488 ἰαχίς Ιοςιείρίε ργοπιίηεαῖ, σοη- 
{ρίςυο αἰίχαο ορυϑ βαδεῦαῖ Πρηο, ΕΠίς Πρ ε" 
εἰου εἴ Βα τίς παυίσαιίο, ἃ ἘΡῦτα ορρίάἀξ, ὃς 
Τ ποίξετί τερί απὶ, σαοά ἔπςεπὶ ἀυθρίδιη ἀρ’ 
ρΡεἰϊαπε, Πείπςερε ίαητ ςατεγογῖ οἰαλτίογιμη 
ἐπαυίρατίοῃεβ, δζ σπὶ τεἰχαίς ἄπο ἄπο ἤπ’ 
γαίης οἰϊτία, ἐφαίδραβ ατίσπι παιίρατίο ἐχθρὲ 
εὐτοἴπάς ποι] ίπηιπι εἰς δασύ ΡΥοπιοηῖο" 
τίαπι, Παάίθιις πιίημ 5 ποθι πΉ ΠΡ 5 (1.4, 
αἰ λη5. Νοηι Πα ἄπς οἰξίμηι 4 ϑαςο ρύο 
τποητογίο τα Πίατία ὅς, ρει Πίθ ας, ἢ ῃς αὐ Βα 
εἰ5 οΠίαπι ςεητ, Ὠείης λα (Τα 65 7σο Τυτάς 
τδηΐϊᾶ ἰοίξπρτὰ Πτ5, πο ἱπίγα Πυπηζ ΑΛ παπὶ 
εἰς, ἴαςετε ςοητίηοίτ, Εδηι αὔτ Βατίβ Πυππίτ85 ἀ{, 
υἱάίς, αΆ ἀπτηίς ὅπλ δὰ ἰἐρτεπιγίοηςξ δ οἷν 
«αἰϊππι τευπιίπαῖ, Δ ἃ οὐτῦ αὔτ ποηπι} 1 (ὐαἱρο’ 
ταποτῇ δύ Οτείαηί, Α α πιογίαις πετὸ εχ Βαίδε 
ἐλῃΐς, αι ἑητγα Οαίρεπι εἰ (4465 [{τπ5 που 
ἑπςοΙᾶι, ᾿λείποερϑ τηαγε Ὁ αα Απᾶ δί Αγ’ 
ταί, Πο5 αούο 1 υτάείαποτῇ δάϊαςετε αἰχί, δζ 
υΐεχίτα Αι πδηὶπαδίίαηι, δύ Πηίπτοῦῖ σοτη- 
ῥίυτοβ, ΕΤυΐτς τερίοπίβ ἡραςίπηι ίη ἰοηοίται 
ΠοηῚ ἃ [χτίττάἀίηςξ ἀπο (24, }ΠΠ|Πὰ ΠΟ ἐχος 

ἰὦ σὲ τὸ ζέλ᾽ς φὶ πγγιΘ: ἀευγέτων» ἀλλὰ 
μετῴκισαν ταὐτίω εἰς τί ππόραίαν ῥω- 
μαῖοι, ποι ἐκ φὶ σίγγιΘ' πὠσλαβόντες τις 
ναὶς ἐπεμψαν ὃ νὸ τ᾽ ἑαυτῶν ἐποίκας, κοὶς 
ὠνόμασων ἰσλίαν ἴοζαν πίὼ πτόλιν. εἶτα γά» 
σίειρα, πορθμῷ Ξενῷ δεειργομϑύη νδῦς, ἀφρὸ φὶ 

πορσιτανίας, δἐχοία φὶ κάλπης πόδι σα 
κοσιῦς Ἰοὸ πονπτήκον τα Ξισίος,, οἱ δὲ ὀκτα 
γῴσιας φασίν, ἔσῃ δὲ νῆσας αὕτη πὶ ἄλλα μδν 
οὐϑον σχφόβοστι δ ἄλλων, αὐόβρείᾳ σὲ Σῇἢ 
οὐοικόντων, Τὴ πόδὶ πὰς ναμτηλίας» τὸ φιλέ 

αεπῶς ῥωμαίσς, σού πίω ἐππίσυσιν ἐς πῶ 
(ἂν δυτυχίαν ἰσχίψ, ὥςτε καὶ στόν ξογάτη ἱν 
οβρυμϑλν “ γῆς ὀνομασοτάτιι Ὁ ἁστασῶν ἐ’ 

σιν. ἀλλὰ πόδι Δ ταύτης ὀβδμῆν, ὅταν τὴ πὸ 

οἱ 5 ἄλλωγνήσωψ λίγωμᾶν. τξῆς σί ὄτν ὃ με 
νεϑίως κωλέμνος λιμίω,, κρὰ ἡ {5} ἄσαν ᾧ» 
νάχυσις τὸ αὐ βράσις, λέγοντῇ ὃ αὐαχύσειςς 
αἱ πλεοῦμάνας τῇ ϑαλαήϊμ, κοιλα)σίδι' ον 
οὐ ταῖς πλεμμνοίσι,νὺ ποταμῶν δέκέω οὐᾷ 
σλες δὲ Ἅ μεσόγαιον ἔχόσαε κοὶι τὰς ἐπ᾿ 
αὐφὶ πόλεις. ἔπ δυϑὺς αἱ ἐκβολαὶ “ βαΐπε 

ος διχὴ σιζόμϑναε,. ἡ δὲ ὥρλαμβανομλκνῆσ 
σος ἀν τευμάτων, τα ὃν, ὡς σ᾽ γνιοι κοὰς 
“πλειόνωυ Ξτέδίωμ ἀφορίζει -ἥφαλίαν, οντοιῶσ 
ϑα σέ παιὸ ὁ μαντξον “ μλνεδδξως δι, τῷ 
δτό καπίωνος πύργος ἱαουτῇ ἀδὲι πξτραρ 
ἀμφικλύςο, θαυμασίως κοϊεσκδυασμθύος,, 
ὥς πόν δφαρθ», φὶ ἣν πλοϊζομθίων σώτκα, 
οέας χέριν. ἡ τὰ γοῦ ἐκβαϊλομδόῃ χδς χσοῦ 
ποι πτογαμϑοβράχεα στοιεξι.»ὺ χριρασϊώσιψς ἐσ 
εἰν δ πῷ αὐσπόι πόστοςγὥςτε σε! σιμέια πσινὸς 
ἀδιφανὲς. φὐπόύθῳν στ ὅ'τδι βαέπι(» αὐάν 
πλὸς ὄδι, τὸ πόλις εβδρα, τὸ τὸ Φὶ φωσφορδ 
ἱδρὲν, ἰώ κωλξσι λυκεμοίσβίαν. ἀφ᾽ οἱ 2 αὐα 

[ »» οὐ δὺς οἱ - μ᾿ 
χύσεων ἥν άλλων αὐάπλοι, νὰ μετατοῦπαϑ 

ΕΙ ᾿ γ λε ν ε"» 5 

εἴνας ττοπαμὸς, σλίσομίθ)", νὸ ὅπτος τὸ ὃ δῷ αὐ 
αὐάπλος. εἶθ᾽ ὕστοον “Ὁ ἱδρὸν ἀκρωτήριον, 
διέχου 7 γασϊείρων ἐλάπσς,ἢ᾿ διοιλίσς στο 

, Ἀ ιν “" ς 2 “. 

"ον ὠρλωαρνν τς τἰλοχον 
ἀδὲ πὸ τό ἀὐκ Ξόμα εξήκοντό μίλια φασι, οὖ 
«σύῳν σὶ ἐπὶ! Ὁ τό βαΐτηθ «όμα ἑκῶτόμ.- 
- 3 ἵ «ε  Φ'..,.3 ἄτα εἰς γάσϊειρα ἐβοθμήκονπα.. φὶ σῦ ἕν φὐ» 
Ὡς Σ ἀνὰ ἡἥδαλίαςν» σαδρκευὰ συμβαίνει 
“Ἔ τορδιετανίαν,} ὁ ξαύτις δεαιρέι σόα μός- 
ἀφορίζει) αὐτῇ πρὸς ἡὰ τ ἑασόβαν "ὁ α 
κῶν δ ἄνας πτοϊαμός. πεοὺ “ἕω, καλπατσᾷ 
“- ΄ δ ες ᾿ δ , ἧς 
νῶρ τέ τιν σῦν ὸ οἱ δαπτανοί, πεζὸς νότομ ἢ δ αϑε 
Τανῶυ οἱ μεϊαξὺ “ἢ κάλπας νὸ 7 γασϊέρωμ, Ξε 
νίω νεμόμανοι ἥξ «λίαν, ἡ τὸ ἐξῆς θάλαἥα μὲ 
χιάνα, τὸ οἱ ἀσυΐαν οἱ ὃ ὃς εἰστον, τῇ παρ δετος 
νίᾳ πρόσκηντῇ πρὶ ἡ ἔξω “τὸ ἀνα, κοὰ οἱ πολ 

λοὶ τῶν πτραώρωμι μέγυθος σῇ ὁ πλϑο δὴ Φὶ χώρας ταύϊες ἀϑὶ μῆκος τὸ τολᾷφ, κᾧὶ διοχιλίοι στέσιοις 
πόλεις ͵ 



να ἘΠ ΤῈ ΚΤ: 

πόλας σ᾽ πὐόρθαλλοσαι Ῥ πλεύθ-. ὦ γοὺ 

οἤχκοσίας φασί, γνωοιμώπα τοι δὲ αἱ ὑπλΟῖς 
“ποϊαμοῖς ἱδ)ουμδύαε τὸ ταῖς αὐαχύσεσι,νὸ πῇ 
ϑαλάτκ σὰς τὰς χείας. πλέϊσου σῖ᾽ ἡ τε κορ- 

σϊυθα ἀύξκτοι, μαρκίλλου κτίσμα κρὰ δυξῃ 
κορὰ δμιωάμει, κοὰ ἡ δὴν γα δετανῶμ πόλις. ἡ 
εδὸ σῆᾳ τὰς ναυϊαλίας, κοὰ οἵ τὸ ποϑδεδθαι 

᾿ ῥωμαίοις ἡ] συμμαχίας, ἡ δὲ χώρας αρετῆ, 

κοὰ μεγέθει, πτῶσλαμβαύοντ Θ΄ κοὰ “Τό στον 

᾿ πάμδ βαέτιΘ’ μέγα μό)θ’ : ῳκασαῦ τι ὄξ, 
ἀρχῆς ῥωμαΐωψ τε κοὶ ἣν ἀδιχωθίων Ἐπίλε- 
πκτοι ἀνο)οσῦ", κοὰ σὴ κοὰ πρώτίω ἀτικίαν 
“«αὐτίω εἰς πουςσὲ εἷὺ τόπους ἔξολαν ῥωμαξ 
οι. μετὰ σὲ ταυτίω κοὰ τἰὼ ἣν γαδιτανῶν 
ἡ μὴν ἴασαλις ἀδιφανής, κοὰ αὕτη ἄτπτοιπος 
ῥωμαέωμ. ναὐὶ δὲ Ὁ μὲν ἐμπόριον συμμϑϑᾳ. 
πῇ τιμῇ σὲ κοὰ οἷ Ἐποικήσαενεωςὶ «δῦ καέ 
σαρϑ- σραπιώτας Ξ ἡ βαῖτις τσόῤεχει δ ας 

“πόδ οὐ στωυοικουμδύν λαμπρῶς μετὰ δὲ ταῦ 
σας τάλικῳ κοὶ ἵλιστα ἀϑὶ Ὅρ᾽ βαῖζτε:. ἐςάς 

᾿ νας σ᾽ ἀπωτόμω; κοὰ ἑαρμωμ,ν ὃ βούλκωγ. 
᾿ ἔσχ σὲ ὧν αἷς οἱ στομπΐον ντοισϊσυ κατεπο- 
᾿ Δλεμήθησαν μοαύσῖα, κοὰ ἀπτὶ τονα, κοὰ οὐρ- 
᾿ σῶν, κοὶ πτόμεις, κρὰ ἰουλίᾳ, κοὰ αἴήουα, ἅστα 

σαε σῇ αὖ τοὶ κορσίύξης οὐκ ὥπωθῳν. τρρόττου 
σῖξ τινὰ μυτρόπολις κατε τὶ πτόπτου τοῦ» 
Ὧν μοιύσια, δέεχει σὲ ἀκρταΐας ἡ μοωὐσῖα, 

σα δέους Ἑξχιλίους κοὰ τε ηρακοσίους. εἰς ἰυῦ 
ἐφνυ γὴν ἡπἤαθες ὁγναῖθ-. ὧτ᾽ ἰκπλάύσας ον, 

ἔςν κοὰ ἐκξα; εἰς τινα υὐσόῤκεμδίω ϑαλάτ 

πῆς ὀραινίω, διεφθαρπ. ὃ σί᾽ ἀσελφὸς αὐτόι 
σέξους ἐκ κορσΐυξας σωθεὶς, κοὰ μικρὸρ οὐ Οῖς 

ἔβποσι πολεμήσας χρόνομ. ὕτόροψ σικελίαν 
ἀπέςησον, εἰτ᾿ ἐκτσεσὼρ οὐθονδὲ εἰς τἰὼ ἀ- 
σίαν, ἁλοὺς σο ἣν αὐτωνίου «ρχτιωπτῶμ. ον 
μιλήτῳ κατέσρενε ποῦ βίομ. ον δὲ Τῖς ἀελτι 
ποῖς κον σωρσίς ὅδ) γνωοιμωτάτα. ἀδ᾽ ταῖς 

αὐχχύσεσιψ ἡ μέσο, εἰς [ὠ οἱ τουρσυτανοὶ συ; 
νιῶσι͵ μάλιστ ᾿ασόδκειμθύημ “τό! ἄδινεις “ νά 
ὧν «χ δῖος οὐ πολὺ πλόος ὑϊῥ ἕκῳ τόρ. “ἴδοι 
κάτῇ σὲ ων πλέσων βαξτις,νὺ αὐαπλᾷτο 
«χε δὸν τι ἀδὲ χιλίδς κοὰ σχπκοσίος στεσεουτ ὶκ 
ϑαλαης μέχρι κορσίνξης, Εἰ ἣν μικρῶν ἐπὰ 

νὼ τόπωμ.νὸ σὴ νὴ ὄϊ εἰργαςτιὶ σιρι"ἤῶς.ἡ τε 
ἀτοττεμίᾳ τὸ πὰ οὐ τῷ ποταμῷ νησίσῆᾳ; 

“ρόσες! δὲ κοὶ τὸ φὶ οψεως τόῤδπνὸρ. ἄλσεσι 
( ταῖς ἄλλαες φυφυργίαες κπεπωνημήψων 

χωρίων. μέχρι ἦὰ ὃν ἰασάλιος ὁλκάσιν ἄξιο 
λόγοις δαϑάπλες ὄξιυ δὲ σα δίας ὃ πολὺ λέ 
σπνπας Τ πρῳακοσιων. δὶ ἢ πὰς ἄνω πόλής 

ἱ μέλοι ἐλίστας τοῖς ἐλ ἥσει, μέχρι ὃ πορσϊύξαης 
᾿ς ποταμίοις σκάφεσι, πυκηοῖς δ παναῦ, 
ΟΦ παλαιου σὲ νὺ μονοξώλοις, Ὁ» δἵ «ὕω φὸ ἀδὶ 

ΤΣ 

Ορρίἀογατησεηδ εἰξ ΠσΠΊοΓΠ5.Π Δ 6 ἄποςπΣ 
τὰ εἰς ργααίςᾶτ, πιὰ σαί ςοεἰροττίπτα, σας 
(ρεγπιπε5 σα! ἤςατα ππτ, αυτ αἰξυαι ἤ5 πταὰν 
τ ργοχίπια, ριορτοῦ γε σοπηπιο αἰταζειη, 
(ὐοτάμθα Μίασςς!! α ἀ Ποίμπη εὖ πιασπίτα αἱ, 
Πί5 ςγεαίτ, αἴ ΠΟ πΠί5 σε] ἐδ είτατς δύ ροτεπίία 
ΡΟΙΠεαι [εἰ ἄεπι εὐ (Τα ἠΐταπα οἰ αἰτας5, αἴτεγα ααί 
ἀεπὶηδιυίρατίοη 5 σγατία δ ςοο Πάτα σαπὶ Βὲ ο 
τηδηί5 (οςίεἴατς, αἰτογα τοσγὸ ἀστί αἰτταῖςς εἴ πηα 
σπίτι! ποιορίτααπίς τηαρηὰ ἐχ ρατῖς Βατε 
Πυπιίηε. Εᾶ (Δ πὲ ἰπίτίο παδίτατεις δύ αὶ οπτασ 
ΠοιιπΊ δύ Παρ Ἔπάγιιπη αὐτί ἀεἰ (τί, Δ πη ρτί 
πιὰ ς {{{05 46 ἰοςοϑ ἃ ἴοι ροραΐο εἰ ἀϊποί 
[Δ ςο]οηίᾳ. ΡοΙ᾽ παπς πετὸ ὃ (ΠΑ Δίταπαπι, [( 
ΡΑ]ΐ5 φαίάοπι ἐπ σηίς, δ ἰρία "μὲ ο, ςοοπία: 
Ησοδαζεπι τοπιροῖε πγαπεῖ επηροτία, (ατεν 
τὰπιὶ ποποῖς δέ ἀεάι 5 παρ οτη ςοἱοΠίαπι 
Ο(αίτίδη 5 περ α5,οΓ αἱτὰς Βο τίς ἐχ ες ττ,τα 
ποτ! ποη δάπιοάιπιίρ! ζα!4ἐ Παδίτατα. Ροί 
85 [ταἱ σα ὅζ Πέρα ὰρεῖ Βατί. Γοπσίαϑ πιοτὸ 
εἰ Αἰξεηαβ,οτ ὕάγπτο, εα Βαϊςο, 5 τ εἰ πὶ χα 
Ρὰς5 Ροπιρεή [ἰδ οτί ἀςθ οΠΠατί ία πὶ. 148 ὃ 
Αρειας, δ νιίο, ἃ Τιιςίς, δ [α] τα» ἃ Δεσυδ. 
Ηκ αὔτοπιηοβ πο σρὸὲ αἠαητὰ (οτάπρας 
(το ἄδιπ δυτοπὶ ποῦ οἴ τοσίοπίς ρτίπιαν 
τί αὐ] εἰν, (4 εἱὲ Μασ 4 ΝΊειγοροις, ἀΠατός 
ἃ (φυτεία ΝἸαπάα [46. ἴ πη. ς ς τ ς, υὸ αἱ ᾿ιϑάεβοεβ 
ἐἶα5 (πεῖ ςσίασίς, [η4- παὰί αἰ] αρίυ5 οὐππὶ ΣΝ 
Δα ἱπουπιϑεητξ ρείασο τρεπὶ Ἔχ ςοΠἩ7οτ, ΟΡ ργίον: οάϊιο 
τγα ποτα αἴξ, Εἰα5 δτοπι ἔγατευ Θέχτιις ἀΟοσ ἰερίτιςογγιες 
ἀυδα (αἰ ατοπι ἔιρα ςοπηραγαη5,Γγαόξο ρα]. Ρθοη οτος 
Ἰαπη το ροτίβ πιεῖ ΗΠ! Ιραπος Ὁ ςοΠΠο., ἀἐπηιιπὶ ᾿Ἄϑολ δος 
δίς Π Δα τε δε! πα (οἱ ἐοίταιιίε: ροίξεα ἐπ ΑΙ. ἐκ εζ Ἔ 
{ἰ2τ ἐ δίς Πα εἰσί 5, αρτιι5 ἂρ Α πτοπίαπίς βίο ἐμαὶ; 
ἀυςζξοτίθυς, ΜΠ ετί οςςί[ι5 εἰξ. [πα ( εἰτίς (Οο. Πδνο, τσ ἐκ 
(του 5 05 οἰἐ πο ΕΠ 5ίπια. ΒροΥ α Πιιατία Ριοίι ηραῖςα 
υεγὸ ΜΙ εἴπ, ἐπ φυλπὶ ςδιιοητιι οἷς Τιγρα “1 βίοις 
ἀἰπουιπι, ας ροτί(δ πγιῖπιὶ{{ οἵ ἐπί! πα 
τ }{ {τ 4. Ποη ρ᾽ ατίριι5 Ο. ἐπηπηποῦ. Βοετί σαί 
ἄεπὶ ρ τπτίπηί αἰϑππείποο!α, 4 ἃ πτατὶ ΠΠ46, 
ξεγπιέ τη] ας Ο σαί ογάιθαπι,ας ρατῇ ετίν 
πὶ υἱτγὰ, Παπλίπε παισατυ απετίο, Ψίο πα 
τίρί5 αὐτα, δ ἐπ ρίο Παπιίη ες ράσο ἐπ ε αἱ- 
᾿ἰσεπεί(δἐπιὸ ςο! τπτατ. Α ςςεαϊτρεςάϊαπιας 
Πτ45.[π|ὉΠΠ|ΠΑὙππ| {πὶ αὐ Βογαπι οἵ αἵπε ςὅ- 
{{τατπγ, 8ζ ἀστογαπὶ εχ σαί Πτίοτε σαΐα Ια θοτᾷ 
τοσιιαγ. [σίταγ αἵ [ρα] πὶ παυίσ ἥδ στγαυοτί α 
θα, εγ [λ 4. πὸ πλῆτο πλίπιι5 σά πη}, αππεῦ 
ίο παι σατατ απηης. 4 Πιροίίοτα τεγὺ ορρίσ 
ἄλ,υἱφ Πρ πιίποτίδι5, τί Οογάαθατν αι 
τεπὶ Πυιυία! ἰδτις (σα ρ ἢ 5 τον εἴ, μος αὐτάς ἐξ- 
Ροτε ςοιπραςί5 δητί ]αἱοτίθ. ποτὸ (σα ἐς τὰς 
ττᾶτία αρους [ἰητεῖ. (4 οὐδ πιοποχυ 5. ἰαρτα 

δὶ (Ιαἰτο“ 



1:4. 

ΟἸαί σηῦ ποτὸ πο εἰ παπίσατα (Δ ο}15. ΟΠ. 
«ἄαπιό; ἀοτίουιηι ἰηίεον ἀἰβλης ἃ Παπιίης πιῦ 
τοβ, πλὰ σί5 πιίπαιδ ας ααἀπιοτί ἐπ Βογεᾶ, πιεῖαί- 
18 το βου τ [η Ἰο είς Παυίάςπι δά ΠΠρᾶ [ρεσίαπ, 
τίδτιβ πηαχίπι τιὲ5 αὐσεητί, πεσποη δα δίίαρο 
παπι, ἐἰς ἐπίῃ ὅζ Πᾶς ὅζ ἀπείαια τοσατιν στα. 
τε. (ὐατε τοι τα (ὐοτίπα5 (τὰ επίτι ἀρρε]ν 
ἴλη) ἀ8 πὰ σίσπίταν δέ αὐτασι, (α σε 5 
Ρεγδιηπεη ]ςαοτίαηι "ΐ πιοηΐεβ ΟσοιΓΠΠῸ, 
Τοεχιγουίσιι δατειῃ ΡΙδηΐτί65 ἐπλυοηΐα ὅχ εχ 
[ΓΕ ἰαςεῦ τιξεοία, πηιασπίδίρ ςοπἧττα δυὐουί 
δι, ζ αὐ ραίξαα ἰατὲ ραϊεπ5, Δ ἀπελί πος πα 
υἱσατίοπες τα! 18 (ζαρ ͵5, πες α( ταηεῦ τγὰ 
Ἄΐασι τίραϑβ μαῦςεῖ, Βαρεγίοτε λυζεη πη ρίασα 
τοητῖο5 ἐχίδητς τὶ ὃζ ἀὐσεητί παεητεβίηα 
φίπεπι, σταπι πτετα! !εὰτπὶ πασαραηῦ, εα δ ΤᾺ 
σαι ροττίποητς, ᾿ο σα ἱσίταν ποτα Π! τὰ δ αίρε 
τὰ δ τεπαία εἴϊε οροιτες, φυσ!ά (ὐαγρί(Δηΐξ: 
ςοῃτίσαα ίπητ, χ (εἰ τί ετί8 άππις διπιρ! 5, 
Ταϊίς εἰς 8. Βατιπία ζατῖρο5 ΒΡ εη5 δα Ατί- 
διὰ δοςεάρφητζεϑ {ςοίτατία ἱητπτεηίς. Ατ εηΐ πὴ 1’ 
ρία Τυταϊταηςα πιίγί τα γεύι σορία ᾿ εἴτα εἰς, 
(ὐπιίρ οπιηίαπι ἔεγαχ Πτ, τὰπι ετίαππι ῥ᾽] ατί- 
συλ ἐουπὶ ςορίαπῃ ει, [ΓΟ αρ] σάτα δι» 
ἔσῃ οἃ ἔπιξέπσσπι ἐεγδοίταβ,, ἐχροστατίοης, 
Βευροτγαλοάποα ΕΠΊΠῚ Πασιιτα πϑετῖαβ ἡδυΐ Κ 
φαητίαπλτη αἰτίης ΒΟ ἀἰΠεαηίε. [4 διι- 
τοι ἃζ Πιπτίπα εἰ ἀππατιται(αί αἰχ εἰ οἰπ’ 
δ ο, Παπιίητδ. Ρ ἐγ απ 5, δ ἐχ πιατί ρα. 
τίτου τοάαπάαῃε, πῷ πιοαὸ ραταίβ, (τ εν 
τίατπι πτιασηίδ πασίϊ, οοζ πτοάο δα τπεάίτεῖ" 
ταοα5 υτθο5,{πτίττι παπίσααί [Δου]τατ (σρ. 
Ρεάίταπε. Βεγπι την ρδοίιπ επί αρτα ἢ- 
τι15 πτεῦ ϑασίυσ ργοπιοητογίαπι δζ σο]πιν 
τ,85 ΕἸ ες 685 » πηΐπετία Ρ]ηίτίε5 εἰς, Μ]1υ]- 
τίς σύσαιῖε Πίς πῃ ἰοςί5 ἃ πιατί ἢ ραγῖεϑ π16 
αἰϊτεγταπεαβ ἐπρογίουοϑ π41}65 πτητ (ΟΠ 5 πτε- 
αἰοοτίδυ5 ὃ Παασία!5 Α΄ πεί5 σοπηραταην 
ἕᾳ, ἃ σοπιρίατα δή {ἐαάία ἐχτεηία. Ε]ὰ5 
ταϑείς αἰςεπίιι5 8ζ αἰζαλητοβ ἀασας, ποη ἄς, 
τογίι15.. πιὸ πεγὸ σοπιπτοάίας αυᾶπι ἢα- 
ταί παυίσα ε5 Ρταείϊδης . Οὐπτααε ηΐ - 
ΗΠ] οδίϊες. ρεϊασιιβ πε (ξοιη 05 οὐνι5 ρεΥ 
αἰἴξυπι πη ππιίπία πιο άππι ἐχῃίρεατρεῖ ἤι 
ταΐπαι [αέ τί εατί5. ΕΟ ἰπίοοο πιαίοτα αιτᾶτα 
(πη τεϊίααίβ ἱποτεπηεητα {πητ, παπι στ ΕΧ 1η. 
σεητί ρείασο ἀπ64 δησαξιπη ἀσίτειιν πὶ 
ταραταπι,, απεπι ἰῃ ἘΠ ραπίαπι Μδατίτδηία 
ςοπῇςίς τερογοιίοπεπι αςςίρίτ, δία ςεάοπ 
{ε5 τεττς ραγίοϑ (λοίϊε ἐοἔενξ, Εχμυίαυίπιο {δι 
τεαν αἰ ἐδ. Ῥίενος Ρεγ {ππη ἀατίοπεβ εχῆδι- 
τίαπταν, αι υἐτὸ ποἢ Ῥεπίταβ ἀηὰα ἀ οἴ γ 
είς, αἰίαιτος ετίατι ίμττα ἴς ἰη(0145 δοςίρίηϊ, 

5. ΤΆΔ ΘΝ δ ΦΈΕΟΣΝΑ ΡΉΗ: 

ἀλαςῶν᾽ δκἕσι πλόϊμομ. σἴδάλληλοι δὲ ζνδῖα 
ῥάχεις ὁρῶν "παρα πένασι ζο) ποταμῷ, μάλ 

λον Τα κοὰ ἡῆῳ συυάσηουσαι πρὸς βοῤῥαῦ, 
μετάλλων πλήρεις, σλέῖσος σα ἐσ αἤγυρθ: 
ο᾽ σοῖς τόποις κατὰ ἰλίπαν, κοὶ; τοῖς ΜΡ σι 

σάπωνα; πύρμ τι σταλακὸν λεγόμδιμου κοὺ, τὸν 

νέου. ἡ] δὲ τὰς ζωπίνας λεγομβϑας χαλκὸς 
χε ἅμα γνᾶποι κρὰ χρυσός. ον αφιεόβᾷ ιδὺ 

οαἷ σι τοῖς οὐὐαππλίουσι πὰ ὅρα τοῦτα, οὐ σξ 
ξιᾷ σὲ ταεότου μέγα, κοὶ ὑψαλὸν, καὶ ὄύκαρ. 
στορ, κοὰ μεγαλοσίψνοῇοομ. κοὶ ὄυξοζν.ἐχᾷ σὲ 
κοὰ Ντὸν ας ὃ αὐάπλους. οὔτε δὲ πολιπούτοις 
σκῴφεσιμ, οὔτ᾽ ἀϑὲ “πσοῦτον. εὐπόβκειτοῦ δὲ 
κοὰ πὰ μεταλλέιας, ἔχοντ ὕρψ 9. καθήκει σὲ 
συκῦτις πρὸς σὸν τάγου . πὰ εὐ σι πὰς μεσ 

ταλλείᾳοἢ ἔχοντα χωρία. αὐάγκα σραχὲα “- 

ναι κοὶ παράλυπρα, οἷ ἴρὴ κοὰ τὰ τῇ καρ 

πητανίᾳ συμάσηοντο:, κρὰ ἐσ, μάλλομ τοῖς 
κελπίθηρσι, ποιαύτη σὲ κοὰ ἡ Ἱ βαιπευρία, ἕω 
φαβ ἔχουσα πεόια τὰ σπαρήκοντο Ὅο να. 
αὕτη σὶ ἡ  πουρδετανία ϑαυμαεῶς δύτυχξ. 
σαμφύρου σῖ᾽ οὔσης αὐτῆς, ὡσαύτως σὲ κοῖς 
πολυφόρου, δι πλασιάζετοι πὸ δὐτυχάμα- 
πὰ τοῦτα Ὅο Ἐκ κοίεσμῷ Ὁ γοὺ πόδι σῦς 
ον τῶν καρπῶν ἀτοεμπολέτοι ῥαᾳόίως Ὅρ᾽ 
σληθει δ ναυκληριῶψ. σποιοῦσι δὲ ὧν οἵτε 
ποταμοὶ κοὰ αἱ να χύσεις» ὡς ἑιστομ. ἔμφε» 
ρέϊς τοῖς ποταμοῖς οὔσαε, κρὲι αἰαπλεόμανας 
“ταραπλησίως Ἐκ ϑαλάήες, οὐ μικροῖς μόνε 

ὧν ὸ ἀλλὰ πο μεγάλοις σκάφεσιν εἰς πὰς Ὁ» 

σῇ μεσογοίᾳ “πόλες. ἅστασοι γαῦ ὄδι τος)» 
ὰς «σὲρ φὶ παραλίας ἀϑὶ “πολὺ φὶ μεταξὺ 

πόϊ τι ἱδροῦ ἃ ἀκρωταρίσ κρὰ τὴν Ξ«ηλῶμγγὐτοῦ 
ϑασὲ πολλαχοῦ "οιλάσες εἰ εἰς τἀ μεσόγαιαν 
ἐκ φὶ ϑαλάήες αὐέχουσι, φάραγξι μετοίσ 
αἐς ἢ ποὰ ὰ ῥείθροις ἐοικῷαε, ποταμίοις ἐκτεζάς 
μϑύοις ἀϑὲ πτολλοὺς «τεσίίους. ταύτας δὲ πὰν 
ροῦσιῳ οἱ φὶ ϑαλάης ἁδιξχσεις, κατὰ τὰς 
σλημμυρίσίας. ὥς τ᾿ αὐαπλειῶτι μησῖον ἧτο 
σον, ἦι εδὺ σπτοταμοὺς, ἀλλὰ κοὰ βελτιομ, ποῖ 

» καπιίπλοις ἔοικε τοῖς ποταμίοις. αὐτὶ 
πκόσηοντθ" μὴν οὐσῖρνὸς » Ἐπτουοἰζον:(Θ’ σὲ 
τό ποελάγους καϑιάττόρ τό ποταμίου ῥδύ, 
ματθ᾽ οἦχ τί πλεμμνυοίοσϊα. αἱ σ᾽ ἁδιβά» 
σεις μείζους εἰσὶν οὐτοαῦϑα ἢ οὐ τοῖς ἄλλοις 
“όποις » ὅ7) εἰς πόρον συμωθουμδια σονὸμ ἧ 
ϑαάλαηκι τι μεγάλου ποελέγους, ὃν ἡ μαυρόω 
σία σπτοιεῖ πῶς τίὼ ἐβαρέαν, αϑακοπιὸς λαμ 
θύει, ποὰ φόβυται πῶς τὰ ἄκοντα μόδα φὶ 
γῆς δὄυπετῶς .ψνίαε νᾶ, οὗ δὴν τοιούτων πκοε 
λασίων ἰμγνοιεῦ τοι κα τὰ σὰς ἀμπώτεις, τιν 
νεὶς σ᾽ οὐ τσων τοΐστσιμ ἀϑιλείσει Ὁ ὕσίωρ, 
φὔικε ἢ κὸ νήσους ἀρλαμθαύσσὶμ γὺ ἑαυταῖς, 

ποιρ τοζι 



ΤΙ ΕΞ 

»»ιαὔτοι μὰ οαὖν εἰσὶν αἱ αὐαχύσεις αἱ μετὰ 
ξὺ τότε ἱδροῦ ἀκρωτηρίου κοὶ ἣν «μλῶμ,ἐ- 

«πίσυσιν ἐχόσαε σφοσβοοϊόραν ἥδ ας οὐ Οῖς 
ἄλλοις τόποιϊς.ἡ τοιαύτη σ᾽ ἐπίδοσις ἔχει μϑν 
σι (ἶ πλεονέκζωμα πρὸς τὰς λρείας ἣν πλοὶ 
ζυθύων πλέιος γοὺ νὰ μείζας ποίει πὰς αὐάα- 
χύσεις,πσολλέκις κοὰ ἀϑὲ ὀκτὼ σιίδέσυς αὐα. 
πλεομύας" ὥςτε βόπορυ ζινὰ τοῦσαν πλωτ 
σταρίχετοε τίὼ γίωῦ, τὴ σὐπετῆ τιρός τι τὰς 
ὀξαγωγεὶς ἣν φορπίωμ τὴ πὰς εἰ(α γωγάς ἔχει 
σῖέ πὶ τὰ ὀχλαρόν, αἱ γὰρ οὐ τοῖς τοοταμοῖς ναυ 
“πλίαι, αἱ οἵᾳ τί σφοσρότετα Φὶ πλημμν 
οἷσος,ἰφυρότόβομ τῆ! ῥύσει δὴν ποταμῶν αὐ- 
πιτνίουσαε, κίνδίωμου οὐ μικρὸν "οἷς ναυτιλί 
οἰς ἁδιφόβουσι, κα ταπκομιζομθοις τε Ὁμοίως 
κοὰ αὐχκομιζομδύοις, αἱ ἢ ἀμτσώτεις οὐ ταῖς 
αὐαχύσεσιψ εἰσὶ βλαβόβαξ. ταῖς γὼ πλπμ- 
μυρίσὶμ αὐὐαλθγον 2 Κρὰ, αὐτο γταροξαῦον “ 
σαι δεκτὰ Ἃ ποέχος, κοὶ ἀϑὲ ξηρᾶς ποολλά» 
κις ἐγκατελιτσου τέὼ ναῦν τά τι βοσκήμαᾳ 
σὰ εἰς τὰς νήσους οἤχξαίνοντα τὰς πρὸς ἐν 
-πσοταμὸμ πρὸ δῥἥαϑαχύσεων.. ποτὲ μὴν οαὖ 
κοὰ ἐσικλύϑα, τοτὲ δὲ κοὰ ὠπελάφθα. βιὰ 
ζόμϑνα σ᾽ ἐπτανελθῶν οὐκ ἴσιυσον͵, ἀλλὰ δε, 
φθαῤκ. πὰς δὲ βοῦς φασὶ κοὺὰ τεταρακύας 
“ὁ συμθαΐῖνομ » πόδιμδύειν “ἰὼ αὐαχώρασιμ 
φιϑαλάήης, κοὰ τότε ἀτσαίρειμ εἰς τίς ἡ- 

πσειρον, καταμαθόντδῖ' σἱ᾽ σαὖ τἰμὼ φύσίμ 
ΣΝ πότσωγ οἱ ἀνύρω τοι. κοὰ τὰς αὐαχύσεις 
δμοίως σουργέμ Φῖς ποσταμοῖς διυχμλύας, 
“σόλες ἔκπισον ἐπ᾿ αὐδὴν, κοὰ ἄλλας κατοια 
κίας, κα ϑιάστόβ ἀϑὲ δ)ν ποταμῶν. ύτων σὺ 
οἵ δὴν ἅτε ἄσκχ, κοὰ νάξοιοσα, κοὰ ὀνοξχ»κοὰ 
σύνοβᾳ,, κοὶ μαίνοβα., κοὰ ἄλλαι πολέους, 
“πωὠσλαμέξανψουσὶ δὲ κοὰ διρώραγσῖ ἐῶ ὅσον 
γιγνῆαι πὸ πολλαχόθῳν εἰναι. κοὶὰ σπτολλασ 
χόσε τίιὺ χωμισί ω πρὸς ἀλλήλους, κοὰ πτὸς 

«ὐσξω, κρὰ αἱ σύῤῥοιαι δὲ ὡσαύτως ὠφελοῦ 
σι; ] τὰς ὑπλπολὺ πλήμας . κοὰ δεειργομὲ- 
νας υο Τὴ φιειργόντων ἰδϑιμῶν τοὺς πύρυς, 

κοὰ πλωῦδῃ ἀπόβγαζομδύωμ, ὥςτε πτορήμόύ 
τόγας κοὰ ἐκ τῶν πτοτωμῶμ εἰς τὰς αὐαχύν 
σεις. κἀκᾷθον σϊδῦρο. ἅπταστ σα ἐμπτορείᾳ 
“πῶς τίὼ ἱταλίαν δὴ κοὰ τέὼ ῥώμίω, ἔχουν 
στ τὸν πλοαῦ μέχρι τῶμ Ξηλῶμ ἀγαϑόμ. 
πλίω τις ὅλη πόρὶ τὸν πορθμὸν σϊυσκολία 
κοῖς Ἣν ποελάγιου σου οὐ τῇ καθ᾿ ἡμᾶς 9. 

λζήκ. σα γαρ σύδίου κλίματι: οἱ δρόμοι 
. σιωτελοιιῦ οι  ποὶς μούλισο ἴθρ τσελαγίν 
ᾧντι. (δὲρ δὲ πράσφορόυ ὅξι παῖς ἐμπτοοι 
καῖς ὀλκάσιψ, Ἐχρυσὶ δὲ κοὶ οἱ ἄνεμοι τάξιν 
οἱπσελάγιοι, πρόσεσι δὲ κοὰ ἅ ναῦ ἐἰρίωμα δ 
λμοκρίωμ καταλυθοντωψ. ὥς (" ἃ σύμπασα 

ΤΠ Ἐπ“Ά ὦ πὴ ῶς 1ς 

Ἡυΐὰ5 τα δεπειίς ἐπ] τες ΠΙηΐ ἐπίει 88: 
οὐαπη Ργοπιοτογίαμι, Ε]ογςι ξαβ ΟΟΠ τπληδ5; 
πεϊπεπιξτίι5 σαᾶπι κα ίοσίβ Π Ιοςί5 ἐχογείςςη, 
{ε5. ΤΑ]ίβ ἀιιζεπ ἐχογείςεητία 44] παυίσαητί, 
ὑπιὶ {5 ἜΧΟΟ]]οητῷ ΠᾺΡ εἴ ςοπιπιο ἀ τας, ΒΓ; 
165 ΛΆΠΦ ἰαρίμ5 δί πιαίογεβ [αςίς ἐχου δε, 
υἱαά [46, οὐΐο πρεπιυπιεῖο δἀπετία ἀασε ς 
{π΄ παι σαἰίο : αὐτὸ τ φποάαπηπιοάο τοταπὶ 
τετταπι δύ ἡυίάεπι παυίσαθιη!ἐπῃ [ας ρταθα 
αἴ, ὃ(ζ δά εχροιϊαπάα, δί αἀ ἐπιρογίαπάδ πηι σ 
ςεπὶ οποία, Δτπογὸ πιο] οΠ σαυίρρίᾷ ἱπ πος 
ΠΑΡ εῖ, σα Πιμιίατ!ε5 παυίσαίοηεϑ ἱπστας 
εηίς πε μπεπγεητία5 πη άἀατῦ ἐχςεῖα, δύ αὐ ει, 
{5 Πυσπίοτγαπι συτίσπι ξοττίας τεἤδητε, ΠΟ ραγ 
παπ| Πδιτ5 4 ςγίπτεη ἱπηρογταητ 4επέίάςηι, 
ἤυςε ἀεξεγαηίαν, πε γεξεγαητιν, [π Η 5 ποτὸ ἂς 
ςεἰδίδθιι5 Ππετεςείβέ 115 ετίᾷ ἀειτίπχεητα {πητ᾿ 
Ρϑτί επίτη τατίοης οσοίτζαπειιν, ςο] ἐγίτεγ Ὁ πος 
ποηταν, Βίηυίαξ οτερτὸ παυίσία ίη Πςςα τε Πὸ|ς 
τε ἀεἰπίτυΐα ίσητ; δέ ρεςοτα ας δητεσιαπι εἴ 
[απάδηεις δαῦσδ ίη Ργοχίπιαβ Πππῇ ἐπ Πᾶς 
ττΑἱεςοίαητ, πιογαπι ἱπππη ἀατίοπίθ 115 πλεῖ σ 

σπητα, τοῦ πππι τε] παϊμπιπέα, αὶ εἰίτε στ 
ςοδέϊα,οη πεσιϊοδης, ργοσίας ἐπιογειητζ, [ΚΣ 
Ὁ Π.85 Δίπητ ΟΡίεγσατε πος (ΟΠ 45, τεάειπη- 
τε5 εχρεξίαγεδημαβ,εδα ςοπείπεητεβ γεπηξᾶ 
τε τείγαβ. σίΓΠοπηίηε5 σαπι Ιοσογ παζιῖγὰ με 
ςερίΔ,ἰπυπάδιίοη 5 δηγπίδι5 (αι δίετιτε {{π|ὲ 
{{τεῖ πλ εητεβ. ρεσγάί οἰ Π πε, πὰ Ὁ 65 {π1Π|Φ 8ζ 
414 χυοεάδπη Πα τας [4,{Ἰςτπτί ρεπες ἤπσαίος 
ςοπαϊάεγιητ: ἐσυίθα5 εἰ ΑΠᾺ, ΝαδυΠλ,Ο- 
ΠΟΡΔ4,5οποΡα, αποθβα, δί αἹία ρίυτεβ, Ἐχ- 
εἰρίιης δ ἰδ ποπηι 15 ἐπ Ἰος 5 ςοπίςἶς», 
τ πλυ {5 Εχ [οςίς5, ζ πλυ το 5 δα Ιοςο5,( ἰητεῦ 
ίς, δ )ά ἐχίείοϑβ τεγιπὶ σοπηροττατίο (πρροάέ 
ταῦί χασαῖ, ἃ ἀἰπτεῆτο σαοῷ Ρατίίει ςοηῇιυὶ 
επτίς {πη (4 ἱπιιηδτία5, ατὰ5 ρεγπιεξαῖς 48 Ὲ 
ἄαπι (η}ἐδ ε τε! τίς επιίπεητία, δέ παυίσαη- 
αἰ [Δου]ταῖεπὶ ορεγαπταγ, τ εχ Πισπγίπίθι8 ἐπ 
ἱπογείςξις5 πιατίβ οοεἴτυ 5.8. εχ {ΠΠ|||π Πιτανίπα 
δα πυεμπεηα οπεία. ἀηπδγυπι σοπληῖο ἀ{τὰ 5 
(αδίοταίατ, απίπετία πιοτὸ πιεύςαζιτ ἐπ [τα] 
δίῳ ᾿κοιηᾶ εἰξλά (ὐο!ὔπαϑ πἰ,»οοτηπιοά ἢα 
Ῥεπ5 πδυίσαπαί σὐτίαση,ἐχοερτο ἀπηΐαχαῖ 
401 οἰτοα εὐτίρί ἐρίιι5 αη σαἰίας, δύ δά ποίτί 
πιατίς τγαζε Δ ΠΠςειΠτ45 Δα εἰς, Ρεττα παι 
πΑηῷ «Ἱ πτὰ στ ἐρ6| ςσπῇςίαπξ, ΠΠ| ρταίογα 
τίπι αὶ Ρ ΕΓ ΑἰτπΊ πταῖε ποτίαταγ. [ἃ αὐτῷ Ομ ἐ- 
τατῇβ παυίσηϑβ πιεγοατοτίαπι [ἐπι 0. “σά!τπ 
ςἰταὐπιοάζ, ΝΜ ατίπί συοο πεπτί ππῦ παθεπε 
ογάδίπεπι, εἰς δ ραᾳςίϑ ἱρία τα ΠΠ|πῶ5, 6 χν 
εἰπε 5 Παςτεπηρείταιςς Ιατοςίηή5. Μηάε ἥς 
αυί αὐπς πογίλητυς ἐπ ρείασο,, ππίιτογίαπι 

ΠῚ 2 δαείξ 



ιττ6 
ἀεί  δοίαπι, Δ οἴ {5 εἴ [ςουείτας, ΒΡ οιηίατε (α- 
αὶ ααίάάληι οδίσγυλπάσπι εἰξ, αὲ ΡΟΠαοηί, 
τἰαβίπασίς, ἐαπὶ εχ ΕἸ ραπία τεῖγὸ παιίρα, 
τίο Βαϊ σειἦα εἰϊ, συοα ῃ οο πγατί αἵ 46 {πᾶ 
δατγαίηίεηίςαι υςητί ἐρίγαητ { (Ο]Δηΐ, ἐα εἴξ 
Επὺτί,αί δ τείας ἀΐσαπίσι, Οὐὐαρτορίει ς 
εἰτοά (τντηηεἴ45 ἐπ{α85., εἰτοαύρ δαγαίηίᾶ ὃί 
αἰία5 Δέτίοεςς ραττεβ ςοπέγα ἱρία5 αἰ ρυ 5 εἴν 
ταίϊει, τα πάεπι τεγτίο πἰχ πιοίε τγα πίε ἢ 1ν 
τα]ίαπι, Ἐχροτταταγ δᾶτ ἐ Τ υταίταπία τπιαπι, 
ἔπαστᾶ πί5 τγίτίςί, οΙειπι ἤση πιοαὸ υδοιτὰ 
τε, (εα οτίατη οπίταϊε Ρτροίραιπι, Ἐποβέτατς 
οἀπίσρετ ςεια, πτεΐ, ρίχ, δ ὅταπα ραγρυτο;, δέ 
κηϊπί, ϑίηορίςα τετίὰ πο ἀεζογί5, σὰ σαν 
τυ] λῃτ {δέ παιιαἰία ἐχ ἰηἀίσοπα, πιατετία, ἐτῖν 
(ἐπὶ οτίαπν ία ! συ ϊτι5 εἴἴο τ πὸ ραυςα απο- 
6πςε [αἰ ἐπατ ἐο ἐπὶ παδία Βσεηῖα. 'Νοπ 
Ῥϑῦςα ετίτη αὐ εἰζαϑ (α πιο ητα σο Πα ἐπε 
Δλοη (Ο] πη εὰ εχ τοσίοης, ἰξα εείαπι ἐχα] το εχ 
ττὰ (ΟΟἸ σπτπ85 [ἰτοτέγηπος ΡΟτίοί5 πεηυαζβ ἐῃ 
ἑετίοτα αἰχεγίπι, Ἐν ἐαμεη8 ἱπάς Ρεἐπιῦπιπε- 
{π5 πεπίερατ,απης σεγὸ (γα χούΠΊ ΔΠΊρ]1σ 

“115 ἰΔπίτίπι Ἔχ οο ἢ ςητδίπτα ρα] ς τίς ἢ 5, 

ἐσλάὺ Ἴὸν 

γαιωρύχων 

λαγισϊέον 

εὺς ἐν οι λε- 

βκρίσιας 

προσαγό 

“σίσσι, τά 
4}, ργαίεν 
εὐπὶςμίος 
Δ Ρίεγᾳ 
ενεγίάος ἀρ 

ῥείίαπι. 

τηάε δά αἰ τῇ ατίςς 5 ταίεητο ἐπηπητυτ, ΤῈ 
ἰαζαπι ἐχαροτᾶβ του τα 5,ατς οἷ ςορία, 15 8α] 
τίατς ςοπίϊγπας, Ρεςογ οπλπί5 σεηοτίβ αρπ- 
«ἰαπτία,πες πιίποῦ ποπαιίοπῦ, ρεγηίςίοίατῦ "ς 
[στάτῖτηι τατίταϑ, ρυοτογ]  οΠ ΟΠ εητία [ογγα5 
οὐπίςαϊογαῃν, 105 ρ᾽ενίς εραίςα!ο5 ἀρρε]" 
[1:τ ΡΙαπείβ επίπι ταιξίτατε ἱπίετατν, δ (ἀτογαπι 
ταάίςε5 εἰταηι, δ πος ρεΥ τοῖδ ΠῚ [ξυπιξ οδαον 
Ὠίςη 5 ΗΙ(ραπίαμ;, ΜΜαίςΠίαπν αἰ ριούοσα, 
τυραίη δέ ἰρία5 ρεγεσι ας πίυ 45. Νόρε ὧν 
πτποἰίατιττ ἐπα] ἀτιπη1 πο ο πα (5.5 ΔΙ! 8 Π 
ἄο ᾿λουηαιι [ἐσαζίς τετγα5 ρἐτή {πε ἀἰςξαν, ἃ 
{{|5 επίηι εἰφέϊατί δείξη 5, υ. ργορέει πιαΐ- 
τἰτα ἀίποπι οοἤΠξξετε πεααίτεητ, Α ἀ ταπιᾶ ἱρί, 
ταῦ ρατγίτεν ΒΕ! σπλ,αποά Ρεγρεταπεηυδαμᾶ 

, ἐπστατ, σρτο πὶ σοτεσριίοηξ ξρε[Ἡ!ςητία συ 
ἄδηι ἱπηροτται, αεί αὶ (Ὀγρ επί ΠῚ πιυτίπιόρα" 
τείασι ταητί ξου[ταη πεςείδίταϑ εξ αὐχη ἢ, 
νι πετὸ πιεαίοοτίταβ δα τ, ρΙατε5 γεροῖτος 
(απε ποπατίοπεδβ. τὰς ἐς ἰαἀα[ετία φατο 5 ἃ, 
φτεῖτεβ αἤετᾶτ, 45 εἄπιςας τίς, 45 χαΐν 
ἄπ ηίςιΠ!}5 σα ρί{ταΐᾶ5 ἰπτγα ἐοταπγίηλ αἱ’ 
εαὐίτεχητ, πε ΠΖυ05 σαρίτ πη σαίθ 1.5 εχεγα γατ, 
δατίπ (ἀππηπ1ᾶ τα [πτ|5 εἴασετε σοσπητ:εστείς; 
{15 ἀατξ πεπατοτοβ ἱποιπηθαπε, σαροαπτᾷρ, 
Οταηῖὰ πιοτὸ γεΓ 1 ΠΊῈΧ Ταταϊταπία ἐχροσίὰπ 
ἄατιιπι ςορία {τ τηαχίπιξ ἀεοίατας παιίσίοτ 
γλλσηίτα 40 δζ πυιηογι8, [η σἔτο5 ἐπίπι πᾶτε 8 
οπετατία {πίῃς Ρυζεοίος παυίσαπε, δ ΟΠ, 
ἃπι ᾿ἀοπιλπούμηι πααῖς ρεγπγεαπτ ηἰυρεῖ 

“ΤΙΝΆ ΊΘΥΝ 8. σ᾽. σσπαρα,. 
ὑσαῤχει ῥασώνψ ποῖς πλοϊζομδεύοις Ὰ ἴδιογε σῖᾷ 
σι φυσι. ποσεισϊώνι Θ’ ταρῖσαι 7 ὃν αὐζα 
σλοαὺ “ἂν Ἐκ φὶ ἰβιρίας» δ) οἱ ἱ σύροι κατ᾿ τ 
πέϊνο 70 τοΐλαγος τως τὸ σαρσϊώου κύλστου 

πνίοιῃν ἐτησίαι, δἘῸ οὶ τρισὶ μησὶν εἰς ἐπα» 
λίαν καταραε ὲ μόλις γὼ διφνεχθες στόβδί τε 
πὰς γυμνασίας νήσους » κοὰ πον σαραϊνα» 
κοὰ τ᾿ ἄλλα ἀπανπίκρὺ μόβῤη σούτων θὶλω 

βύες. δξ ἐγε ταὶ σῖ ἐκ φὶ φουρδετανίας σῖ, 
τος 7ε κρὰ ἦν. πολύς, κοὶ ὕλαν οὔ πολὼ 

μόνο, ἀλλὰ κοὰ πάλλιξομ, κοὶι ναρὸς δὲ μὲ 

λι,κρὰ πα δ άγωτοι, κρὰ τ κΚΘ’ πολὺς, 
κοὶ μίλτθ' οὐ χείρων φὶ σινωπικῆς γῆς. τά 
σε ναυπτήγια σιυωμιστέσιψ. αὐπόθι δ5 ὡλχωρί, 
«ς ὕλης, ἅλσι - ὑρυκτοὶ Πρ᾿ λ αὐφὶ εἰ εἰσί, κοὰ 

“ποταμῶν ἁλμυρῶμ ῥδύμαωτα οὐκ λίγα. οὐκ 

ὀλίγας σὲ οὐσῖ᾽ ἐκ ἣν ̓ὄψωμ σαριχεία, οὐκ!» 

θῳν μόνον, ἀλλὰ κρὰ Ἐκ φὶ ἄλλης φὶ ἐκ φησ 
λῶμ παραλίας οὗ χϑρον φὶ “ποντικῆς, στολ- 

λὴ σὲ κοὶ εδδῆὴς προτόδον πρχΈρ, νεῦ σὲ ὅδία 
μάλκορμ τῶν κοραξῶν,, κοὰ ̓ ασόῤθολή τις ὅδ 
πσῷ κάλλους. ταλαντιαίους γοιιῦ νοι τικὲ 
σοὺς κοιοὺς εἰς τὰς ὀχείας, τα δ βολὴ δὲ κοὰ 
πῶρν λενῆῶν ὑφασμάτωμ, ἅπτόμ οἱ σκλσιῆ» 
τοί κατασκδυαίζουσιψ, ἄφθονθ᾽ς δὲ κοὶ βο. 
σκημάτωμ ἀφθονίᾳ γταντοῖ ων κρὰ ἀρλις 

σίωυ. τῶν σ᾽ ἐλεθοίωμ ϑηρίων ασανν!ς, “΄“πλίὼ 
χῶν γακωρύχωυ λαγισίξω, οὖς γύνοι λεϑδκθί 
σῆας τ ὐανμν λυμιαένοντοῶ γοιὺ φυ 
“ἀ,κοὰ ασέδματο δι μέσην δ , πρὰ Τό!- 
“Ὁ συμβαίνει καθ᾽ ὁλ τί ἢ ἰβκοίαν ῥα 

συ. σα τένει. δὲ κοὰ μέλοι μεσσαλίας, ὀχλᾷ 
οὶ κοὶς πὰς νήσους. οἱ σὲ πὰς γυμνησίᾳς οἷ“ 
κοιῶτόυ, λέγονται πρεσβόύσα οί σότε 
“τς ῥωμαίους, κατὰ χώρας αὐπασιγιικβάλ. 

λεῶνά γοῦρ συ τῶν ζώων πούτων αὐτίχεμ 
μὴ δεμιαμλψων οἵᾳ πὸ πλὴῦθ᾽. πῶς υδὼ οἰῶ 
ἐν ποσοῦτου ἴσως σύλεμομ, ὃς οὐκ ἀὰ συμ’ 

βαίνει, φθόρον σῖξ τινι λοιμικῇ κατασοίσει, 
καϑάπόρ ὀῴεων κοὶι μνῶν τῶν αουραίων, 
χέα σῆς τοσαύτης ἁφυκουθίας.. σεῶς σὲ 
μεσρμομ, δ δύρίωνποα πλάιους ϑῆραε, κρὰς 
σα κοὶ γαλὰς ἀγρίας ἃς ἡ λιβύκ φόβει, 
φόβιναν 71 ἐτασί δῖ". ἃς φεμώσαν τόῦυ' γτίζω 

οίασιυ εἰς πὰς ὑππίς. αἵ σ᾽ ὀρέλπουσιρ ἔξω 
σοῖς ὄνυξι οὖς ον καταλάβουσιψ, ἢ φσύγειν Ι 
αὐαγκάζουσιψ εἰ ἐς τίὼ ἀὐιφούειαν, ἐκ σι» 
σόντας δὲ ϑηρδύουσιψ οἱ ἐφεξῶτόῃν, «ἰὼ δὲ 
ἀφϑονίαν πῶρ ἐκκοραζομάψων ᾧ ἐκ Τῆς τουρο 
δετανίαςυεμφανίζει ὃ Ῥ μεγεθθ' κοὼ ἡ Ὁ πλῆ | 
80: τῶν ναυκλήρωμ.. ὀλκάσδιν ν μὲγια 
ςτζι παρὰ πούτων πλέουσιν εἰς τίὼ δέκρίιν | 
αῤχίαν ) κοὶ χὰ ὥσια γῆς ῥώμαες ἐπίναομε ] 

σύντα 



τ αὶ ΥΕ ΤΈΆΚΤΟΙΝ 5. 1.7 

σέντε πλῆθθ. μικρὸ σϊξν γνάμιλλον τοῖς λι- 
ξυκοῖς ἐκ πολλαπλασιάσεως, τοιαύτης ὃ φὶ 
μεοσογαίας ὅσης, Ὁ οὺ τῇ Φυρδιτανίᾳ, νὼ τίὼ 

ἥϑάλιομ φὐάμιλλου ΕΣ εὕροι «ἧς αὖ Οἷς εκ θα» 

λάξες ἀγαθοῖς, τάτε ἡ ὀπόῥεώσῖκ στάντα (ὗ 

κογχοφσίῃ, ὸ Οῖς πλήθεσι ὑσόρθαλλφ νὴ δῖς 
μεγέθεσι καθόλα ἡ] “ἰὼ ίξω θάλαήαν τᾷ 

ὧν. γὐταωῦϑοι ἢ σ]αφόβόντως τε νὸ Ὁ πλημ 
μυρέσϊων τὸ 1 ἀμπώτεωψ φὐτοιῦοτε αὐξανο 
υϑδύωρ, ἃς εἰκὸς αἰτίας εἰν τὸ πλήθαοὸ πόϊ 

μεγίθος οἵᾳ “Ὦ γυμνασίαν. ὡς σῇ αὕτως ἔχει 
(ὦ πόδι 7 κατέων ἁπον ἡ νοὐρύγωψν τε, φα 
λαινῶν, τὸ φυσιτήρων. ὧν αὐαφυσασ αὐ των» 
φαίνετο ἀςνεφώσῖος ὄψις κίονος Οῖς πόῤῥω 

ἔγν ἀφορῶσι νὴ οἱ γόγγροι ἢ ἀτρβηοιοιωῦ τῇ, στο 
λὺ Φ παῤ μιν αὐδῤ εθλεμῆνοι {7] τὸ μὲγι 
θος,νὸ αἱ σμύραιναε νὼ ἄλλα πλείω Ὧν Φισῶν 
ὄψωμ. οὐ ὃ καρτηΐᾳ καρυπῶς σεκωκοτύλος νὰ 
πορφύρας φασι. οὐ σὲ Τῆς ὄξω τόβοις πόστοις 
κρὰ μέζονας ὁγδδήκονα μνῶν “ὃ σμυραΐναν, 
κοὰ Σ γόγγοον “χαλαδζομ ).Σ πτολύπτοσῖα. δὲ 
πήχεις τὰς τόυβίσϊας κοὰ τὰ τἴδαπλήσια, 
“πολὺς σὲ τὸ ὁ ϑαὺν συυελαύνετῇ σϊσύρο, 
ἀντ ἁλέης Ὁ ἐξωθον παλαεᾶς, ππίωρ νὴ στα 
χύς. βέφετ᾽ δὲ βαλαύῳ σ)ουΐνν, φυομϑύᾳ ἡ] 
φὶ ϑαλάήες, χιμαεζήλῳ ζινὶ στανπάστασιψ. 
ἁἀσ)ρογαΐου σ᾽ ἐκφόβρδσιι καρστὸν, ἥπερ τὸ οὐ τῇ 
γῇ πολλὴ φύετῇ {1 “δ ἰδαρίαν, ῥίζας ἡὰ ἔχε 
(ἀ μεγάλας ὡς οὖ τελείας σλουός. δ᾽ αερεμθύκ 
δὲικ ϑύμνς, ταπεινῆς ἡον. Ο(οὕπου σὺ ἐκ’ 
φόῥει καρπτορ, ὥςτε μετὰ τίὼ ἀκμίω πλήρπ 

τίὼ ἡδαλίαν ἐν τἰω τε φύορς» νὸ τὠω ἐκτὸς 
Ξηλῶρ, ἰμὦ ἐκξαλλοσιμ αὲ πλῆμακ, ἡ σ᾽ φὐτὸς 
Ξηλῶρ, ἐλζηωμ ἀεὶ τὸ μᾶλλον εὑρίσκετῇ, λὲ 
γει σ᾽ δ'πολύξιος νὴ μέχρι τὸ λατίνης ἐκπὲμ 
στεῖρ  βάλανου ταὐτίω. εἰ μὰ αα φασὶ τὸ 
ἡ σαρσϊὼ φόν4,νὼ ἡ πλησιόχωρ)" ταύτη (ἶ 
οἱ ϑιωῦνοι οσἵ᾽ ὅσῳ πλεῖον συμυεγγίζοσι παῖς «ᾧ 
λαις ἐξωΐον φόρόμᾶνοι, τοσῷ σ᾽ ἔσχναίνονῆ, 
σπλὲου τ ροφῆς ἀδιλιπτούσες,εἰναίτε δα ϑα 
λάπιου Ὁ (δου ᾧξρ. "σεον ἃ τῇ βαλώνῳ κοὰ 
«πιαίνεδνο οχ φόβρόν τως ἴσα αὐφὶ. φορᾶς τε 
Φὶ βαλανο γηνομδύης,, φοραὶ Οἱ δ ϑαύνων 
ἐιναε. ποίρύῃις σὲ φὶ τεδειρημῆψας χώρας ἀ» 
γαβοῖς κεχωρηγαμῆψης, οὐχ ἥκισο, ἀλλὰ κοὰ 
μάλιε᾽ ἂν ὧς ἀγρσϊξξαιτο τὁ ϑαυμάσεις, "Ὁ πε 
οἱ τὰς μεταλλέιας δυφυὲς, ἅπτασα ἡὰ γ95 με 
Ξὴ δὲν ποις ἣν ὄδμ ἡ δὲ ἰδήρωμ χώρα. ὃ πσῶστε 
σῖ ὄύκαρσος, σὺ δύσϊαίμων οὕπως κοὰ μα!» 

λισο ἡ ἣν μετάλλων δύττορδ; . ασανιορν σ᾽ 

οὐ ἀμφοτόδοις τυχέϊν' ασαύιου σὲ, τὸ Ὁ “ἢ αὖν 
ὑ ον ὀλίγῳ χωρίῳ στανίοις πλκθαύειν με» 

ταάλλοις, ἅτε Τυρδιανία τὸ ἡ στωσιχὴς αὐτῇ; 

Ἰπίπρετπιυτίταάο Αἰ αηΐϑ [εεπγὸ παυίραν 
ταπάα, ταπίππι εἰξ σαγΠΊ ἱπού ΠΕ ΠΓΙ1ΠΊ. 
Οὐπιαιτεπι Παίυπιοὸ (1 {{τπγεάιίτειγαπεα τις 
ἀταηία ςορίὰ » ΠΌΔΙ ἐπὶ » Ετία ΠΊ ΠΊΔΥ {ΠῚ ΔΙΠῚ ἐν αι ερημίαν; 
ΕΧ Ρεϊασί Ιοηίς ἱπαεπίες. Οἰἴγεα παπῸβ δ ἐναμιλλορ. 
ςοποΠΥ]ία» οπγηία δ πα ]ἰτυαίης ὃ ἀπιρ].» 1 
τυἀίπε οπτηΐί ἐχ ρϑέϊς, ἐχίοσίι5 πιαύς ἰυρ6: 
ταῦ, ργαοίρε εὐπὶ ΠιΓχιι5 ἂς γοἤιχι Πίς δι1- 
σεδηταΐ, αυὶ ςαὰία (πὸ ρατ εἰ ) πια σπίτι {- 
Ὠΐ5 ἂς πιυτίτ 4 ηἰ5 Ρτορτεῦ ἐπι δίῃ ς5 ἐσ 
χίπυπε, Ἐππάεπι ίς μα εςίπ πιο άπιπι εἰγοα 
ςεἴατία σεπέτγα, ΟΥΥσΕΒ., ΡΠααπαβ, δ ρηγῇς 
τετα5: ηἰίριι5 τεΠαπείθιβ, περυϊοία οὐ 
ἄλληι ςο!απῖπος πίπο.. Ιοποὲ σεγπεητίθριι5 οἵ» 
ἔεττατ, δέ εοηστί, δ πγαγεηρε. τπιήτο ποίγίς 
τλλίοτοβ σαρί απτιι΄ 7 4]14΄ πε πα πΊρίττα ἢ 
5 σεπετίβ ἐἀαἰία: ἐπ (αττεία πετὸ σειγ οα5,.4 
εἰν πλιτίςεϑ δύ ραγρυτζαβ Πδγαταπι ἀἐςεπι. [Π 
εχιοτίοσίριι5 αὐτεπι οςί5 πλυγοπαπι δ σον 
σταπι πηίηαταπι [Πργὰ οὐ οσίπια, ροΙγρυπτη τὰ 
Ιεπεί ροηάο, ἀποχιηιδίτεπι οὐ ίτοτιηι (6 α 
Ρίαβ, δ Ππι|]. Ἐγειεηβ πεγὸ ΓΗ ΠΠιι5 ἐπιε 
τυΐτο ἔσγποῖς ἱησεητί, ρίπριμ5 ἁτίπα Ποῖ, 
ἔσπι ἱπηρεΠΠτατ, ἀπεγπα πεγὸ συλ απ σλπ. 
ἄς ἰαοίπαιαν, αοὲ 24 πΊΑγε Παίςίτιιν Πιιπ,}} 5 
Δαπιοάππι, αἵ ίετγε! ἐπὶ ἐπ σε η επη ( ἐπηρεῃ" 
το ργοάυςεης υέξυπι, σύας αυίάεπι ον 
Ῥίοί ίπ ἰρίἃ εἰίαπι ει σεπογαίυν ἩΙΙραῆα, 
Ἰησξιεβίαπέτααίςε5 ροτίπάεας πτερίς πιεῖ 
ο5 Παδοπ5, ασος ρτοίεηὁ δῷ [απλΠ} τα ίςε 
ΟΠ Π τσ πιίπιι5. Τ᾽ ἀπίιπὶ ποτὸ πξπι αἴξοιτ, 
αὐ ΡΟΙῈ πιαζαγίίατεπι Πτοτα δ ἐχίγα (ὐο] 5 
τλΏ 85 δύ πίτα σἴλπαετείειτα ΠπΠτ, πᾶ πη {15 
Δαυδταπ εἰςζίατ, (αιετὰ πλίπενα (ο]πληᾶ5 
{ξγηρετ πιΐητιϑ Δς πλίπιι5 Γερετγίταγ. ψ  δυτεπῇ 
διτῃοΥ εἰς ΡοΟΙγΡίι5., απας ἵ ατίπαπι ρίας 
οἷαπ 68 επίτπητα τ {{| ϑαγα πία συ φ ({Ππ’ 
αυί) δέ μυίςτςίπα τεσίο ἔεγαῖ, Μ᾽ εγαπιτῆγπ 
πί ἱρῇ πο πιασίβ (ὐο απιηί5 ρτορίπησληταρ 
οχτιογίοσς ἀεἰατί ρ εἴλσο, ἐΟ ἈΠΊρ 15 εἴτα (ας “ 
Πείςητϊε πιαςεγηταν, ΕἸ ς ἔπ πιατί Ὁ εἶ σα (ς πὴ- Ὁ 
ΡεΥ ΔΔείξ ρΙυτίπυαπι σἰαπάς σαιάςξηϑβ. οὐ5 
εἶθο οχίπιξ ρίπσιείςίε: σαπγ ες σἰδηίυπιὶ 
ἐποτίτ πθδεσῖαβ, δέ ἐπγηπούιπι πὶ υδείτδβ. 
(πὶ πετὸ ργααίξϊα τορίο τοῦ Ῥοπίβ χορ Ζς ἐσαῤμω 
τεῦ, εἤοάιίεπάονιπιίαη Κ πε! ! οὐτιπὶ ἱΠΟοΠί γα ἀμφυτίο 
τπ| Δα πιλίγατοτίβ. Τ οἵα ἐπίπι (ἢ ἐΡ115 ο επί ρων 7υχάν, 
{πιὰ εἰ Ηἰραπία, ποι τοῖα ταπιεη ργοςγδδῃ, γΑγῦ οτη κα 
«(5 ἐτπόριι ἔλοἐΠ{5. πεστοτα ἔεγαχ ἐαπά ἐπὶ η" 6 {5 
π πιο, ρυείοττίπι αὶ πλεῖ 15 απ ἄγ, ἜΝ ἃ ἠ μὲ δ 
τῷ επίπι οεἰἘ ατεία Ὁ τεί [οσταπαύί ςῦπιο ἀίταῦῖο: γερίοηον ἐρ 
ταί δ εαπ ας, ἀμπου5 ρατο ἱΠΊΘοο οὕ (ἃ κονίγο κίσσο 
τί πχετα 5. Αττυταϊτληία ἀροτῷῳ ςοηϊα ἐξι15, φμεγειΦεγξ 

ΠΣ: ΔυΠ|} πὶ 
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Βα ΠΑ ἰὰ πος τητέπείβ σεπεγε τατίοημξ σοπηεπν 
ἀδα! (πα ες ηΐτ ΝᾺ δυγῦ, τσ εητῇ, 655, ει 
τατῃ ΠΌΠ10ὲ τειταγά, πες ταπταπΊ πος τ ρὸν 

Ῥατῦ σσπογαιί παξέεπι8 ςοπηρετε εἰϊ, αὐ ἐ- 
Ὠίπι π6 (ΟἿ ππὶ εχ πλεία 5 ἘΠ ἠ{ἴ, πογαπιειίᾷ 
Παίς ἘΠαπιίπα πᾶ τοσγζτεβῷ διισοᾶ ἀοἔεγπηῖ 
ἀιεπασι, Πὰς ραίπὶ δύ ροῦίοςα ααπαγπιίηαί 
σα οχί[επϑτερετγίζαγ, φιεσγὺπι σαι {{Π|ς χαί- 

ἜΝ τ ἊΣ «2 πλίπιιβ ἀρρᾶγελε, ρεγ δαιιαια αι αὐτεί 
ἡ ακλύσοις, Εἰαςεηῖ σταπια! , το 4 {| χορ, ἃ πατυγαπεσᾶ 
τά ε[!, ἐκ ὃς τὰ ητα΄ας, ΠΔτί5 τίσᾶτεβ δαιι5 πιοχ ἰρ! ἐπ, 
κεγὸ φι ἔμ ἀεἰςεητς εἰποίιπε σταπηα!μ ἤθατοοβ σο 
γαϊηϊιις αἰ- ο(Γο ἀ τε 5 ὃ αἸία ρον (ΟἹ εὐτίδπι ττα ἔδητζο5 ἀστί 
ἘΞ πεν Πςεία,ἰατια {5 ατοπίβ αὐτί ἐχοογραί, εἰ ὑμντ 
Ἴκε: Βας εἰατείυπιίσι αὐτῷ οὐπαητζῦ αυΐ αὐγ εῸ 

ἀίαηο πάςε δ ΟΒεγίορ γἱία, (ἃ οἰξ αὐτί ΙΔτιὰν 
εἴα (ππτρρο αι. (σα οίάειι ἀϊσηίοτα εἰς 
{εκ ρεοραίςαης πιείδ!α.. απο ἐπ (ὐεπηοηο 
ταοητε ἰπης, ργοίοτείπι αττος δὰ Ῥυγοπεῃ πεῖς 
φαμεν ἐπι οηίπτυοτο απο Πί5 ἐ!οςβ εάα, 
αἰτατ, πα σίς ρεοραῦσαι εἴς, [πτεῖ ἀατί δυτξ πλΐ, 

κΡαϊαοιερξ (85 αυλπάοᾳ ἀἰπιίάἀίο [Πργϑε σταπιοβ., α1Ὰ5 

ἀιυη, πον ρίο ἘΡ 85 σοςαπτ, τερ εττοβ ἔα {ς πιεπτοτίος ἐγδα 
ἴαε: [μπὲ ε- τασι εἶς, σαί ρατσα αἀπτοάση ρυγρσλτίοηίβ Π 
πῖπι μῃα 6 ἤἰσοᾷς, Ὑ τα ίτῦ ετίᾶ εἴπ (ς {8151 ρίἀ{0 115, οἷ ε 
ἐπα Γι θαἷαβ χυαίαα ραρ Π{5 πιζανατιπι Ππλ65 ἱπας 
"ἴ Ὧν ἈᾺ εἰτί, Εχ αὐτὸ δας εχοοζϊο, δύ τεπαςί ασυδάδπι 

εὔηκηνηε, ετεϊατερυγσαίο ραγσαητεπεῦ εἰ εζεχα εἰ, ξὰ τις 
{8 Ποσεχοοσαυίτας σσηγίχείοπεπι αὐτὶ αἴ Ὁ ἃζ 
σοητί πα 5,αγσοπίσπι συ ἐχυσίτυτι φτεγ 
δυττ ἰρίσηι τεπια πεῖ, οσητα είπη {π}|Π|5 δ [Δ 
ρίἀοία, εα ργορτεῦ ρα  εἰβ αὐγ ροτίαϑ Πἰαπζε, 

δηίαηι οὖ βᾶπιλ πιο  Πςεκχίας, 46 {Ππά {εἰς ρα 

ατεγ του, απο ά εἰ είς ςεάίτξς εἰς ἀπ 
αἰ «ατῦο απτ ςαΐοείβ πεπεηιζείᾳ Παπείας 65; 

δία δ] πιε το  Πεβ.πτασίβ ἃς πα οίβ αἰ πγΐΓ, 
ἴω Ειγιμτίβ πετὸ μίπο ἐχτγαξίταγ, δ ργορὲ [4 
τπαίατ ίπ αἰπεο 5, ε] ρυτείς ἱρέες πιο! β ςαξ,].. 

ταυδῳ πίπο πϑυΐτας εἴα, Αγρόταγεαϑ αὐτεπὶ 
ξογπᾶςος ἐχςε]5 εἰπείσητ,ος σπτοία {Π| 616- 
αν εὐαροτγατιίο το ] ταν ἐ Αἰ τ; σγδιΠ5 εἰίπΊ 

εἰ ἃ ρειηϊείοί, Ἀεγατία ἀαοῳ εἰοάίπο πο 
εληξαστγες, εχ αυίδι:5 ρεῖ σοηίεζειζαϑ ᾿ίςετ. 

σποίςζετε,αιτα ας ρτίμϑ εβο (ΟἹ τᾶ. Ροίι- 

«ἀοπίτ5 αὐτεπὶουπι εἴο ἐξά ]Οςο5 πια!ίταα 
πδόρ Ιαπτάΐδας σχίοϊίαῖ, δ εογᾶ υἱίτατ, αν (ο- 

1{τὰ πιίπίπιῤ α᾿Πίπες εἰοαιτεητία: πεγὰπι ἀίαί" 
πο σαοίατι αἰπαταβ ἔρίτέτιτ, ρογ ρί05 ἀοίταζαν 
ἐχςοοίίυς. Ε]αιτα εὐίπι Πάει (αυΐε) αρπέσο 
ἔδυυΐα, αυοά (γ᾽ 1:5 αἰίσπαπάο ρεῖ ἱποεηάία 
Δοίασπιρεία, τοῦτα ἐρία ἀτί ἴσας ἀγσεητί ἔς, 
τοις πια ῬεΥ ποῦὰ σποράδην ἐπ (ἀρετῆςί - 
ἐπὶ δ ἰηΤπρετίοτεμι τε [τίς αοίεπι ρεγπγίῃα 

5 ΚΑΒΟΝΙ9 ΘΕῸ ΟΩΠΒΑ͂ΡΗ. 
λόγου οὐσϊγύα ἄξιον καταλέπει, πόδὶ τί 
δὲ τί αῤετίὼ τοῖς ἐπαινᾶν βουλομθίύοις, 
οὔτε γοῖρ χρυσὸς, οὐκ αὖγυρ’, οὐσὲ σαὶ χαᾺλ 
ὃς »οὐσὶὲ σισῖμρίθ’, οὐσϊαμοῦ φὶ γῆς, οὔτε 
σοσοῦ τ Θγουθ᾽ οὕτως ἀγαθὸς σξήταςται, γε 
νόμϑιν(» μέλρενωῦ, ὃ δὲ χρυσὸς οὐ μεταλλσῦ» 
«τοί μόνον, ἀλλα κοὰ σύρυτοὶ. κωταφόβον- 
σὶ σ᾽ οἱ ποταμοὶ κοὰ οἱ χέιμαῤῥοι τἰὼ γρυσί-- 
σιν ἄμμου πολλαχοῦ, κοὰ ον ποῖς αὐαροις 
σύποις οὔσανς ἀλλ᾽ ἐκᾷ μὴ ἀφανής ὕξιμ, 
οὖν δὲ σοῖς ἀδικλύσοις ἀπλάμπει 10 πόρους 
σοῦ ψῆγμα. κοὰ ποὺς αὐύσθρους δὲ φορα“ 
Ὅ᾽ ἀδικλύζοντόυ' ὕσϊατι» σιλπενὸρμ στοιοῦ. 
σι πὸ ψάγμᾳ. κοὼ φρέατα σ᾽ ὀρύοσοντ δῖος 
ποὰ ἄλλας τίχνας ἀθινοοιιῶ τοι, πλύσει 
ἄμμον τὴν χρυσὸν ἐκλαμβαύουσι . κρὰς 
πλέω τῶμ χρυσσυρυχείων δὴ νειῦ τὰ χρυσο» 
πλύσιᾳ πιρσαγορδυόμανα.. ἀξιοῦσι σὲ γα- 
λάται τὰ σταρ ἑαυτοῖς εἰναε κρείω μὲ- 
παῦλα οὐ Ὅ᾽ κειμμλύῳ ὄρει, κοὶς τσ αὖ 
σὴ κείμδινᾳ πὴ πυρίωᾳ, τὸ μϑῤ ποῖ πλᾶομ 
κοὐπόύθῳν δυδυοκιμέϊ. οὐ σὲ ποῖς ψήγμασε 
“τό! γουσίου φασὶν εὑοίσκεϑιί σπτῦτε κορὸ; 
μιλιτοιαίας βώλους, ὃς καλοῦσι στάλᾳχο, 
μικρᾶς καθάρσεως σδευμδύας, φασὶ σὲ κοὶς 

λίϑων οιζοιδύωμ εἐὐοίσκεν βωλαίοια ϑη- 
λαῖς ὅμοια. ἐκ σὲ τόν χρυσοῦ ἐφομῆνου κοῖς 

καθακρομλύου ν «υτηκοιωσῖε, τινὲ γῇ, τὸ κάς 
θαρμα ἤλεκτρον ἔναε,, στώλιν δὲ τούτου 
κατοψομλδου., μίγμα ἔχοντ» αῤγύρου» 
κοὰ λρουσοῦ, “ὧν δ αὔγυρον ἀρκαίεῶνα, 
Τὸ ι δὲ χουσὸν σσομάψειν. δ διάχυτιθ’ γοὺ 
ὁ τύπ Θ' κοὰ λιθωσίης. σὰ ὥτρ κοὰ (Εἢ} ἀχύ 
ρῳ τήκοτοι μάλλου δ χρυσός, ὅτι ἢ φλὸξ μά 

λακὴ οὖσι, συμμέτρως ἔχει πρὸς Ὁ ἐρίου» 
κοὶὰ οἸχχεόμδνου ῥαδίως 9 ὃ σὲ ἄνθραξ ἔστχα 
ναλίσκει πολὺ, σαόρτήπκωμ τῇ σφοσβούτη. 
σι. κοὶ δ αἰρωμ.. οὐ δὲ τοῖς ὀῥυθορῖς σύρε» 
σοὶ κοὰ; πλαύετοίι πλησίομ ἐκ σκάφαις δ 

ϑρύσγεται φρέαρ, ἡ σὲ αὐςνεχθέσα γῆ πλύν 

νετοί . τὰς σὲ τό αὐγύρου καμίνους ποις 

οὔσιν ὑψελὲς., ὥςτε πτίὼ Ἐκ τῶν βώλων 
λιγναὺ μετέωρον δ αἱρεῶαι, βαρέα γαῦ ὅδε 
κοὶ ολέθοι Θ᾽, τῶν δὲ χμλκουργῶν τινὰ κα’ 
λῶτοω χυσέα,, δῇ ὧν πτεκμαίροντοι χρυ σ 
σὸρμ δ, αὐτῶν ὑρν ἤἶἷςδι πρότόρομ. στοσει- 
σϊώνιΘ’ σὲ ὃ ὁ πλῆθΘ’ τῶν μετάλλωμ ᾿- 
σπϑανῶν, οὶ τίὼ ἀρετί ὦ, οὐκ ἀπέχετοι τῆς 
συμυάθους ῥπτοοίας» ἀλλὰ συωφνθουσιᾷ παῖς 
πόῤβολαῖς. οὐ γοὺ ἀπιςυ ὍοΣ μύθῳ φην 

σὶν, ὅτι πῶν δ)ουμῶν ποτε ἐμπρπῶγν“ 
σων ἡ γῆ τὰ κρινα ἅτε αῤγυρῖτις κοὰ χουν 
σῖπις ὑλίω ὡς τίὼ ἁδιφανειαν μὠ τ 

Ἃ 



ΠΕ ΒΟΥ ἘΠΕ Ὁ Ἔ: 

εἶδ Ὁ παῦῦρ’, κοὰ πάντα βομυὸμ ἄναινο 
μίσματΘ-, υύ τιν’ ἀφθόνου. τύχης σὲ, 
σωρδυμθύίιν καθόλου σῇ αὖ εἰπε φησὶν εσϊών 
“ἰς ὧὖῦ τόπους ϑησαυροὺς εἰνας φύσεως ἄἀγν᾽ 

νάου, ἢ πα μιᾶου ἡγεμονίας αὐεκλάσηγον. οὗ 
 πλουστᾳ μόνομν ἀλλὰ κοὰ “συύπλου τι: 

ὦ φησ ἃ χώρα, κοὶὰς στα ῤ ἐκάνοις ὡς ἀληθῶς 

ὸν νασοχθόνιον τόπον, ὀὖχ ὃ ἅσϊης, ἀλλ᾽ ὃ 
“πλούτων κατρικέ ιαῦτα μδὺ οι οὐ ὡραΐῳ 
σὕματι ἔρηκε πόδὲ τούτων, ὡς αὖ ἐκ μετάλ 
λου κοὰ αὐτὸς πολλῷ γοώμϑν: Ὅε᾽ λόγῳ, 

«ἰὼ σ᾽ ἀδιμελειαν φράζων τίὼ ἣν μεταλ. 
λδύοντων, τχρατίθησι τὸ τό φαληρέως. ὅτε 
φησὶν ἐκᾶν’ ἀδὲ ἣν ἀρῶν αῤγυρίων οὔ, 
“πω συυτόνως ὀρύσηειν εὖ αὐθδρώτπτους, ὡς αὖ 
“πῳσσυκῶντας αὐτὸν αὐάξειν “ὃὸν πλούτω- 
να. κοὰ τούτων νωῦ ἐμφανίζει πταραπλησί» 
αὖ τὼ ασονσίίι κοὰ τίὼ φιλδβγίαν, σκολι 
εἰς τεμνόντωμ κοὰ δαθείας τὰς σύριγγας»κοὰ 
“πρὸς εὖὺ οὐ αὐταῖς ἀνταντῶντας ποτάμῦς, 

᾿ σολάκις, ταῖς αἰγνπηαις αὐαντλοιῦτοι 
σκολιαῖς ὧν δύλον, οὐ ὧν αὐτὸν ναι ὥξον 
πότε τοῖς ἀκοῖς, ἀλλ ἐκάνοις μδὸ αἰνίγμα 
α: τοικρύαι τὼ μεταλλέιαν. ὅσοι μ᾿ γοῦρ ἃ; 
νἕλαξον, φασὶν, οὐκελαξομ' ὅν σὲ ἀχον,ἀπὲ 
βαλογ.ρύτοις σΐ ̓ σσόράγαν λυσιτελῆ. τοῖς 
μλ) γαῖρ χελκουργοῖς τεταρπου μόριά. 
γυσὶ φιγῆς ὧν χαλπκον, δὴν σὲ αὐγυρόνονἣν 
τ διω δὴ οὐ Ῥισὶν ἡμόβδιχες δύξοϊκὸν τάλαν 
“Ἐν ξαίροσι. τὸν δὲ καπηνπτόβρον ἐκ ἀδὲ στολλῆς 
εὐοίσκεδναξ φησιν, ὡς οδὺ ἱσσοικοὺς ϑρυλλέψ, 
ἀλλ᾽ ὀρύΠεῶτα, γινάτι σῇ οἵ τε τοῖς “ὶρ 

«ὅν λυσιτανῦς βαρξαρος,κοὰ οὐ ταῖς κατ" 
πόῤίσι νήζις, Εἰ ἐκ ἣν βρετανικῶν ὃ εἰς τἀὺ 
μαοσαλίαν κομίζεὥνα. ον ὃ τοῖς ὙΠ ῊΝ 
Φιλυσιτανίας ὕσχτοι, πρὸς αὐκώρμ, κοὰ σύν 
σι ἀσὲρ» δβαυθέν φασὶν αῤγυρείῳ τἀὺ γίιῦ 
κα ἤιτόβῳ χουσιῳ λόδυκῷ.. ἀῤγυρομιγής γαρ 
ὅτι. τί δὲ ἼΣ ταυτίω πεν αὐ μελικαε 
τἰὼ ὃ σκαλίσι τὰς γαυαζκας οχμω(ᾷς πλύ 
γειν οὐ ἰδδητηοίοις πλοκοῖς ἀϑὶ τίὼ πίοίω, 
οὗτθ- μὴν πρὸ ἣν μετάλλων “ιαῦτ᾽ ἄρη» 
κειπολύξι . δὲ τῇδ᾽ πιόρὶ καρχησῦνα νέαν αὐ 
γυρέωμ μνκδϑ ες, μέγιστε μὰν ἐναξ φασι; διε, 
χεῖν δὲ φὶ πόλεως δίομ ἐἴκοσι σιχδίους, πόδιειν 
ληφότο κύκλου, τετηρακοσίωμ σοχδίωψ» ὅπτου 
“τήἥαρας μοιάσϊας αὐϑρώττων μϑεν δὴν δῥ. 
γαζομθύωμ » αὐαφόβμοντα, τό» τε ζρο᾽ σϊήμῳ 
δὴ) ῥωμαέωψ καθ᾽ ἑκαςίω ἡμόμαν δισμυρίας 
πρὶ τορντακισιλίας δοαχμάς. τὼ δὲ καπόῤ 
γασίαν 5 τίν υϑὸ δολίω τῶ, μακριὰ γαῦ ὅξι. 
τίὼ δὲ συρ τίὼ βῶλομ τὼ αῤγυρίτιψ φησι κό 

σἤεῶτα, κοὶ κοσκίνοις ἐς ὑσίωρ δι αρ τά ϑν, 
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εβεγρυίε. ΜΙ οπίεϑ δα ΠΊ ΟΠ 65, δ οατη ἐὰν 
τηῦϊαπι πατετίοπι εἴς πιοπεία, Πσ αυς αι 
[αὐ] ςίτατία Ρ απαάδητία σαπταϊαιεγίτ ΘΟ τοῦ ἢ 
4υί5 τεσίσηεπι ἐρίαπιίπίρεέέ ες, πηαίτ, εἴην 
ἐπείβ υρίφ Ρεύρεῖαο παταγο τπείλιιγοβ, δ πὶ 
Ρετγαϊοτίς σι !4ἀπ| πιαίεἴτα5 πεηπδαταπι (Ἃ 
Πςίεπϑ ατατίατ εἴα ἐΐσας, ΝΟ εηττη ἀπε τα 
τυὐπι πιο, (τα δύ ἀ τα (πΠςίς ἢ 5 δύ ίασρε 
τ Π5 εϊ(ίπαυίτ) τεσίο. Ρεποσέρ ΠΠ05 (ατπετὲ 
ἀίςΑπι) {ποτετταπειιπι οςιπη, ποη ἱπέεγπιιβ, 
(ὦ ΡΙυτο, (α εἰς Γ 5. ἱρέες ορυϊεμτς Γ εὰ5 ἐπ. 
μαδίτατ, ΤΠ φυϊἀεπιίρεςίοία ηπαάσαπι ἤσι- 
τὰ ἐς ίίςε [οσιτι5 εἰ, ρετίη ες ἃς ετἰρίς εχ πὰ 
(1Π|8 ςορίοία υἱὰ8 ογατίοπε. ΕΠῸ αἱ επτία ποτὸ 
(οἹ εὐτία τι σοπιηγεπιοτδηβ,(ςίτατη {Ππ4 Πα ε 
τή αὐίαποίτ, σαί (η αὐσεητί Οαἰηί5 αοτί Ατιίς 
Πεϊπτεπεέ τῳ δοτίτεγ μΠοπηίπες ἐβοάετε αἱϊς 
τί απ πρετίοτα ΡΙαοπεπι ρίσπι δά ἀπςεπ 
ἄτπι εἴΐε ργαί οἱ επτιτ. ΗἸοτα ἰσίταγ Πιιάίππι 
ας (εἀυΠίτατεπι Δ εσγρίή5 ἐπυαί ἐπὶ εἴΐς ἀεςΐα 
ταῦ, ΟΡ] χα 5 ας ργοίαπα48 ςοηςίἀςητία Πέτιν 
[5.{π αυϊδ.(ρεπαπιετο {πη Πυπιίπα ποίας, 
Ησπποαυζεηι ἀοἰαπι ποη εὐπάεπι εἴϊε εὐ Διί 
εἰ5,{π4 1ΠΠ|5 χυίαςξ αεηίσπγατί Ππν! ἐπὶ εἴΐξ (τσ 
τπαί πιεῖα!]!α τατίοπεην, ἵΝαπι σαοίςυπηπε 
(αίτ) αἰαπιρίετιπε, ποπ [πατρίετε : ́ αοα δι. ρριβεειεο 
τεπι πα εραητ, απηίίογαης, ΕΠ15 τεγὸ πταρίϑ δύ- πρὶ, κα μἰ 
αυεπιασίς ἐπξἐυοίαπι εἰς, αἰτο ίαπη 865 ἔΔ, γὰνενίλαθον, 
εἰεπίε5, Παλτίαπι ἐἀποιιης τοῖχος ρατίεπι, (ΟΠ 95 σίυ,ὸκ ἔλα 
ςεἴαϑίρίαπι, ατ ρεπατίπι αγσεητιπι εβοαίεη κ᾿’ “5.4.5 
τε5 ἀΐεις τίδιι5 Εὐδοίςαπιταϊ πιῇ ἐχίπιαᾶι, ΧΡ’ ἩΡΡ ΡΝ 
Βιδππαπίπ ἀρετῆςίε πεηιασηαᾶ γερετίτί αὐ ἐὐδορὴς 
(ετίους Εήοτίςί αὐ] σαητιπεγὰπι εἰξοα . (ἰἐπὲ φιίαον γοιὸ 
τατί δαῖοπιίη Βαιθατίβ αρτα ἱ πἰἤίαποϑ, δ ἰὴ Ρεγίοῖε, ποι 
(αἰβίτευἤϑβ ἐπί! ἐς, δ ἐ Βυίταπηίς ᾿Ν]αίβ "ἃ (6. “κεέβεγιπε: 
ξευτί [πὶ Αὐταδτίβ πογὸ, φαΐ ΓυΠίαπία Ροίγε, κρτος ἣ 
πιί δά (ἐρτεπιτίοπεπι ὃ οςςίμπι [πττουγαπι κνμ κμας 
αὐσεηῖο, ἤλπηο, αὐτο αἰθίςαπες ἐσ εγπιίπαγο, πὸ «α εκῖ- 
ἔλπι εἴτ παπηαύσεηῖο πιίχτγιμη εἰς. ΕἸΔης αἱ» φηπαηνια, 
τ6Π| [ΕἸΓΑΠΊ ἀπΊΠΕ5 ἱρίοβ ἀεἔοεγς, αιια πη πη] ς 7.94: 4 
γ65 (γου 5 εἰπε! }ΠἘπτε 5,4 ΒΓ Πτετο ρᾶππο {πιρ [οὶ πρεῖι ὩΠ 

ἈνΩ- ᾿ , ᾿ Ν 
τὰ πὶ Γὐϑὲ πιοίω, [ρίε φυίά ἐπι τα! τα 6 πλετα "5 ἘΝ ἀρίετς 
(ςτίρία τε ἐχαίς, ΒΟΙΥ θέτ5 διιζεῖη εο ἀξ  ατ- κα μὴ τισὸν 
σεπτίίΙοςο5, ησί εἰτοα πουᾷ (ὐλτιΠλσίπε{τητ ργιεεῖ γε 
πιεπιογᾶβ, πα χίπιοϑ εἴϊε αἰςίτ, αἰ{ατς τετὸ αἱ 4μῖε ἀϊᾶιο- 
ατθε [{Δ6,,οἰτοίτεν ΧΟ ἔπ οεἰτοαίτα Π44.ς ς ς ς, "ππΡν ἔτι 
Ωυο ἑπίοςο αυλτιοῦ ἢ Βουηίπᾶ ςεπτυτίαϑ ον ΤΌΝ 
Ρετγαγίουτ πιδηστε, “α τὰ πο ροριΐο κα οπιᾶηο Αὐπ μρα 
Ἔ Χν, ἀγαςο ἢ πιατῦ τΉ ΠΠ{8 ρ εν αἰ ε5 ΠΠσ]Ὸ 5 τὰ {μὲ εχέρίαν 
(εγεθδης. κα εἰίψιαπι ορεγατίοπεπι οπηίεγο, Ὁ ῥίκ ἐονγις 
σίοτίβ ἐπί πὶ (εεπτοςίπδιίοηἑϑ εἰς. Γι ζαιι- ρυΠ ίφειιτς 

κα Ὀναεῖ ἢ 

τοι οἱ ερπὶ ατσεητεαπτ(υϊ αἰτ)ςοπτετᾶτ, οτέ ὅἢ ας 
δτί5 ἱπάςε { Εἴ δα (αὔρεηί8 4 ἀνριάσίαν 

ι ῬΕΓδΗ πὶ ϑρίταττ. φηρρεεῇ, 
ὯΔ 4 νυ» 



ἘΔ40 

Βευτίας συα ΠΡ ΠΙΠᾶτ ςοπτεύπητ, ΄ιο ἱγεγαπι 
[χυτὰ ἐπ {|5 αησίβ ςοητεγαηῖ, σαίπίαπι ἄς 
ἐπε ΠΠεπτίαπι ἀσείϊαπι εἴταίο ρα ΡΟ 
ρυτζαμῃ αὐσεπίαπι εὐποιης, ἵΝαης εἰίαπη σα πε 
αὐροητί οΐπαιποη αι άεη ρυ ]έςες, πεχιε 
Βΐς,πες α[Π5 ἰὴ Ἰοοίδ, (ε {Ππ ρυσατούαπι ροίν 
(εἰδίοπεβ ἀσπιίσταταης, Απτατίος πετὸ τεβ ἢ- 
[οἰ παϊρεηταν ας ρΙασίπταπι, ἩΈὲης δαίεπι οὐπὶ 
Δ] ἤ5 ἱπ]οςί5,τ πετὸ Οφήδοηε ρεειηίατίς εἴἘ 
εἢο ἀΐεπήί ρΙαπηθί ἤατιτα δύ πγεια!: συ ετί, 
δηλ αΥσεητί ρατ5 ρατι ἱπηπγίχία ες ποπδάςο 
τ Εἰτ15 π||Π|5 Πτ εχρυσατίο, ΝΟ ρτοςι δι» 
{εἰ καὶ Οαἴϊδοπεπιοης εἰς, πο Βα τίς ε[Πυίῦ, 
΄αςζηι Διρεηταπι ποπηπᾶϊ, σαπιίη ἐο Πηΐ αν 
φεπίατία,. Αστπον πετὸ εἰ ΡοΪγθίας,  μαης 
ὃ παι (εἰ ετία παίςί, χυί ποηίπρεητίς 
αἰϊαπτείητετίς ας. ππὶ εηίπι (ὐε εἰ τί ρΙκ 
τἰπχαπι ουίηε ας ἀἰσαίτατίδ Αοςείδίοηξ πςη- 
αἰοαίεης, πη εἰπιαπιτοίαπιτεσίοπεπι ἐοάεπὶ 
Ὡοπγέπαζαιαι ποςσαρυΐο, γε 4 εγπης ψίεταν 
(λης, ρυίίςος {105 Βατίη ποπγίπαῆς Ταττεῖ 
(πὶ, (ἰλ4ε5 πιοτὸ {π{|5 Ὁ υἱςίηαϑ Ετγτίδη. 
Τάεο ϑιεϊεποιπαι ἀε (Σεῖγοηίβ ἀγπιεηῖο [ἰς 
ςεςείηίςε εκίἰπταηξ, 
Μεέτεσίοπε ΠΠ π|τ|5 Εὐγιδία Ῥσεηίε Πχειίε 
Ῥεῃηεϑβ αἰσεπίοοϑ ἱπιπιεηί 1 Αιτοίςἐ ἴσητεβ,ος 
οὐταϑῷ Ῥείταβ. 
(υπλαυτοπι Πασίυ5 ἀπο 15 ἐγαπηραί οἰ δ, 
ορρίδαμ πίεγίρίπ5 σαγίαπι σποπάδπι ΠαΡί 
τατῦ ππ{Π οοηἤτατ, Παο Τ αιτείϊαπι, εο ἐπὶ ἃ 
Πιυιία5 ποπγίπο ἀρ ρα Δί εἰς, ἐχτίτεγίε, ἃ 
φεσηί Ταιτείδίυτη» χαςηι 1 ἀγάτΠ| Πὰς «εἴὰ- 
τε ραίςιπίιν, Ἐταίοεπος σας ςοπιίσιαπι 
Οδἱρς τειταπὶ Τ αττείδίαηι ποοίτατί ρειπίθει, 
δ Εἰγιίαπι ἐχίπγίο οο ἐοἰτατί5 η!]4π|, 1 4. 
πεῖία5 ΄ιεπὶ Ατιεη οι (τε! εη5, ὃ ἢας 
4ΔὉ εο {ὁ σοπιπιεπιοσατί ἐγδά ἐς, Πουτΐ εἰ ἀε ἀ{ 
αητία ἃ (ἸΔίδιις 24 δαοιῖ ργοπιοπίουίαπι, 
ηποά αρεῖς ἐΐεγυπι συίπῷ παυίσατίοης ἀν 
εἴτ, οαπὶποη ρ΄ τὰ χιιάπι πη} ε δ Ὁ Ὁ ς. {44 
εἴς ςοηίξει, δέ πγατίς οἰξατία δΒαςαίς τεδίπλίς 
τί,ςαπὶ μος συλαημπδιεγίαπι οἰγοἵ Οὐ ἐπ τείτὰ 
τα εἰεηΐατ, δ ΗΠ ρ4ηΐς ραττε5 δα δηιμοηξ 
τεύσεηῖε5 [οΠ]Π!ογεπη δα (141Π|{45 ΠΆΡ γε πε 
τασαι, στὰ πὶ Πα! ρεΥ οσοαπυπι παι σατο απ 
ἀριης, Ἐξ ααφουπῷ αἱία τα 4{ς Ργτῃεα τοῦ 
δι5 Ῥεῖ διτο σδητίαπι ἱπάπδδις. Βοςταπεκὸ 
Θιαθ ΠΟ 4115 δίς ροεεδίπη5., οσςζαί ΟΠ 65 
{ὰρρεάίταυίε δή ζοσποίςεΠππΠ|͵ τ1 ΣΟΥ ΠῚ 
ἰοσουισι πιίπίπιε ξποτίς ἱσπαύιβ, απ (85 
Ποη Πιρσετίης δυζαϑ, Π γε ἐ ἡ|5 υὐταπηπα 
ταϊἱοοίπατί ποίαοτίε, Ἐπ ΄αα ἐς ἱρί5 4ε» 
τεγίι18 Δ Πεγαητον, δύ χιτας πλε!ἐπ5.1ετίπ:5΄ Ως, 

ΦΥΒΑΒΟΝΙΒ ΘΈΟΘΟΘΆΚΑΡΗ. 
πκοπήεό)οα σὲ σπίλιν σὰς αἰασυσησδιρυκοὰ σπζο 

λιν δικθουμβύας ἀρχεομούων δ ὑσιϊ τῆν κῷ 
σἤεῶτα; τἰὼ σὲ πὶμνηΐω «ουύσασιμ χωνδῦ» 
βᾶσαν ἀφχυθοντ(θ- τό μολύξσυυ, καθαρὸμ 
Φ αῤγύοιου ὄφα!γειν. ἕσι δὲ κοὰ ναῦ πὰ αγυ 
ρξᾳ. οὐ μον τοι σϊημόσιᾳ, οὔτε σὲ οὐποιῦϑτι, 
οὔτε οὐ ποῖς ἄλλοις πόστοις, ἰλλ᾽ εἰς ἰδγωϊζικαὶς 
μετίςησαν ἐκτίσεις, πὰ σὲ ευσέϊᾳ σϊημοσι» 
δύετοι τὰ πλείω, ονέρν σὲ τὸ κα τιασιχῶνι κοὶ 
ἄλλοις τόποις ἴδιόν ὄξι μέταλλον ὑρυκιτόϊ μο 
λύξοῖς. σταραμὲμικτοι σὲ τι κοὰ πούτω τό! 
αὐγύρου μικρὸν,οὐχ ὥςτε λυσιτελὲν ἀγχκῶ 
θαέρειν αὐτόμ. ὃ πολὺ σῇ ἄπωθον πϑὶ πωειτῶ 
γνΘ΄ ὄδη, κοὰ “Ὁ ὄρ» οὗ ῥέν φασι πὸν βαξ, 
σιν, ὗν καλοῦσιν αὐγυροιῦ» οἵᾳ αὐγυρέα πὰ 
οὐ αὐτῷ, πολύξιθ- σὲ εἴ τὸν ὦναν κοὰ του 
ἐκ φὶ κελπιξκοίας ῥὲὰμ φησὶ, δεεχοντας ἀλλή 
λων δίον φὐνακοσίας σδεος. αὐξκθούΐτοιν γὰς 
οἱ κελπιξηρδῖ", ἐγτοίησαν κρὰ τί πιλεσιόχω 
ρον πᾶσαν ὁμώνυμον ἑαυτοῖς, ξοίπκασι σ᾽ οὗ 
σταλαιοὶ καλέ πὸν βαῦτιψ, ταρτηοσόρ᾽ τὰ 
σὲ γαϊσϊειρα, κοὰ τὰς πὼς αὐ τίω νάσους, ὄβυ 
θέαν. διόττόρ οὕτως εἰπξυ ,ασολαμβανου- 
σι Ξασίχορομ σπτόβὲ "τό! γκερυόνου βουκολίου» 
διότι γλυνηθειμ σγεστὸν αὐπεπόμας κλεινᾷς ἐσ 
ρυβίας" 
Ταρτηοσὸ ποταμοῦ ἴθοὶ πηγας ἀπείρονας 
ὰ ὐξηρδις πῆ οἰῶν ; 
Ἐν κδυϑμώνων τοΐτραες. σϊνοῖν δὲ οὐσῶμ 
ἐκξολών τό! ποταμοῦ» πολιν ον Ὅρ! μετα- 

ι Ἷ - , " 4 ξὺ χώρῳ κατοικῶν πρότολόν φασιψ, ἰώ 
κῳλειῶνα ταρτποσὸμ. ὁμώνυμον ζοἱ ποτὰ 
μῷ, κοὶὰ; τίὼ χώρων ταρτκοσίσίᾳ καλέ οδ φῃ 
σὶν, ἰώ νωῦ πουρσὺ λοι νὲμοντοιε, κοὰ ὁὅβατο. 
ὧρύκς δὲ τίὼ συωεχὴ τῇ κάλπῃ, ταρτποσί, 
᾽κ καλειδλοι φησὶ, κρὰ ὀβυθίαν νλίον δὐσῖαξ 
μονᾳ. πρὸς ὃν αὐ τεμίσϊωρ(Θ’ αὐπελέγων, κοὶὰ 
τοῦτα φησὶ ψσυσϊῶς λὲγιαν ὑπο αὐπό κα 
'ϑιάσπόρ κοὰ ὃν ἀτὸ γασϊείρων ἀϑὲ ὁ ἱδρὸν ἀ.᾿ 
κρωτῴθιου διάςημα ἀπίχειν ἁμόλῶν τρύτε 
πλοαῦ,οὗ πλειόνωμ ὄντων ἢ χιλίων κοὰ σῆς 
κόσίων σχδίωψ, κοὰ » τὰς ἀμπώτεις μέλρε 
σίδύρο πτόρατόιῶϑῦ. αὐτὰ πτόὶ κύκλῳ "πόδ πᾶ 
σαν τἰὼ οἰκουμφύΐω συμβαένειμ.. κοὰ τὸ τὰ 
«πῶσαρκζικοεὶ μόρα φὶ ἰξιρίας δύγτχρασυξό- 
σόδα ἄναε πεὸς τἰὼ κελπικίω, ἃ κωτὰ ὧν 
ὠκεανὸρμ πρλίουσι.ποὰ δ σία ἄλλα ἐἔίρηκε τυ 
βία πιςδύσας σἱ! ἀλαζονείων, ὃ δὲ σπποιατὴς 
᾿σολύφωνός τις ὧμ, κοὰ πτολυϊσωρ,, δι σίωσιμ 
ἀφορμεὶς, ὡς οὐδὲ πούσων αὐήκούς ὄξι τῶρ 
πόπωμ, εἰ τὶς ὑρβῶς βούλοιτο συλλογίζεῶνα 
ἀπ ἀμφοῖν. πτῶμ τε χέρον λεγομφνὼμ πεν 

εἰ αὐτῶν, κοὰ τῶν ἄμεινον κρὰ ἀληθεςόβοψε" 
χϑρορ 



ΤΥ ἘΝ ΤῈ Ὲ ΤΊΟΥ͂ δ᾽ 
χᾷρον υδὸ ὅτι γεὸς σἹύσιμ Ἰφάτίω ἤκουφν αὖ 
““ήυ ὕπο κα ϑά ταν φασὶν αὐ εἰς Ὁ ὠκεανὸμ 
Ἑμπίνηει λαμπεὼν φάθ’ ἠελίοιο, 
Ἑλκων νύκία μέλαιναν ἀδὲ (ζώδωρον ασραν. 
ἢ σὲ νὺξ ὅτι σἱύσφημον, κοὺ Ὅο᾽ ὥσϊκ πλε 

σίάζου σἸηλον, ὃ δὲ ὥσϊας Ὅρ᾽ ταρταῤῳ, κά. 
ζοι ἐν τις ἀκούων τὼ σπόρὶ ταρτποσδ Ἂν τὰρ 
ταρον ἐκάθῳν σταρονομάσαι ὧν [χα Ἐν τῶν 
κασυχβθονίων τύπων. ποῶεναι } κοὰ μύθομ, 
7 ποιητίκου σώζονπτ κα ϑτάσπτόρ κοὰ εἷὺ κιμ 
μιόβδίους, εἰστως γὺ βορείοις κοὰ ζεφυρίοις οἰκή 
σαντας τόπτοις τοῖς Ἡψ] ἣν βύασορου. ἴσου, 
συν αὐτδν πῶς Ὁ σῖμ. τάχα κοὰ κατὰ τὶ 
κοινὸν δὴν ἰώνωμ 16 πῶς τὸ φύλου ἄντ». 
“γοῦ καθ᾿ ὄμπρου ἢ στὸ αὐτόϊ μικρὸν λέγουσι 
«ἰὼ δῇ" κιμμόρίων ἐφοσὸμ γϑυεῶνα, ἣν μέχρι 
φὰ αἰολίσος κοὰ Φὶ ἰωνίας. παῖς δὲ κυανίαες 
ἐποίησε σἵδαπλησίως τὰς πλαγκτὰς, ἀεὶ ἐὐὺ 
μύθους ἀπτὸ τινων ἱσσριῶν γ)άγων. χαλεπὰς 
γάρ τινας μυθόύει πέρας καϑάπό τὰς κυ- 
ανζας φασὶν, αν οὗ ἃ συμπλιεγάσες κωλοαῦ 
“ταῦ. διόπερ κρὰ δ υ ἰάζον Θ’ παιρίθκκε σῖ! αὐ 
Φν πλοαῦ, κοὶ ὃ 2] τὰς «ἥλας σὲ στορήμὸς, 

ποὶς ὦ κατὰ σικελίαν ὑσαγόρδυον αὐτῷ ̓ ν 

“πρὶ δῷ πλαγκτῶν μύθογ΄, τερὸς μϑὸ σία τὸ 
χᾶρον, τὶ τῆς τό! ταρταρου μυθοττοιίας αν, 
νίἤοι τό τις αὖ τίὼω τῶν τόπων μνήμίω τῶν 
“πόδι ταρτησδόμ" πρὸς σὲ Ὁ βελτιου εκ τού 
πων.“ τε γοὺρ ἡρακλίους «ρατιὰ μέχρι σϊσῦ- 

 ροτγϑελθούσα κοὰ ὋΝ φοινίκων. σσΐγραν 
ᾧρν αὐτοῦ πλοῦ τόρ τινα κοὰ ῥαθυμίαν πῶν 
αὐθρώπων. οὗτοι γοῦ φοίνιξιν οὕτως ἐγγύον» 
σοτσποχειοιοι, ὥςτε τὰς πλείους τῶν τὺ σῇ 
πουρδετανίᾳ πόλεων, κοὶ πῶρ πλησίον τό- 
πὼρ τ ἐκάνωμ ναῦ οἰκέει ῶοκ. κοὰ ἡ τό» 
οἱυοσέως δὲ Ξ-ραπιὰ σδνκέϊ μοι σϊδῦρο γνη" 

θᾶστα κοὶὰ ἱσορκθεῖσιι, πσ᾿ αὐτόν παρασνιζας 
πρόφασιν. ὥς τε κοὰ τίὼ οσϊύοσειαν, κατ, 
“πὸ κοὰ τίἰὼ ἰλιάσϊα αὐ ἣν συμξαύτωμ με» 

παγαγέν εἰς ποίασιμ., κοὰ τίν συωήθα τοῖς 
σποιη τοῖς μυθοπτοιίαν., οὐ γαὺ μόνον οἱ κατὰ 
«ἰὼ ἱπταλίαν κοὰ συκελίαν πόστοι, κοὰ ἄλλοι 
“ἰνὲς δὲν γριού δίν,σιμξα ὑσογράφυσιυ, ἀλ’ 
λα κοὰ οὐ τῇ ἰδηρίᾳ οσϊνοσεια πόλις σϊείκνυ- 
“τκοὰ ἀθίιυῶς ἱόρὸν., κοὰ ἄλλα μνοία ἴχνη 
Φὰ ἐκάνο πλαύας. (᾽ ἄλλων ἥΐμεκ τδβωϊκοῦ 
“πολέὲμα γγνομβύωψ, οὶ ἐπτίσις κακωσαύτωμ 
οὖς τε πολεμηθονσας, κοὰ οὖὺ ἑλόντας τίὼ 

ὑπροίαν. κοῖς γοὺ οὗτοι κασϊμέαν νίκίω ἐτύγ 
χίνον ἀρμθύοι, δὴν τε οὔκων αὐγοῖς κατεφθαρ 
νμλνωρ, ὦ δὴν λαφύρωρ εἰς ἑκασου ὀλίγων ἐλψ 
λυθοδν, συμεθυ τοῖς πόδιλειφθεισιν ἀπτιοῦ. 

σιψὰκ δ κινδιωύωμ, ἡξ] λετάας πρίπεῶκι, 

14ὲ 
Ἰ)ετετίας αυίάοπὶ ἃ ἦ Δα δοζαίιτι ὀχέγοσγα αἱ 
ἀϊετγαι Πὰς, δὶ, φυξαἀπιοάτηι [ά ἐτη ἐπ ηαίτ; 
(Οὐεεαπαπι τ ἀπηρᾶτ (ρ! πη ἀξτία ᾿ππιίπα (ο]15, 
ΑΙπια τε] Πυτἱ ποέϊεπι ἡ! ἀιτεοΓ Ορα σα πΠΊ, 
Νοέϊεπι πετὸ ἀἰτί οπγίῃί8 δ ἱπίοιπο ρεορίπ- 
408π| εἴς !ααεῖ, που αὐτεῖη Τ ατίατο, τπ- 
ας αυ5 δια α πποτῖς αιιος ἐς  αὐτεῆο τεΐογαπ 
τι ςοηίεξιππι ίάςετε ροτετίς, Ταγίασῦ Πίπο 
εἴς ἀεποηγίπαταπΊ, αἰτίπηιπι αἱ ε] ἐςεῖ αθτοῦ 
τὰ ποουοοιτπι, Δ ἀίεςίς ἃ ΡιΠ2. ροςείσυτη. 
(εγυληϑ οἤϊοία, σαεπηδ πιο οἰπὶ (ἰπιπιοτέ 
ο5 86 ἐερτεπιγίοηςπι δέ οσοδίππι Πα τητος 
ποῆετιίη ἰοςί5 δα Βοίροτιμι [Πτίβ,εο 5 τα ἐπ 
δα πεν ηποοηίίταίς Εουίδη ργορτεῦ σοπλγηι 
πεηι Δ](αττεῖη χίταπι ἰσπατη αα Πλης σοηίςηι, 
Ἀεῖίαῖε επίπι Εουη τί ἀε! ρᾷ]0 δῆτ, δος ; 
(πὶ 6 Οἰπιπιετίοϑ ἔλόξιπι ξπ{{ΠῸ σοπηπιεπιο ἡ 7 τό 
ταῦῖ δα Αεο]ίαπι τα δ Ιοπίαπι. Ἐοάεσι πιο πη κι’ ἐποῖ 
ἀο δί ἀε Ογλπείς ἱπίυ 5, αιταα υὰσ5 ὃ εἴταν "ς ττρα 
Ῥυπά5 ςεἐείηίε, [ἀΡ.1]45 εχ αἰίητα [Ὀπιροτ ἐπ. ΚΎΣΗΣ ΕΣ 
το ἀπιςξς Βηξοτία. Γ ΠῚ οἶος πᾶπορ Ρ οιταϑ αἱ τ- ἢ εἰ ογωις 
4115 (αδυἱοίὲ ἀεἰςεί θές, Ποιτί ἢα5 γαποαβ: ὁ κοο ἤει. 
πηάε δί ϑγπρίεραίε5, (4 εἴ ἱπαίςεπι ἔς σοι- ἰος βηχίι. 
οστίεητεβ, ΠΟπΊεη αἰεσιζα Πτητ. δύ ργορτεγςα Ῥἰτιὅος [το 
ΡεΥ {Π|45 ΙαΓὉ πεπὶ συτίππι τεπιπῆς ροίμτ, το» [6 αὐ ατο 
Ἰαπηπατῦς ὃζ δίς τα τεταπι ρτο ἱρίατ γαιίο ὅν 
πε Ὀγαπεατ, 145 οτταδ απ α5 ΔρΡΡεΙΪδητ, π. 

{{ππαῖαπὶ αὐ ἐο, εχ [ασυΐαπηοπτο αυία Τ ανῖα 
τί, αἀ Ιοςοτχίϊ 1 ατιείϑί πτεπιίοηεηιν οδίςατζίας 
αυ5 δ ἀετετίμ τα αχογίτ, πτείία 5 αυτεη ἐκ 
ἢί8 ςοη! ἀογαίτατ, (τη ἐπέτι Ε]ου 5 ἐχοσ 
εἶτβ αα Παῖς αἱ Ιοςα ῬΒσσηίςίδζ ργοίεις 
εἰςὺ {Π οσυπι Ποπηίπιττι ἀαὐτίας σοἰοίαπιόρι 
τη {{0Ὶ ἀεἰοχίρητ. ΕἸΪ παπῳ [ς ἃ Ρῃσπίοίδις 
(υρίυρατί πεῖς, αὐ ρΙατο5 Γυςάίταπίοας γος 
ςοπηΠποβΙοςί δ εἰς Πΐ5 μΠαδίτξειγ ἀππίβ. Ν 
᾿γίβ(5 ετίαπι ἐχεγείτιι ἐπ {{π|5 ςΟ πίτιτας τεσίο 
πίδιι5 δ Ὁ {10 οσοαοποπι ρεα [πίε πλιηΐ 
αἰάετατγ,υτ δα ἀε(οτ βεπάδηι Ὁ ἀγήξεαδηι ἤςας 
δι Πα 44. εχ τέγαπι εαεητα ροετίοο ἐς ποῖα 
Δηίπιπιη Διγχογίς, ΝοΠ (ΟΠ ππὶ εηίπι [τα] ΐς ἂς 
δίς Πρ Ιοςα, δ αἰέο τεβ χα 4λπΊ,τα] πὶ Ποπᾶ 
Ρτοίε [ετάτατῳ ἀε(ονίθης 5.6 οτίαηι ίη ΗῚ 
Ραπία υγΡ5 Ν᾿ γήςα, ὃ( ΜΜ]ίπευιια τειη ρ!, δες 
τεία ρεηξ πείί σία ἐπΗπίτα {Π{π| ἐὐγοῦξ δύ Ττο 
ἰλησηιίπάίςαπε ΒΕ [πὶ ἐα {π| ρατίτεγ δ ες 
Ρυσπαογιπι ὃζ ἐχρασηδητίαπι ςαἰαπγίίατε 5 
τιαίἰτατεπχέῃ ςΟπιοηίγαηί, πίπιίγ αι ι15 υὲ 
(ὐλάπιεδαι υἰξξοτίατη αεηαεγεηταν,, οδιιες 
πίτ, ν᾽ δϊατίβ ἐπίπι εοσγπὶ ἀοπιθι5, 8 ραι, 
«(5 π Πηριπία. ἀοςοαεηπείδιι5. οχυιπ5 σαπι 
εἰ5 χαί ἔπετε (πρετπΠίτε5 ες τυ] πάθετε. 
τυ, ἐχ ρεγίου 5 δά ρίχατίςαπι ςοπιιετί τὶ 

ι 

π΄ λαγηγάς. 



-ά: ἃ ΣΤΒΑΒΟΝΙΦ ΘΕῸ 6 ἈΡΉ. 

Ετ(φοίαιη ἐρο[χτί, ται ἀεάεςοοτείηξαπιαν 
εἰ, ταί Ππς {πί5 πιδηΠ{π ἱσποηηίπίαπι ρι» 
ταρδδηΐ, τὰπὶ πετὸ δὰ {{Π05 ἱπαπεηι ἔς τε ίτε 
αι ταῖρε εἢς ἀπσερας, ᾿κ υτίπι εὐτου ἄε- 
περ, δὲ Διιεποτιίς, χ Ηεπείούυπι, Ππλ] τεῦ 
δι ἱοπιεα 15 δ Μεπεῖαδί δ Ν]γίβί5. ππεπΊο -- 
τίο; ργοαίτι5 εἰ αἰ οταπγ ςοπιρ! αὐ, Ροεία 
ἐσίταγ τοῦ πλ Πα πὶ δ δα υἱείια ΕΠ ρα Πίϑε 
σηλίι5.. Ορεβ 4πε δά αἰίαϑ υὐτίστεβ ἔπιε}! 

αἴμάϊοαμο- σςη5, (πος εηίπὶ ΡΗσσπίςεϑβ᾽ ἐπάίςαητ) ἐο ἐπ 
για βου Ἰο ο ρίοταπιτεσίοπεηι ἃ ΕἸγίϊππι σαπιρυπι 
Ξσϊήλουν. ἐ(ῖς ηχίτ, απο Ῥχοιεις ἰΝεπείδιιβ τγαηίπιίΓ-. 

{ἀτττ εἴς «ίςίε, 
ΘΟ Εἰγίϊαπι ἴῃ ςαπιρῦ, τοττατζ υἱείπτα τα ἐπὶ 

Τ᾽) η τε τιδίπλττοε, ας ἤδιπιβ υδί δα Παάαηηδῃ, 
Ἐχιίτί αὐτί5, θέ αἱὰ [ο{Πίπτὰ ἀιιγᾶδ, (τΠτι5 
ΪΝΟ Πγ επηίϑ υιί5 λα] τα: Πίππε5» ποία στα πη εῦ 
δυύίάυϊα, (ξ (ξπρ Ζερῃγτογᾶ Παπηίπα πγίτείς 
ἴησεπς οςεδπιι5, ξηίπιίπα σταία πἰγούταπ. 

Ἀετίϑ εηίπι (4! αρτίτ25 δ (παιτ5 ΖερΡγτί (ρί 
εἴτα εἰ τερίοηί ρεσυ]ατίϑ εἰς, ας πη οςςαίαπι 
πείσεηϑβ υπαπαπὶτεροτε ςαγεῖ. απ πετὸ 
τεύτο (οὐ 5.00] ροείαπιἐΠέεγπιιπι εΠε Δ. 
᾿υυΐαταπι ἀϊχίηγι5.. Δαίεέξες εἰίαπι [ἐ Πδ44. 
πΔητΠι15,ριΟχίπιαπι Μη πού Ιοςυπι ἀεί, 
ἄεαιο Βυποίη τηοάππι]ο χυίτα: 

Οἄ)β.λ ΗΙς Μίποα [οιπϑ5 οεἴλιπσπι 4ε Δησιηπε 6], 
(υίαυτεα ἰςερίτα πε ἀἄδί στα τίσ ἐπτίἃ 
{υπέϊί5. 

Ῥοίξετίοτεβ ἱημάς ροεία πππὶραΐς σοσρειπέ 
δί εχρεἀιείοπξίη (Ἰειγοηίς Βοιεβ. τἀ επιώ 
ἐπ Ηεἰρετίδυμι δαίεα πιαία. ᾿Νοπιίπατίηι εἰἰ- 
δίῃ η|ὑ]85 φυσί ἃ ἰοτσπαἴαβ ςε!εργαηῖ, 4148 
ἐπ ρτοείεητίατιηι ςΟπηοηίγαίδ5 ΠΟυίπλι15, ΠΟ 
[εσεςάπιοάυπι ἃ ΓΝ]διπταπίοςς ργοπιοπίογῇβ 
ἀϊπυηέδβ,αας (Ἰαάρυ5 ορροίιαίαμο ΡΟΣ 
πίςε5 ὃδί Ηἰραπίᾳ ὃ Αἰτίςα πυποείοϑ αἴΐεσο, 
Οριείπιδαι {{| τεφίοπεπι δητε Ε]οπΊετί βία“ 
τεπὶ οςςπρατιμητ, ἰοςοβῷ τἀπάία η ἀϊτίοπε τε 
παοαηῖ, σαοδα ᾿ὶ οπηδηί ππππὶ|(Ο] πεγιητ πὶ 
ρειίυμ. ΠΙ ραπαύαπι χυίάεπι οραπι ῃςς οἴ 
τιοπία!υπτ λει Πασίηξίες επίπὶ ἀπέϊοτε ας 
«λαδαειία5 ΗΠ ρα πο5 ἀιέϊδητεβ ἐχεγοίταμι 
εοβ(υτί (τείρτοτεβ ργοάίάεγε)ατροτείς ἐπ Τ τ 
αϊταηία ριδίερίρυς δ ἀο]ή5 υἱεηίε5, ίῃ ροίε 
Πατεπιτεάεσεγυητ, Οοηίεξίπταπι ίαςετεῖ ΄αΐ 
[ρίαπι ἐ ρυτίπηα εουαπι [οο! οἰταῖε, Ποιηΐπε 5 
ἐο ἱπτιδέϊα Ιοησαιοβ ἀρρεϊ]ατί, ρείπείρες 
πλαχίπιξ, ΟΡ μδης ςαυίλπι Αηδοχεοηίξ σπς 
πη πιοάππι ἀἰχίς: 
Ἐσυίάεπι Διυηαἰτεο σούπὰ ΠΟΙα, 
ἴνεηας δππούμππι σοηταπὶ ὃζ συϊπασασίηςα 
ἐπιρετίαπι (εις ΓΓΑτίςί5έ, 

κοὰ τοῖς Ἑλλησιῖ ποῖς μλ) οἵχ “Ὁ ἐκπεπυῤέῃε 
τι, "κἷς σὲ οἵᾳ τἰὼ αἰσιαὐίω ἑκῴσου σσον 
λαβόντι», Αἰσερόψ τοι σήρου τε μδειν, ἀυσὺ 
ἡ)Μοϊκείων κονεόν στε νεεῶα, γτεῤ αὐτούς. τος 
λιν ἥτε τό αἰνείου σταρασϊεσντοι πλαύκ,κοὶς 
αὐπίωορ, κοὰ ἡ δ φνεπτῶψ' ὡσαύτως κοὶ ἃ 
διομήσθους τε,»ὦ μβυελάσ, κοὰ ὑσϊυοσξως, κοὶς 
ἄλλων πλειόνωμ. ποίνωυ ποιππτὴς πὰς Ὅσα 
τας «ρατιὲὶς ἀϑὶ πὰ σία τὰ Φὶ ἱξμρίας ἱεορα- 
κῶς, τοαυθβανομὰν Θ’ σὲ κοὰ πλοῦγυ κοὰ τὰς 
ἄλλας αξετὰς ( οἱ γῇ φοίνικόσυ" ἐσίάλοωυ τόν 
πο) οὐ τικῶσαι “ἣν ἣν σύσεξών ἔπλασε χῶρομ, 
κοὰ τ ἠλύσιον ποεδγον, οὗ φασιμ ὃ πρωτεὺς 
ἀηικίσειν τὸ) ν υϑνξλαομ" 
Αλλάσ᾽ ὄν ἐλύσιον τσεδίομ τὸ ποείρα τὰ γαζης 
Αθαναζι πὶμψοσίν δῇ; ξανθός ῥασϊἀμανόυς 
“τῆ πὸ ῥηῖσῳ βιοτὴ τοΐλει αὐθρώπτοισιψ. 
Οὐνιφετὸς, οὐτ᾽ ἀῤχεικὼμ πολὺς, ὁσῖε πιοτὸ 

ὈμέρΘ." 
Αλλ᾽ αἰεὶ εφύροιολιγὺ τονάοντας ἀήτας 
Ὠκεανὸς οὐίησιμ, οὐχ ψύχειν οὐθρώπτους. 
τότε γοῖρ δυζόῥου κοὰ Ὁ ὄύπνοιυ τό ζι’ 

φύρου ταύτης ὅδῃ φὶ χώρας οἰκέϊον.ἑασόλίου 
Ζε πρὰ ἀλεονῆς οὔσης τότε δὲ τοῖς ποόδασε 
φὶ γῆς, ἐφ᾿ ἧς Εἴ ἀσίίω μεμυθόύϑιαι φαμῆν, 

ὅγκ ῥασϊώμανθυς τδατεθὲς, νπουγράφει Ὧ7 
πλησιου (οὶ μίνῳ πόπτομεππόδὶ οὗ φησιμ" 
Ἐνθ᾽ ἅτοι μίνωᾳ ἐισὺν δεὸς ἀγλαὸν ἱόμ, 
Χρύσεομ σκῆσῆρομ ἔχοντα ϑεμιοσύοντα νἕ» 

κυσΐ, 
Καὺ οἱ μετατοῶπα σὲ ἡτοιμτοὶι σταραπτλά 

σιᾳ ϑρυλλοῦσι» πίω τε ἀδὲ τὰς γαρνόνου βύ» 
αςορατιον,, κοὰ τίὼ δὲ πὰ μῆλα δ ασε- 
οἰσίων πὰ χρύσεια ὡσαύτως «ρατιαὺ ποδὶ μος 
καβων πιναςνήυς καῃνομάζοντοῦυ", ἃς ποὶς 

νΐ; σἹείκνυμθυ ἃς ἴσμϑν ὃ πολὺ ἄπωθον ὃν 
ἄκρων “ἢ μαυρασίας, δὴν αὐτικειμονων Οῖς γα 
σειροις.οδὺ δὲ φοίνικας λὲ μίωυτὰς τὸ φὶ 
ἰθμρίας τὸ φΦὶ λιξύες τίω αξίσίω, οὗτοι κατίς 
«(δ πρὸ φὶ ἡλικίας δὲ ὅμηρα. νὐ δεετελείαμ 
κύριοι δὴν τόπων ὄντα μέχοις οὗ ῥωμαῖοι κα 
σίλυσαν αὐδὴν τί ἀγωμονίαν. πεν σΐ ἰξνοι- 
οὔ πλῦτα νῦ ταῦτα μαρτύσια καρχποδνιοε 
μετὰ τό δέρκα «οατόύσαντις»κατιλαδομ, 
ὥς φασιψ οἱ συγιραφᾷς, φτναεις αὐγυραῖές, 
κοὶς πίθοις χρωμγύους εὖὺ οὐ σῇ γουρδετανίᾳ. ὦ 

«ὑπολαέοι σὶ ὧν τις ἐκ φὶ πολλῆς δυσϊχεμονξ ὦ 
ας κοὰ μακραίωνας ὀνομαδδίιζαε αἷὺ γὐθτίσε 
αὐθρώπους, κοὰ μάλισι «δὰ ἡγεμόνας. κοὶ 
σΐχ ὅδ αὐακρίον τὰ μδν οὕτως εἰπειψ" 
» ᾿ 

οὔτε τὰ τορντήκον τοῦ τὰ τὸ ἐκίτὴρ ταρτησσ 
σοῦ βασιλόύσαι, 

ἡρύδοτομ Ὁ 

ἐγὼ τ αὖ οὔτ᾽ ἀμαλθίας βουλοίμίω κόδας, 



ΕΓ Ρ ΕΝ ΤῈ ἘΠ 5, 
ν᾿ 

ἡρόσιεν δὲ κοὶ πὸ ὕνεμοῳ πὸ βασιλτω; κατὰ 

ἔψαε, καλίσαν τα αῤγωνθώνιου.Ν γοὶρ οὔ, 

Ϊ΄ω οἸεξαιτ᾽ ἐν πιο, ἔσομ τού τῳ “τόϊ αὐακρὲσ 

οντ)“.ἢ κοινόπέδου, οὔτε παρτηοσοῦ πτολαὺ 

τόνον βασιλόύσας. φιοι δὲ ταρτηοσὸν τἰὼ 
ναῦ καρτηΐαν “πῶστεγορόνουσι. σῇ σὲ φὶ χώ, 
τας δυσϊαεμονίᾳ κοὰ Ὁ ἥμόρου κοὰ τὸ πτολυτι 

κορ στωππκολούθησε Ῥϊο πουρδιετανοῖς . κοὰ 

“οἷς κελπικοῖς σὲ σΐᾳ τίὼ γειτνίασιν ὧ: εἶξαν 
κεπολύξιΘοἿς τἰὺ συγ γνειαν. ἀλλ᾽ ἐκείν 
νοις μϑν ἡ Ἴομιπτὰ πτολλαὰ γὴν κωμησϊὸρ ζῶσιψ. 
οἱ μϑύ τοι τουρδεταν οἱ, κοὰ μάλιστ οἱ πόδ 

ὧν Βαῖτιν» τελέως εἰς ὸν ῥωμαέων μεταβὲν 

ἔλίιω τοι τρούπου,οὐσὲ φὶ σ]αλίκον φὶ σφε 
σόδας ἐτι μεμναμῆνοι» λατῖνοι σε οἱ πλέίσοι 

2 γύνασι, κοὰ ἐπτοίπους ἐλέφασι ῥωμαΐους, 

ὥςτε μικρὸν ἀπεχουσὶ τόν ταν τοῖν εἰναι ῥων 
μεῶοι, αἱ τε ναῦ συυωκισμῆύαι πόλεις. ἡ τε 
οὐ τοῖς κελτιιοῖς τοτζαυγούϑις ν κοὰ ἡ τὺ τοῖς 
“ουρσδύλοις αὐγούφος ἡμόλίτα,, κοὰ ἡ τεῦ 

οἱ εν κελπίδηρας κοισαραυγούστε . κοὺ ἀλ᾽ 
λαε ζύιας κρηθικίαι" τίὼ μετπιξολίω Ῥῶλε- 

Λ » “2 ν ν οὔ» 
χθεισὼν πολιτειῶν ἐμφανίζουσι, κοὰ σὶὴ Τῷ 
ἰβάρωρ δίοι ταύτης εἰσὶ φὶ ἰσίεας,σσλῴτι λὶ- 
γυτοῶ " πογώτοι. ον σὲ ̓ ύνρις εἰσὶ κοὰ οἱ κελ 

“ἰξιρσῦ' οἱ το ὖ δὴν νομιδρντόν ποῖα ϑηθίὼν 
υἱέσι. τοῦτο μὴ πόδὶ τούτων. ἀτὸ δὲ τόὶ 
ἱόροῦ σπτώλιν ἀκρωτηρίου τἀν αῤχίω λαμξα! 

νου σιν ϑὲ θτέτόρον μό)Θ- Φὶ παραλίας» 
“πθοτου τάγον, τῶλπος δεῖν. ἔπειτα ἄκρα 
πὸ βαρβαρίου,κοὶ αἱ τὸν πάγου ἐκξυλαὶ πὰ 
σίομ ἐῷ ἃς δύθύτπελοιαε. στέδιοι σ᾽ ἐσὲ σίξκα. 
οὖ τοῦτα ἢ κοὰ αὐαχύσεις » ὧν μίᾳ ἀδὲὲ πλεῖν 
ους τετρακοσίους ετίσίίους ἀὴ “ϑ λεχόφν, 
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Οκτεγάπι Εετοάοταπι Γόσεηιρίπι Ποηγίν 
ῃρτίπι ἀ εἰς ῥΠΗ͂ς, δέ Αγρδητῃοπίπηι πο εἰταῖ 
(ε. Ν᾿ εἰ εηίηιίϊς αςείρί ροτείξ, πε] ππίς αἰ ἶο 
Ππι 6} ς ΠΠ πὰ Δ ποτε τίς, τε] σοπηπιιπίμ5, ΝῸ 
Π{πὶ πλυ]το τε ροτε Ἱ αγτοίβί τεπεῖε γεσ ΠΕ 1ΠῚ, 
ΪΝοππαμ Γαττεῆιπι Πιυπτ5 τεπιροτίς (ὐαττε- 
ίατι ἀρρεϊ δῆτ. Ν εγυπιτερίοηίβ ξου! ςίτατς, 
πιαπίαπετἀΐπς {{π|ὰ], 8. υπαπίτατς ἀσοςαίς 
Ρτοχίηιξ αα Τ ατάίταποβ ὃ (ΠΔ|105. ρεορτοῦ 
υἰοίηίτατεπ), οοσηδτίσποπιῷ, τι το ς εἰ ΡῸ 
ΤγΟέτ15,οεταγίιιη {{Π|8 πλίπου. αὐ Ρ] ατίπγατη εν 
πίπι αἱςατίην Πα ίταηῖ δ υίπσπε, απ Τιισ 
ἀἰταπί,, ργφίεγεπι σαί είγοα θα τίη οςα τα- 
ποηΐ, 1Π ᾿ξ οπταπος ρεπίταϑ γίτι5 τᾷ σἰοτπγατί 
σας. ΪΝες ρτορτία πιεπιοσγίδπι ᾿ίπσιςς ἰςγ 
Ὁλητ ΠΡ 6.5, ΡΙ ατίπγίζ Γ ἀτίηί ἕλε, (πσυπὶ 
Δοςο 45 ἀσςερετε ᾿ς οπηᾶποϑ, [τἀ ραγαπιὈ- 
εἴς, υίη πηΐαοτῇ Γ᾿ οπιαπί της, ὃ πη ς τὰν 
 ίτατος ατδ ε5, δίῃ (24|Π| Ρεξασσαυία, δύ 4114 
ἰη Τυγάδα! 5. Δυρσαίΐα Ἐπιογίτα,, δ πη Ὁ εἰτί - 
Ῥετίβ δέ (κξκξβιαυσαίία, δί αἰία ςοἰοηίς ηαε- 
ἄδην ρογπιαίαῖος ἀἰξέλτγιιπι οἰ ἰτατιτηι τίτιιβ 
ἀεπιοηΐταπι. ΗΙραηί συσαας σαί τος {π- 
{{τυτίοπί5. σεηιπ5 ἐεγσδητ, ϑεοίατί ας} ΤΟσα, 
τί ἀἰσαπταγ. (πη υίθα5 της ὃζ (οἰ ετί,, χαΐ 
υοηάαπι οπτης5 ἱμηπιαηΐζατε {προγαῖς στ ς 7 
ἀεραπίασ, εἢΐ5 ηυίάεπι Ὠλόξεημ5. ΑὉ 
8δοίο ργοπιοηζοτίο γυσίπις δα δἰτεγοπι Πτουί5 
ἰδία ἐπίτίαπι ςαρίπηξ, ΄συο ἃ ἰρεέϊας δά 1.» 
σιπι, Ππὰ5 εἰς, Π)είπαε ργοπιοπτιοτγίαπι θαγ, 
Ὀατίππι,, δ ετυρτίοπες Τασί πὶ 4145 τείϊέ 
πατίππι σατα5. 56πε δατεπι Πα ἴα ἀςςεπΠΊ, 
Ηὸος ίπΊοςο δύ πιατίς ἰμΠ]οπο5 ἱπσταπηξ, 
αυλταπι χη {τὰ {{λ4Ὶ{4. Ὁ Ο Ο Ο, ἐχιεπαϊττς 

“Θ΄ πύργου,καθ᾽ [μἡ ὑσ)οόύον τοῦ ἄπομ λά; 
πεια.. ὃ δὲ πάγος κοὰ πὸ πλαὶτίθ ἔχει τό Ξ(ν 
ματΘ' ἔκοσι που σιζαϊίαν, οὶ ἡ βαάθΘ- μὲ 

αὖ τυττί ἰ.πὶ ἀ ἴα. ἘΔ (π᾿ ρατῖς αιλΠτιῖζ ὁ ἅ  κΥ σε τογς 
ποῦ λάκεια. Ασα 44 οἰξίπιπι [ατίτι! 4 ἢ ἐπὶ ἢ 8. γιρίας εἰΐφηα 
Ὀεῖ(τ44.:Χ Χ. αἰπταΔίπεπι τογο ροΥπτασ ΠΑΠΊ, δ᾿ τοὺ, 

γα, ὥςτε μυθια ὡγοὶς αὐασπλαόνκι, σύο σ᾽ 
οὐὐαχύσεις ψὺ τοῖς ᾿σσόρδκει δόλοις ποιειτῇ τσε 
οσίοις ὅτου αἱ πιλήμμας γγίωντοι «ὥς τε -Ἴτ΄ 

λαγίζειν κᾶν δ τκῶτον κοὰ πογντήκον τὰ στε 
σίους, κοὰ πτοιέῖμ πλωτὸν Ὁ παεσῖίου. οὐ σῇ 
ἐπώνω αὐαχύσει κοὰ νηῶν ἀφρλαμξαύειν δ, 
ὧν τοιἐκουτα Ξτίοίωμ Ὁ μπκος,»πλάτθ᾽ σὲ 
μίκρον ἀγρλᾶπομ πὸ μήκους, δὐαλσὲς κοὰ 
δύάμπελου, κέτοι σῦ ἡ νῆσος κῷ τὰ λόγου 
“ππολιίπεῖν κειμδίευ οὐ ρει Τόὶ ποταμοῦ πλη 

σίου ἀφεςῶσαν Φφὶ ϑαλάοσας» δίου πσρντάκο 
Ἴ σίους σἰσῖίους. ἔχουσαν δὲ κοὰ χῶρων ἀγα» 

θίω τί πΦλξ, κοὰ εἷὸ αὐάπλες δὐπετᾶς; 
μὲχοε μἷν πσολλοῦ κοὶ μεγάλοις σκάφεσι, τὸ 

,᾿ δὲ λοιστὸυ τοῖς πτοταμίοις λέμβοις, κοὰ ναὶρ 

Ἂν μόρωνα σὶ᾽ ἐτι μακρότόδος αὐξπελος ὕδέν 

" Ξ 

δάεὸ υι ἃ πλυίσῇϑ Ὠ{Π|{Ὸεςοπὶ πεζξαπείθιις 
παιίσατί ας] ἐ ροίδές, Θαρεγίου 65 αὐτοπη ἐπὶ 
ςἀπηρί5, οαπ1 οεἴϊι5 πτ, ἄπο ἱπππ ἀλτίοη ες αἱΐν 
[υπάππευγ, υταὐ {{26.ς δέ 1, ἰαείες ἐχτεῖ ρε- 
ἰασί, τεἀἀατυαγῷ Ρἰαηίτίεβ τοῖα Πδιίσα 5. 
[η {πρετίοτε πετὸ ἱπυπάδείοπε πἴὰ σε. 
ὅ4πὶ εἰγοαπηρ! εὐξίτζαν, οποία πί5 {Ποῦ 
Ἑ Χ Χ ἰατίταίηί5 δυτξ ραιΐο πγίπογίβ., ἔστ 
τί[5 δέ υτὐτίθ 5 ορείπγί. σοπίίτα - α ἴῃ πλθπν 
τε Πυιπτίπί ργοχίμπια δοες,, ἀπ 5 ἃ πγαγί 
{λό ία εἰγοίτεν 1). ἀσοῦ εἰγοππιςίγεα Βοπίτατε 
ςοηίρίςιμιβ, Βα Ρ π5 απο 5 ἀαπίβ παϊίσα 
τίοηεβ δἀπιοάππι [αςί[ες5,, ετίαπι σταπ ἀϊοτί - 
δ15 πηασπαπὶ Δ64] (ραςίαπι παϊίριι5.. ἰδ οἱ ἐν 
πασαπεγὸ δὰ συτίαπι Παιπατίςί5 ἰοτίς. 5.:- 
ρία οσγοπεπὶ ετίαπι ριο σίου οἐ παυέρατίο, 

Βετα8 
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Βταΐας σοσποηθηο ἘΠΡῊΣ μᾶς αὐδὲ δά 
ἔλεϊ 45 ἐχειεοηε5 ας, ΒΕ σεται ίη 1 πὶ 
{παηοϑ,ςοϑῷ ἀδηίῳ ἐχρυσηδαί, Δα σον 
πα[ξατίοπομῖ, Πιιπιίηίς ἐπ η ἀατίοηίδι5 αάἀοι» 
τὰς εἴτι ατ' [δ ετας παυίσατίοο5 δ ςο πη πιξατοί 
ἐπυροττατίοῃεδ Βα ογΕτΝ ἰςίπα ποιὸ Τάφο ςξ 
τετοτῖ ορυϊεητίίςέπια ππτ ορρία,ἀπιη 5 αΐ 
«σαὶ ρέ(οίσιη [ογαςί(δίπιι5 εἰὐ »Οἰγεογιπιέρ τὰ 
ἀυηάδηβ, εχ εἰ εγία ααΐεην οὐ οίπεηι μὰ - 
ες, ρον Ν ετίοπεϑ δύ (ὑαγρεϊδπο 5 δύ 1 αἰίτα 
τιο5 ἴῃ Ξςεαπἰποίίαϊεπν Ἰαέταν οσςαίσπι 4115 
αιαπείρει,, ἰραείο ρατί αὖ ὅπη ὃ Βατί ἢα- 
τιῇ5 ἀπ ἴλη5. Ῥοιεαίεπαοιιείαν Ὁ {Π|5 τας 
δαίιγαῖς ἀφο! παπτίδ5. Θαρτα πο Γ65 ΔΈ ΓΟ ΠῚ 
4πο5 ἀϊχίηγαβ, (ὐτεταπί πιαχίπιὲ πεγριητ ἐπὶ 
πλοιαίεπι, ρευαοη ξητο5 υἱῷ 44 πιατιτίπιαπι 
Δ]ίηπα εχ ραττε ίπεγα ςο  [Π88.ὕ οί ιος (ὑαύν 
Ρετδηί ἀεςϊἑπαητ )α Δησ]οπῦ. [Ϊἀς ΝΜ ετίοπεϑ 
δι Νδεςαί, εὐ ψιοϑ [υγί45 θὲ Ὁ ἀ (Ὁ είαπι 
αὐ οπὶ ΜΝ αςοαογῖ τγαπἤεισι παρ εη, (δ! οί 
Δάτεπι ποιί(οἑπιί πιο ηταπα Πα ίταπτίεβ υὐ οἷα 
τίπγαπι, απ ας δ δε] ΠΔει5έπλί δύ (αδίπσατα αἐξ 
Ποί ηνί, ἐτίαπι εἰ υί ἔν ππταοβ [ροταπίτ το" 
σποπΊοη ρτο πἰτογτηῦ, εἴ μεν Ποίςε ΔΠΠΟ5 ΠπηΊᾶὰ 
χίπια ᾿.αἱἱταπογηι ραγβνας (Δ1Π1Αἱςί ποςίτεπν 
εατ Δέξαι εξ. ΕΧοε  εητί(ςίπια ἐσίταν γετα, 
Ὠΐα οἰαίταϑ εἰς (ὑαστα!απι δ τα. Ταρί πεν 
τὸ τερίο δα δηυίοηπεηι ἰρεὐλης [«υ{ταπία 
εἴς τεῦ ΗΠ ραηο8 σεηϑ δι ρἐ5ίπια, δ Δ Πη 5 
Ῥ᾽ υὐίυηίϑ ἐκ Ομ πουπι αὐπγία ορραρηδῖα, 
Ἠμἱὰ5 τερίοηίϑ Ιατα5 δυπέγα!ς Τάρις αἰηρίτ, 
αὖ οςςδία τπετὸ δ (εριεηιτίομς οσεδηι5, ἂὉ 
δὐτοτα (ὑλγρεῖαπί, Ν πο πεθον βεεσὶ ὃ ΟἈΪ 
[λἱςί ἔλα πγαίοτίβ ρο ρα. κ᾿ οἱ (ἀπτίπαί, 
φηί ἀς χυίσ 5 πεῖρα Παητ ργορίει μαιπηΠτα- 
τοηι δέ σποθιί!τατεαιϊ. (ὐσπῖγα πεγὸ ποππασ 
1| ὃ πο5 [«αὐταποβ πομγίηαπε, ΑΔΑΡ οστα ἢ ς 
πηἰτίπγί ίαπι (Ο31|4{ςί χυίάεπι Αἰξατίογιπι σεπ 
τίς [δ ετί5,τε! χα! (εἰ τ ετί5.οποίταο χαΐ 
ἄεπι (ἐφάτογιπι ΠΠΠ{ πὶ ΣΕ ΓΙ 1.1ατίτα4ο πεγὸ 
τηίπου δάπιο τη), 14π| 4 Ορρο τα πγαγί5 
τίραηι οτίεηζαῖε Ιατὰ5 οἴ ςίς, (Οτίεηταίςε ας 
(ἐπὶ εἰξ αἰτιιπὶ αἴας δίρεταπι, (αι εξέα ἱπάς 
ογὰ τοῖα δα πιαύε τίς ἰατα ρἰΔπίτίοδ ρᾶτεῖ, ΡΑι 
είς ἀπηταχαῖ πιοπτρι5 ἐχοορτίς, πες (δπὲ 
τηᾶσηΐβ. Ρο[Δοηίας Απἢοτοίεπι μαι το- 
ἐἰξ σα {ε δίς, αὶ Πτ5 δ ΜΜαυτίταπίδτι (π. 
πη ἀαπτίαπι ἃς ἀεογείςε τ πὶ ἃ] ΠΑΓΠῚ 4115 
ίχπι εἰς τείοσιτ, Ματίς επίπιγεπαχαπ Πετί, 
αἰχίς ργορτεῦ αἴτα δ είσίάα Ῥπιδιοτγία,ηας 
συσι τη 45 4 πτῖπ5 ἀοςίρίᾶτίη ΗΙρδηΐᾷ ςοτγα 
τείαπ αι Οδιγατία εαίπι πε ῥ᾽ ατίπια, τ εηο 
(Δ υἱα εἰ ςοτ]ίτοτα τῷ ππ]ία,, τος ἀίςεη 5. 

ΠσΕΟΟΩκΚ ΑΡΗ͂. 

ταύτη σὲ πῆι πόλει βρὅτ Θ’ ὃ καλλαΐκος πρῶ 
(ἀγορδυθὲὶς, δρμηπιιρίῳ κώμων ἐπολέμησ 

σε πρὸς ὧῦ ὃ λυσισανδρ» κοὰ κατέσρενε σού. 
Τσο,νοῖς 21 ἣ στα μὲ πλίθροιοὶ ἐπεχείρησε τίν 
ὅλοσιψ, ὡς αὖ ἔχοι τοὺς αὐάπλες ἰλδυθόῥσε, 
κοὰ πὰς αὐακομισϊες ἣν ιτησίέων » ὦ ὥςτε 
κοὶς Τὴν πόδι πὸ ν πάγορ πόλεωμ αὕπται ικρώπι 
στίι. πολύϊχύυς σὶ ὀπτοπαμὸς, νὴ ὀςρέωμ πλᾷ 

ρπρ. ῥέε τ σ᾽ τχὼν πὰς αὐχες ἐκ πελπιβήρωμ, 

οᾳ οὐεμώνωμ τὸ Ὁ καρπατανῶμ, κρὰ λυσιτ. 

νῶν ἀδϑὶ σίύσιν ἰσειμόδινίω, μἶλφι ποίρῦ, ποι: 

βἄλλπλος ὦ ὧν τῷ τε ἀνα ὼ τῷ βαΐτ, μετὰ σὲ 
σοίῦπτο ἀφ ιστίμῆν Ὁ’ ἐκάνων ἀγκλινόντωμ 
πρὸς “ἢ νότιον ἰδαλίαν. οἱ σ᾽ ἱπαδῥκείμϑινον 
Φλι εχύγνἣν ὑρῶμνὠρκτανοὶ μδὺ εἰσιν οἰιώτποε 
σι, μέχρι αλίας δεήποντες ἐκ μόβους 

φλ ἐκῷὸς Ξηλῶμ, ἀαρπητανοί σε μετὰ ποὺ 
ὥυς πρὸς ααΐος, εἶτα δεπίωνόιν "ὁ οὐακαῖοι» 

σῖ! ὦ ὧμὸ δδυρέίας ᾧ ῥά, πᾶτ αἸονπίαν πόλιν ἣν 
οὐχ καέων ἔχων διάξασιψ. καλλαΐκοι σῇ ὕστίς 
“οι πὲ ὀρεινῆς ἐπέχοντόσ' στολλίω, δὲ ὁ νὸ σῖυσ' 
μαχώταθει οὐ τοι, τῷ τε κατα πολεμήστεντα 
εἷὺ λυσιτανὸς, αὐτοὶ ἱπδισομαές ἐπωνυμί» 
αν ὁ νωῦ ἡσῖν τὸν πλεέισους τὶν λυσιταυνῶυ, 

καλαϊκοὺς καλϑων παρεσκόύασαν. εδὸ 

σων ὠρητανίας, ἀρατιςδύσ(ς δῃ πόλις πκαξ. 

πουλον, (Εἰ ὠρία. τό" πάγου πὰ πρὸς αὐκῶμ, 
ἡ λυσιτανίᾳ δι, μέγισον δ θκουιὸν ἐθνῶν, 
"ὁ πλέσοις λρόνοις συ ̓ῥωμαίωμ πολεμηθονῖ, 

πόδιιχφ; 2 τ χώρας παύτας Ὁ ἿᾺ νοΐζιον πλόὺ 
ρὸν ὃ ταύγος, τὸ σι ἑασόβιον κρὰ Ὁ αῤκζωώρ, ὃ 

ὠκεανὸς, Ὁ σὲ ἑωθινὸρ, οἵ οἵτε ἀαρπεταυοὶ: κρὲς 
οἱ οὐετίων δι᾽ κοὶι δα καζοι » οὶ καλλαϊκοὶ τὸ 

γνώριμα τῦνψ, τἄλλα δὲ οὐκ ἄξιον ὀνομάζει» 
οἹὰ τἰὼ μιάροτητα εὸ νὸ τίὼ ἀδοξίαν. ἡ νῶψναν 
σ“ίως δὲ ποῖς ναῦ. φνίοι αὶ σούτος λυσυσανὸς 

ὀνομάζοσιψ. ὁ ὅμοροι οἱ εἰσὲμ Ἐς Τὶ πρὸς ἕω μὲ 
ρας»οἱ δὰ καλλαϊκοὶ, πῷ τὴν ἀσουοίων ὠνφῶ 
Ὁ ἰθκρσιψ,οἱ σ ἄλλοι οἷς ἀελπίξαρσὶ, ὁ ἡ ΝὯ 
οαὖ μῆκος μυρίων κοὶὶ τριχιλίωψ: σα δίων, τὸ 
δὲ πλώῴοο πολὺ ἐλαΐου, ὃ στοιέϊ Ὁ ἑωβθινὸμ 
πλδυρὸν, εἰς “ἢ αὐτικειμθύϊω δαλίαν ὑψα 

λὲν σῖ᾽ ὄδῃ ἡ ἑωθινὸν κοὰ βαχύ ἡ σ΄ ,συοκαι- 
μδϑνχῶρα, πεδιὰς τά, κρὰ μἶχθι ϑαλάτ 
παραλίων ὀλίγων ὑρῶμ οὐ μεγάλων. ᾿σῆῳ Οἵ 

ἂν αρισοτίλν φπσὶνδ ποσεισϊών (Ὁ οὐκ 065 

θῶς αἰπτιξῶσι τίω "δαλίαν κοὰ πἰὼ μαυρου 
σίων δ πλημμυρίσίωρ κοὰ δ ἃ ἀμπώτεωμ. 

πταλιῤῥοέιμ γοῦ φαύαι τίἰὼ ϑάλαἥαν, οἵα “Ὁ 
πὰς ἄκρας ὑψαλάς τε κρὰ βαχείας ἄνα δεν 
χρμϑύας σε τὸ ύμα σκληρῶς, κοὰ οὐὐπιζστθ 

δισυύ(ς σχῇ ἡ ἰδιρίᾳ. ταὐαντίᾳ γαὶ ϑινώσίεις 
ἄναι τὸ ταπτεινεὶς τὰς πελείστες, ὀρθῶς “3 | 
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ἡ σ᾽ ομὦ χῶρα πόδὶ ἧς λέγομᾷν͵ δὐσϊαέμων τι 
ὄξει, κοὰ στοτσιιμοῖς μεγάλοις σχῤῥέντοι τὸ μὲ 
κροῖς ἅστασιμ ἐκ ἣν ἑωθινῶν μόρων φαλκή: 
λοις τῷ τάγῳ. ἔχουσι δὲ κοὰ αὐῴπλος οἱ πλεί 
ουφυκοὰ ψψήγμα τό γρυ(οῦ πλᾶσον. γνωριμώ, 
σχτοι σὲ ἣν στοταμῶμ, ἐφεξῆς ζρ᾽ “γῳ μὰ 

λιάοϊας αὐάπλους ἔχων μικρὸς κοὰ δακούαᾳ, 
ὡσαύτως, μετὰ σὲ γούτους, ϑύοι), μακρό- 
ὕῳν τε ῥέων ἥδ νομαυτίαν, κρὰ στολλὰς ἄλ᾽ 
λας δ κελπιδήρωμ, κοὰ οὐχκκαίωμ κατποικέ 
ἀς μεγάλοις τ᾿ αὐχπτλεομλύας σκά φεσὶμ, δὲ 
ὑκτάκοσίας φεσθυ τ: στ δῆσς. εἰ τ᾿ ἄλλοι στοτὲ 
μοί. κοὶς μετὰ γούτους, ὃ φὶ λήθας, δυ τινὲς λὶ 
μαίαν, οἱ δὲ βελιῶνα καλοῦσι,νὴ ὅτ: Θ’ σῇ ἐκ 
κελσιξήρων κοὰ οὐακκαζων ῥά κοὰ ὃ μετ᾽ αὐ 
ΣΝ βαῖνις, οἱ ὃ μίνιον φασὶ, πολὺ μέγισος δὴ; 
οὐ λυσιτανίᾳ πτοτοιμῶυ, ἀϑὲ ὀκτακοσίοις κοὶ 
αὐὴὸῪΛῪ αὐατπλεόμην Ὁ’ σα δίοις. στοσε;σ᾽ώνι Ὁ» 
σε ἐκ καντάξρων κοὶ αὐτὸν ῥὲν φησι. πρόκει 
σαι δὲ φὶ ἐλξυλῆς αὐποινπῶς, (Εἰ χαλαὶ σύσ 

δρμὸς Ἐχουσαειιπαινρ σί ἄξιον τἰὼ φύσιψ, 
ὅτι τὰς ὄχϑοις ὑψηλαῖς ἐχουσὴμ οἱ στοταμοὶ, 
κοὰ ἱκαναῖς σϊέχε διὰ τοῖς ῥέθροις, τἀὼ ϑάλαγ 
“σαν πλημμυροῦσων, ὥςτε μὴ ασόῤχειον!, με 

σῇ ἀδιπολάζῳυ ον "οἷς πεσζοις. “ἢ μὲ ὃν δρό 
η υ «ρατείας ὅρ(" οὗ τί) .πόραετόβω σ᾽ εἰ- 
σὶν ἄλλοι πλείος πτοταμοὶ τἴδάλληλοι Ῥῖς λε 
χθάᾶσῳ,. ὕσιχτοι σ᾽ οἰκοῦσιν αὔ ταῦροι πτόρὶ τ 
ἄκραν, ἡ καλέτοι νόβιομ, ἢ κοὰ φὶ ἑασδῥίου 
πλδυρᾶς κοὰ φὶ βορείς τοόρας ὄξί. πόδιοικοῦ 
σι σ᾽ αὑπίὼ κελτικοὶ, συγγονᾶς δὴ ἀδὶ Ὧν) 
ἄνα κοὶ γὸρ Ῥύρυς τὸ τονρσϑύλους «ρα τοῦ 
σαντο ἐκέσε σα σιάσαις φασὶ μετὰ τίὼ διά 
ἔχσιμ τό! λημία ποτὰμδ. πὸς σὲ τῇ «τέσει (Εἰ 
ἀχθολῆς πόϊ ἡ γυμόν" γηνομλύας, κωταμεϊ. 
νας σκεσϊαδὐγυσοας αὐτόθι εκ τούτου ὃ νὸ τὸν 
“ποταμὸν λάθας ἀγορδυθίιϑαε. ἔχουσ δὲ οἱ αἢ' 
σαῦροι πόλεις συχν ἃς» οὐ κόλπῳ σιυωοιπκου- 
εϑύας, ὧν οἱ πλέξοντδινγγχρώμνοι "οἷς τόπτοις, 
αῤτάδρων λιμδύας πτθοσαγορδύουσιμ " οἱ σὲ 
νωῦ «ἦσ αῤτάξρους, αὐόρεξας καλοῦσιρ, θνν 
εδὸὺ ὃν πόδι τριάκοντα τὼ χώραν νέμεται, 
σἰὼ μεταξὺ τάγου Εἰ δῇ αὐταθρῶν, δὐσῖαέ 
μόνος σὲ ““ χώρας ααρχούσας, κατα τε καρ 
ποὺς ἡ βοσκήματα, κρὰ τ᾿ τδγρυ(οῦ κοὰ αῇ 
γύρο κρὰ δῷ ἥφαπλησίων πλῆθθ’ ὁμοίως, 
οἱ πλείους αὐδίν ον ἀρ φὶ γῆς ἀφοντόν βί, 
ον, λμεηρίοις δέωτίλοων πρός τε ἀλλήλους 
κοὰ συμεχξ πολέμῳ, κοὰ «δὸ μόρος αὐτοῖς, 
σἠχβαένοντσῖν δ πτογου ,Ἑωςρέπαυσαν αὐ- 
ποὺς ῥωμαῖοι πα πεινώσαντόι". κρὰ κώμας 
"ποιήσων τόυ" πὰς πόλεις αὐτῶμ πὰς πλέ» 
ϑιὰς) γὐίας δὲ κοὰ συμοικίζονπτοι" βέλτιομι 

ΕἸΠΕ ΒΝ Ὁ ΊΌΌΝ 1:4: 
Κ ερίο ἐτὰφ ἄς αὐ (εὔηο ε[᾿, [οἱ ἰεί(αὲς ρταν 
[τχτ ἀπιπίθιις ρατὰ 5 δ πιασηίϑ ἱττίοια, πὶ ο- 
πιποίβ Τ ασοὸ ἃ οὐτα ραγίτον ἀ{Πππ τί πιπτ, δζ 
πγαίοτί Εχ ρδιίς πδυίρσΑ  65γα τ ΔΌΓΙ ΘΥΎΤΓΠΊΙΙ 

[15 αραπάδηίεβ. 1 λείποςρ5 ρος Γασάτη ποθ ί 
{{{ίπτὰ Πιιπγίπα πηι ΜΠ Δ 45, ρατιταβ Πα 5 
παιίρατίοηςϑ. τά ἐπὶ ψαςυα Πυιϊα5, ροίς ἅς 
Τυχίαβ Ισησο ἤπεπβ συγπὶ ρεης5 Ναπιδητίς 
ΔΠΊ, ὃ αἰ145 ςοπΊρ  ατε5 (ὐο] εἰ εγογαπι δύ ας 
ςαεοταπΊ Δ ίταῖαϑ τευ γα5. Μασ ηίβ Πἱ παυίσής 
ΡεΕγπιεΑ θέε 44 {{24.ξετὸ ἢ Ο ὁ ς. ΑἸία ροττγὸ 
Πυπιίπαιροίξ αὺς δ 1 εἰπε, οί ἃ ρΡί εὐ 1 { 
τηδα ποςίτατι 4} 4115 Βα! οη, ἃ πος εχ Οςεἰ 
τίρ εγ(5 δ Ν δοςιείβ αδίταγ Ροίξεα Βα ηίβ. πε] 
(υταίῆ αἰππο ΜΜ] ἑηίιπ5 οσιπε5 [αἱ ταπίςς Πααΐ 
ο5 πιασηίταάίηε ἱπρετδπς. Ετ Πίς ἱρίς αὐ (44. 
Ἐς ς σ, παυίσαρί!5, Ῥοζἀοπίι5 ὃ μπης ἐ 
Οὐληίαρτίβ Ππεῖς 4 ςἰε, απτε οαίπ5. εὐπρτίο» 
ΠΕπΊ ργοςαπιθίς ἐπί], δύ ἱπίϊαγ ὑπσιίται 
(ςορυΠὲὶ ἀπο, Ρούταβ Παρεπτος Πιυπιίοταπι; 
Τισηξ Ιατάατί ροτεῖ! παίατω ἑἱησοηίσπ), πο 
Ὠίλπι Δ εὸ ἐπηηγίπεητε5 ἐχίδηΐ τίρϑς, τι ἱπν 
ττἃ ἱρίοσιιπι αἰσεοβ πηατίβ ἱπιιη ἠλτίοπες (ἃ- 
τί5 ἐχείρίαητ, πες ἐχοεάδησ, πες ἐπ ᾿αΠΊρο5 
Πασηῃεπὲ, Εἰς ἰσίταν ρτατατγα Βειατί τογπιίς 
πι15 εἰς, ΔἸίὰ συοηπε ρΙατα Πιυπιίπα αἰτεσίι5 
(απ ρα (5 φι14}| ἀΠ απτία ςοπέϊσιια. 
Ἐχιγεπιί Ατεέαρτί ἱποοίιιης, οεἰτςα ΓΝοτίαπι 
Ρτοπιοηίοσίππι, συοα οςοίεητα 5 ὃ δα» 
Ἰοπαιί5 Πηΐ5 εἰ ατοιίβ, Οἰγου παδίταητ (Πα]. 
1:. χυΐ ςοΙεπῖε5 ὥπαπὶ Πιταίυπι ςοσηατίοης 
ςοητίπσαηξ. δην σππὶ ἢ ρατίτετ ἀτηὰς Τυτ- 
ἀυ!Οςἤϑ εὖ ἀγπιίβ ροταεπίεπε, (ξἀϊτίοπεπὶ 
εἐσίς ἐεχιαῖ ροίξεα χυάπι ᾿ επηίαπι Παπίαπι 
(ταἰεςεγῦς, (ξειεγὐπι ροι(ςἀ τἰοποι εογυπι 
δηλ {0 ἄτπιος, ραΐαηταϑ ἂς ἀ{ΠΠρατί εὰ ίη τεσίον 
Ὡς Δείεάεγοης, Εδῃς ΟἹ σαυίαδιι Πιτπιςη λήθας 
14 εἰἰ ΟΡ Πυἱοη 5 ἀρ εἰ Δτπι. Ε]α σι Αττγαστέ 
[τεσαζίεβ υγΡ ε5 ἴῃ {{πι| ρατίτεγ πα ίτΑτα5. τ 
πλαῖος δ αυί εἰ5 ἰπ [ο οί πετίαπταν, Δτίαρτον 
γΠπὶ ρουτπι ρρε Απε Νοίϊτα αἴατίβ Ποπγίσ 
πε5 Δτιίαδτοβ Δτοίγερδβ ποςίίαητ, (Τεηταϑ ἱς 
σίταγ οἰγοίτεν ΣΧ Χ τγδόϊ ίητον Ἀτιαῦτοβ δέ 
Τασυηλίη βαρ ίταητς, οσαπὶ ἔστ Π{ΠΊπιὰ Πτγεσίο 
δι(ιξυῦ, δ ρεςοτίς, δ δυτί, δ ἀγρ εητί, πο 
τογαπηῷ {ππϊέστη, Ἐχ Π.5 σοπιρ! ατγε5,οπγέίβίς 
ἀστουαπι σα] 115,{π| πγατίπί5 [το οἰ 5 υἱτ 
ρίταητε5, 1} αἰ Δ 5 ἐπέετ (ς Β 115 ἀἰςερταν 
Ῥαπτ, πεῖ ἐγαίεξίο Τάσο Πηϊτίπλοϑ αὐπιίς μίας 
αβαηπίυἄοηες  οπηαπί ἐοὺς Ποπγίπες Πιισ 
τ]! τα ίρεῖε ςοσεηίςβ,; τεργεογαης,, ὃζ 
ΡΟ] υτίπγί5 ἐογαπὶ τεάα(ὶί5 ἐπ υἱοος ταίρι, 
ὈΙειαίχας ππλη(οτίι5 ἱρῇ ἱποοϊαεύπης, ΕΤυ- 

ΠῚ 5 

Ἂ ὀκ]ακοσίδσς 
σασίίος, 

ο δϊιρῦα 
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ἙΤΠυΐὰς ἐπι ρ  ἐἰαεἰδ {ἰτίστη ἃ πισταπίβ ( πτί ρὰς 
ε(ἐ) οὐτιπι ἔτ, 5τεγί ἐπὶ πᾶσ σο] το5 ἀρτῦ, 
δί ρΡαποουαπιργξάίοτιηι ροἢ εἰδίοπεϑ [επεῃ 
(ἐ5,α] ἐπούσι αὐἰάίτατςε γα πε θαπταν τ ας 
τὸ {Π| 05 ριοριπίατγε σοπααηζαν, ορεταπιίαον 
τατα ἀσπιίπίο ρχίσατί, εα ἐπ πεςείβίτατε σοηίί 
(περαπτιυτιατ ρύο δογίςοϊδτίοπε "ε {5 ἐπ1ρ}1 5 
ςατεητζαν, Επεηίτσίταν αὐ πεοὶ εξξιις ἀσου, ίη- 
τιαίί5 ρυίπαταβ Ροηίβ, ἃ ἰλτγοπίθιι5 Πα ίζαγε, 
ταν Γπταποϑ αὐτοηι ἰηΠ ἀἑοίο5, (ςγαταύογεβ. 
τεῖος 5, οί ε5»πεγίατί!ε5 εἰς, ἔὩπτα εἴς. ϑευτᾶ 
«υὔπι ρεάαπη δα ἰφετ4πεπὶ σείξαηε, σατα 
Δ( ἀπιοιίοτα ργοίρεζίδηϑβ,[οτίβ ἀεροηήεηβ, 
σαί πεφ Πραΐα πεφ ἀπία 04 εἰξ. (Π]ἀίο 5 
δαζριιρίο [τετί Δ Πογετ:ΡΓ αὐ Π!πεὸϑ5 τποσ 
γᾶςε5 Βα Πτ: Ρεγραιο ]οτίςί5 τα παν δὰ οτί 
ἤγατί5 ςαίδί 15, πο ΠιΠΠ{ πειαί5 σα] εί5. ΡῈ 
αἰτίρα οοτες δἀίππε,απυίηίίς ρίυτα ἔειτ ία 
εὐἷα. Οιπ απ ατιτηταν δ δἰ 115. σαίθ 5 
εὐ[ρίάε5 Πτηΐ ατεα. ΑΙ ίχιο 5, Γ[υτίο υἱςίποςβ 
δηιηί, Θρατίαηο σχίτα ἀεσογεταάπηῦ, ἀπο θα 5 
ττοηῖο5 πποπεπτίβ: δύ δα ςαϊ εἴας ἐμ πππ|,σηΐ 
τί5 αὐπηταν ρίαίδι15, δ (τἰσί4Α ἰασᾷταγ δέ 
εἰ15 {ΠΠ|5 εἢ} εἰσ 5, παπάς ηαίάξ ας ΠπΊρ]Έκχ, 
(λετί 75 ἀεαττί ἐχτὰ ρετίρίσθιμο, αἰ Πρ: οοα 
εἰάαηε, [αἰρεΐδητςδαζειῖη εχ ἰατευίθ 5 ΠΡ τα, 
δ εοπεγείίαητεβ πεητζανα ςοπίεοᾶς, Εχίητε- 
Πίηΐς φαοῳ οπυίπαπι τηαχίπι ςαρτπογῦ, 
αἰυ!λτίοπε5 ςαρίδητ, [Δ σίς πεΐαῃεςδ, [πᾶς αν 
δίρίασα ἐπῆίρσίταν αν ἰπτε[[{πηί5 (τ Πατυίρί- 
«ς, ΡεπλπΊ 86] Ποπγίηί5 οαίτιπι τπατίςί απο, 
ἈΡίο25 σἀρτίαογαπι ἀεχίγας 4Π9 οἤθεσπι, 
Οπιηε5 πιοητίαπι Παδίτατοτες τόξα ΠπΊρ Ποέ 
ατάτυν, ἃ αυατῖ ροίογεβ, Ππππιγί ουδίτοτες, Ιοα 
φαϑβ υἱ [Ὀσηγίηο ἱπξεγίι5 ἀπ ἀτ ςζοπτδ5: Πγΐ 
τιαῖί5 στ 5 ρυσῃαβ πειηε ίγοο τηλχίπιό 
πείση, ας δ ΝΜ ιαστί ἐπιπιο ατ Πςατ δύ σαρτίν 
το 5,ε ςηπος, Γαςίτι εἰ Ηεσατσθ45,.( εἰ εξ, 
τεπατίο πιιπλείο (αοτΠςία, ΄αο θεῖ εχ σεπεσ 
τς, τίτυ Οτοςαηίςο, Ετ(υείησαίς Ρίπάατα5) 
(ΟΟἰμηία ςεηπέεηδ ἱπηπιοίδηζ. 
(ὐγαιηίςα εἰίαπι σοηῇείιτητ ςετῖαπηί Πα. αὐ 
εχειςεητ  πο5, δ ἐπαυίς, δ ςεἴσι15, δέ εαπ]Κ 
διις, δ ἐαπτυ! λεία ρασπα» δέ ἱπγυο ρεῦ 
ςοἤοτίες ργα]ίο, ΓΜ οηζαπί πουηίπεβ ἀπαθ5 
δηηίρατθ 5 Ζαείπα πείςιιπταγ σἰληάε: συᾷ 
εὐτῇ Ποςαιιειίπε τη σῦς, ποῖ τηῖ, ραπαβ σον 
Πείσητ, δί δά τεπηραβ τεροῦσης, Πογάεαςεο 
αταηττ τίπο, ΠΔΠ1 ἐτίτε ἱπορία (χπτπιὰ [4- 
Ῥογφηῖ, ἀφ ἴτὰ «οηξε δ, ἐπε ίσίο αν απγᾶζ, 
εὐυίαία ἱπτοῦ ςσίαπσιτηεοϑ ςε!εσταπέςβ. ΡΊῸ 
οΟἷἐο δύτζγγαπι υἱαγραηΐ, (εἀεπεεϑ ςοξηίταηζ, 
δεαίποαζοδ ἰῃ ρατίετο πεοπχίογοῖοβ μα εηίεβ, 

ςΥΑΒΟΝΙ9 ΦῈ 668 ΔΡ Η. 
Ἀρξανῶ ὃ Φὶ αὐομίας ταὐτής οἱ ὁρεινοὶ παϑιξ 
“πόρ εἰκός. λυπραὺ γαῦ νεμόμῆνρι͵ κοὰ μικροὶ 
κεκτημΆνοι, δὴν ἀλλοτρίων ἐπτεθύμοωυ. οἱ δὲ 
ἀμαυόμᾶνοι τούτους͵ ἄκυροι δὴν ἐδίωψ δβγων 
κωθίςαντο δ᾽ ανάγκης, ὡς ουὐπι τό γεωργῶν 
Ἐπολέμθαυ κοὰ οὗτοι. ποὰ στυΐβαινς τί χώ 

ραν ἀμελουμῆνίιν, σὥραν ἄνας δ ἐμφύτων 
ἀγαθῶν, οἱκξα τι σ᾽ το λκοῶν. αδὸ σΐ οαἦ 
λυσιτανούς φασιμ, γὐεσοδυπικοὺς, ὀρ δύυνη 
σικοὺς, ὀξεῖς, κούφους, εξελίκτους, ἀασίδ 
οὐ σῖ᾽ αὐεδὺ δέποιν ἔχειν τί δεάμετηρον,κοῖ 
λορ εἰς Ὁ προῦϑον, τελαμῶσιν ὄξηρτημθύομς 
οὔτε γοῦρ πύργγχκας, οὔτ᾽ αὐτιλαξὰς ἔχεις 
“πταραξιφὶς πεὼς τούτοις ἢ κοπίς. λινοθώρα» 
κόῦ' οἱ πλέους,αααύιοι δὲ ἀλυσισίωτοῖς κῶν 
σοῦ (Εἰ τριλοφίαες, οἱ σ᾽ ἄλλοι νδυθίνοις κράώ- 
νεσιμ. οἱ τοε(οὶ σὲ κοὶ κνημίσϊας ἐχουσὶν, ἀ. 
τόντια σ᾽ Ἑκῶσος πλείω. τινὲς δὲ κοὶ σδύρατϑ 
»ῶνποι, ἀδισδυρα τίσες δὲ χίλκεαε, οὐΐους σὲ 
Τὴν πρωσοικομυ δ Ὅοδ' δϑνοίῳ ποταμῷ λα» 
κωνικῶς δ ἀγειγιφασὶν, ἀλεισκοίοις γωμί 
νους σίὶς, (ὗ πυυνοίαες ἐκλίθωυ σχπτύρων,κοὶδ 
ψυχρολουτροοιῦτιας γ Κοὶς μονοτηοοφοαῦτιις 
καθαρίως κοὰ λιτῶς, ϑυτικθὶ σῇ εἰσὶ λυσι- 
σανοὶ, πότε ασλάγχνα ἀβιβλέπουσὶν οὐκ. 
ἐκτεμνοντόῦ,, γτοσεσαβλετηουσ σὲ κοὰ τὰ 
οὐ τῇ πλόὺρᾷ φλέβας, κοὰ ψηλαφῶντοῖ σὲ. 
σεκμαίροντος, ασλαγχνδύοντοι! σὲ κρὰ σξ 
οὐὐθρώπων αἰχμαλώτων καλύσηοντου σά 
γοις, εἰθ' ὅταν πληγὴ “ξοὺ τὰ ασλάγχνα, ὕ- 
“πὸ τό ἱόδοσκόπου μαντόύοντιχι, πρῶτο 
Ἐκ τόν πῇώματ Θ' ἣν σ᾽ ἁλόν δὴν τὰς χῆρας 
ἀγκόσήοντες τὰς σδεξιες,οὐατιθεασιμ. ἅσταν 
σόν σὲ οἱ ὕρειοι λετοὶ, ᾧ σ)ροττότοιι, χὰμοιόυς 
ναι, βαθέαν κοὰ κατακεχυμῆύοι τίὼ κομίω 
γαυχ δίκίων, μιίδωσάμϑνοι ̓  σὰ μέσωσπζ, 

μάχονται. ποαγοφαγοῦσι δὲ μάλισί, τὸ Ὄρ 
αῥει τράγον ϑύουσι . κρὰ ὧν αἰχμαλώτους 
κολ ἵππος. ποιοῦσι ἢ κοὰ ἑκωτόμδας ἑκάϑου 
ϑύους ἑλλίωικῶς, ὡς κοὰ “πίνσϊοιρός φησι, 
παύσα ϑύειν ἱκατόν. 

τελοῦσ; σὲ κοὰ ἀγῶνας γυμνικοὺς κοὰ ὅσ 
“λίζπους κοὶ ἱστασικοὺς πυγμῇ, κοὰ σορόμιν, 
κοὺι σα κροβολισμῷ, ποὲι Τὴ α΄ ειρκσίὸν μον 
χπ. οἱ σί ὄρειοι σὰ σὶύο μόλῃ "πόδι ἔπους οῇουο- 
βαλαύῳ χῶνσποί: ξνραύαιυτ δι’ κοὰ κύψαν. 

“δ, ἀπτα ἀλίσαντόο κρὰ αὖ τογτοιησίμε, 
νοι, ὥς’ ἀφ τίθε να εἰς χρύνομ,λοῶν τοί! σὲ κοὰκ 
ζὐθεοοῖνῳ δὲ ασανίζον τοι. πομ σὲ γλυδμῆνομ 
σαχν αὐαλίσκουσι κατδυωχούμνοι μετὸ 
σῶν συγγηνῶν. αὐτ᾽ ἐλαέου σὲ βουτύρῳ 
ὥνται. καθάμᾶν οἱ τὰ σϊειπινοῦσι σπτόδὶ τοὺς 
͵ ᾽ 5 }] 3 

ποίχους ) καϑέσθοας οἰκοσυμητὰς ἐχοντόῖν, 
«ὠκάθίωται 
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“σῷκάθίω ται σὰ κοῦ ἁλικίαν κοὰ πιμίώ, 
πόδιφόβκὸν σὲ Ὁ σϊῶσνον, κοὰ στχραὰ πόν 
σον ὀρχοαῦταε πεῶς αὐλὸν κοὰ σάλπιγγα Χο 
φόυοντόῦ' . ἀλλὰ κοὰ αὐαλλόμϑνοι κοὰ ὁκλά» 
{οντόϊ". οὐ βαςατανίᾳ σῖε κοὰ γαυαϊκδ" ᾧ, 
γαμὶξ αὐτὸ πτοσαντιλαμβανόμαναι δῇ χει- 
ρῶν» κελανειμονδῖ» ἅπιαντοι", ἡ» πλέον οὐ 
σἄγοις, γῦ οἷς στό κοὰ σι βασυκουτόϊσι,, κκρί» 
νοις σὲ ἀγγείοις χρῶν τοιι,κῶ ϑτάττόβ (δ οἱ κελ- 
σοί αἱ σὲ γαυαϊζκοῦ οὐ οὐ σϊύμασι κοὰ αὐὖθα- 
ναῖς ἐδϑῆσι διάγουσὶμ, αὐτὶ δὲ νομίσματι’ 
οἷσὲ λίαν ον βαθξ φροντίων ἀμοιβῇ χῶν» 

ταὶ, ἢ πόὶ αὔγύρου ἐλάσματθΘ’ ἀφτίμνον» 
“ἷσῖν δισνᾳσι, ποὺς σῖς ϑανατουμδους κα» 
σ“ἀπετροῦσι» τοὺς σὲ στατηραλοίας ἔξω τῶν 
ὑρῶμν τῶν ποταμῶν καταλύουσι, γα μοῦ» 
σι σί᾽ ὥς τόρ οἱ ἑλλίωσυ". τοὺς σὺ ἀῤῥώςους, 
ὥς πόρ οἱ αἰγύσηιοι ποστχλακὸμ, πεοτιίξα» 
σιψ εἰς τὰς δσυὺς, τοῖς τοεπειρα μϑύοις “Τὶ πο 
θους “σοθήκης χάρι . διφθερινοῖς τε πλοί. 
οἷς ἐχρῶντο, ως ἀϑὲ βρούτον σΐς πὰς πλημν 
μυρίας κοὰ τὰ τονάγκ. ναυὶ σῖξ κοὰ τὸς μο. 
νόξυλα ἃ σαὶ ασαύια. ἅλσι' πορφυροὶ, τοι» 
φίςυτόυ: σὲ λόυκοί.. ἐσ: σὲ τῶν ὀρείωρμ ὃ βίν 
ος οὗτίΘ’ ὥςπόρ ἐφίω, λέγω ποὺς τίὼ βό, 
φείον πλδυραὺ ἀφορίζοντας φὶ ἰβαρίας,κωλ 
λαϊκοὺς κοὰ ἀσούρους κρὰ καντάβρους μὲ» 
χοίς οὐασκώνων, κοὰ Φὶ πυρίμνης, ὅμοειν 
σίεις γοὺρ ἁπαύτωμ οἱ βίοι. ὀκνῶ σῖς ποῖς ὃ» 
νόμασι πλεονάζειν φόύγων πὸ ἀκσῖες πῆς 
γραφῆς, εἰ μπὶ σιν πὼς ἡσυνῆς ἔστῳ ἀκού, 

εἰν, πελόυταύρους κοὰ βαῤσϊύκτας κρὰ ἐλ’ 
λότοιγας, κοὰ ἄλλα χέρω κοὰ ἀσημότομα 
πούτων ὀνόματα, Ὁ σῖε σϊυσήμόβον κοὰ ἀ- 
γριῶσες, δ οὐκἐκ τό! πολεμέμ συμβέξακε 
μόνομ» ἀλλὰ κοὰ σῇ ἂν ἐκγστισμὸμ. κοὰ 
γα ὃ πλοῦς ἐπ᾿ αὐ οὺς μακρὸς, κοὰ αἱ οσδί, 
σϊυσεππάμικτοι σ᾽ ὄντόῖ". ἀ βεβλήκωσι πὸ 
γοινωνίπομ κοὰ Ὁ Φιλανθρωπον. ἑτῆομ σῖε 
ναῦ δὰ» ππσουσ͵, εχ τίὼ εἰρἰμϑἱων»κοὰ τὼ 
ΣΨ ῥωμαέωψ ὑμλσϊκμίαν. ὅσοις σῇ ἡ“ῆον ὧδ» 
συμέξαίνει » χαλεπώτοβοι εἰσὶ κοὰ ϑαοιωσῖε- 
Ξόβοι, τοιαύτης σ᾽ οὔσιις, κοὰ ἀῷ δἶν πόπων 
λυπρότατ Ὁ οὐϊοις, κρὰ δὴν ὁρῶμ, εἰκὸς ἁδιν 
πεἰνεδαι “ἰὼ »ιαύτίω ἀτοπίαν. ἀλλὰ νωῦ 
ὡς ἰπομ, πέπαυτο πολεμουῦτος σεοέν στα. 
πούς τε γοὺ συυΐλοντας ἐπι ναῦ μάλιστ τὰ 
λῃςίρζα καντάβρους, κοὰ “οὐς γειτον δον’ 
πας αὐτοῖς, κωτελυσῳν ὃ σεβαςὸς καῶσαρ. 
κοὰ οὐτὰ τόὶ πορθεῖ ποὺς τῶν ῥωμαέωψ συμ» 
μάχους, Ξρατόύουσι ναῦ “σσὲρ τῶρ ῥωμαΐ, 
ων. οἵτε κωνιαποὶ, κοὰ οἱ τεὸς ταῖς παγαῖς 
ποῦ ἔβαρΘ’ οἰκοαῦ τόν, πλίῳ πουίσοι, 
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Ῥχίπιιϑβ ἐξά επ 16 5 ςοσΠΔ ΠΕ Ρ115 ἰη δι επὶ 
«εἴατί ργαίναταν, ἃ Ποηοτί, πτεῦ ροίαη ἀπ» 
εἴο δα εἰρίαπι υ6} δ απὶ ἐδ οτο (α! της, πῆς. 
χίϑβ εχυ τη ΡΟ] οΡ 18. [π Βα ειδηί5 πλὰ- 
[{εγε8 παίςἐπὶ πηληίθ 5 ργογηίίζυς ἱππεξίπῃ 
ταν, ΟπΊηο5 ἔετε ΡῈ Π1Π15 ἀπ ί πο Πρ ι5 δί ἃ. 
σίϑ, η αυίδα5 ππο] τί ρει γαπηεῆϊα ςυρᾶῖς 
(ὐετοα {ΠΠ15, υἱ (Π4}1{5, πη {πητ ταί, πα] 6. 
τε5.Π τοίςί5 ἀέστητς οὐπαιηεητίς. ΠῚ Ιοέο ἢν 
τη ΠΠΊ, στα! ἀπο π|}Δγοίματιπι ρεγηνά 
τατίοπς σςπητασ» 16} ἜΧτ ΠΗ αὐσεητί ἸΔ πίη δὲ 
{πξαπὶ δοίοΠππὶ Ἄχ θεῆς. εἰξίπαϊος πεςά 
Ἰαρίάίδιι5 οὔσααηΐ, ραττίοί ας ἐχτγὰ ποητία 
ςοπῆπίδ πΕ} α]ττὰ Ππιίπα εἰξέξοϑ [χα ορρτέ 
πταηῖ. (οηίποία ἀειιοτε (Ἰιςοίιτη ςοπίτὰ 
ππητ, δστοτοβποίαίζο τἱτα Δι εργριίογαπιίη 
Ρἰδτείβ ἀεροπας, ας χα εὖ πιουδί σεπεῖε επ- 
ταῖί πτπί, οπιπιοηπείδοετε ἐο5 πα] εαητς. ΒΡ. ]]}5 
ςείβ αἱ δα Βτυτί αὐ ππεητ πδυίςα]5 ατο θα, 
τὐγ ρεγἰπυπάαηΐξε8 4η1|45 δύ ἴλσῃα. ΕΠ!5 διέ 
ΔΠΗΐ5 [ἰΠ τ 5 Π0 ζαιαἴαϑ ἐχ ΐσηο (τ ΠΟΧΥ 
ΙΔ ποςαπι)υαγραηι, ( φυίάόπιτατο, 5. 1{ΠΠ|5 
εἰ εοἱοσέ ρυίπ5 ρασρατζεο;πλ] ἃς τεγίεαν, αἱ 
Βείοίε, Εἰς εἰ πχλοπίδηίβ υἱππεπαϊ εἰτας ασοπὶ 
ςοπιπιέπγοταιῃ, εἰ5.Πασδπ αἱ δογεαὶς ΗΙ. 
[ραηία Ιαὐι15 τἐγηιίπαης, (ὐλ]] αἱ είς. ΔἰΙξυτήδ, 
(ὐξιαθτίβ υἱῷ δά Ν᾽ αίτοπες ἃ Ργέεηεπ, υπ, 
Εἰς επίπι ἐδ επὶ εἰς υἱαξα! [ογηλαα.  είεοῦ 
δυζοηι ΧΡ] σαη ἀ5 ἀρ ἄατε ποπλίπίθιις, 6 
ἱπίασυπα4 τεάάαδει ἱρία ἀεἰςτίριίο, πη αν 
ἀεη6ο αἹίηιαπι πο! ρίδίεπι αἴξεγδης, ΒΙ ει. 
ταυτί, Βατάγειο;, ΑΙΠοτείσε5, ςατοτίζ ἀειετίον 
τί5 δί ἀεοτπιίοτίς ἀρρ εἰ] ατίοπίς Ποπιίπε5.- 
φτεί5 Δαιζειπη ἐουιπὶ ἐπι] ῃ τα5, ΠΟ (Ο] πὶ 
εχίρίο Βε]Π]απάϊ αι, τιεγτῖπι ετίδιπι εχ 4 ον 
ςογαπι ᾿Ιοησίπαιϊήτατε ργοτεπίς, Ισοησίηπαυα 
επίπι 84 ἐο5 εἰξ παυίσατίο, ΙοησίΠ 8 ετίαπι 
{τπεγα. πηγὰς Πυ}}5 σου πη ςοαητιτ απὸ 
τιί5, τι ίπτεῦ Ποπγίπες σσπιιηία {τος αδίεςς 
το, δ οπστηξ ἐχιιευας πυμηδηίταίξ. τς Δ εἢ 
ΡΕΓΒος τέριι5 πγίπιι5 ταίπιιβύρ ρατίπηξ, «ὦ αἱ 
σξτε Ρᾷςε δά {{Π105 βὰ ουπαηί ργοποίίςαπε, τ 
Βὰ5 πετὸ {4 πγίπιι5 ΟΡπεπίς, ἱπιροτίπηίοτεϑ 
(τηϊ, δ τί Βεϊυατῦ (αίοτο5. αἰ 5 εἴ αὐ πε 
15 Ιοςογῖ Πευ τ45, 8. φαϊδυίᾷ πισίδηα ἀυτί 
τίε5, εἰὰ5 σεπετίβ ἱποσπιο τας ητζ{ ογεα - 
Ὀ11ε εἰς Οςξεεγᾶ "6114 ὁπιηία μας τἐρείϊατε 4ε- 
Πετᾶτ,ατ αἰχί. ΓΝ (τατος ζ πίςίπϑ {18 σὲ 
τε5,4τς Δ Ππς ]Αὐγοσίπίατετίησε, ρίαν ἄποα 
ἴτπὰ5 ορρτείδίε, Ετηαΐ  οσμαπου (ϑοίοτυπι 
ρτϑθπ65 εγαηΐ, πυπορίο ᾿ξ  οπηδῃΐϑ Γεί πηΐσ 
Πτατί (γαίης, (ὐοηίαςί αἱ ἀε! σεῖς, εἰ σαί [δὲ 
τί ἀυληίβ οητεϑ ἱποοϊυης, ρταῖεν Τυϊίοβ. 

Ώ 84 Ουά 
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Ὁυί Τ δείας [πσος σης, ετίδιι5 ΠΗ Πταπι οὐαί 
πιίϊι:5 ἐπιροίείς, Ιοςο5 ἐρίοβ ἐκ Δασιι α- 
ἢ τίς ἐαΠίτιιτο, Ὁ ποὺ ραεαῖοβ, πουτῖη οτί 
αὐοαηίς ργα ἀΐτοβ πιοτίδι5 εἤεςίς, Καὶ οἸ τη ι15 
ἘΠιραηΐα τα έξι5 εἰξ ποίξγιτη ἃ (ΟΠ τπηηίς υ 
΄τε αὐ Ῥυγεπαοβ πιοητοδ {{τττ5, δ Παίς ποῦ 
Βεπδτεσίο το πιεαίτογγαη δ. ἱ ατίτα Ὁ ἡ’ 
εἰεπιέπο αυαί 5, σείεται Οσίττο ρᾶι]0 ρα 
τίσι σαᾶπι τα Δ τ ΠΠ αυατετηπι. Βραςία ας 
0 πιαυίτίπηος αρ τὰ {τ46., πη! ἀπὸ 4 ϊα ἔσητ, 
Ἐετγαπίαᾶι αὶ (αἱρε ργοχίπυο (ὐοΠππγη {5 πιθ’ 
το αὐ (ὑλτιπασίποπι ποιταση ἄπο {{86. πη} δ 
(Ὁ, Εἰσοσυετὸ Πττας ἃ Βα ειαηίδ, ἐμη ἃ Βα. 
ἤπιηί ἀϊσιητον, ἃ ΔΡ ραυγτίην Οὐ εῖαπίς, Πα έταν 
εἰ τεαδίταν, ΕΠπς Βα δ απ αΐία ξεγπλξ τοτίἀξ τη- 
4ς δα Ρόγαι ὃζ ἃ εἰεταηί. [δἴγὰ ᾿σογο τη αἵ 
πῤΦ 84. πιοηζετη Ργεόησσην δύ Ροπηρείαπα 
Ττορἤπα [4 Με δύ Ὁ Ο. Παδίτατς ρατια 6) 
᾿Ἀεϊεξαιονῖ ματι, Β σα ᾿ααέροτοβ ({ἰς ἐν 
Ζιίπν ἀρ ΡΟ απταν) χυδάτξατίᾳ ἀτι[05, ΤΠ πὸ 
δητίθας πετὸ ἃ Οαἱρε, ἀοτίμππι ίη ραττε σα 4, 
ἄλιη πιοπίδηππι εἰξ δα Βαϊείλπίαπι δέ τε, 
τληοϑ5 ρεττίπεη5β., ΠοπηουοίΠΊ δύ ργοςετγίβ αὐ. 
Ὀονίδυβ, πιδυίτίπταηι ογαπτηεἀτετάπεα ἴον 
φαιδηβ. ΕἸος ἐπ τδέϊυ δ αὐτί δ ςατογοτέιπι οἴ 
ἀοΠίοπεβ, τ θἶτα ρον ἰοςα απ. ὰ νος ἤττοτς 
Ῥυίοτατί ἐχταξ ορρίάππι ΝΜ] αἴας, αι οα την 
τὸ ἃ (αἱρε συαπέο (Πα ε5 ἀϊπιτη ρίαν ἑητεῖ, 
ἀταἴἴο.ἷπ υἰτεγίους τευτα ἐπιροτίιπι εἰϊ ἴα σοπ. 
τία πα εις (ΓΈ ἀπιεπιατίοιαιο ὦ ποπη ἢ; Ν]ος 
πιᾶςοῃ ορίπαπτιτ, ασᾶπι ῬΠοςοπίίαπι υἰτί πᾷ 
ὈπΌ ση ρεγςερίπτια5, Πα Δα οσςζαίαηι πεῖ σαῦ, 
Ὁχτογύμ ἐα πεσυασθαπι εξ, σα πα {14 16. 
οἰπαυίι5 ἀ4{{|858 ἃ Οαἷρο ἐ πιπἀαπιεμτῖς εἴοίν 
{ ἰαςοῦ, στοῖοο υὐί8 τε Πίρία (ςγαδης5, ΜΑΙ τα 
ποτὸ ΡΠ οσηίςίος οἰπίτατίς ργορίπαυίοζεπι τε- 
τοι [οΥπηᾶ, ᾿είπς Εχίταποειτηι οἰ τίταϑ εξ, ἃ 
4 (αἰ απιδτατία ργφοίρι ποπιζαάορταἊΓ, 
1)εδίης Αράετα Ῥῃοσηίςῦ ἐρί ετἰ «-αἰβείῦ, 
ϑαρετίοσα τεσίοηίβ πηοῖαπας Ιοςὰ ΜΊγ ΠΟ ο- 
ἀϊξιδητ ίη αὰὰ εἰν Μ]ιίπεγας τετιρ ἃ, υταυτῆοῦ 
εἰ ΡοΠαοπίας, 8. Αὐτεπιίάογαβ, ὃ Α(οερία 
«ἰε5 ΝΜ γυ]Π]απτ5, ἐπ Τ υταϊταηία Πτογαγή [- 
αἰ ἐπασίίτον ἐχτίτίτ, ἀεύ τεσίοπίβ {ΠΠπ5 σεητί, 
5 ἐχροπζαί [γὴν εὐ αττ, [5 πγοπσπηεητα 
απο 48 4ε Ν᾿ Ἰγίδ 5 εὐγούεη Μ ίμλεγυς τζρ!ο εἰ 
4ς ςὐπηοηπογαῖ, ραγπταβ {ἰροίας, ρα  γ18 γον 
{Πγαώρ δια τα. [( Δ|]αἱςί5 αὔτ ααοίαᾷ εχ Τ οι 
οί ςοπιαν]τοηίδιι5 Βαδίταῇς, ἰρίῷ ορρίαα 
αϊῆς, ὁ σαίδας τπὰπὶ ΕΟ ]ςπ 5 {4 εἰὲ (Πα οἱ, 
ἰτοιοτη Δτηρῃιος ποπηίηβτειττη εξ, Πα - 
«επὶ ΔρῃΠ Ομ 5 εὸ ίη ἴσο ἀΐετη πὶ 
ἥϊρετοοπνίτεϑ ἑα πιεαίτοχταηςα οχα αι μέζον 

ὍΕΠΟ ΟΕ ΑΡΉ: 
ὅτ᾽ ἐκᾶνον οχόιξάμϑρος τιδόλιος, τριῶν πιὰ 
γμάτων φραϊζιωϊωκῶν ἑχλοή(ας Ὁῖς τόσοις, "7 
ἀχσϊειχθῳν «ουὺ πόϊ σεξα σοῦ καίσαρ-. ὁ μό 
νου εἰρίμυικοὺς, ἀλλὰ νὸ πολιπικοὺς "σῖκ ζινὰὶς 
αὐδὰν ἀπτόργα σάμῃν Θ’ τυγχούνει, λοιπὴ σ΄ 
ὄδη φὰ ἐξηρίαο ἦτε ἀν δὴν Ξελῶμ, μέχρι ὃ πὸ 
ρύμης καθ᾿ ἡμᾶς ἡδαλία, νὸ ἡ ταύτας «σόν 
κει μθυε μεσύγακο πᾶσα,» μὴν πλάτ- αὐώ 
μαλον, ΤῸ δὲ μῆπος μικρῷ πλεῖον ἢ τερακισιι 
λίωμ σεδίων..πὰ σὲ φὶ “παραλίας δὲ πλείονὰ 

κοὰ μὲ ἔίρππτοῦ «τζότοις. φασὶ δὲ ἀὴ μᾶν κάἀλε 

πῆς πόὶ ἡ] Ξἡλαοῦρος, ἀϑὲ καρχησθνᾳ νέαν, 
διαιλίοις κοὰ σϊανκωσίοις σαδίοις. οἰκέι ὅντα δὰ 
“ἰὼ κιόνα ταὐτίω ἀρ βαςετανῶυ., οὕς "ὦ βᾷ 

σούλους κῶλοὕ σίψεεκ μόρος δὲ νὰ σῦν ὠριτα 
νῶριντόύθῳν στ᾿ ἀδὶ Σ ἴδηρᾳ ἄλλος Φίρύευς 
ογεδδρ τι͵ τοαυτίωο σ᾽ ἐχάν αἰλατωνούς.. οὐτὸς 
σὲ “Σ ἡδηρος μὲχει πυρίιύας τὸ δῇ᾽ πτομπΐς ἀ- 
ναθεμα ἣν, χίλιοι νὰ ἐξαποσιοι, οἰκεῖν ὃ οὐλαν 
“σανῶν τι ὀλίγους, νὼ λοιπῶν αὐ ποί(ᾳγοράῦ 
ομδύσς ἰνδίκετας, κεμόρισμθώύσς τίβαχα.κῶ 

σὰ μόν. ν»αῤξαμλίοις ἀν κάλπης, ῥᾶχις» 
βὶν ὑρεινὴ τὶ βαςαπταυίας τὸ 7 ὠρατανῶμ, σία 
σᾶαν ὕλίω Ἐχον(ᾳ τὸ μεγωλόσϊῳναθοομ, διοοΐ 
(σὰ τίὼ ἡδαλίων Τὸ ἀρ Φὶ μεσογαίας, στολ 
λαχοῦ δὲ καντικῦθο; ὄξι χονσεῖα τὸ ἄλλα μὲ 
σ“αλλα. πόλις σ᾽ ὄδμ οὖ τῇ ἥναλίᾳ ταύτη; 
πρώτη μάλακῳ ἴόου διἐχουίῳ φικάλπαςνδε 
ὧμ τὸ τὰ γάσϊειρα. ἐμστορέιου οἵ ὄῳ φὐ οῖς οὗ 
σῇ πόβαίᾳ σαίμωσι, κοὶ; ταριχείας ὃ ἔχει μεσ 
γάλας. ταὐτίω ζνὲς τῇ μαινάκῃ ὦ αὐτίὼω νΘ 
μἰ ζσινιίώ ὑσοζτίω Ὁ φωκαὶ πόλεων πῶς 

σἹύσει κει μβλίω νταρειληφαμᾶν, οὐκ σ σίξ, 
ἀλλ ἐκένψ ἣ ἀπωτόδω φὶ κάλπας ὄδηκρς 
σεσκαμμϑύν, τὰ οἵ ἴχνα σωζου(ς ἑλλίωικῶς 
πόλεως, ἡ ἢ μάλαπω κὸ πλησίον μᾶλλον φοινῇ 
κας τῷ χήματι, ἐφ᾿ «ξῆς σί' ὄτψ ἡ ἣν ὄριπα» 

νῶν πόλις; δ ̓ ς τὸ τὰ ταρίχα ἑπωνύμως λὲ 
γι). μετὰ ταὐτίω αὔδηρα, φοινίκων κτίσμαε 
τὺ αὐτῆς σὲ ὃ  πτόπων γ᾽ τῇ ὀρεινῇ. δείκυν 
σαι ὀσϊνοσφα γὺ αἱδρὸρ  ἀθίω ἃς φὐ οὐ πὴ ὡς 
“ποσεισϊὠνιός τε εἴρακε "ἢ αὐ γεμίσϊωρ(»κοὰ 
ἀσκληπιάδης ὁ μυρλεανὸς ἀνήρ τὺ τῇ Ουρδὴ 
πανίᾳ, πτοκισϊδύ(ας τὰ γραμμαϊωις, τὸ πόδιώ 
γησίμ ἀνα Ὁ ἐθνῶν ἐκσεδιωκὼς Ὁ ταύτης, οὗ 
σος σῖε φησιν “σομνήματο θὰ πλαύης φὶ ὃ 

σϊυοσξως γὺ τῷ ἰδρῷ τὲ ἀθίιυἃς,ζασίσϊας πτῷ 
ασεντα Παλόυῶνα νὴ ἀκροεύλια. οὐ καλλαὶ 
κοἱτἢ 7 μετὰ τόύκρυ «ρατδυσοαύ τῆν τινος οἷς 
κῆσαε, ὁ σσαῤξαι πόλεις αὐτόθι, τίὼ Ἃ κα 
λουμθζιω «λλίω δι», τἰὼ ὃ ἀμ Ἴλοχρι»ὡς κοῖς 
πϑ ἀμφιλόχο τελδυτήσανδος σδύροινὺ τῶμ΄ 

συμνόντωμ πλοιναθφύτων μέλοι Θὰ μεσογαίας, 
κοι τῶν ὦ 
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καὶ τῶν μεθ᾽ ἡρακλζίους σε τινας ,κοὰ τῶν ὦ, 
στὸ μεοσίμνες ἱσσρμ δαί φησιμ Ἐπτοικίσας στίὼ 
ἐβαρίαν, 'Φὶ σὲ ἕαντα βρίας μόν’ τὶ κατα, 
αἂν λάκωνας, κοὰ οὗ Θ’ φισί,κοὰ ἀλλ΄. 
οὐτοῖῦθτς δὲ, κοὰ ὠψιάλλαν πόλις ὃ ὦνψιν 
κύλλα, καίσμα λὲγουσὶ πόϊ μετὰ αὐτί.» 
Θ΄, κοὰ τῶν τοαϊσΐωμ αὐτόν, σα βαύτ Θ΄ εἰς 
“ἰὠϊταλίαν, κοὰ γ᾽ τῇ λιβύμ σὲ τοιπηιο σὺ; 
κασι τινὲς τοῖς τῶν γασϊειρε τῶν ἐμπόροις 
“πῶ σεχοντοῖν, ὡς κοὰ ατεμίσϊωρΘ’ ἐΐρηικον, 
ὅτι οἱ σῶξρ Τῆς μαυρουσίας οἰκοιῦτόυ" πρὸς 
“οἷς ἑασό)ίοις αἰϑιοτοσυ,λωτοφάγοι καλοαῦ 
“τοί, σιτούτοινος λωτου, ττόαν τινὶ κοὶ δίζων" 
οὐ σεόμανοι δὲ ττοτό!, οὐδὲ ἔχοντες, οἦς «ἰὼ 
αὐυσ)ρίαν., οἠχτάνοντες μίχρι τῶν σὶρ τῆς 
κυρίιώπς τόπων. ἄλλοι τε στάλιν καλοιῦτοε, 
λωγφάγοι, τέὼ ἑτόραν οἰκοιῦτες τῶν πρὸ 

μεκρᾷς σύρτεως νύσων τὐὺ μἰὑνγγα. οὐ 
σὰ ϑαυμάζαι τις οὖν οὔτε τό! στορε τό τὼ τι’ 
αἱ τἀὺ ὀσϊυοσίως πλαύϊιν μυϑογραφήσαν. 
θ΄ ἄϊτου “ὃν πρόπτομ» ὥς τ᾿ ἕξω Ξαλῶν οὖ 

Ὧρ᾽ ἀτλαντικῷ πελάγει τὰ πολλὰ οχϑι. 
ὥαε, τῶν λεγομδύων στόβὶ αὐτό, πὰ γοὺ ἷσο» 
ρούμανα ἐγγὺς ἰω κοὰ τόποις κοὶι ποῖς ἄλ΄ 
λοις τῶν σὰ ἐκέννου πσεπλασμβήων.. ὥςτε 
οὐκ ἀπίθανον ἐπτοίασε Ὁ πλάσμα, οὔτ᾽ εἰ τ 
νες αὐταῖς τε ταύτοιις ταῖς ἱπσρίαις πίΞδύ. 
σαντες οὶ τῇ πτολυμαθίᾳ πτόὶ πτοιμ τό. κοὰ 
“πρὸς ὑπλιεημονικας ,σσοθέσεις ἐτροψαν τίὼ 
ὁμήρου πτοίασιψ. (κα ϑιάστόρ κράτεις ἐκ ὃ μα“ 
λώτης ἐποίησε, κοὰ ἄλλοι τινες, οὐσῖ οὕτως 
ΕῚ ΄ » τ Ἁ 5 ͵ Ἁ 

ἀγροίκως ἐσίξξαντο τίω ἀιχείρησιμ πἰὼ τοι 
᾿αὐτίω, ὥςτε οὐ μόνον "ὃν ποικτίω σκατταν 
ψέως ἢ ϑερισσῦ δέκίω Ἐκ στάσις φὶ ποιαύτης 
ἀδιςήμης σδέβαλομν ἀλλὰ κοὰ τοὺς ἁψαμὶ, 
'ψους φὶ τοιαύτ᾽ς πραγματείας » οὶ μοακνο- 
μλύους σαΐλαβον . σωωπγορίων σὲ ἢ ἐσταν 
νόρθωσιψ Ἀ Τὶ τοιοῦτον πόρου εἰς πὰ λεχϑυν., 
πὰ να ἐκάνωμ; εἰσφνεγκέν οὐκ εϑάῤῥησῳν, 
"οὔτε τῶν γραμματικῶν. οὔτε τῶμ πτόρι τὰ 
μαϑήματα σϊεινῶμ οὐσῖεις. κα ποι μοι γε 
συκᾷ διυα ἂν ἀναι κοὰ συωκγορῆσας πολ. 
᾿λοῖς τῶν λεχθούτωμ, κοὰ εἰς ἐστανόρϑωσιψ ὦ, 
᾿γαγῶν. κοὰ μαϊλιστε εἰς τοιῦτι ὅσα πυϑὲ- 
ας παρεκρούσατο σοὺς πιςσύσαντας αὐ ἰθρῖ 
κατὰ ἄγνοιαν, τῶν τε ἑασόδίων τόπων» 
κοὰ τῶν πρῶσβόρωμ » τῶν σπταρῷ τὸν ὠκεα, 
νὸν. ἀλλ ταῦτα μδὸ ἰάδϑω, λόγον Ἐλον- 
σὰ ἔδιου κοὶς μακρόν, πῆς δὲ τῶν ξλλίμμωμ 
“πλαύες τῆς εἰς τὰ βαῤβαρα ἐϑνν » νομί - 

υζοι τις οὖν αἴτιον τὸ διεασάϑοι κατὰ μὲ, 
ρκ μικρὰ, κοὺ; δαυχεέιας ἀδιπλοκίω οὔκ 
“Ἐχούστος πρὸς ἀλλήλους κατ᾽ αὐ θάσίειων, 
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δίς εείαπι σπ}65 ΗΟ] ς (οςίο5, [τείρτον 
γ65 Ετίλπι Δ]! το 5 ἐγα ἀ{{{π γείεσγι,, ςο] οηίαπι 
ἐ Μεῖδπα πη Ηἰβαᾳπίαπι ἀεἀυχίης,  ἀσοπε8 
ετίατη (ὑδηταρτία ραΐτεπιτεηιΠ , 8 Ηίς ἐρίς, 
δχ αἰία8 το{π|5 εἰ ςτίριον, ΠῚ ἃ ΟΡ ἢ ςεἸ]απὶ 
εἴς, υἱϑς Απιεποτίς ἃ (οςείοσᾶ εἰ ΠΙίον 
τῦ ἐτπὶ {ἢ [τα Π 8 συγίστῃ τεπιεγαης, [πὰ ΑΙἤίςα 
αυοφῷ ογεάίάετε πΟη}1{, λα απο πιεύοα 
τοτῦ παάξίεοιεί, σας Αὐτεπηίάοτιιβ ἐς ρτ γος 
᾿ἰχαίς χαοηίᾷ Δ το ρε5 ΓΜ ]δατίταηία ἀςςο» 
Ια ἰπ οσσαπιπι ἐροζίαξες,Γ οτορῃασί ποοίτλῃ 
ἐπ] οὐ οἰΐγο5 αὐ ρξτεβ, σταπηζας τας απ 
44, π1Π|0 ἐπα ίσεητεβ ροτι» πες [οἰ ταί οἰτι5 
Ριορίογ αηπατῖ ρεπυγίᾶ μα τε5. Ε]ονῦ πατίσ 
υἱορίη Ογτεπαοιά!οζα ἐχιεηάϊζ. 17 ταν 
Ἰ,οτορπασί ποιηίπαηΐ, αἰ τετᾶ ἱπμα ἱτᾶτος ἐτε 
σίοπε ρατας ϑγετί ἰπα]ατα  εηγησς Ηλπά 
χη ποίγβ απ εξ, ροζιᾷ πος ραζΐο εὐγοσοπῆ 
ΨΙγίβί5 δυϊοίς ἀε(ογρ[ς , τ τηαϊτα ἀεν., 
ἰγίβί5 τέ αβ πιεπιογίςς ργοαίείς ἐχέγα Οο]. 
τηῆαϑ η Διελπιίςο ρεῖαφο αἰ ροίπετίς, (τος 
επίπι αὐ Πίοτίςί5 (γαῖ, πῸ πλαίτ αδίαπε 
δ ἀε]οςίς δέ ἀε τε αΐ5 ἃΡ ἐο ρεῖ Πσπιεπία 
ἐπατγατίϑ, σης πὸ ΙΟ σὲ ἃ Πα ροετίςα ἤσπ,ζ. 
ταῖσι ἐγατ, ἵΝ ες {ἰ αὐ Πίος σε πές ΠΠΠογῆϑ, 
δίταυείπιο ἐς πατίβ ἐρίπ5 σοσηίτίοηί, ΗΠοπς 
τίς ροο[ἢ δά ςοσηδίας (ςίείεε ἃς Ρεγίτία πγὰ 
τετί45 σοπιετίογαητῖ, Παοιπδτπο πη τας 
ἸΜαίοια, δί α5 φιυίρυίπι (ται εἴς, (Ουἱ 
ἀ πειὸ δά εὐ γυξἰςἐ ταῖς ἀρογεάίεπα!ί ὁρετίς 
ταιίοποπι δα πγίίει τ, αὐ πατς ἐρίσιι ΠΟ (ο[υπ| 
ευἱι 4 ἐοΠοτίς απ ηϊεοτίβ ἑηταν εχ οπιπέ 
εἰα 5 σεηοτίβ (οἰζτία σχεγαζεγίπι, τουτὶ ΠΊ ετίαπι 
ε05 αυΐ τας πεσοτίατη δτείσοτίητ, ἔαγή5 ασίτ8- 
το 5 {{Πς ςεπίεξαρτ, Ρατγοςίπίσην αὐτεπι δ 
σατοπεπλιε αταῖς [714 {π εοτιιπι τα ο- 
αἰῶ σοπέετγγε,εχ ἤ5 δαία5 εἰξ πεπιο, σιδητ, 
τ115 ἜΧίΠγί15, αἰ σγαπιητατίςατη αἰ πη τ ἘπΊᾶ 
τίςοταπὶ ἀςιιπηίηδ τεποῖε ργοπτιεαζαν. (τὰ Π. 
συδίη δά πογίιβ αὐυτὰ εοτα πιὰ! οἀί ἃ ὃ ρ8- 
ττοοἰηίπαι δ εὐτοτγίς ἐπιοηἀατίοηοπι  ἀποί 
ροπειηῃ! υἱάειαν, (πα 5 ρτατογτίπι ΄υίθ8 
Ῥγιμεαβ σιοίάαπι ΠΡ ὲ «τεάεπτεβ ἐγ γάτα 5 
εἰἰ ; χιοα ρεΐ Ιοςοτιμσι οςοίἀεητα τπὶ ὃ ἃς 
αυ!οπαγίσπι σηογατίοπομι δύ (ὐςεξαπί σοπ» 
τίπσίε, Οπτερῦπι μας ἰῃ ρταϊεητίατυση πλί( 
( ἑλείαπιιβ, σύρε ρας! τί (εγπιοπε ριο] 15 
χία5 Δ Πεύεη 4 ἔογεπε. (ταοοβ δαζεμ Δ 
Ῥαυθαταβ πατίομεϑβ εὐγαῦο5 ρογασταο, Πᾶς 
ςαπίαπι πα υἱέ, αυία ρατιαβ ἰη ρουίίοπεϑ αἰ{Ὁ 
{ρατί ἐπετᾶτ, « ἐπτροτία ρεΥ εἰατίοη ζατο οοπ 
τἀπιαςίαπι ἐπα! ςεπη τίη πιὸ σοαἰ εἰςειεξηΐ, ὃ 
ςοηίρίτατίοηςπι πέρ (ε πεαυδαιᾶ Παρογζε, 

ἀν 2 Ψηαε 



το ΔΎΒΑΒΟΝΕΙΣ 

γ᾽ ηάε οδιτὰ ἐχίογηαβ ἱπυλάεηι υἱγεβ πιρε 
Βες{ λό (ππο πος πετὸ ρεγ εἶδῖος [ρίτίταϑ, 
(υδά ᾳυίάςξ πιεῖ ΗΠ ραποϑ5 πιαχίπιὲ ἰδείτις5 
ἐχιεηάϊξ, ςἃ δά πεγίατ πδίυτα ἱπσεηία, Ὁ. 
ἀοἱάᾶ φιοῳ πιεητξ δάίπησοτοι, Νὰ ἐπυιαίοχεβ 
δίριαάοπες εἤεξε εἴταπὶ ἀερσεῦρᾶι, αἀ ρατιια 
Ῥιίηνᾶ διιάδοεϑ,πες ἀ{ ἱησεηπτία ασστεσίεραξ 
ἐλείποτα, εὔ ππασηᾶ5 ΠοΟπ αἰτε5 αυτίοςίεἴ- 
1.5 εὔραταίδεητ. 8. εηίτη (είς πλαταὸ ττατί τῸ 
1{{ΠΠπητ,πεῳ (Αγ μασίπξῇρες, πε Ρτία8 ΤῪ 
τῇϑ, Ρ]αυπιᾶ ἐοτ τερίοπξρει πιαίοσξ ροίεῃ 
τίαπι ἱπουτίαπείθι5 ἀεἤγαξαί (αΐετ οςςαίίο. 
ΪΝεφ Ὁ εἰτίς, χυί πᾶς ἀρρε!]απξ ΕΠ ετί, δὲ. 
σε Βειοπεβ, ΠΕ Ρίγατας Ν τίατῃ ον πεφ 8εύ- 
κοτίο ροίεα, πεφ [αἱ Ὅροι ΔΉ ΡΠ Πεαηἄς 
Ροιζείς αὐἱάίτατε ἀπςεραηξ, ἃ Βα ουηαπα ρῸ 
Ῥυϊὰς5 αὐσξάα ροξεητεία στατία ἀἀπειία5 ΕΙ- 
ἔραποκ, ρατιίς τί πιί ςΟτγα {{Πρι1128 οἰαἱτα 
τος ὈςΠΠ πλυτος ργοτγαχίς δή δηποβ, πᾶς ΠΟ5. 
τς {1105 ἄε!δς. ἀοπες ά δηηῦ [εγὸ ἀποεπτεῇ 
κοῦ αἰαῖ διηρ[ἐϊ5, πηίπετίοβ ἔῃ ροτείζατξ τεάς 
σετίτ, Δ ἃ ἐπ πίττα ἐρίτατ οὐἶδίβ ἐπατγαῦίοπξτε 
«εαπιι5. Ροίεα ἰσίτ!οςαῖα Αράετα εἰς ἃ (αν 
ἐῆασο πουα,ιλπι Ησαυ ΔΙάγαθ 4], (5 αυί 
Ἔδιςα Ηδηηίθ41{5 σεπίτον (πεςείδίς. Βα (ἀπὲ 
εἰξ εὐπατ ἐο ἰη τγαζει υὐδίἃ ροτεπεί(πέπηας 
τᾶ δί πυπηίπγίης εἰ πιαγογ γαόξαγα ἀφ ΡῈ 
«δτίτ πε ὃ ροσίαιῃ ςσπιοάίτζατε, δύ ΙΔςιῖ5 
ἀπγοσηίζαζε οὐπατίδίπια εἰζ, πες Πιέπι15 αὐ εί 
εΠοίβίοηίρυ5, ε χαίθιι5 δητὲ ἀἰχίπιιβ., ΕΠς 
δίῃ ργορίησαίς ἰοςίς Γεχαζε(5ίπτα (απε (α].. 
(λπνᾶτα, ἡ πάε ῃος εἰ ἀπιρ!{{5ἰπτ εἴ ἐπιρον 
τί, Πὰς ἀετός ὁ πιατί δα πχεάίτετταπεᾷ ἱπι- 
Ροτιζάτ5,11πε εχ ἱρίατερσίοης οτὰβ δα οπληεβ 
ἐχρουτδαίς, Εἰες πεγὸ ραγ5 πιατίτίπια Πίης υἱν 
΄αυς 44 ΠΡεγῦ πη πιεάδίο συποάδηιοάο ἱπιεγιαί 
ἴο ϑυςίοης Βαθ ει Πυπία δί είι5 ἐχσαγίστῃ, δί 
εἰυ ποιηίηίβ ατδ.1 αθίταγ αὔτ ἐ πχῦτο, σαὶ 
ἐπεῦβεπτί ςστίσιιιϑ εἰς ἀοτίο, δύ ἐ Μ]αίαςα ὅζ 
εχ πηηίποιθιι5 (αν Πα σίπί ]οςί5 ρεάο τ τὰ 
«0115» πη Ὁ θεὸ αυαϊτεν ἀ{{{ᾶ 5, ραὰ 
{ὑΠ8 ἃ (λιτπασίπε δι ΙΒ ετο Δ Πππέλιι5.πτοτ 
δασίοπεπι δέ (ὐλειΠσίπεπι ττία ΓΝ] {ΠΠ|πΠ{ΠΠ| 
{ππτ ορρίάι4. πΠατά ρτοςα! ἃ Πιιπιίης. Εχ ἤ5 
ς«εἰεθεγγίπγαπι εἰ Ἡ εππεγοίςορ ε, (4 εἰξ ἀΐαγ 
παίρεςσυ]α, ἔπ ἐχιγεηηίταις [λίαπα Ἑρμείας (ἃ 
«εἰ Ππὸ Πα εΠ5, Γεααεητί γε! σίοπε οὐἤτιηι, 
΄ἤπο ϑεζοτγία5 δ] γτὲ5 πηαυ {π|85 αἱα5 εξ τες 
ς«ερίαςαϊο, ἴΝΑπι πλιηΐΠίπηιπι εἰς Δα τεπὶ 
Ὀἰγατίς απ, ἔτει ρεγσοπηπο τππ|. παι σαητίς 
διι5 σπε!οησίπαιμι ργαί λη5 ργοίρεζειπι. 
ψοσοδζας δὐῖοπὶ ΔυτεηιΠιπι τα π]υ4πὶ [Δ 
Ὠίμηλ; ξεχκατίᾳ 5 Βα εης εοΠίοποο ἔσίαςεδ εχ 

ΦΕἘΟ ΑΚ ΑΡΗ͂. 

ὥςτε ἐκ πούον πεὸς τοὺς ἀδιόντας ἐξωῆον 
ἀδρνες ἐἰναε. ὧξρ σὲ αὐθασῖδυ', οὐ δὲ τοῖς 
ἔβερσι μάλισο ἐπίτενε, πτωσλαβοῦσι κοὶς 
Φ στανοῦργομ φύσει, κοὰ Ὁ μὴ ἁπλοαῦς 
ἐσάθετοι γα ποὰ λῃορικοὶ τῖς βίοις ἐγξὲ 
νοντὸ τὰ μικρὰ πολμῶντον", μεγάλοις σ᾽ 
οὐκ ἀδιλα βύμᾶνοι. οἷξῥε το μεγάλας κατα» 
σκόυάζεϑαι διωάμεις ποι κοινωνίας, ἃ 
γὼ σία συυαασίζεψ ἐβούλονπο ἀλλή» 
λοις, οὔτε καρχπόθνίοις ὑπήρξῳν αὖ κα“ 
σασρεψαῶε,, ἐπελϑοῦσι φέὼ πλάςίω 
αὐτῶν ἐκ πόδιουσιχς., κοὰ ἔτι πρότόβομ 
πυρίσις, ἀπὰ ζελτοῖς, οἵ ναῦ ἀελτπιθηρόσ 
κοὶ βήάρωνσι: πκαλοαῦπτοι,, οὔτε Ὅε λεοῖ 
οὐριάθῳ κρὰ σδῥτωρίῳ μετὰ ταῦτα, κρὰ οὗ 
σινδ Ἑπτόδοι διυαΞείας ἐπεθύμησαν μέϊ - 
ᾧνθ- ῥωμαῖοι ἀκ Ὅρ᾽ κατὰ μόβδη πρὸς τοὺς 
ἔβπρας πολεμὲν καθ᾿ ἑκάςίω οἵᾳ ταὐτίω 
«ἰὼ διυαςείαν, πτολαὺ πινα διετίλεσαν 
χόνου ἄλλοτ᾽ ἄλλους καταςσρεφόμϑνοι τί. 
ὡς ἕως ἅπαντας αὐσοχερίους ἔλαβομ δι. 

ακοσίοις ἔτεσι Ἅιεσθρ τι, ἢ μακρότοβομ. ἐς 
σανειμι δὲ δὲ σίῳ πόδιάγησιν, μετατοῦε 
σὰ πτοίνευ ἀβοῖψρα δὴν ὁ ἐαρχεσϊων ἡνία, 
ἰπίσμα ἀσαῆρούβα, τό οχσεξαμλίου βαρ- 
καν σὸν αὐνίβα πατόβᾳ,, ἰρατίον σπτολν 
σῶν παύτα πόλεων . κοὶ γον δῥυμνοτά 
σι, κοὶς τεῖχει πατασκόυχσμδύῳ καλῶς» 
καὶ λιμέσι κοὰ λίμνε κεκοσμπτοί , κοὰ “ἧς 
τῶν αῤγυρείων μετάλλοις πόδὶ ὧν ἐρήκα - 
μᾶν» κού τοίζθτε σὲ κοὰ οὐ “οἷς πλησιον τό- 
στοῖς στολλὴ ἡ ταριχεις . κοὰ θ᾽ (δῷ μέῖζομ 
ἐμητορέῖον τῶν μὰν ἐκ ϑαλάἥας τῆς ον τῇ 
μεσογαίᾳ. τῶν σ᾽ ἐκέθῳν “οἷς ἔξω στίσίμο 
ἡ δ᾽ φὐβονσε μέχρι τό βαρ Θ' σταραλίαᾳ , κῶς 
σὰ μεσόμ πως τὸ διάςημα ἔχει τὸν σούκρω» 
να σπτοταμὸμ» κοὰ τἰὼ ἐκβολίω αὐτόι, κοὰ 
στόλιν ὁμώνυμον. ῥέ δὲ ἐκ τὸ συωεχοῦς ὅ, 
φους τῇ σσόδῥκειμδύμ ῥάχει. τῆς τε μαλαϊο 
κας κοὰ τυ πόδὶ ζαρχησνα ᾿σαδῥκειμθύωψ 
σόπων., πόῤδατος τοεζῆ,, σσχραάλληλθ’ σίξ 
πως Ὅρ᾽ ἔβπριν μικρὸν δὲ διέχει τῆς ἔαρ. 
χοῦν, ἢ σόϊ ἔβηρΘ’ . μεταξὺ μᾶν ομἷ 
σ᾿ σούκρων Ὁ’ κρὰ τὰς καρχασῦν’, πρίᾳ 
“πολίχνια μαοσαλιωτῶν εἰσὶν οὐ ππολν ἄν» 
στοῦῳν τό ποταμοῦ, τούτων οἵ ὄλι γνω“ 
οἰμώχατον , τὸ ἡμόβοσκοπξον., ἔχον δὴ 
σῇ ἄκρᾳ τῆς ἐφισίας αῤτέμισῖθ- ἱδῥὸμ 
σφόύσμοᾳ πιμώμϑνον , ᾧ ἐλρήσατο ὅρμη“ 
σκοίῳ κατὰ ϑάλαπαν σόῤτώριθ-. δὲν“ 
μνὸν γαρ ὄδι κοὰ λμορικὸν, κά σζν σὲ ως 
σολλοῦ ποῖς πτρασλίουσι, καλέσοι σὲ δὲ» 
αύιομ γ οἷον αξτεμίσιον, ἔχου σισϊήρα δὐφυᾶ 

σπλησιῦμ" 



, τ ἢ 8 ἘΞ 
φελασίομκοὰ νεσιοΐχ, πλανασίων κοὶ πλουμν 
Βαρίαν, κοὰ λιμνοϑάλαταν «υδρῥκεμλίω, 
ἔχουσαν οὐ κύκλῳ ταδίων τετραποσίωμ, 
Εἶθ᾽ ἡ πὸ ἡρακλίους νπῶς Ἰσῖν πτῶς ἔαρχαν 

οὐνα, [ὦ καλοῦσι σκομβροαρίων ἀὴ ἣν ἅλι- 
στομϑύων σκόμβρωυ, δ᾽ ὧν Ὁ αξίσομ σκόυά 
ζετοί γαρον. ἐείκοσι σὲ διέχει Ξιαόεους κοὶ τίσ 

σαᾶρας Φὶ ἀαρχασῦνθ’. σπτάλιψ δ᾽ ἀϑὲ ϑάτε, 
ρα τόιρύκρων' ἰόντι ἀϑὲ τίὼ ἐκβολίω τό 
ἐβηριΘσαγοιύηου κτίσμα, ζ(ακαυθίων, ἰμῦ 
εὐνίβας κατασκώψας ταροὶ πὰ συγκείμε. 

να χρὼς ῥωμαίους » ἂν σὶδύπόρου αὐτοῖς ΕΖ 
ἄψε πόλεμον πῶς ἐαρχησθνίους. πλασίο 

δὲ πόλεις εἰσὶ, χεῤῥονησός σε, κοὰ ὀλέατροψ, 
κοὰ καρταλίας . ἐτ αὐτῇ σδὲ τῇ σχβωσει 
πό! βαρ’. σϊόῥκιοσα κατοικίᾳ. ῥέι σε ἴα 
βερἀὺ καντάώβρωμ, ἔχων τὰς αὐχᾶς ἀν με, 

σιμβοίας, σὰ στολλοῦ πτσεόῦον, σπταράλλησ 
ΛΘ’ τοῖς πυρίωαίοις ὄρεσι. μεταξὺ σὲ τῶν 
“τό ἢβηρ» ἐκτηροπτῶν, κοὶ τῶν ἄκρων τῆς 
πυρίώης, Ἐφ᾿ ὧν Ἰαηουταὶ τὰ «ὐχϑήματα 
στό) στοιιττηῖον γ πρώτα ταρακώρ ὄξι πόλις, 
ἀλίμα Θ΄ μᾶν, οὐ κόλπῳ σὲ ἱβουμβύᾳ, κοὰ 
κατεσκόνασμυκ τοῖς ἄλλοις ἱκανῶς. κοὶζ 
οὐχ ἁἥρν δυανοβροῦσα ναυὶ τῆς ἀαρχεσῦ - 
ν Θ᾿ πῶς γχὺ τὰς δῇ ἡγεμόνων ἁδλσϊημί. 
ας δύφυς ἐχαι. κοὰ ἐσῖν ὥςπτόβρ μηπηρόγτο, 

λιςοὐ φὶ φὴς ἔβαρ- μόνον. ἀλιᾷὰ κοὰ φὶ 
ἐκὸς τῆς σπτολλῆς. αἵτε γυμνήσιαε νῆσοι πῶ 

κέμβναε σιλησίομ. κοὶ, ἡ ὅύοσιΘ’ » ἀξιόλογοι 
νῆσοι, πίὼ ϑίσιν ὄύκοκρου φὶ πόλεως τωα- 
γορδύουσιψ.. δδατοδδονυς σὲ κοὰ ναύσαθμομ 
ἔχειν φησὶν αὑτίω,, οὐδὲ ἀγκυροβόλοις» 
σφόσμρα δύτυχοῦσαν. ὡς αὐπιλέγων εἰρη 5 
πον αὐ τεμίσίωρ!Θ’, τὸ ἡ σύμνταστε σῖ ἀξ «ε- 
λῶν, «σανίζωτοι λιμέσι μέχρι σϊδύρο͵ οὐπόῦ, 
ϑῳν σ᾽ "σφ τὰ ἑξῆς συλίμανα. κοὰ χώρα ἀ- 
γαϑὴ, τῶν τε λευτανὧν, κοὰ λαρπολαιη- 
τῶν, κοὰ ἄλλων τοιούτων μέλοι ἐμπτορείου, 
αν σὶ ὅδ, μκοσαλιωτῶμ κτίσμα» ὅσου τες 
“ρμακιοιλίους δεέχον πῆς πυρίιὑης σαχσῖί- 
ους, κοὰ τῶν μεθορίωμ φὶ ἰβκοίας πρὸς τἀν 

ἀελτικίω,, κοὰ αὖτῳ σῇ ὄδι πτᾶσα ἀγαϑὴ 
κοὺ σὐλίμλν Θ’. οὐτοῦϑα σὲ ὅδ κοὰ ἡ ῥοσ, 
πε, πολίχνιον εμπτορυτῶν. τινὲς δὲ πίσμα 
ῥοδέωυ φασι, καὐταῦϑοι δὲ κοὰ οὐ Ὅρ᾽ ἐμ» 

σπορείῳ τί αἤτεμιυ τἰὼ ἐφεσίων πιμῶσιμ, 
ὄῤῥοῦμαν σὲ τίὼ αἰτίαν, οὐ τοῖς πόδὶ μαοσα- 
λίαν, ὥκοαυ οἱ ἐμπορίποιε πρότόμομ» νησί- 
οὐ τὶ σγτροκέμενομ, ὃ ναῦ καλῶτοι σταλακὲ 
πόλις, ναῦ σῖ οἰκοῦσιυ οὐ σῇ ἀπείρῳ, διόπτον 
λις σ᾽ ὅθι, τείχει διωρισμῳήῳ , πρότόδομ 
τῶν ἰνόδικαπτῶρ τινεὶς πρσοίτους ἔχουστε, 

ΤΙ ν; 13 
Ρτορίησαο : ρα {45 εἰ ἰη{{Π|45. Ῥ] απ εἴϊαπι, 
ΡΙυπιρατγίαπι, ὃ 1 ἱπηποι πα] αλπι ἱπιπγίπεπ. 
τειη, σε (η ςίγουίτι εἰ Πδάοσγαπι σοςος. θὲ 
Βίης Η του ]ΠῈ5 ἐπί] εἰς δὰ (ὐατιμασίπεπιίρε 
ἐϊλη5, απᾶπ| ἃ (ςοπιδγογαση πη τἰτ ἀπε (ὰς 
Ρτοσιπὶ ϑοοπιργοαγίδτι ποςᾶτ, Ἔχ χαίρει σὰ» 
ταπὶ (ορτίπτιπι μος (ΔΠ Ἀπιεπεί σεπα εἢ )ςὅ. 
ἀΐτας, ΑΒ εἰ αὐτεπὶ ἃ (λυ μασίπε δ 4η5 11 
δ Κα αὐτί αἴτετο δαιςγοηίβ εχ αΐοσς )Δ641- 
Ῥετί ἐχίτιιι ρεγσεπτί δαστι5 οςουστίς, ἃ Ζα 
σὙπιῃῆϑ σοπαϊίτα: φυλτη ΕΔ ΠΡ] ςοηττα Ὁ 
τηληΐ ροριΠ{ σε ετα ἀίγεης, Ὁ Π| Ρηΐςί {ς ς 
σαπα! (ποτα ἱπςεπάίυπι. Ρτοχίπγος αὐ 65 
απ ΟΒειποπείας, (εαίγπ), (ατίδ] ας. ΠᾺ 
ἱρίο ΙΒ εγίτγα τα Γεγτοία ςο]οπία, ἵ ΑΡίτις 
δαζςεηι [ΒΡ γι5 ἃ (ὐδηταῦτί5, ἐ πχεγία ες οὐ Πα 
Ῥεης,ΡεΥ πα σΠΠΊ σαι ρΡΟΥΠΠ| ρδςοίμπι, ρατὲ 
(ςπρεῦ ἐπτούι4 0 ἃ Ργγεηαίβ ἀ{{{4π5 πιοητίν 
Ῥα5.[πιογ ]Βετί πετὸ ἀεβσχίοηςε δ ἐχίγεπιαβ 
Ῥγτεπαί ρατίεβ,ἃ ασαίρ5 Ροπηρε πιοπαπιζ, 
τὰ ΠΧὰ ςεγπιηταγ, ρτίπια εἰς αὐ 5 Τἀτασο,ροῦ 
τι ζατ5, (η πὰ ΄αοάαπι{τ4, (ὐπτεγῦπι ίπ τε - 
[{πυϊ8 ἑἀοπεὲ σοπηρατγαΐδ, Ὁ πγίπιι8 μᾶς το» 
Ρεΐϊατε χιᾶπι ατῆασο ετί5 ργΟδ 5 οὐπαία, 
Αἀεχείρίεπαα5 ἐπίπι ρυίποίρεπι ρεγερυίηαι 
τίοπε5 ἐστεσίέ παία, δί ΠΟ ίπίγα ἰδεγυπιτηος 
ἀὸ, (τ ετίαπι εχίγα ἰατὲ, ΝΜ] εἰγοροἹ 5, 14 οἵ εἰς 
πὐτατᾶ πατεῖ εἰς, (γπιπείίας ετίατπη ἐπία ας εοῖα 
ττὰ,Οη Ϊοησ εξ ίασξητζεβ, δί ἘΡοίας ἀΐσηίτατα 
Ρταίτδηϊεβ, ορρουζαπαπιυθί πταπι οἰϊξααι, 
Εταιτοίπεπεϑ αἰ εἰ Πατίοπειι εἴς αἢίγπιαῖ», 
(οίε 415 ἀπο τί πο δάπιοάππ) ςοπιπιος 
ἄληι,Πςυτί ςοπίτὰ 4{Πετεη5 Δτιειηίοτυ ἐπα 
αυίτ, Μηίμπετία αὖ (ὐο!ᾶηί5 Πυςυίημε πηδείτί. 
πᾶ ἱπιροσίαοία εἶτ: ἀείποερ5 αὔτῃος ἐχίοοο 
ςΟπιοαί5 οὐπαία ρουταθι5, σεῦ σι Ροηί« 
ταῖς ργαςο 5 1, εεταποτῦ δί ἔ αὐτοϊετατῦ,4. 
Ποτᾶςρ τα! υἱῳ δα Επιροτία. ΠΙᾺ εηίπιεῇ ἃ 
ΜΑΙ ΠΡας καἀϊεκτ, ἃ Ῥγγεπαίβ πισείθις 
{ἰλ44. πη|].1111 1ητεγαδ]ο, ὃ ΕΗ ρᾳηία Ππίθι5 
δὐἀ (4]Π{8 α{ᾶ5.Π|ς εἴτ αὔτουπίπεσίι τγαέξιια 
ἀστογ δέ ροσίσαπι σοπιπτο ταῖς ργείζαπδα 
ἘοίπΙοςο  μοάορε ορρίάυϊυπι εἰ ἔπιρου 
τίεη!π|, 40 ἃ Ρ] ετίᾳ ἃ ἐ Ποα 75 ςοπαίτ 
πΠ-τταάσπις Εἰ ἢ ίς εἴ ἰη Ἐτηροτίο θείᾳ 
πᾶπὶ ἘΡΠοίϊΔπι εχίπιία πεπεγατίοης σου] υηζ- 
Ιπτέρα5 ΝΜ] α(βΠ Ἐπί Ριι5 μαΐι5 ςαυίατη ἃΡ 6“ 
τίεπλι5. Πα ίΑ πε δαζεπὶ ρα Ἐπ ροτίςπ- 
(ε5 ΡαΠΙΠΑπὶ συσπάξ Ορροίτ ἐμ π]4π|, 4 Ὧπὶ 

. πᾶς Ραϊξορο!ίη, (4 εἰξ υτϑὲ αετεγ ποπιίπᾶε, 
Βοος πετὸ τξροτείη ςστίπεεί πΠαρίϊασυϊα ροίπε 
τε, οροΙ  ς εἰς ἥπατα πλαγι5 ἀτα! ἀ{τ, αἰείπος 
δηίςα ΄υοίᾶ εχ ἰηἀίςετ5 πα 5 ἱπαιμ!η 05. 

ὯὩ 4 ααυὴ 



ἐξ: δ ΤῚΝ ΑΓΒ ὍΝ 5 
ααΐ εἰΠ ρεύ ἔς {ππΊ ἀσείεηῖ γεπιρυ]σαπι, 
ςοπιαιπία τἀ πη ςη Πα ογῈ πγοσηία στ (γκε- 
εἴ5 τῖεῖα στατία ΠΟΙΠτόγσης. Ποες ἀστεπι ἀρ]! 
εαῖα Πιπτ πη ίο ἀϊτίπηεηςς πγυζο, τε ρούς (Π 
ἀερτοςεάεητο, ίη εαοηὴ οἰ τατ5 σα εγπᾶς 
[Δ ςοππεπείπητῖ: συ ἃ δέ ἰῃ αἰ 5 πυυ]τίβ ειο 
πίτ, θαυ θατίβ δέ (σγοςίϑ [ςσ θῈ15 πιίχτίπι τε, 
Ρετγατίβ, Ργαιοιιμτ τεγὸ ἀπηηῖ8 ἐχ Ργίεης εχ 
ΟΥΐςπ5.. σπ5 Πυίάεπη ἐστε ο Βιηροτίεηί, 
Ρὲ5 ροιῖαπι εἤίείς, Ἐπιροτίεπίςβ ἐστεσί ςεἰτ 
«ἃ ςοΠΠσεπάα πα ορτι8 ἀσαπηε. [Πτογίογ ΠῚ ἃν 
σταπη; οὐπὶ 4] [ἀγ γεσιιπι, ταπὶ ποτὸ ἰραττί ἕετα 
ςεπιαρεης. τ ποτὸ ἐπα Πέοσ εἰξ ας τεπυίβ, 
ἐυποῦπι ργο  πείτ,αί ετία πὶ [ππσατίπ| ςαπηρῦ 
ΔΡΡΕΙΙ ζει, ΡΙετίῳ αἱείπτα5 Ργγεηδεί πηοτίβ ραγσ 
τε5 τς Δ4 Ροιηρεΐ Ττορἤ5 8 τεηζί, ρεῖ ας 
ἐχ [τὰ]1 4« ἱπτοτίογεπι Η Πραῃίδπι ρεγσεητίν 
διι5, ἱτεῦ εἰς πγαχίπιχο Δα Βατίςαπι, Ηας υίὰ 
πὰπς αι46 πηατί ρτοχίπηα, πᾶς αὔτ] σίηηιπα 
τεααϊίτιτ ρεαίογτίπι υδί (ρείλε οςςαίσπι. 1) 
εἰξ αὔτ᾽ Ταταςοηζ, ἃ Βοπιρείαῃί5 πιοηΠπΊεη, 
εἰ5 ρεῦ [αποατί ςαπηρ, δ Βεττεζοπεβ, δύ Μὰ 
ται ῃοπίπαι, (( εἴς [Ὀσπί συ] ατί, χαξ ἃ παίςει- 
εἰρι5 ἰατἐ ποπίςυ]5,, {ἰς 1 Αείπα [πιστὰ πο οί" 
τᾶι. [είης ἐχ Τ᾽ ἀταςοης δα τγαίεζὶα [ΒΡ εὐ ἀπὶ 
Ὡίς ρει εἰίται Γεττο Πλπ|.Πίπο ρεῦ ϑασαητ 
ρΡειδιυξα, δ υὐεϑειθίη, [πὶ ἃ πιατί ἀ{(ςς 
ει, δύ Βρατίατίο ςᾶρο, φυί [σας δ αἰτευ! σα 
τι 5, (τα ὃ ἱρίς ϑρατγιαγίαϑ ρρεῖ δῖ, (είς ἀρ ρ!ΐ 
«τ. Ηἰς δᾶτ δί ἐραςίοία5 δί ἀηιατᾶ ἐπαίσεηξ, 
ἐπιρ ςατ ἰρατίο ἑπης ργοογεαῖ, σιο ἡ Δ4 ον’ 
πη 68 οὐάβ. ροτ(δίπηπι ἐπ [τ4}{8 ἀευςε τ, Απν 
τεᾶ πγεαίπηι ρεΥ ςαπιρυπιὶ ατῳ Ἐσεϊαίϊαβ τᾶ 
ἐρίλπι δύ Ιοποίπααπᾶ δ αίρειᾶ εἴς ςοπτίησε- 
Ῥαι Νυποαῖᾶτ δά πιαιίἰπγᾶ ἑατία εἴδ, [αποαιία 
ταητππλπιο ἀο διιίπσεη8 ςαπηρῦ, Δ“ ἀζῷ ρεῖ 
τεπ της 4ιὸ ρτίον 14, δα ΟἸαοπεπι(ςΠ τες 
δι ΟΡιϊςοπεη, ρεῖ 7185 δ δα (ὐογάυθαπι εἴ 
«4 (Ἰλάδ5 υἱα ρεγάπείξ, ΄αο ἄπο ἀπρ ἐ5ίπια 
ἴχητ ἐπιτροτία. [ας αατεπὶ ἃ Οογάπρα ΟΡ Ϊ 
ςο 44, εἰτοίτεν κ κ. ΔΒ τεγαπι (πε ίςτίρτο 
τίρυϑ τγταδίταπι εἰς, πα τεπι ὁ  οσια ΟΡ, 
ζςοΠοΠΊΨ 1: ἃς Χ Χ ἐἰε ρετπεπίε ίη τὰς 
{γλ. {ΠΔ4 (δ. 4ππ|εὸ τεπηροῖς ἔπεγαπι, αυο 4 
ἹἱΜυηάαπι ͵ατγίεπι ςοηπίειτατιδ εγαῖ. Ἴ οτα 
αὐυα ἐεο τεπιροῖε ἔπετας ἃ (ὐο ππηηΐ5 α( ΗΙ, 
ἐραηία: (ΠΑ]]Π!5΄χυς τε πιίπος πιατγίτίπτα [115 
ἐπ5 σεπεῖίβ εξ. δαρεῖ δῆς πετὸ Πίμ5 πτὲ- 
αἰτειταηοι5 ἀρεῖ. 5 ἰπηπαπι, ααΐ ἰητεῖ Βγ“ 
γεηβο5 πιοηςα5, ἰατα5. 7πε ἰερτεητιίοηκίε υἱν 
΄πε δά ϑαῖγτοβ εξ, ἀποθι5 πιαχίπιέ Πηί-ς 
τατπιοητίϊιι5. Ε' αυίδι5 απὰ5 Ἐς αα τον ἃ ΡῪ 
ἵεης αἰ{85) ργοπποίτ  (δηϊαρτίβ ἐχοχίξ5, 

« ἙΟΘΟᾺ ΑΡ ΗΥΊ, 

οἵ καίπόρ ἰδίᾳ πτολιτδυόμαναι, κοινὸν ὅμως 
σπόρίξολομ ἔχειν ἐξούλοντο σπτῶς εὐ Ἑλλίωας 
ἀσφαλέιας χάοιψ. διπλοωῦ δὲ ὅδ», τάχει μὲ 
σῳ διωρισμδύῳ. Ὥρἷ χρόνῳ σ᾽ εἰς τοὺ τὸ στον 
λίτδυμα συμῆλθον μυυτόψ τι, ἐκ τε βαρθο, 
ρῶν κοὰ ἑλλίωικὼν νομίμων, ὅστθρ ψιοὰ ἐπα 
ἄλλων πολλῶν σύωεβῳ, ῥέ δὲ κοὶ ποταμὸς 
σλασιομ ἐκ φὶ πυρίώας ἔχων τὰς αῤχὰς , ἢ 

σ᾽ ἐκβολὴ λιμίω ὅξι "οἷς ἐμπτορέτοας. λινουρ 
ἐ δὲ ἱκανῶς οἱ εμττορίποιι, χώραν δὲ τί με 

σύγαεων ἔχουσί, τί μὰν ἀγαϑίω, τίἰὼ σὲ 
αταρτοφόρου, Φὶ ἀλρεσοτόβας τὸ ἐλάας διοίσ 
νον. καλοῦσι οὲ ἰουγγαρίου πτσεότορμ.. τινὲς σὲ 
κοὰ τῶν Φὶ πυρίώας ἄκρωψ νέμοντοιε, μέχρε 
ὧν αὐακθεμάπωμ τό σπτομπηΐου, σ; ὧν βα δὶ. 
ζουσιῳ εἰς τἰὼ ἔξω κωλουμθζω ἰξκοίαν ἐκ φὶ 
ἐπαλίας . κρὰ μάλισι τίὼ βαιτικίω, αὕτα 

᾿ ἡ δοῖὸς, σπτοῖΐε μὰν πλησιάζει πὴ ϑαλάτ, 

σης ποῖ σ᾽ ἀφίφηκεν κοὰ μάλιστ οὐ ποῖς 
“πῶοϊασόδαν μόβδεσι, φόῤετοι ἀϑὶ ταρακῶ- 
να, ἀπὸ τε ἣν οὐαθημάτων τό! σπτομπτπίου, 
σκ πδιὶου γγαθίου πεδίου, Εἰ βεόρων, κοὰ 
“δὶ καραθωνΘ’ καλουμϑύς ποεσϊίου τῇ λατέ 
νη γλώπμ, φύοντ᾽ πολὺ τὸ μαβαθον, ἐκ 
σὲ ταρακῶν Θ’ ἀϑὲ τὸν στόρομ τό ἔξερ(-» καα 
σὰ σϊ δ τώοσαν πόλιν, γὐπόνθῳν οἵα σιεγοαΐ» 
σου κοὰ σετάξι Θ΄ πόλεως φὐεχθᾶσα, κατὰ 
μικρὸμ ἀφίσοτοι φὶ ϑαλζήαςς, κοὰ συναΐα 

σῆει Ὅε᾽ ασαρταρίῳ,ὼς οὖ ἄλιοιοινοιῦτι τς 
λουρβύῳ πσεοϊίῳ, ὧδ» σ᾽ ὄξι μεγα κοὰ ἄνυ“ 
ὅῇρου, τί σιοινοπλοκικίμ φύον ασαξπγῦξα 
γογίω ἔχουσαν εἰς στιν τος τόσου κρὼ μάλι 
«εἴ εἰς τίὼ ἐπαλίαν. πρότόμομ μϑν οαὖ σΐᾳ μὲ 
σου τό πεσῖίου κοὰ Ἐἐγιλάσας »σιωέβαινον 
ἄναι τἰὼ ὁσὶὸν χαλετοίω κοὰ ππολλίω, ναυὲ 
σὲ δὶ τὰ πὼς ϑάλχαἥαν μόβν ποεποιήκας 
σιν αὐτί, ἀὐνψαύουσαν μόνου ττδὶ οιοινοαῦ» 
“Θ- ἐς ταυ, κοὰ τείνουσαν τὴ πο τόμᾳ τὸ 
“ποδὶ λάσωνα κοὰ ὀδούλκωνα, σῖ; ὧν εἰς τε 
κορσϊυβίω, κοὰ εἰς γάσϊειρα ἡ δσϊὸς τὰ μὲγι- 
ση ὥεμπορίωψ, διέχει δὲ δὶ κορσϊύξιις ἡ ὁ- 
βύλκων πόβὲ τοίακοσίους σιχσϊίους. φασὶ σ᾽ 
οἱ συγγραφᾶς, ἐλθέ κοὰ καέστερᾳ ἐκ ῥώμης 
ἕσῆᾳ κοὰ ἐκοσιυ ἡμόγιαις εἰς τἰὼ ὀξούλκωνα, 

κοδὶ Ὁ «ρα τόπεονμ Ὁ οὐτοῦϑτι, ἰὠϊκα ἐμελ. 
λεσυυάσηειν εἰς Ἂν πόρὲ “ὃν μοὐνοϊων πόλε 
μον. ἡ μϑν σϊὰ δαλία πᾶ(ᾳ ἡ ἀκ «ελῶν μὲν 
κι Φὶ μεθορίας Φὰ ἰξήρων νὸ ἀελτν, τοιαύτη. 
ἡ σὶ νωδῥκειμδύν μεσόγαια, λέγω σὲ Ἄ φύος 

δ τε πυρίμμαίων ὑξῶν κοὰ φὶ πτωσαρκπίου 
πλδυρᾶς μέχρι σαύρωμ, σϊνοῖν μάλιστ ὕρεσε 
διορίζετῦ, που ἣν σὲ Ὁ μλὺ τἰδαλλσλόμ ὄξι τῷ 

πυρίώμ, “ἢ αῤχίω ἀπ δῇ ἀαντάθρων ἔχου» 
σιελόυ τίὼ 

Ι 



ΒΕ 

πιλόὺτίὼ σ᾽ δὲ Ἄ κὔ ἡμᾷς ϑάλααν,κα 
λοῦσι ἢ ο» ἰσϊσξεσῖα. ὁ πόρον σῖ ἀκ Ὑ μέίου» 
διῆκον ἀϑὲ ἢ σϊύσιν, ἐκκλίνομ ὃ πτῶς νότομ, 
κοὰ δ ἀὴ «ελῶν ἡδαλίαν, ὃ καταρχὰς μὼ 
γιώλοφόμ ὅδι νὼ ψιλόν, δε ξεισι ἢ ἃ καλούμε 
νοῦ απσαρταριου πασεσίου. ἀτὰ σιυάτῆει Τρ 
δουμῷ τῷ τοαδῥκάμλίῳ φὶ τε καρχησὺνίας 
κοὰ πόδι τίὼ μάλακαν τύπων. καλετῇ δὲ 
ὑρύασεσῖα. μεταξὺ ἡὰ σῖη πυρίιωκς κοὰ δὶ 
ἰσυυβέσ'ας ὃ ἔξπρ ῥέ σποϊαμὸς, δάλλαλος Φῖς 

ὄρεσιν ἀμφοτόβοις, πληρόμλνΘ' ἐκ δὴν γὐτόϊ 
θῳν καταφόλομβνων σπτοταμών, Οἱ δ᾽ ἀλωμ 
ὁσία ἣν. ἀϑὲ ἢ τῷ ἔδκοι, σόλις δὴ κρισάραυν 

γύσα ἀαλεμϑύν, νὰ κελίᾳ ἀχηθικίᾳ τὶς, ἔχε 
στε γεφύρας λιθίνης διάξασιμ, σιωυοικᾶτῇ δὲ 
«ζ(οὺ πλειόνων ἐθνῶν ἡ χώρα, γνωοιμωτάτου 
σὲ τόν ἣν ἰακκητωνῶν λεγομῆύς, (ὅδ 4. αρ- 
ξόιϑὴ ἀκ τὶ ἥδορίας φὶ 5] τὼ πυρίωψῳ εἰς 
πὰ πεόίᾳ πλαταύετοα, τὸ συυάσηα τοῖς πε 
οἀἐλόβσίαν κὦ ἰλεόσκαν χωρίοις, τοῖς Σ ἰλδὺ 

γοΐρο πολὺ ἄπτοθῳν  ἐθαρΘ’, οὐ" τοῖς πό 
λεσι ταύποιις. ἐἑπτολέμᾳ τὸ τελόυταῖου σόβ’ 
σώρι θ΄, νὸ γν καλάγουρι οὐασκώνωμ πόλ4; 
κοὰ φὶ τἰδαλίας οὐ ταρακῶνι, τὸ ον Ὅρ᾽ ἦμε 
ροσκοπτέιῳ, μετὰ τέ ἐκ κελτιξήρωγεκσω- 
σιν. ἐτελσύτα σὲ νόσῳ. κὺ πόδι ἐλόῤσϊαν ὕςε» 
ρον ἀφραύιθ- κοὰ πεβηϊθθ᾽ οἱ τόν πομποΐου 
Ξραταγοὶ κατεστολεμηβασαν κσο καίσαρος 
πόιϑεῦ. δε ἐχᾳ" ἡ ἰλόροϊα Ὁ μᾶν ἴξερος, ὡς ἀϑὴ 

σλύσιυ ἰόνὰ, «τεδῦος ἑκατὸν ἑξάκονταγταρακῷ 
νος ὃ πῶς νότου πόδὶ ν᾽ «πρὸς ἀβῤκτου σὲ δ, 
σκας πυρντάκοσιος τεοσαράκοντα, ας ταν 
σὲ δὴν ὁρῶν ἡ ἐκ ταρακῶν Θ΄ ἀδὺ εἷσ ἐδάτας 
ἀϑὲ τῷ ὠκεανῷ οὐζσκωνας αἷὺ {5} πτομξιαί» 
λωναᾳ , τὸ “ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ ὠκεανῷ ἰσϊαύπίαν 
πόλιυ, ὁσῦς δὴ στχδζωμ διοιιλέων τεπηοχκοσί, 
ων, πῶς αὐτὰ τὰ “ἢ ἀκουϊτανίας ὅρια νὴ 
ἐῤκοίας, ἑακκαταν οἱ σ᾽ εἰσὶν οὐ οἷς τότε μὰν 
σόῤτώρι Θ΄ Ἑσπτολὲμφ πρὸς σπομπηϊον, πόρου 

οὲ Τ᾿ πομττηΐσ ἱϊὸς σέξιος, πρὸς αὖ καίσαρος 
σρατηγός. σαόρκάτρῦ τ ἰαυσιτανίας πρὸς 

αὐ κῶν Ὁ Φ ξασκωνωμ τένος, ν᾽ ᾧ πόλις στομ 
πίλωμ ὡς αὖ στομττηϊπολιρι αὐ 5 φὶ πυρή 

νης τὸ μὰν ἰδκριπὸν πλόύρόυ, ἄύσϊῳνα)οόρν ὄξι 
“ταν Ῥσϊαπτῆς ὕλπονὸ φὶ ἀαϑαλᾶς, τὸ ὃ κτλ 
ἄκου ψιλὸυ,τὰ δὲ μὶζχ πόδιξχ4, ἀαλὼς οἰκῶν 

δας διμνα μδύσς αὐλῶνας. ἐχοσὶ σ᾽ αὐεξὺ κεῤ 
ῥαϊανοὶ αὶ πλίορ Τ᾽ ἰθιοικδ φύλου, ν᾽ οἷς πιδ)' 
νας διῴῷοροι σου πίθον πταῖς καυϑαρικαῖς 
φὐάμωλλοι, προίρσομ κα μμικραὺ Οἷς οὐθρώπτοις 
ἡ δέχοσαε, σωδῥθαλλονζι Ὁ “ἢ ἰδυυξεσῖαν, ἡ 
πελάξπρίᾳ, ϑαχρῆμα πολλὴ ὦ αὐώμαλος. ἃ; 

μδν σλίου αἰτὸ ὅδ) βαχὺγ νὴ ποταμόκλυσομ, 

ΠῚ ΒΥ ΤΌΤΟΆΘΙ 1: 
{η ποίέγο αὐτεηι Πηΐε ρεῖασό, [ἀρ εἀά4 ποςί 
τδῖιι8.. Ἐκ εἰ ἐπ ττ5 ἃ πηεαίο ίῃ Οσςαίμπι ρετπιε- 
δῖ, ἀςο!πᾶ5 ααίά ἐπι ἐπ αὐήξγιιπι, δι “τι ἃ σῸ 
Ιυπηπί5 ργοτεπ 5, ΗΠ σπετὸ πυ 15 ἂς τοΠι5 
αὖ ἰηίτίο εἢ {ΠῚ Π}115. ΡῈ { Ρδυταυ ἜΧΟΙ ΠΊΕ ἢ 8 

ςἀπΊραηΠ1, ΔΙρΡρΡΙ σατῖν αατειῃ (υἱοὶ (πρ εγ Οακ 
τπασίηεηι δύ Μαῖαςς τεσίοπίθιις,8έ τοίρε- 
ἄα πουηίηδίαγ. [τοῦ Βυτγεποιι ὃ [ἀπδεάλπι 
[δε Πυυσία5 [αδίτατ, ΑΒ δηιϊσοθ5 εχ Ξῆσο 
ἀπ έξι5 πιοητίδθιι5, ὃ Πιιζείδιις ἐχ ἢ 5 ἀπὶν 
ῃίρυ5,4ς το  χαΐ5 τείετταν ασῖ5. Δ ΠΡεταπι 
αὐτῇ ἐχίατ, Δυσαίζα (ρίατία ποοίτατα, δύ ςο]ο 
πίλ φυσ 1π| ςεἰία, πα 5 ρΟτίβ [ἀρί ἀεἰ απ. 
{τα πλ. (τὰ σοπιρ! υὐήδιι5 Παρ ίταταν σεητίδιι5. 
ἐσυίδιις ποθι Π{{δέπια [ςςεῖαηα ἀἰςίξ, ΕἸας ἃ 
Ῥγγεποβ ΓΔ οἰθ 118 πος Πποδπ δ, ἐπ σαπτρῸ 8 τηΐ(9 
Ιατίιι8 ἐχιεηάίτιιν δί Πεγα ἃς ᾿[εοίςος [ἰετος- 
ταύαπι ἰος 5 αὐϊπησίταγ πο ργοςα] ἃ ΙΒ ειο. 
(υίθιιβ ἰη ορρία 5 δειτοτίιβ ραρηδϑ σείδτα 
ΕΧιγεπηλ5, δίῃ Ν᾿ αίσοπιιπν ατρς (ὑλίασιιτί δ 
πγατίτίπλα Τ᾿ τα ςοηί5 ἃ Πεπιεγοίζορίο, σἰιπὶ 
ἐσεϊεθετίς ξαϊεε εἰεόθις, τδὶ αἀπετίᾷ τ. 
Ῥῖαβ παεταάίηε ἀσπίσι ορής. Δα Πεγαά 
πιεῖ ρο εείουθ 15 ἀπηΐβ Αἰταπίι δ Ρεῖγε- 
{ι5, θοπιρείαηί ἀπέξοτε5, ΑΡ ἀΐαο (πκίατε (ας 
ΒεΙ]ατί ππέτς. Γαι Πεγάα ΔΡ]Ρετο τεπά επιί- 
Ῥαϑ η οςςαίπηι [{44,,(, δ τι «ἃ Τἀγάσοπε δὰ 
τοπὶ δά Αἰπέτυπι εἰτοίτεν ξα . Ὁ Ὁ Ο οι, 8.1, κ. 
Δα Δαυϊοηξ πετὸ [τας {24.Ὁ. δί πὶ τ,, Ρεκ 
Ποίοε τηοητῖα8 εχ Τ ἀγάςοης Δάροἤεεπιο δά 
(ὐεεαπύπι, Ν᾽ αἰίςτοποβ ίαχία Ροσγηδίξί οποῖη εἴ 
[44 πυίλπι υἰσίηαπι Οςεᾶπο τ, τα εἰ ἢ λ΄, 
τἍΠ} ἀπο τι5 ὃζ τος ς. δὰ Δ υϊίαηίς ὃ ΗΙ.. 
(ρᾳηία ςοηΠπηία; ἰαςοειαηί (ἀπείη αίθιι ἐὰ 
τεπτρείξατε δειτογίιβ σὰπὶ Ροπηρείο ΒΕ] ρος 
ται. Ροίξεα ποετὸ Ροιπηρεῇ Η]έας δεχεας δ- 
πιετίας (ὐπείατί5 ρτοείεζξοσ, ϑαρτα ἰΔςςείαποβ 
δἀ(ερτεπιίγίοπεπι σεπϑ5 ίποοΐίς Ν᾽ αἰςοπαπη, ἔτ 
συ Βοιηρείοη {τὰ εἰξιαεἰατί ΡοπηρείοροΙ 8. 
Ῥγεεηῃεβ πειὸ ἱρίτιι5 ΙΔτιι8 ἑη ΕΠ Πραηίαμη τεσ 
σεηδ,ςοπίταπι εἴ υαγῇβ αὐ οτίθιιβ, πηατετίας 
ταυἰτἰεπαίης͵ ὃ (υς [οπυρεῦ υἱγεπ5 σειπιίηςτ, 
αἰτογαπι αζειι (14}}ΠὯπ| ρεζέαπ5., πιά οσ 
πιηίπο,, Μεάϊα πεχὸ Ιοσα ςοπιια!ε5 σοηίί 
πεηΐ, 185 εηαεητζεβ σαϊζοτεβ Παδίταμτ, μ8 
πιάπι τηαχίπια ΕΠ ραπίς παιίοηΐς ροττίο εὐ 
τεῖαπί τεπεπῖ, ἃ ιίδι5 απ είλιν Ρεΐηας 
ςοηδίσηπταν,, (ὐαπίαρτίςί5 ρεγασᾶπι Ππις8, 
ΡΙοσεπίτπι Πποη πιεάήίοογεπι ποι ηέθι5 εχσ 
Πίρεπτιςβ. Ψί πετὸ ἱπάυδεάδηι τεαηἤετίβ, 
ἐ υεΠίσίο (εἰτίΒετία ἐτεηιεης ἀΐίρατ οςς 
οαττίε, Γίαφῃα {Ππ|π8 ρᾶγ5 ἱπευΐία δ αίρε. 
1.7. ὃ Πυιμαι θυ ἱπψημβλιίοηίρι}5 παίξα, 

ηὐοᾷ 



ΦΥΕΒΑΒΟΝΙ5 ΘΕ ΟΘᾺΆΚΑΡΗ, τα. 
αυόάρεοιπος Δη45 ἀείετίαν, δ Τάρσιις, δί ἄς 
ἑποερ5 Πυπιίπα ρ᾽ υείπτα, αυος πη Οοραίαηι ἐγ 
ἐὐπτρᾶς Οςελη απ, οὐ σίπεπι εχ ἔθ εὐ ἀστίς 
δαϊεπτιία. ϑποταπιυτία5 ργαῖεγ Νυπιδη. 
είλτι, οὐαπιί ϑεγσιιητίαπι συγτίς, (αεετα Βα- 
εἰ5 εχ Οτοίρεάα οτίεῃδ, ρεζαστίυπι Οτεϊδπῦ 
Πυϊείη Βατίςαπι. Εἰ τεσίοπε δυζεπιερεζιτίον 
τιίβ Βεγοης5, (εἰεθ τίς ργοχίπιί δ (δια τίς 
(ὐοηίίςίς5 Βαϊ ίταηι, δύ ἐρῇ ὁ (ΤΑΠ τα τγαηίπιίς 
φστδιίοης οττί, ΕΟγ πὶ τ 5 εἰξ πανία, ΠΡ ετέ 
τταπίτιπι πιά, Τοπίπηςξί σης δ Βαγάγίτίς, 
αυίπυης Βαγάγαίί ποςἥταγ, ΔΡ οςοαία Αἴ 
165 αυἱάαπιίσης, δ εχ (αἱ αἱςίς αἰίχαί, ατααε 
Μναςςκίς, Ν εἰἰοηϊΡυκί» 8 ( (ὐαγρεηπίδηίβ. ΔΒ 
Αυΐτο πετὸ Οτεηί, δί εχ Βαίξεταηί5 αί- 
«ὐπφῳ Οτοίρεάδιη ἱποοίππε, δί εχ [ἰτιΔηί5, 
δά οτίεητεπι δυΐεπι! ἀπδεάα, Οαπι Οεἰείθε 
εἰ ΡΠ φιλαάτί τί ραττία ἤης, [οττίδίπιί δή οὐ 
τῷ δε πλετἀἰζίαηι, (ὐευταςί ἡ Οαερεπίαπος. 
ρετιίπεητεβ οητεξῷ Ταρί. Εογαπι ποθ (5 
τη ςἰυἱτα5 εἰ ΓΝαπηδητία, ηϊτος ἐπ δ εἴ1ο ( εἰτί, 
δειίςο, φαοά Αἀὐπειίι5 ἕο, ρορυϊᾶ σε εἴς, 
αἰττατζεπὶ ρτορσία οἰϊεηίδυίς, σοὶ υἱςεί πᾶ 
Ρειάυτγαυίς δή ἀπηῦ, ΟΟΠΊρΙυτε5 ἐπίπι ἐχεύοί 
{5 οὖ ἐπηρεγατουίθυ5 δά ἐπτεγπεςίοηεπι ἄς, 
τα ποιυ(είπιόυςξ ᾿Ναπιαητίπί ΟΠ ίοης 
εἰπόν, ἀίσζαζηα ρατίεπεία το ἐγασιης, Ραιςί5 
ἀυπίαχαϊ ἐχοερτίς,, σαί ςε ἀεητεβ πτυσιαι ἀ ες 
ἀάσετυπε, δυηῖ δι Τὐποη 5, αυί δα οὐταπιίρε 
ἕζαητεβ, δ ἱρί! αὐ Ταρί οπίεβ ρεγπεης. Ορ- 
Ρίάππι εἰς Διυδέζογιπι δερίάα, δ Ρα]Δητία, 
᾿Νυπιαηίία ΑὉ Δυσιηζα ςείατεα, Π2π|!.ρεγ 
Ιθειῖ Πεᾶῖ εἵϊε ἀἰχίπγι5, ἀρ εἴξ δά 24. Ὁ ςςος, 
(εἰ εγοσιπι ετίαπι αὐ ε5 ἐχίᾶο Βεσορτία, 
δ ΒΙΙΡ 1115. εἰτοα η185 δειτοσία δ ΜΜείε 115 
ρια! ςσπιίεγαης, ΡΟΙγ έι5 πογὸ σαπὶ ς, 

᾿φεοίαπι δί Οοἰεἰθεγογαπι ροραΐος ἀίπαπιε- 
τεῖ, εππ| 41η5 οἰαἰτατίθι15 δί Βασείαπγαπι εἰ [πν 
τεγεατίατη ςΟἸ]Πἰσίε, ῬοΠάοπίας δα ού εἰϊ, 
᾿Μαςσυπι ΜἼαδιςε πὶ τἰδαίαπι εχ Ο εἰείδε. 
τία χερί ς ταϊεπιῦπι Ὁ ς, Ἐχ αυο ςοηίεειν 
γπὶ ἴλςετς Ἰίςεῖ, σαδά (εἰ εγούαπι πατίο 
(τεηυεςητί(βίπγα ἐπεταῦ, δ δυτί αἴχιε ἀὐρεητὶ 
«ορία ἐχςο]!εη5 . τἀππει| ἀσταπι ἱΠοΟ] ἐπίε5 
Πεη! ἐπι. ΡοΟΙγ δίας σος, αὐδεβ Π]Ποταπι ἃ Τί 
Ῥετίο (σταςεο (δαετίαϑ εἴς, πιεπιοτίς ριον, 
«τάς, φαοά τίτα (οπιίςο ἐπ Τίθεγ (τας. 
«δί στατίαπη ἀἰἔτπὶ εξ 4 ἐο, χα τασγεβ., αὐ 
θὲς Ἄρρεῖϊας, υὐ ίη εὐ ρ Πα 15 ροπηρί5 ἤς 
εἰ το εἰξ. το 0 τεπεηυδημσαπι ἀἰξέυπι 
εἴἴε «γεάίετίπι, ἴδηι ἐπιρεγαίογεβ δύ τούατα 
φείζατιπι (ςείρτογεβ » αὶ οὐπατίοτα εἢίςίαης 
περοίία, δά δος πιεηῃτςη4| σεηι5 εχ σπτς 

οἵ γα τού δν ὅγτε νας φόνυτοι,κρὰ ὃ τάς 
γος, κοὰ οἱ ἐφεξῆς στοταμοὶ οἱ πλείους οἱ ἀθὲὴ 
τίὼ ἑαυδῥίαν ϑάλααν καταφολόμϑνοι., 
σἰὼ αῤχίω ἔχοντου ἐκ φὶ ἰδκρίας» ὧν ὃ ὅδυ» 
οίας φόβδετοι σεχρα τἰὼ νομανπίαν, κοὰ τίὼ 
σεργσαυπίων. ὃ δὲ βαΐτις ἐκ φὶ ὑροασίσῖας 
“πὰς αῤχὰς ἔχων, σΐξ φὶ ὠρατανίας ἐς τὼ 
βαιτικίω ῥᾷ, οἰκοῦσι σ᾽ ἐκ μὴν δ πετῶς αβα 
καοὸν μόρων οἷς κελτίδηρσι βήρων δίσ,πκουν σέ 
ἔροις ὅμοροι “οἷς κονίσποις οὶ αὐτοὶ τό κελ. 
σικοῦ ςύλου γιγονότου". ὧν ὄξῃ πόλις οὐχρίᾳ 
κατὰ τίὼ “τοι ἐξηρΘ’ διζξασὶν κειμβύπ. σὺυ- 
νεχές σ᾽ εἰσὶ τὸ Βδαρσϊυύποις, οὕς οἱναῦ βαρ 
σϊυάλους καλοῦσιψ. ἐκ δὲ τό αῦ δῥίου ἣν τε 
ἄούρων τινὲς κοὰ ἣν καλλαϊκὼν τὸ οὐακκαΐν 
ὡρ ἐστὶ δὲ οὐ ἥόνων κοὰ καρπατανὼμ. ἐκ δὲ 
δν νοτίωμ, ὠραπτανοί τε, κοὰ δίοι ἄλλοι τίω ὃ 
ρόασεσῖαν οἰκοῦσι βαςατανῶμ τι κοὰ δ) ας 
νῶν. πες ἕω σὲ ἰδυυξεσῖᾳ. αὐδὴν σε ἥωκελο 
σιβδήρωμ εἰς πίοσαρα μόβδη διπερημδύωμ, οἱ κριῷ 
σῖσσι μάλιςτζ χες ἕω εἰσὶ, (Οἱ πεὼς νόγρ, οἷ. 
ουράκοι, σιυζσηοντόυ καρπατανοῖς, τὸ πτκῖς 
“τό τάγον πηγαῖς. πόλις σ᾽ αὐδὴν ὄνομαςο- 
τἀτηνομαντσία. ἐσίειξαν δὲ τίὼ αὐετἐὡ Ὅρ 
κελτιβηρικῷ πολέμῳ Ὥρρ᾽ πρὸς ῥωμαίους, 
ἐἰκούνετέϊ γηνομλύῳ, πτολλεὶ γοὺ «ρα τόύμα» 
“α σιὼ ἡ ἐγεμόσιψ ἐφθαρα. Ὁ σὲ τελδυτιχῖομ 
οἵ νομαντινοὶ σπτολιορκούμβνοι , διεκαρπόβδησ 
σανχπλίω ὀλίγων ἣν οὐδύν των Ὁ τέιχος, (ὃ 
οἱ λούσωνδῦ" σὲ ἐῶσι εἰσὶ, σιωυνάσηοντοῖν κὸὴ αὖ 
“οἱ ταῖς τό τάγου πηγαῖς. ἣν σ᾽ αρονακὴὴΡ 
ὄξι κοὰ σέγισία πόλις, κοὰ σταλλανπία, διεχᾷ 
σενομανπία δὶ κρίιστεραυ γούϑτές, [ὠ ἰφαμὴν 
τὺ Ὅε ἰόνοι ἱα)ούδοαι, πότους ἀϑὲ ὀκτχπκοσί. 
ουςοὺ σεγόξρισία σ᾽ δ δὴν κελτιξήρων πός 
λις,κρὰ βίλξιλις, πόδὶ ὡς μέτελλΘ- κοὰ σόρ 
“ὠριὉ- Ἐπολέμησαν, πολύξιΘ- σὲ τὰ πῶμ 
οὐκκκαίων κοὰ δὴν κελσιξαρωψ ἔθνη κοὰ χω- 
οἰα δυεξιὼν, συλλέγει ταῖς ἄλλαις πόλεσι κοὰ 
σεγεσάμαν κοὰ ἰνπόῤκαπίαν, φησὶ δὲ στοσει» 
σϊώνιΘ’,μαῤπον μαῤκεῖλον πραξαδλαι φόρομ 
Ἐκ φὶ κελτιβηρίας τάλαντα ἑξακόσια δ᾽ οὗ 
σεκμαίρεδαι στάρεεηψ, ὅτι (Εἰ στολλοὶ ἦσαν οὗ 
κελπίθηρδν'» κοὰ χρηματωμ δυπτοροαῦτοῖν. 
καξστδρ οἰκο εὗτόῖ χώραν σταράλυπεῶμ. στῦ- 
λυξίου σ᾽ ἀπόντι: ποιακόσιας αὐτῶν κῶς 
σαλύσαε πόλεις τιβόδιον γράγχον »κωμω» 
σϊῶν φησι Ῥύτῳ τῷ γράγχω χαρίσο δα, τὸμ 
ἄναρα εἶσ πύργους καλουῦ πα πόλεις, ὥφτηβ 
οὐ ταῖς ϑοιαμβικαῖς πτομτύας. κοὰ ἔσως οὐκ 
ἄσιοον (δξρ λέγει . κρὰ γοὺ οἱ Ξρατηγοὶ κοὰ 
οἱ συγχραφς » ῥᾳδίως ἀϑδὲὶ ὅφῳ φόβονποι 
τὸ ψόύσμα, κρλλωσίζοντοῖν τὰς πράξεις. 

πὰ 



ΤΊ ἘΊΟΤΝ πὶ ΤΎ  Υ 

«πὰ καὰ οἱ φάσηοντδυ πλείους ἡ χιλίας τὰς 
ἡ ιθάρων σσαρξαε πόλας ἀϑὲ ὅθ» φόβιῶαέ 
μοι δυκοῦσι τὰς μἐγάλας κώμας»πόλεις ὄνον 
μάζοντόῦ". οὔτε γοῦ ἡ δὶ χώρας φύσις, πόλε 

ἂν ἀφισεκίωκα πτολλῶμ ὄξι σὰ τίὼ λυπρότιν 

σα ἢ σα Ὃν ἐκτοσσμὸμ κοὶ ἢ αὐήμόβομ, 

οὔθ᾽ οἱ βίοι κοὰ αἷ πράξεις αὐ ἔξω ἣν κα, 
σὰ τίὼ παραλίαν τίὼ καθ᾿ ἡμᾶς ὑσαγοραῦ 
ουσὶ τοιοῦτον οὐσῖγν, ἄγριοι γοιὴ οἱ κατὰ κῶ 
ματοἰκοαῦτόῦυ,, τοιοῦτοι σῖ οἱ πολλοὶ Σ  (Ὰ 
ῥωψ. αἱ δὲ πόλεις ἡμόβοῦσιν οὐσῖ᾽ αὐποὰ ῥᾳ- 
δίως, ὅταν πλεονά(μ τὸ τὰς ὕλας ἀδὶ κακῷ 
τὴν πλασιον οἰκοαύτων . μετὰ δὲ ὧὺ κελτί. 

ἔνρας, πῶς νόον εἰσὶν οἱ Ὁ ὁρ(Θ’ οἰκοαῦ τόν, 

«ἰὼ ὑροασεσῖαν, κοὶς τὼ στόβὲ τὸν σούκρωνα 
χώραν, σισϊατανοὶ μέχρι καρχησῦν Θ΄, κοὰ 
βατατανοὶ, οὶ ὠρατανοὶ, φιεσῖορν σῖε σι κοὶς 

μίχοι μαλάκας. πσελταςαὶ σῖ ἅπαντόῦ, 
ὡς ἐπέ, αῆρξαν ἴξηρόο" κοὰ κοῦφοι κατὰ 
σου ὁπλισμὸν σῇᾳ τὰς λῃφέας, οἵους ἐφαμῆν 
εὖδ λυσιτανοὺς, ἀκοντίῳ κοὶς σφγναόῦνῃ κοὶ 
μαχαρᾳ λώμϑοοι. ταῖς δὲ τοεζαῖς διυάζμε» 

σι, πτάρεμεμικ κοὰ ἱππείᾳ, δε δισϊα γμβύων 
ἕππωμορειβατέν,κοὰ κατοκλάζεϑαι ῥᾳσν, 
ος ἀκ πθοίγματθ᾽, ὅτε τούτου σῖξοι. φόνῳ 
εκ δκρία σϑρκώσϊας πολλαὶς, κοὰ ἵππους ἐ- 

γρίους . ἔφ σ᾽ ὅπου κοὰ αἱ λίμνας πληθύου. 

σιμ. ὄρνεις σὲ κύκνοι (ἷ τὰ σχραπλῆσια. πολ 

λαὶ σὲ κοὰ ὥπισξες, κάφσρας φόβοσι μὴν οἱ στο 
“ταμοί. τὸ δὲ κωσόσιου οὐκέχει τίὼ αὐτίὼ σύ 
νάμι ζοἷ ποντεκῷ " ἴδιον γὰρ Ὅοδ ποντικῷ 
“πάρεσι ἴρρ᾽ φαρμακῶσες, κα ϑυέστόρ ἄλλοις 
“πολλοῖς. ἐπτέι φησιῳ ὁ πτοσεισϊωώνι)΄. κρὰ ὃ κύ 
πριθ- χαλκὸς μόν) φόβει τὠὼ κασϊμέαν 
Δίθον, κοὰ Ὁ χλκανθεςγκοὰ τὸ ασόσιορ. ἴδ)» 
ον σ᾽ ἔρακων οὖ ἰδνοίᾳ ὃ σπτοσεισϊώνι(θ» κοὰ 
539 τὰς κοοώνας μελαένας ἔἄναε, κοὰ Ὁ οὖς 

ἵππους «ὃν ἣν κελτιβήρων σοψαρους ὁν, 
τας, ἐπ ασϊαὺ εἰς τίὼ (ξω μετατεθῶσιψ  βκ’ 
οἷαν μεταβάλλειν τὼ χρόαν. ἐοικρνε δὲ 
“σοῖς σταρθικοῖς " κοὰ γοὺ ταχεῖς ἄναε κοὰ σὺ» 
εβρόμους μᾶλλον ἣν ἄλλων . κοὰ δὴν ῥιζῶν ἣν 
εἰς τίἰω βαφίι χρησίμωμ. πλῆθθ". ἔλαέας 
δὲ πόλι, κοὰ ἀμπέλου κοὰ συκῆς κοὶς δὲν στο» 
ῥαπλασίων φντῶμ, ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ἰβερικὴ στα 
ραλίᾳ πάντωμ δύπορέ!, συχνὴ δὲ κοὰ τῶν 
Ξκδο» ἡ υδὸ στχρωκεανίτσις ἡ πρόσ βορΘ- ἀν 
μοιρᾶ σα τὰ ψύχεα, ἡ σῖ᾽ ἄλλη ἢ πλέον σα 
“ἰὼ ὀλιγωρίαν δὴν αὐβρώπτωμ,κοὰ Ὁ μὲ πεὼς 

οἤαγωγ΄ὦ, ἀλλὰ μᾶλλου πῶς αὐάγκίω κοὰ 
δραίι ϑηριώσῖα μετὰ ἔϑους φαύλου ζῆν. ἀ 
μή τις οἴετοί σεθὸς σχγωγίω ζῶ, τοὺς οὐ» 
φωλρυομβύους ον σδεξαμλναςς “ταλαιουμίῳ, 

τος 

Οὐπι ετίατη αί τ 65 ΗΠ [ραπουύπι αρτα τοὶ 
ΙεΐαϊΠε ρταάϊςαπε, ως ἀεάυςί πὶ τ ἄεαπν 
ταῦ, αὐ ίποδεαβ υἱοί, ορρίάα ποπηίπειιτ. Ε]αιά 
ἐπίπι ἀστί {{Π{π8 πο η έτη τὰ πὶ ΠΊ1ΠτᾺ5 σὰ ρ ες 
τε πα ες τθεβ8,ταπὶ απὸ ἀ {πετ}{5 ἤτ, ὃζ δἰίεπος 
ἃ πιοτίθιι5 ποι γίβ, δύ ἐπηπηδίποτα5, ταπὶ φαδά 
εοτγαπι αἱζει8 δ δέξίοη ες ἰοησὲ ἃ Πττουτοτι8 
ποίετί8, δά ταῖς Δ! αι ποι εἄοςσεαπε, ἴΝαπε 
αυΐρετ υἱσος παρ ίταπτ, ἀστεῖος σης. μυίας 
πιοάί ηᾶσηδ ἐχ ρας απε ΕΠ Πραπί, οἰτίτατεβ 
δὐζεπιὶ ςοηηίτατς ὃ πιαπίπετι πε ςοπαάἑππε 
ἰῃςοἾ45.Ν ες ἴάππεη {ἃ ἔδςοί]ε, Ρ οτίδίππιιτη οἴ 
δὰ υἰοίπογ ἀεττίπγεπταπι (γ] 8 τπατευίᾷ οοσ 
ςαΠ οπεπηῷ (πρρεαίτεης. Ρο( ( εἰείδετος,. 4 
αὐπέγιτη ππητ πιοηταηί, Θγοίρεααπι μαδίταη 
τε5.  (ρεάδητεπι Δ6 δυςτοπεηι γεσίοπεπι, 
δίαειαπί υτὶῳ (ὐατΠασίπεπι, δ Βναεταηί, ὃ 
Οτειαπηί, ευπη υἱςς ΓΜ ]αΙαςαπι. [Β εγ 5 αὔτ επί: 
πετίοβ. ἴσας δύ Ἐπ θα οτομε αἰπχίπγις., ρεϊτασ 
σείαῃοε ςοπίξας, δέ ἀὐπιδίατγίβ ἀσίε5. ργορτεῦ 
ἰλιτοςίπία, ἰαςι]ο, απ 4, δύ σἰδαίο ατορᾶτιτ, 
ἴητεν ρεάίέτεβ εαιπταγατῃ ἐπιηγίίςετε ςοηίπεις 
ταῃῖ, ἐαπί5 δα ςοηίςεηεπαοϑ πιοπτεβ εὐο., 
Εἐϊί5 : πες πηίῃιιβ δΔ4 ςυσπδηἊα ἰοἰπτεῦ σε πιι8ν 
παοτίες ἐαίϑί πιεσγίης, αδ τὰ εχίρίς. Ργοάα- 
είς ςαργεδ8 ΕΗ] ραπία, εαποβίρ (γ]πεῆτεϑ αδ- 
τίπι, αι υ!44π|1Π||ος 51 ςὺ5 ἱποτευηεηῖα {- 
(ςεἰρίτ. Ογρσηὶ δί εἰιι5 σεπετίβ Δ1165 ρ᾿ αὐίπηος; 
{π{Π τεῦ δ οὐ ε5 165 ργοοχεᾷς ἃχ σαίξοτμ5, 
δί «αἰτογειπὶ χυίάεπι, Ποη ἐδπὶ 4υΔπὶ Βουτέ 
σαπὶ Πα εῖ αίπι. Ροητίςο ἐπίπι ργορτίμτ εἰξ 
αὐ υεπεποίατη [τριῖ δ 415 ρεγπιτίς. Γα ΡΟ 
[ἀΔοπία5 ἀίςατ,Οἰτπὶ εχ ατε Ογρτίο ἰαρίάεπι 
Οὐπάήπηίαπι σίρηί, δέ Ν᾽ Ἰτγεο σι δ δροάδίμπτης 
Ρεευ!ίατε πετο ΗΠ ἰραηπία εξ ΡοΠάσπίμϑ αἱς 
(ετίτ. αὐ ηίστα δέ 4σπὶ{Πητ ςογπίςεβ. (υπι 
(εἰεἰεγογαπι ἐηυΐ δ Α]Ρι {πὸ ἴῃ ἐχτετγίο- 
τετη γα ασαητιῦ ΕΠ ραπίαπι, ςοἱ οσζ ρεγπλι- 
ταητ. ϑαπτεαύτεπι Ραττῃέσογαπι πιίϊε5. ἵΝ πὶ 
δ αοιϊίταϊς, δέ συτγεπαϊ ἀεχτεγίτατε τε! 05 
αητεεαηις, Βδαίςσαπι αὐ τἰπόξυταπι ἑἀοπεατ 
ἐξορίᾳ ρεγπιαχίπγα, ΟἹ 1. αἱτς, Πα! ποι, ατοτί 
Βυκίρί ΠΡ 5, ΗΠ ραη δα πο 5 {πιυϑίρ εἰ 8 
«ρᾶαατ, δί ἐχιςξεία ἰγεααζε εἰς, 5 οςεᾶ- 
πίρατϑ εξ Αι υοπατίβ πιαχίπιθ, ργόρτευ τί. 
σις ἐίπαίσει, Καὶ εἰχαατετὸ ΔάΠς ἈπΙρ]έι15; α ἡ μορα ἐκ 
Ρτορίεγ Ποηγίπιιπι ἐποιτίᾷ, οαπὶ Π0}} εἀτιςα: μεῖς Ὁ} σα 

τίοπε ἐπ{{ίτατί, (τἀ 24 πεςείδίτατε πη πηασίβ., “μη, 
δύ Ὀταζαγιαι πίπγαπίιπι αἰεζείοης ἐερτα. 
τιατίϑ5᾽ ας πιογίδιι5 υἱταπὶ ἀσαπε, ΝΝΙΠ χαί. 
Ρίλπι δά εὐμποατίοπεπι ΒΟηδιτι,, εἐο5 πἰταπὶ 
ἄερεῖε εχίίπιες., αΐ ἐχ Ἰοιίο αἰτία π. 
τὰ ςἰοας85 (εχυαῖο, ἰαπαςια Πδὲ ςοηῆείαητςε 

ἡυῷῳ 



τς 6 

ηυίς ΠΡΙΓαϊο  πχουίδιιβ, ἐπευίτίβ ραγραπιεη 
εί5 ἀξητςοβ αδίϊεισαης, αυσππλάπηοαᾷ (ὑδητα, 
Βτιοβ,ςοηῆπεβώρ {Π|5 [αξείτατε ἴαπια εἰς, ΕΤυπιί 
ἐογπιίτατε, [Ρ ετί5 (14}Π|ἰ5 ςὔπππηςε, (ΟΔ1{αἱςί5 
Τειπι πα πὶ εἴς, αυἀδπι αίτητ, (εἰ  ετί 
δχ υἱείπί (υἱτη Βοτεδπὶ Παϊίταπτεβ. σαἱρίαπι 
ΤΟ εο,οίτ5 Ποπςη ποη ἐχίας, τοταπάδ] απ, 
ἐετηροτγε πούζιτηο δηϊείογεβ, ρεί οσιηεβ ἀο 
πιο ρεϊπούλης, (ἈΠ Δοίταητεβ, Ν᾽ ετίοπεβ 
σὐπὶ ρτίπια πὶ Εὸ οππδηουιπι οςαέγα ἱπτ πε ητ68, 
πυοίάαηι ςεπτιιτίοπες ἀεδη) θυ] ΟὨ 5 (41 
(,,ἀεΠἤείετετίαπι ςετπεεητ,πίληίγε Ποηλί- 
ΠΕ5 {ρίςαι πης. τῷ εἰ5 ργοεςεάεηζε5,α- 
ἀπῇ δα ταϊσεσπαςια ςοπηπιοηγαραηΐ. ρετίπ, 
ἀεαςαυτἤχοϑ ρεῦ Παίετξ πιληεγε ας ρυσηα, 
γε, μεςεΑείσπι αὐ δίτγαγεηταγ. (5 αὐτῷ πλὰ" 
{{εταπὶ ποηπι ]αύιπι αι ἀππ|(ητοῦ θαυ ατί 
εαπὶ ποη ροπαῖίογπιδηιξς Π0 ππεπιίοΠἐΠΊ 
ἕεςίι Διιεπιίάουαβ. 85 επίηι Ὡσ πα ἔείγεα, 
ςοΙ]ο εἰτοάατϊα σείζατε τεξενί, ίαρτα πεγτίςεπι 
ςοτςεμι σοσοβ ἱποσσγαος Παρεητία, δ απίς 
ἐτοητεηι οησίαδ πουσπηθεηζεβ. ΕΟ πετὸ δά 
ςούιοβ πεῖαπη, οαπὶ ποίην αἰγα τ, οὐ ἐχίεῃ. 
εὖ [ἀείεἰ ριτεαπειπιδυδου α, ΠΙΟος παπᾶ 
ἄυςεῦτ οὐπαπιεητᾶ, (Λλάήδη η ρατίε γπηρα- 
ααΐαππι εἰς ποίταν, αὐ ροί ογίογεδῷ τπ οςοί 
Ρίτε πεύιοβ ςαρίτ, {ᾧ δ6 δυτίου 45 δα Πεί 
ἐπ αἰτῦ, ἰατυπιίρ ραυϊατίηι Γαρίπαταν, Πα 5 [πὶ 
εἰρατεχρίϊαταπι ἐπιιάατς, αὐ εὖ τ πιρ  ἐπ|5 
ἔτοπϑ ἰρία ραΐεαί. ΔΙ τδ5 ἐπιροίτ 46] ρεά 5 
ταεηίυταπιίη {Ὀ]}{π|ὲ {{{Ππ|π| ετίσ τε, ςαί οςίαν 
τίεηι οἰγςαπίεχαηι, “εἰπε ρή]εο πίστδητί εχ. 
οἵηδητς Μαυϊατε πεῖ ρεηρεζα, (εγπιοηζ ἦς 
Οὐπηίρα5 ἀπ σαης ΕΠ ραπίας σεπτίθι5»0ο. 
εἰ(δίπτιμτι 4εἰαοεηείρ 5 αὐ Βοτγεᾶ, Νες(ο υπὶ 
«ε{ΠΠτυτ ἐοτε τ ἀπ ς, (τα εἰίαπι στ ἀ εἰ τίς, 
δ αὐπεητία τίτα Βείπαγαπι, ͵δίγεβ πη Ῥε11ο 
(ὐδηϊαρτίςο Πίος. ρυίυίαπαπιίη Ποίξίιππι παν 
25 ζαρτί ρειπεπίγεητ, πεςαιεγπηζ, ΡιτοΥ ας 
«4π|,οπὶ ρα επτε5 ἃς σειπΊδηί σαρ τί! ΠΟΙ 
ἴ(ς Δα εί ἰαςετεητῖ, ἐο5 ὁπλῆς πεςί γα 1410. 
ἴτὰ επίπι ρει αΠεγαῖ, ἀατιγίθυτο πη ροκείξαιξ 
ἔκειτο. [ἀεηγίεοίἐτηυ] εὐ αυοεδπὶ 4ε ἥς χυί (εν, 
«απ σαρτί πεγδητ Οἱ δπιἐπίτα υἱποίοτιπι 
ςοπιαίαίιαι ἐπιπταζι5,Γρτα τοσπηιίείε σοπίε 
οὐ πος (14}1|5 ΤἩτγαςίθυβ πε σοπηπλν 
πία ςοππεηίπης δ σεηΐε ϑογιῃίςα. ψίτοτυπι 
τα]! εὐατηρ σοπη πη 5 εἴ δά τόθ ἐχείςεῃ 
ἄυπιυΠ{{85.Ἐὲ σαι ἐρίᾳ ταϊίςσδηι ἐχείοξε,ρι- 
ἐτρεγαῷ υἱγίς πιίηεξεγίσπι ἐχῃίρεπε, χο 51] 
[απ εατατη αἷςε ἀοςσπηρεῖε θεῆς, [πτού ἀσεπ., 
ἀυπιῷ ἱρία [Δπιᾶτ 26 αἰίχιαξ Ππηγίπί5 ΑΙ σειιπὶ 
Δοςυαπιρεηῖεδ, ἰπίλπτειι ραπηίς ἐπ οἱ τππῖ 
. 
Ἄ 

ΦἸΠΑΒΟΝΙΒ ΘΕ ΟΟΘΒΑΡΗΉ. 
κοὶ; «ὅν ὑσῦντας σμηχόμθύους κοὰ αὐτοὺς κοὰ 
πὰς γυναίκας αὐδὴν, καϑάσόβ εδὰ κανταῦα 
βοους φασὶ, κοὰ οὖσ ὁμόρους αὐτοῖς κορὰ ὥδρ 
σὲ κοὰ το χαμδυνέμ., κοινόν ὄξι τοῖς ἔβηερσέ 
“πῶς οὖ κελτούςονίοι δὲ ὐῦ καλαϊκοὺς ἃ, 
βίους φασί, ἐὺ δὲ κελτίξηρας κοὰ οἦὸ στῶσ- 

βόρους ἣν ὁμόρων αὐτοῖς αὐωνύμῳ τινὶ ϑεῷ, 
ταῖς σπτανσελίωοις νύκτωρ πρὸ δῇ», πυλῶν 
στανοικί σε χορόύειμ κοὰ πτωννυχέζειν .« ποὺς 
σὲ οὐξήωνας τότε πρῶτομ εἰς τὸ τῶν ῥωμαΐ» 

ὧν σρατόπεὐὺν, ἰσῦντας τῶν παξιαρχῶν τις 
νας. αὐακῴμπσηοντάς γ᾽ ποιαῖς δσθῖς πόδισεοζ- 
σου χάριν , μανίων σολαξόνποϊ, ἐγειδδος 
«ἰὼ ὁσϊὸν αὐ-οἷς ἀϑὶ τὰς σκίωκἐς" ὡς σίξου ἢ 
μϑψειν καθ᾿ ἡσυχίαν ἱσ)ρυθοντας," μάχεῶνι. 
φὶ σὲ βαρθαρικῆς ἰσίεας κοῖς ὃν τῶν γαυκιν 

κιῶψ ψϑέίων κόσμομ θεῖ τις οὖν ὃν εἰραπῳν αὖτε 
μίσίωρ(Θ. ὅστου μλν γοὺρ πόδιτρραχήλια σιν 
σἸκρᾷ φορῶν αὐτάς φησιμ, ἔχοντοὶ κορακῶς 
καρμσηήομδύους σαὲρ κορυφῆς, κρὰ χερασίς 
σήοντας πε τόιμετώστου πολὺ, ἡ] »ούτωμ 
σὲ δὴ) κοράκων ὅτε βούλοντοι., καταάασαῦ 
ὧὸ κάλυμμα. ὥςτε ἐμτσεταδὸ ον σκιο δου 
Ὥρ᾽ πιῶσώπῳ σταρέχειν. ΕἾ νομίζειν κόσμομ᾽" 
ὅστον ὃ τυμπόνιον πόδικει δὰ, πρὸς μϑν Ὅρ}" 
ἐνίῳ πόδιφόβῥὲς» κοὰ σφίγγου τὼ κεφαλίω 
μέλοι ἣν γεχρωτίσίων. εἰς ὑψ, Ὁ δὲ κοὶ πλαΐῖ- 
1Θ᾽ δβυπῆιασμδύον κατ᾽ ὀλίγον, ἄλλας δὲ 
“σὰ περκοόμια ψιλοαῦ ὑδὶ ποσουτορ, ὥς τ᾽ ἃ» 
σοσίλβειν πόϊ μυτώπου μάλλον, τὰς οἵ ὃ. 
σὸρ πτοδιοῖίον ἡ» ὕΨ Ὁ’ ἀδιθεμθύας «υλίσκου, 
“πόδιπλέκειν αὐτοὶ τίὼ χρώτών, τα κα’ 
λύσηρᾳ μελαίνμ πόδιεελλειν. πῶς σὲ τῇ ἐς 
ληθέιᾳ πῇ τοιαύτῃ πτολλοὶ κοὶ ἑώρα ται κοὶς 
μεμνυθόυπτιχι ττϑρὲ πτοίντων ποινᾷ τῶν βηοιν 
κῶν ἐθνῶγ»ο͵χφόλόντως δὲ πῶν πεῶσβόρωμ» 
οὐ μόνον σὲ τὰ πρὸς αὐσ)ρίων. ἀλλ κοὰ τὰ 
πρὸς ὠμότητα κοὰ ἀπόνοιον ϑηρχώσῖε. κοὰ 
γαὺ τίτινα μετόβσυ ἔκτεινον, τσοὶψ ἁλώναε 
κατὰ πον πόλεμομ πον ον κανταίβροις, πρὶ 
σταιδίου σὲ τῶν σξεσεμϑυίωμ αἰχμαλώτωμ, γ6. 
νέων κρὰ ἀσιλφῶνεκτεινε πάντας. κελόῦ- 
σαν τί πόϊ σγωπρὸς σισΐήρου κυριδύσαε. 
γαυὴ δὲ ποὺς συυαλόντας, κλπθεὲὶς σῖξ τὶρ 
εἰς μεϑυσκομβύους, ἔβαλον αὗπὸν εἰς τους 
ρου κοιναὶ σὲ κοὰ τοιῦ πος περὸς τὰ κελπιρὶ ἐν 
θνη,, κοὰ τὰ ϑράκια κοὰ σκυθικα,, κοιναὶ δὲ 
κοὰς πρὸς οὐὐοβρέιων, τἰιύ σε τῶν αὐοῇρῶν κοὰ 
«ἰὼ ἣν γαυαεκῶψ . γεωργοῦσαε γαρ αὐνποίι» 
σεπούσαξτε ο͵χκονοῦσι ποῖς αὐαβοαίσιμ» Ὁ- 
κείνους αὐθ᾽ ἑαυτῶν κατακλίνασαε. ον πε 
σοῖς όβῥγοις σολλέκις αὖ ποῖ κοὰ λούουσι κοὶς 

ασαργανοῦσιμ, ἀρκλίνᾳσας πρὸς τι ων 



ἡέχι ὁ δὴν 

οὐ δὲ τῇ λιγυφηκῇ φησιμ ὃ πτοσεισϊών (Θ΄ δες 
γύσαϑοα Ἔν ἔγνου ἑαυ ζθρ"" χαρμόλεωμ, μασ' 
σαλιώτίω ἀνόῆοα. ὅτι μιδδώσαετο ἀνόῆρας 
ὑμοῦ κοὰ γαυαέκας ἀδὺ σκαφητομ" ὠδένα - 

(ὦ σὲ μία τῶν γαυαικῶμ ἀπέλθοι ἀὸ τό δ΄ 
ν πλησίου " τεκοῦσα σ᾽ ἐπτανέλθοι δὲ τὸ 

ὅβγον αὐτίκῳ,, ὅπως μη ἀρλέσειε “ὸν μι - 
ὧον. κάυτος ἁθιπόνως ἰσϊὼμ δῥγαζομλυίω, 

οὐκ εἰσϊὼς πίω αὑτίαν πρότόδομ . δ ψὲ μον 
ϑοι,κοὰ ἀφίησι. συὺς “δὲν μιῶδέν. ἡ στ᾿ ἔκσοον 
μίσικίᾳ “ὃν νήπιον. πρός σι κρίιώιον, λού, 
σπείῳ κοὰ ασάργανώσα(ῷ οἷς ἐχε σ]χσώσει- 
ον οἴκασέ. οὐκίσιου σὲ πῶν ἐβάρωμ,οὺσὲ τό, 

πὸ συὼ οἵύο ἐφ᾿ ἵππων κομίζεϑαι, κατὰ 
δὲ τὰς μάχας τὸν Ἑπόδον πσεζον ἀγωνίζε- 
χε, οὐσὲ τὸ τῶν μιίξῶν πλλθθθ- ἴδιον. ἐφ᾽ 
οὗ κοὶ λοιμικοὰ νόσοι πολλάκις ἡκολούϑα 

σαν. συωεβῃ σ᾽ ον πῇ ἐαντα βοίᾳ (ξ» τοῖς 
ῥωμαίοις , ὥςτε κοὰ μιδδοὺς ἀβνυῶτα,, κοὰ 
μηοθηροαῦποῦ" πῶς μέτρον ἀῃσίειχύον 6) 
«σώζοντο μόλις. πῶσιλάμθανε δὲ κοὶ ἃ» 
Λῶν ασαύις κοὰ σίτου. ἐπεσιτίζονπο σὲ ἐκ 
“ἰς ἀκυϊτανίας χαλεπῶς οχ “πὰς σήνσιω- 

οίας. τῆς σ᾽ ὀτονοίας πρὶ ὅτ λέγωτοιφὶ 

ἀαντωίβρωμ, ὅτε ἁλόντόν' τινὲς. αὐκτσεν; 
πηγότόν δὲ τῶν «αὐρῶν »ἐπτιώνεζομ. πὰ 
υδὼ οαὺ ποιαῦτα τῶν ἡβθῶμ, ἀγοιότετός τιν 
νΘ- σπταρασϊάγματ᾽ αὖ εἰπ. πὰ σὲ ποιαῦ 
πὰ, ἡ υϑὺ ἴσως πολιτικοὶ, οὐ ϑηριών 
σῖκ σὲ, οἷον τὸ πιρᾳὶ ποῖς καντοβροις τοὺς 
ἀναποίς διδῦνακ παῖς γαυαιξὶ πϑίκω., τὸ 

πὰς ϑυγατόδας κληρονόμους ἀποσῖεικνυ “ 
ὥαι, πούς τε ἀδελφοὺς «σσο τούτων ἐκ’ 
οί όδοα γαυαιξίψ . ἔχει γορ' τινὰ γαυαι 
κοκράσιαν, (δὰ σ᾽ οὐ σπτάνυ πολιτίκου - 
ἐβκοικον δὲ κοῖς “Ὁ τὺ ἔθει ππαρατιθεῶπε το- 
ξυρὸν, ὃ συωτιβέασιψ ἐκ βοτανας σελίνῳ 
“πῶσομοίας, ἄπονομ, ὥς τ᾽ ἔχεν οὐ ἔτοί 
μῳπρὼς τὰ ἀβούλητα. κοὰ το καταασ ν᾽, 

σῖειυ αὐτοὺς, οἷς εαὺ στοῶδωνται, ὥςτε ἀν 
ποϑνήσκειν αὐτοὺς τὶρ ἑαυτῶν. πινὲς 
μδν οαὖ εἰς σϑο μόβ᾽, διμρειῶαε φασὲ τίν 
χώραν ταὐτίω. καϑίάπόῤ ἐπομῆν,, ἄλλοι 
δὲ παρνταμόλη λέγουσιν. οὐκ ἐσ δὲ τὰ“ 
κριβὲς γ᾽ πούτοις ὡχδισθναε, σχ σὰς μὲν 

πα βολὰς καὶς τίὼ ἀσϑξίαν τῶν τύπων. οὖ 
γοῦ τοῖς γνωοίμοις κοὰ οὐδδξοις. ἀξ τε μεσ 
“ταναστίσεις γνώριμοι, κοὰ οἱ μόρισιμοὶ τῆς 
χώρας, κοὶ α μετα βολαὲ τῶν ὑνομώτωμψ, 
κοὰ ἐἰ τι ἄλλο σπτχραπλήσιομ. ϑρυλλᾶται 
γα “οοὺ πολλῶν, κοὰ μα λιστς τῶν ἱλλήν 
νων, οἵ λαλίσατοι στάντωμ γεγόνασιν. ὅστε 
σὲ κοὰ βαρῤβαρᾳ , κοὰ ἐκτετοπισμδία 

ΕΒ ΎΨ ΒΞ τς 
Ῥο{[(ἀοηίμς τγαάίς ποίρίτεπι (τ ΟΠαγπιοί εἴ 
εἰ ςΟπιεπιοταίε, τἱτ σαεη 8 σεπεῖς Ν]αί9.- 
ΠςηἘΠ1Ί,1π|ΓὉ 5 ἃς ἔσσπλΠ85 ἐπ στὸ Γἰσυϊιίςο, 
ἄατα τπογοςάς αὐ ἀστί ξοίξίοπ πὰ οφοπαάπχί 
(ε:τπηᾷ αὔτ, τ ραγεη 41 ἀο]οτε5 εἄ σσχατε το 
Ρεγᾶτ, ΠΟ ρτοςα] α ορέτε αἰ ςεΠΠς; επίχα 
ςοηίε(τίπι ΟΡ 5 γερετε, πε πτογοεάζ απηίττε 
τοτ. Τρίς πεγὸ οὔ εαπὶ ἀπ ςατεν ς ἀο] τί 
ορείαπτς ἰηταοσγοῖ, ςαττίς ρτίπ5 ἰσηατιι5, ἀεπτΣ 
εατά είς, τας πιεγοεάξ ἐχμθ .η5,:ρίαπι αὈίγε 
{τ ΕἸατᾶ ἰστξ το 5 ἐπίαπτς, ἐοτιτίςαΠ{ σαί ας 
Ρ(ΙΔυτ ααυ!α: ὃ ραπηίΐβ ἥιτο 5 Παρ υἰτ ποι 
ποη5,(α! αὐ δία! δαί αὐ πα ϊευΐαπι. ἵ ες ΠΠππὰ 
ΗΠ ρδηΐ5 εἰ ργορείσπη ας ἄπο ρᾶτίτου πὸ τς 
Παπΐεσαο, (ὑπτειτ πτεῦ ρτα]]απατ αἰτοῦ με α 
ἀεἰεγςετίαπιοη (ητ Ν ες {{8 οἹἘ Ρ ἐς] ατ 5 [πὶ 
σέῃϑβ πηατγία πλυττπἀο,πη6ςε ρε!οπῖος ίς ρα 
ΠαπΊεῖο (ἐς σητ που ύ. Εἰος αὐ πενία κ᾽ ο 
πλᾶπο5 Δα πέπίτ πη (ὐλπιαῦτία, ττεήΐςητ συ ᾶς 
ςερία πιούςεάς, πλυτ5 πο παγοηΐαγ: δύ “δ ητί, 
ταῖς ἀεἰσηδία,ίαἰυτ ίχ αἤεηπειςηῖ, Εος δὰ 
τξτά τογαπι αἰτατῦ, ττπὶ ττογὸ τεἰτίς ἀεργεπεη- 
ἀετετίπορία, εχ Δ αυϊταηία πλασπο οἴ Ἰαοτε 
ἃς ἀϊβίςυϊτατε, ργορτοῦ ἰσςοσᾶ δίρ οὐίτατοβ ἔτι 
πιεητααητιν Εἴος ετίἃ ἐς (ὐαπιαρτογῖ ἄτα] 
σαταταυηοητία Παὸ ΠΟ αΠΕ οὔ ἰη τπᾶπι5 ῃῸ 
{{{6 πεπίΠεητ, εγαςίδθιις ἀείπάςε (ἢ ϊχί, "ατἰτίᾳ 
Ροζηα σπορᾶς, ΕΠ]αΐα5 Παίάςξ σοπετίβ πτούε5, 
Δρτο Ε5 σαί βεγο οἰτατίς εχ ἐρία [πε, Γα]ία 
ὉΕΙΟ ς πλίπι5 οἰ} 1 Πητ, πὸ τσέπη εἰ υσατ 
υτᾷ τεξετᾶτ. (Οὐτειηαἀπτοά ἀρια (δίαρτοβ, 
τπιίγο5 Ἰχουίθιι5 ἀοίςοβ τεϊ παπᾶς, 0 ἃ ΠΙᾺ 5 
προτγεάες ἀεἰσπαηΐ, ἃ σαΐθιῖ ἔταττε5 εατ πχῸ 
τί α5 ἔ ἐχῃίθεηται, Εἰτος χαίας ςα πὸ αὐτηον 
«({ εἰα{ε {{τ, πγυΠερτξ φαπαᾷ Παρ εῖ επΊρε, 
ταητία, ΗΠ ρηῦ εὐ ΠΠπἀ εἰξ,ατ ἀε πιογετοχίςα 
ΔρΡροπαζαῦ ΠΟ“ εχ οἱεῖε δρίο δα {[πηΠ|{πςο πη. 
Βείαπε, πα]! ππὶαἤεγεπβ ἀοίοσοπι ἐπ ῇ αι 
αἰϊογατυτ ἐπιιίτία., ἐπ ργσπηρτι {ΠΠπ4 Παϊρεδητ, 
Π|04 εἰίαπι σογαπάςηι εἴ, ατ{εἰς ρτὸ ἤ5, ]υ1ν 
Ὀὰ5 “σποί] εητατ, ἱπηπιο] εητ, ὃ ρτὸ εἰ5 πχουτί 
(ες ἀεασπεαης. (ΔΛ 4πι ἰσίταν ἤλης τεσίοσ 
ΠΕΠῚ (145 π ραττεβ ἀἰπίαπι εἴς τγαάπης, {1 
οὐ δύ ἰρήϊ ἀϊχίπιις. ΔΙή πεγὸ χαίϊπηπερατείς 
ταῦτα αἰϊεύιης, ες ςεγίιπι ίη Πίος ἐχροηί ρὸ 
τείξ, δ ρτορίεῦ ρεγπιυζατίοπεβ ἰοςογιπ, ὃζ 
ἱσπορηίτατεβ, [πὰ ποτίίδἐπιίς ἐπίπι ρατείοιιβ ὃ 
[πὶ ςεἰ εἰ ευτίπι5,πατίστατες ποτίτία {ΠΠπ||τατὶ 
ταῦ, δύ αστί ραττίτσπε5, δύ πο σα ρα] οτιμτι τᾶ [ν 
[ογπιατίσποβ, δ ΠΠ 4υτ4 εἰτι5 σεποιίβ εἴς, Αὶ 
πτιτί5 ἐπίπι, δύ (Ἰταςίς πταχίπιδ, ἀἰσυίσαν 
ταπι εἰς αυ οπηπίπηι ἀςππ αἰ οίτηί πέος, πε΄ 
τύπι συκοσηαας δύ Βαγραγα; δύ ἰοησίπησα, 

ο δ 

Ἄ ἘΪοςμιν, 
μᾶ δισϊυῶδαε 

αγαοὲ εἰ}, 



τι 

δι εχίσιιος ςοητίποητία Ιοςο 5, ὃζ ἀἰ(δίραια ἢ, 
ταίαητ, ἐς ἤ58 ςΟπιεητατία πεσταῖα, πες δά πιο- 
ἀππτπγαίτα ἔπογπτιαἀςὺ αὐ Παφξουπῃς ἃ (τος 
εἰς τεπτοῖα πῆς, ἱσποτζατίοπεπιίητεηάᾶε, (δ 
τετῖ [νατίη! αυίάηι (ςείρτούς5 (τγοεοοϑ5 ἐρίος 
(Δηεἐπιίταπτις, τ αεγὸ πο πιαϊτῇ. ἔΝαπι αιχθε 
{{Π|{πιεπτοτία ςσοπηπηεπάατιης, ἃ (στρεςί5 ασςεν 
Ρϊαςοπυειτεχαπι, εχ (εἰρί!5 πεγὸ ποι ]οη σὲ 
χα πατίοπίς πα ἀΠαταπέτε. πᾶς ἢ ησ 
Ἔχ {{Π| ἀἰπιίπυτο ἀείςξαδῷῳ ἤδι, πο πλα]τα 
ΔὉ αἰ 5 (πρρίεπιεητα ραταπί ΑΙ ο σαίη ἐρί5 
(γαοούσαι ποπηίη 115. οἰατίτατε ρ᾽ πτίπγα ἐκ 
ςεἰεπτίσιι5. (ὐαπιίρσίταν τγαζέιϑ πίεται εχ 
τὰ ᾿ξ Ποάλπιπι, εγγαπὶ αυς ἱπιγὰ (ΠΑΠΠς 05 {1 κ 
115 αὐταζαπι, ἃ ρυί(ςί5 {{Π1τιο οἰτείαν [ΒΡ ἐτία, πὸ 
τί (ες Ποπιίπεσίρί 5 ςοηΠηία Ῥγτγεηαοβ 
ταοηῖςοβ ροηλπητ:εαηάςσηγ ας [ΡΒ ογίαπι δί ΗΙ, 
{ραηίαπι ποπιίπαητ, τος ἐπα [ΡΒ εγστ σοπ, 
εἰπεταν, Ν᾿ εὐὐπίοτεϑ δαζεπι Πορίος [σ᾽ εἴα5 
ΔρΡε απί, ποπ ταιταπι ραίσεητοβ Δ οΥ ΠῚ, 
ἤςαταυτῆον εἰὐ Α(οερίαἠε5 ΜΙ] ίδηι8. ᾿Ν ον 
τιληΐ ποτὸ τοΐαπ ἐοάεπι πιούο ποπιίηδης 
Ῥετίαπι ὃ ΗΙραηίαπι.. Ῥαΐτεπὶ αι επὶ αὶ“ 
λπὶ οχτϊογίογει, αἰ ογαπι πογὺ ἐπι ετίογει 415 
«ἰαίαης, ΔΙ αὔτίη τεπιρουύς, αἰίο συσηαερα 
ἐἶἷο ργοσείρυδιίςα πηαριἐγατί 5 αἰυ!εγαηῖ, 
εἴ ρτοπίποίας πππς ρΙεδί Βεπαταί ἀε!ρπεη 
τασπαης ἀαςί ἐ οπταπο: Βατίςα αίάειῃ ρ[ε- 
δί ατίθιμζ,αα ααλτη ρύδτου πιίτείξ, αὐ! εσὰ- 
ταπὶ Βαρεῖ ὃ φυαίϊοτεπι. Εἰα5 τογπιίη δα οὐ 
ταπι αίφ (ὐαἰλοη πὴ σο πη ττογπης, τεϊίαυα 
Οαίατίς εἴς, χαί ἀπο 5 πγίτείς Ιεσαῖοβ. ργετουί 
δ ςοπίπ]ατεη. Ῥεδιοτγίαϑ αυίά πη (ες Ιεσὰ» 
ἐασι Παδεῖ, χυί 1. π[τα (5 ἐπ ἀἰςίς πἰςίη:5 Βα 
τίς, εχιεπἀπητυζῷ υἱ ἃ ἃ ἀπτηεπὶ [υτίαπι 
δχ εἰι15 οτίαπι, Επης επίπιαστυτῃ {ἰς ἀρρεῖ- 
Ἰλπι ρτορτίο ίη πῆς ἀΐεπι ποπιίης, Εο ἐπ |ο- 
ςο Πτ εἰἰ Απριηΐα Ἐπιοτίτα τε! ας. ΗΕ σαὔς 
εἰ ρΙατίπια ΠΡ ετίος ραΐ5. πα ρτατοτί (παρ ἀϊτα 
εἰἰ ςοηίυ]ατί, ματιὰ ἐπ ἀίσππι μα εητί ἐχευοί 
εατη τἰρι5ἐπ|ἰειόξ πὶ οὐ ἀπ Ρ15, ας! ἐρατίβ 
ετίσ 5. Εἰ χαίδιϑ απὰ15 ἀπ05 ἐξοιτη ἀποϑ οὐ 
αίπε5, τταζέαπι τὰ 5 [υτίαπι (εγααῖ αηίποῦς 
{υπι,Αἀ Δτέϊοβ, ΄σπεπὶαηΐῖςα αι 4Δπ 1 τ|τὰ, 
ποβ δρρεϊαδαηί, ΔΙ πετὸ μᾶς (ΔΠ]Δίςοβ πον 
ολῃτῖ. Ηἰ5 δαίεηι (ρεὐίδεες δα Γερτεητίοη ἐπὶ 
πιοπίες,ριορίπησ πηξ οὗ ΔΙξατίθας, Χ (α. 
ταῦτίς, Βεν Αἴπατεβ (πὲ ἀεβιμι ΝΜ] εἰί5 4π|ν 
πίβ. ραιποῷ τεπιοτίαϑ εξ Νοσα ορρίάαπ, 
Ῥιορὲ δὐΐεπι εἰξ Οςεαηί τοίαο, Αἰξατεϑ ἃ 
(ὐλπιαῦτίβ (πραταη5: Φεπίης ποητίαπι ππΐ τὰ 
ἀίςς5 υἱᾳ» αα Ργεςφηςη, δες ]εσαίας οἴ αἱ 
ἔοῖο ἀάεἰξ ογαϊπεγίειτίῃ5 αὐτίπίοτπᾶ οςμ ο ας, 

ΦΊΤΒΑΒΟΝΙΒ σΈΕΈΟΘΕ ΑΡΗ. 

κοὶ μικρόχωρᾳ τὸ δίεασασμούα, τού ἣν στο 
μνήματα, ὅτ᾽ ἀσφαλὴ ὄξιψεὔτε στολλὶὅε ἢ 
στὴ πόῤῥω δ λλίμυων, ὐντείνᾳ ἢ ἄγνοιαν- 
οἱ δὲ δὴ) ῥωμαίων συγγραφές μιμοιιῦτῇ μὴ 
αὖ ἑλλίωας, ἀλλ᾽ οὐκ ἀδιπολύ, γὺ γορ ἃ λὲ. 
γουσιψ τῆν δὴν ἑλλίων μεταφόβμασιμρο ἕαω 
ἣν δ᾽ οὐ πτολὺ μὴν πτσσφόβον ται Ὁ Ο)λά 
σίωμον, ὥς θ᾽ ὁτσόταν ἔλλῴψεις γγύμποιι στρ τ 
κένων, οὐκί σι πολὺ Ὁ αὐχπληρούμϑν καυο 
δὴν ἐτόβωμ. ἄλλως ὅν νὸ δὴν ὀνομ( δὴν ὅστε ον 
ξότατα ἣν πλλέιςωμ ὁνὴὴν ἑλλίωικῶν. ἔπει Εἴ 
ἐξκρίαν τοὺ μὴν δὴν πεοτόβων καλῶν πᾷ, 
σαν τί ἔξω πὸ ῥοσϊανδ, (ἰ “τὸ ἰδ μοῦ τό! ὗν 
πὸ ἣν γαλατικῶμ κόλττωμ σφ !γγομυνου, οὗ 
δὲ ναΐ,ὅοχον αὐφὶ τιβοντῦ τὼ πυρίωίω. σν 
νωνύμως τε τἰὼ αὐτί ἰβαρίων λέγουσι, κοὶς 
ἱασανίων μόνί ἐκῴλοιω; τἐὼ φὐνὸς πδ᾿ βα. 
ρ΄ οἱ σί ἐπι πρόπόβμομν αὐτῷδ τούτους ἰγλής 
σας» σπτολλίι; χώραν νεμομγνος ὥς φησιν,» 
σκλεηπιχοῖης ὃ μυρλεανός, ῥωμαῖοι σὲ τί 
σύμντασαν καλίσαντόι' ὁμωνύμως ἰξκρίαν 
7. νὸ ἑἱασανίαν"Ὁ ἡδιαῦφὶ μόνιθ- ἅπου τέὰ 
ἐκτός, τὸ σὲ τ τόδον τί οὐτός, ἄλλο τι σ᾽ ἀλ 
λως διαερᾶσι πεῶς οὖν καιρὸς πολ ]δυόμᾶνοι.. 
ναυὶ δὲ ἥῇδε σοχιῶν, τῶν μι) ἀγσϊειχθεισῶμ 
Ὅρὶ σϊάμῳ 7ε τὺ τῇ συγκλήτῳ, δ}, τῷ ἦγε 
μόνι δὴν ῥωμαίων ἡ μᾶδ, βαιτικὴ πρὸσκῴτοα 
Ὅ᾽ σηήμῳ, οὶ πέμπτοι σρατηγὸς ἐπτ᾿ αὐ 
“ἰὼ ἔχων ταμίαν ἐκ κορὰ πρεσξδυτίμ, ὅριομ. 
σ᾽ αὐφὶ τεθώκασι πρὸς πὼ πλησιον καΞτίω“ 
νος ἡ σὲ λοιπὴ, ἰιαἱσαρός ὄδι. πέμτπτοντοι σι" 
ἀπ᾽ αὐτῷ δύο πρισθόυποὰ, Ξραϊαγικος τε νὰ 
ὑσαϊουκος ὃ μϑὺ «ραταγικὸς, ἔχων σιὼ αὐτῷ 
πρεσβουτίι, δικοκοσύτας ὧν, λυσιτοων οἵᾳ 
σοῖς δακειμφύοις τῇ βαιτικῇ, τὸ οχτεινού ὦ 
σμιμέχοι Ὑ' δδυρίς ποταμδ, νὴ δὴν ἐκξολῶμ αὖ 
πϑν" καλοῦσι τὸ τἰὼ χώραν ταύτπίι ἰδίως, οὔν 
σῶς οὐ Ὅ᾽ τἴϑόντι. οὐ τοιῦϑοι σῖς ὅξι νὸ ἡ αὐγᾶ 
σῖς ἡμόδιτα ἡ λοιπν αὕτη σΐ ὄδμ ἡ πλείτῃ 
φὶ ἰξμοίας ὑσνο τῷ ὑαϊκῷ ἡ γεμόνι»σρατιν 
αὖ τε ἔχον, ἀξιόλογον βιῶν πὸ ταγμά ιν, νὰ 
πρισθδυτὼς βᾷς, ὡμὸ ἦδλ,, σϊὐοἴχων τάγμα» 
σὰ ἡνδαφρυρᾶ τί τοέδαν πόϊ δδυρείσ πᾷί(αν 
ἀϑὶ οἷ αῤκῶυς ἰώ οἱ μδ πρότόρογ,λυσιταν 
νοὺς ἔλεγου, οἱ ὃ ναῦ καλαϊκοὺς καλοῦσι συ 
νῴσηει) τούτοις τὰ πτωσαβκῖια ὅρυ μετὰ ἣν 
ἀεύρων τὴ δ καντάθρων. ῥᾷ σὲ οᾳ ἣν ἀεύ- 
ρων μέλύςς ποταμός. (ἶ μικρὸν ἄγ τόβω πάν 

ἢ τι “ “ λις νοίγα,τὸ πλησίομ ἐκ  ὠκεανξ αὐάχισΐς,.. 
ὁρίζουσα «δ ἄςυρας, τὺ ἣν ἑαντάβρωψ. Φὰ 
σῇ ἱξῆς σταρορίας μέχρι πυρίώης, ὃ σϊδυτε» 
0Θ᾽ ἣν πρεσδυδν μετὰ “ ἑτόδου τάγμα- 
τ" ὑδισκοπῷ δὲ ὃ τρίτος τἰὼ μεσόγαεαιν, 

συυΐχα 



ΓΒΕ ΥΤῈ ἈΠ ΤΊ Ὁ, 
συυΐχει δὲ τὰ ἣν ἡσῖν λεγομλύων ὡς οὖν ἐἰρῃσ 
γικῶν,κκοὰ εἰς ὸν ἥμόδον κοὰ φνὶ παλιν τὸ 
σπον μετακάμδνωμ οὐ πῇ πτηβοννικῇ ἐδ τιιοὖ 
ὧι σ᾽ εἰσὶν οἱ ἀελτίξ ροῦν τὸ οἱ σλησίου “τό! ἴ» 
ἔιρΘ΄ ἑκατόμωθον οἰκοαῦτοῖν, μέχρι ΣΝ πῶς 

ϑαλαήν μόρων. αὐτὸς σὲ ὃ ἡγυμὼμ σχχειμά 

(εμϑ οὐ τοῖς ἀδιϑαλα ἐς μόβεσι, "ὦ μάλι 

σις τῇ ἱκαρχκσῦν! τὸ τῇ ταρακῶνι, δεκοοσν , 
ϑόδους σὲ πόβίεισιμ, ἐφορῶμ ἀεὶ τινοὶ δὴν σξον 
λύων ἐστανορθώσεως, εἰσὶ δὲ κοὶ εστίτηροπτοι 
“δι καίσαρος, ἱππικοὶ ἀνάοες, οἱ δι αν μονες 
σὰ χρήματα τοῖς «ρα τιώτοιις εἰς τί δεοίκη» 
σιν τὸ βίσ, ἣν δὲ στο καμλύων νήσωμ φὶ ἰξκ- 
βίας, τὰς μλ) πιτυσί(ᾷς σϊὐο,νὸ τὰς γυμνασί 
«-ο σῖύο, καλοῦσι βαλόβισῖας., ὥς πτω κε ὥνάα 

συμβαϊνᾳφὶ μεταξὺ ταρακῶν : ὁ σούκρω 

νΘ- “δαλίας ἐφ᾽ ἧς ἕσηουτοίι Ἢ σάγομυτοψ: 

το 

Οοητίπει δυτ σεηξες ἀ{ (325 ἰῃ ραςοΐ5 δί πταπ, 
(ἀετιἀ(ηί5 πτοτς, [τα] ςαίρ ἐογπηυΐα, οὔ τοσὰ, 
τη (δέπας ιἰεἴϊεπι ἱπάπαης, ΗΙ αὐτεπι (απε 
(εἰεἰδετί; σαί ἀτγαπῳ Ιθετο ργορίπησαπι 
τεσίοπεπι υπηιὰς 44 πιαγίτίπηα ἱποοίπησ, ἱρίς 
τετὸ [πἸρείαῖου Π οΥτίβ πιαυγίτπγί πιαχί γέ δά 
(ὐἀττπασίπεπι, δύ Γαγασσπειη ἐγ{5 ἀπε 
ἀσίταπ5,ἀπςίς Πγθεγπα. ΑςῇΠίαίς απέεπὶ ἀ εν 
5 αἰίηπα (επιρεῖ ΟΡ τ, ἑηταεπϑ χα εὔπεησ 
«ἄατίοσπί ἱπάίσεαης, Α ἀπης ὃ (ὐαίατίς ρύοςι 
ταΐογεϑβ, ἐπεί τ5 οὐ ἐπί5 αὐτί, αυΐ πα Π {τ 5 
αὐ υἱόϊι5 (αἱ ἀϊρεηίλείοηεπι ρεςιηίας αΠ{ τί 
Ὀυᾶι, Ε' τεσίοης ΗΠ ραπία ἱπίπα ἰαςοπτ,άττος 
“υίάεπι Ρίτγαία;, ἀπια πεγὸ (γπιπεῖϊας, αἰι5ὲ 
Βαἰεατεβ ἀρρειαπτυτ, 4185 ἰητοῦ Γλίαςοηίς 
δύ διιςτοηίς πιαγίτπιᾶ εἰ{ς Πτ85 σΟτίπρίε, 8ι:- 
εὐ Πᾶς ςοπαϊτᾶ εἰς δασιπητᾶ, Ριγυία δ οίας 

ἜΛΘΕΙ εχ [επεε5, πιαρίς ηιιὰπι (Ἰγπιποί!ς, κα ὑὲ ρείαρο 
ἀεο!παητας πη οσζαί. Ε αυθῈ5 τπα απ πελάγιαι 
ποοαίαγ ΕΒ τ 5, πὶ εἰ 4 ἐπὶ ποι ἢ.5 οὖ κζλλον 

εἰσὶ ὃ τνὸ ποελάγιαε μᾶλλον αἱ πιτυδσαε, κοὶ 
“πῶς ἑασόβδαν ἰεκλιμβύαε δῇ γυμνησίωγι κα 
λῶται σ᾽ αἰνδὰν ἡ μὰν ἐδουίος, πόλι ἔχουστε 
ὁμώνυμον. [ὐκλθ- ἢ φὶ νήου, τεβαϊώσιοι στέ 
ὅθιοι, ἰδώμαλος Ὁ πλάτος κοὰ πὸ μῆκοϊ ἡ δὲ 
ὑφμοῦ(α, δδμμΘο κοὰ πολὺ ἐλῴήων ταύτας 
πλησίον κειμδύῃ δὴν ἢ γυμνασίων ἡ ἦὰ μέζωμ; 
ἔχει σῖύο πόλεις, σπτελάμαν τὸ ποτονπίαν, 
μδὸὺ πες ἕω κειμθίω, "ἢ ποτοντίαν" τἰὼ σὺ 
ττόμαν πρὸς σϊύσιψι μῆκος ὃ φὶ νάζυ μικρόμ 
ἀφλᾶπομ ἣν ἐξακοσίων σχδίωμ, πλάώτΘ’ δὲ 
οἤχνοσίωψ. αφτεμίοωρΘ’ ὃ δεπλάσιον ἔϊρψν 
κι: κοὶ Ὁ πλάτ', ὦ Ὁ μῆκος, ἅ σ ἐλάσσων 
ὧς θσυμήκοντα δεὲχά τ δῆος Φὶ ποτοντίας. 
{Ρ] μὲγεθθ μϑὸ ὃν πολὺ φὶ μεζον Θ- ἀχλά 
πεται, τ] δὲ τἰὼ ἀρεῖ οὐσῖῳν αὐφὶ χέιρων 
δείμ' ἄμφω γαὺ δυσϊαίμονόυ, κοὰ δυλίμανοι. 
“χριρασϊώσίεις σϊε σι κατὰ τὰ σόματα, ὥςτε 
σϊὰν πεῶσοχῆς “οἷς ἐςπλίσσι, σΐᾳ δὲ τίὼ ας 
πἰὼ δὴ τόπωγ τὸ οἱ κατοικοιῦ τας εἰρίω αἴοι» 
καϑάπῦ νὴ οἱ 5] τἀ ἰθυσον. κακόργων σῖξ 
σινων ὑλίγων κοινωνίας συφηστεμθύωμ πεὼς 
εὖν ἡ »ἷς πελάγεσι λῃςὰς, δεθλήθεσαν ἅν 
σταν τοῖν, νὰ δὲς ον μὲ τελλ . ἐπ΄ αὐεξο,ο ξαλ 
λιριακῶς ποίῳ γορδυθεὶς, ὅς σις τὸ τὰς πόλεις 
ἐκζσε. σας ἢ τί αὐπ αῤετίὼω ἐθιθολδυόμεν 
σοι, καὶ στό ἐρίω αἴοι ὄντόυ", ὅμως σῴῃηνσῃ» 
νῆτοι αδιοοι λέγοντι" κοὰ πότ᾿ ἡσκησαν, ὥς 

φασι σχκφόβόντως, σ΄ ὁτὸ φοίνικισι κιχτέσζον 
“ἀνήίξους, ὅτοι ὃ νὸ γυσϊύσαε λέ γοντῇ πρῶτοι 
τσ αὐθρώπος χιτῶνας πλατυσήμος. ἄζωσοι 
σ᾽ ἀϑὶ ἐν ἀγῶνας ὕδίεσαν, αἰγίσῖα πόδὶ τῇ 
χειοὶ ἔχοντες ἢ πσεπυρακτωμλψον ἀκοντεομ᾽ 
σασανιου σὲ, νὼ λελογχωμθψου σισϊήρῳ μικρῷ. 
σφρνοῦνας ὃ “πόβὲ πῇ ἀεφαλῇ “πρές μελαγ’ 

κραίνας, χοίνο ἀσὺς οΐ" ὃ πλέ κε 7 χοινία νὰ 

τ(πδ5. Οἰγοαίτιι5 ἐπα] [146 ος ος, Τ ατίτα ὁ 
πα 4 Δ1{5, τιτί σείαττι Ιοησίταιάο. Ργορὲ ἵδσες 
ἐπί] Ορμίυία, Ιοπσὲ πιίποτ ας ἀείετιτα. (ἶγ- 
τὰ πε Παύαπιὶ πὰ ἡ πηαίοῦ ἄτια5 παεῖ ατ- 
Ῥες, Ραΐαπιαπι δίῳ Ροτεητίᾷ. [γος Δ οὐτῦ τα 
εἴν, Ραίαπια πετὸ δά σςοδίσπῃ. [μία] Ιοποίτιι, 
40 {{4.ὈΡ4110 πιέπιι5 Ὁ (, Ἰατίτο τ τ, Αττε- 
πλίἀοΥ118 αἰεὶ οποιτ πη ἐπὶ. [αὐταί πὸ 
ΔυρΙςαιίε, Μίποτ αυτξ αἱέεγα ἃ Ροιζεία (τας, 
εἰτείτον τ ας, πιιτὸ ἡπάπι αἴτεῖα ἱπέες 
τίοτ, πια σπίτια πε πιίπον εἰξ, πίττα αογὸ κᾷ 
πίΠ 110 ἱπίοτίον. ἔεγε]ε5 επίπι τας, δ ροττυῖ 
Ῥοηίτατε ρτοίζαητεβ, [ἰςες οἰτία ἰατεητοβ πὰ 
Δ 65 ρεῖίϑ [Γεηεητεβ μαθεδηΐ, ας {πρεη. 
τίριι5 ατιεπτίοτε στὰ ΟΡ τ. ΓΙ Οσοτγυπι δι, 
τεηῖ πττιι5 ραςί ἀςάίτοϑ εἤιςίτἱποοίλβ, σε πὶ 
δαἀπηιοάσπι ὃ θα συ!τοτεβ.. (πὶ δυτεπι 
Ρϑιςί συίάδηι ἱπιρίοθί, αἀππετίας πιατίβ ρτξ- 
ἄοηεβ, σοπηΠί5 ἐπ] ΟΙ Ππηε τί στατίᾳ ΠΟ τσ 
(ρίταεης, οτίπγίπε τπί ποτ! ἐπίρατίο, Νῖς- 
{ΕΠ 16 ςοσποπιεηῖο Βαἰατίςιιβ, εο5 ἱπιιδίϊγ, 
4αΐ στίαγη οἰίτατεβ πιοσηίθ 115 οἰγοτηίς ρίε, 
εαπάεηι ὁ υἱγταζεπι, αογυπιίη Π4ἢ5 ΟΡ ον, 
χί, Πόεύ πάτο ραςίς ἐπίεητί, ταπιεπ ἔπη. 
ἀΐτοτες ορείπιί ποςίταπίιν,, σαδα αὐ πιᾷ 
εἰξ, εχ σο Ρῃοσσηίςες ἐπί] γαπὶ ροτίε (ππτ, 
ἐστεσίἐ ἐχοζοπεγαπς, Ηἰ ρτίπηί πγουῖα! 65 [7 
[χτίςϊαιταπι πάις ξεγιτπτιτ, δά ρισπδ5 αἀ{ζ, 
αἰπέϊί ἐγαπιραπέ, ππᾶπα (σατασι σείξαηίε8, 
δζ ρεχυίέαπι ἰἀσα! πὶ, ταῦὸ ἔσγγατο σαπρία 15 
Ππαίξαπι, Τ᾽ σγπ 45 οἰγοιπὶ σαρυϊ πιπά45, ἐτππ- 
ςΐ8 ςοπηραίϊ45 σείέαπί, αΠ105 πιε ἰδ ποτ Πδ5 ΔΡ 
Ρεϊαμέ, ἐχυαίρυϑ ἔσπε5 τοχυηζατ, “ δζ 

σ 4 ΐ- 



τόο ΣΥΒΑΒΟΝΙΒ 
Ῥμΐεταβ ίη Πδτο [πεουργοτατί σα), ΕἸ τ σανΐῃν 
“υΐίτ, ας 5 ἰοτά 44, γασα5 Π{π|Ρ 5 ἱπιτο[ αἰταν, 
δ απσεαπι οὐπαπιξητιπι, ρειίπας ἃς ςί5 
Εἰτοιποίποεί5, απ 445 πετὸ ατίπηςοαβ, δὰ ἐ 

ἐειί5 αατ ποτα ςοπτοχῖαβ σείξαηξ, πο} ΟΠ οίο 

χίρυ μαθεη5, πε] Ὀγειίοεσα5, 6] πις αἰ οτί» 

Ῥυ,αἀτεπιοτίοτεβ ἰαζεα5 πεῖ ργορίπαησυίογαβ, 
116] πιεάίοβ.. Δ' ραεηπ δα πος ρβέϊο δά ἔπη, 
«[45 ἐχειςεθαπταν ἀπηΐβ.. τ αἰίο σαί πο ρΔη 15 
αυίάσαι ραπετίς εχί εγεζιτ, μι Ππη18 ααίς, 
συᾷ ρχίμ5 διτίη σεγξε Οτοςίτοα ΜΙ εε π5 ρτὸ 
Ῥίαϑ ἰη125 λἀπαυίσᾶπ, ΡεἾ 165 παιτίππι τες 5 

φῥιατεπάίους ἀπενίις ἐσ ἀαγα ἰαἐι15 το συν 
τᾶ εἴἴξητῖ: ἀείπάε ἐχ ἰδ ετία τεία ᾿ὰ οπιαπούαπι 
κα Π|2 ἰητεοἀαχίς δοςοἶαβ. θυοεῖον ἀρτί πιοτὸ ἔξ 
ταςίτατεπι, δέ Πα Βίίος ίῃ ἰοςίς στο αἰτατία 
ὐεί ας απ ποχί απίμταὶ πη ἔοι" το ετίαβ. 
Ν3πι ςππίουϊος πεσυδαμᾶ (πα ίσεμδ8 οἶς ἂίσ 
(είσης. (Οὐηίπηο ςπὶ εχ ρτορίπασα ἱπ{|8 
πυίάᾷ τπατξ ας ξοσπιίηαπι αἰτα Ποῖ, τα τα δῷ ἱ- 
Πἰϊτίο [α ἐϊα εοσιπὶ εἰξ ρεοστεατίο,ας ἐκ Πα τοῖς 
καη εἰς ςπηίςα 5 ἀοπ οί Πα (ὐαοττεγεπεαν, δύ 
διοτεβ, δύ (υτρετγίως σδιπισπηογαυί) Ποηγέ, 
1ε5 δά ἱπιρίοσαηἀᾷ ρορυ ὰ οπταπί ορζι σα 
ἔσσετε ςοαο πε. Ναης αὔτ ςαπὶ αὐ τγαείαπ, 
«2 ἐογαν πεπατίοηζ δρτ{{π|ΐ ἕα ἐἰί Πητ, πα!- 
[αἱπυαἰείςετε ἢ οἐ ἀαπιπα ρεγηνίτεπητ, ποτὰπι 
ροήεοτγεβ πιασηᾷ εχ τεῖῖς ἐπε. αὐξίτατξ 
Αἰεησπηΐῖ, Ηα αἰπςξ ἱπῖγα ΟοΙὔπαβηιλβ ΕΠ Ὲ 
τεουΐεα5 ποςαηΐ, ἐχί {τι [αχτὰ 85 ράσο ἄτι 
δαίαςεπτείηίυϊα » συγ αἴτοτα [αποηίβ ΠΟ πλίς 
πατυτ ηίαἴα, ΄σαίίδιη ἑαπὲ εἰ ἤα5 ποσαπογε Ὁ 
ζαπιπα5. ἔχιγα ΟοΙ απηπ85 (Ἰαάε5 ἔχης, “ς αὐ 
δι5 ταπταπι(ο!πιοο ἀἰπχίπιι5, ααο ἡ ἃ (ὐα], 
ρΡεῖ δα, ἢ ος δέτ, ἱπεσγσα!ο ἀϊπαποπηΐῖ, ΡΥῸ 
Ρεαδᾶτ ευπιρεπτίεπι Βεείμη {τα ἔπε, ἀς υί 
Ὅτ ργο!χα αἰ [επιίπατιν ογαείο, ἘΠῚ εἴς 
ἔπι υἱτέ, τί ὃ ρΙ ατίπια δέ ἱησ τία σπχίττοητε5 
ῃλιιίσία, ποίξγιαπι ὃζ ἐχίογίιβ παῖς πλαίσαητ, 
“πὶ ΠΕ πιασηᾶπὶ Πα ίτοητ ἰα]απὶ. πεασς 
τα ]τπὶ ὁ σοητίποητϊς [ταζξαπιϊσαπε,ηες ἃ- 
[{ταπὶ αθεῖταῖε ἔγυδηταγΓα]ατῖϊ, (ςὰ πιὰ σίβ 
Ῥεΐασακ ἰμπαδίτεης, Ρασςοί αἀπιοάιπι τ 40. 
πιείπίσατη οὐταηξ, εἰ κ᾽ οπγα πηογαπι ἀποηΐ. 
ἵΝδαι ἱποοίασιπι ππασπίταδίης, πι]{{8 ἐχεγα 
Ἰκοπιαπι ροί τίς, σεπ5 εἴ ει πἰετγίογ. ἰσίταν ἃς, 
εερί πῃ πὸ οται5 ἡοίγα: ςοπία, ἐπεί τ(5 οὐσ 
ἡἰηί5 (Ἰλάϊταηο5 πίτοβ φαίη σεητοϑ εἰς ςεη, 
ἔο5,αου πῃ π0114 [τα]! σαττην αὐ δίαπι, ργατεῦ 
Ῥατγαιμίπος οΡπεηίς, ΓΟ αζεπι ΠΠ ΠῚ ΓΟ ΟἰΠΠ| 
{πὸ ἰπΠιίδην Παθίταπὶ ποῦ Ιοηρίοτεπι [445 
Ὁ. ς ἰατίιαἀο 41{0{{{44. πητπὶ ποθὴ ἐχοςξάδ. 
Ορρίάδιυηιίηίτίο ἱπμαϊίταραηΐ (ληἐ ραΠΙΠ, 

ΘΕΟΔΘΆΚΑ͂ΡΗ͂. 

Φλλήτας τε οὐ δῥμίινέᾳ, λδυγαλὲθ’ σέχισ 
πὼν ποεπινωμῆθ». ἀμφὶ σ᾽ ἀραζ ἰξὺς εἰς 
λξ τοικύμμα μελάγκραενον, ὡς σιοίνῳ ζω“ 
συβύῳ μελαγκραίνας," βιχίνας," νδυρίνας 
τίὼ μλὺ μακρόκωλομ, χεῶὼς τὰς μακροβολίω 
αφ᾽ τὐὼ δὲ βραχύκωλον. πῶς τὰς οὐ βραχει- 
ξυλάς. τίὼω σὲ μεσίμυν, πες τὰς κι(ὰς ἀσκοιῦ 
σὸ σϊ᾽ ἐκ παίσϊων οὕτως ταῖς σφρνόδνομς, ὥς 
“τ οὐσῖ᾽ ἄλλως τοῖς σταισὶν αὗπον ἐδίσυσαν 
ἀνδὺ τό φὶ σφηνόθνες τυχᾶν . δὲόγτέβ ὃ μὲ 
στῶν’ πῷασλέεων πὼς τἀονήσους, σϊόβεις 
ἔτεινον “σαὲρ τῶν καταςρωμάτωμ;σκετο 
“πῶς τὰς σφφνσῦνας ὸ ἐἰσάγαγν σῖ ἐποίκους ἡ 

τοιοχιλίους δὴ) ἐκ φὶ ἐξπρίας ῥωμαζων. πρὸς 
σὲ πη δυκαρπίᾳ φὶ γῆς οὶ Ὁ μπσῖρν δὶ σι 

νομβψωμ ϑερίων εὑρίσ κεῶα» ῥᾳδίως οὐτοίῦ. 
ϑα πρόσεομ. οὐσὲ γοὺ «ὃ λαγίσίεις ἀϑιχωσ 
ρίους ναι φασὶν νἀ )λαὶ κομιδδοντωμ ἐκ τὴς 
πόραϊας , συ τιν Θ᾽ ἄῤῥρνθ- κοὰ ϑαλείας 
γπνεῶται τί ὑχλγονίμ), ἃ ποσαύπα κατ᾿ αὖς 
χες σωῆρχῳν, ὥςτε κοὰ οἴκους αὐατρίπειρ᾽ 
Ἐκφὶ χὐσονομῆς κρὰ αρν)ρα,, κοὰ ἀϑὶ τοὺρ 
ῥωμοίους» ὥς πόβ ἕστο, αὐαγκαδδί αι (α- 
παφυγέμ ποὺς αὐϑθρώτπτους . ναῦ μδόποι τὸ 
δύμιπταχάρισομ πῆς ϑήρας ἀδικρατέμ οὐκ 
τῷ τἰὼ βλάβίω, ἀλκὰ λυσιτελῶς αἱ ἔχον» 
τόν (αρποαῦτοι πὸ γί, αὗντοι μϑὸ οαὖ 
οὐὸς φυλῶν τῶν ἡρακλείων καλουμδύων " 
πρὸς αὐταῖς σὲ σϊύο νησιοΐᾳ,, ὧν ϑιά τόδου “ὁ 
ρας νήσου ὀνομαϊζουσι κοὰ οἵη πινόῖσ κοὶ τα 
σας τἥλας ἰαλοῦσιψ. ἔξω σὲ Ξελῶμ, τὰ γα!» 
οἴειρα πόδι ὧν τοσοῦτο μόνομ εἰρηκαμᾷν, ὅν 
σι τῆς κάλπης διέχει σπτόβι ἐσήακυσίους, κοῖς 
ας νπτήνοντὰ τχόιους. τῆς σὲ ἐκβολῆς πόν 

βαίτιδ'Θ- πλησιου ἵαουτοι,. πλείους σῖ᾽ ἐι» 
σὶ λόγοι πόδὲ αὐνπῆς, οὗτοι γαρ εἰσιμ οἱ αὔ- 
δρόυ,, οἱ τὰ πτλξσες κοὰ μέγισχ ναυκλήρίᾳ 
Ξἰλλοντόν' 5 εἰς τε τίω καθ᾿ ἁμᾶς ϑάλατο 

σαν, οὶ εἰς τί ἐκτὸς" οὔτε μεγάλίιω οἷα 
κοαῦ τόϊν νῆσον. οὔτε πῆς σπτάδαέας νεμόμιε- 
νοι σπτολλίι, οὐτ᾽ ἄλλωμ δυποροωῦπόν: νής 
σῶν, ἀλκὰ πλεομ οἰκοαῦτόου τίω ϑάλα ἥαν. 
ὀλίγοι σ᾽ οἰκουροωῦτόϊν, ἢ γ ῥώμῃ σαί» 
βοντόῦ. ἐπ πλήθει γε οὐσὲμιᾷς αὖ ἀφλεῖς 
πεῶπα δδξειε τῶν ἔξω ῥώμες πόλεωψ.. ἄκου 
σι γοαῦ ν᾽ μιᾷ πῶν ἀαϑ' ἡμᾶς τιμήστωμ, 
πὐρντάκοσιους ἀνοῆρας πιμηϑούτας ἵσεπισὶ 
κοὺς γασίειτανοὺς, ὅσους οὐσίφνας οὐσὲ πῶ 
ἐπαλιωτῶμ πλίωΩ πῶμ “τχατασαυίωμ.. πος 
σοῦτοι σί ονττοῖν, νῆσον ἐχουσὶν οὐ πτολὺ μεία 
ὥνα πῶν ἑκαὺν σαδίων φῷ μᾶκΘ’, πλω - 
1 σ᾽ ἐῶ ὅπου » κοὰ Ξισιαῖζομ. πόλιμ δἘ ἢ 

ἀᾳταρχες μϑὺ ὥκοιυ σταντάστασι μικρόμῳ ὦ 
πϑσίκτεσα 



ΡΒ ΚΣ ἘΕΕΤ δ.. 

“ποσί κτὶσε οἵ αὐτοῖς βάλξθ- γασιειτο ὀῤ 
ὁ ϑοιαμθσύσας, ἄλκίω ἰω νέαν καλοῦσι. τὼ 
σ᾽ ὅδ᾽ ἀμφοῖν δισϊύμίων, οὐ πλειόνων εἴκοσι 
σκόδίων ὅσαν τίὼ πτόρίμετγοουμ» οὐσὲ ταύτίω 
Ξρνοχωρουμόψίω.. ὀλίγοι γαὺρ οἰκουροῦσιψ οὐ 
αὐτῇ, σας ὦ πάντας ϑαλασδύειμν “Ὁ πλίομ, 
εὖὺ δὲ κοὰ τἰὼ πόραϊζαν οἰκᾶυ 5 κοὰ μάλισκ 
«ἰὼ ἀδὲ φὶ πτοκειμῆνης νησισῖθ- οἦχ τίὼ σὺ 
φιαν, ἰὠὡ ὥς τόρ αὐπίπολιν ποεποιήκασι τῇ 

σισϊύμα χαώρον ταῖν Ὅρ᾽ τύπῳ, ὀλίγοι δέκα. 
σὰ σύγκοισι κοὰ ταύτίω οἰκοῦσι κοὰ Ὁ ἐπί 
γείου ὃ κατεσκόύχσφν αὐτοῖς βάλξθ- τῇ πε 

᾿ραΐᾳ φὶ ἠπείρου. κῶται δὲ ἀϑὶ δὲν εαὐ δίων 
Φὶ νήσου μόβῶν ἡ πόλις, πιῶσεχὲς σῖ᾽ αὑτῇ 
πελσυταῖον ὄϊη πο κρόνιου πῶς τῇ νασί δι, 

Φ σῖ ἁράκλειον ὡδὶ ϑάτόρα τεπρασῆχε τὰ 
“πῶοίω, καθ᾿ ὃ σαὶ μάλιςικ τῇ ἡπέιρῳ σαυά- 
σῆρυσι τυγχάνει ἃ νῆσιΘ- δέον στ διαῖου πτορ 
θμὸν ἁρλέπουσα,. κοὰ λέγουσι μὴν διέχειν 

΄ ἢ , ΤῊ 
φὶ πόλεως οἹώσεκω μίλια ἱόδον, 'σομ στοι 

οιὗπτόυ ὧν δὴν ἄθλων κοὰ ὃν τῶψ μηλίων 
αῤιθμόν. ἔς δὲ μέζον κοὰ σγεσῦ τι τοσοῦτου 
ὅσου ὅδ ᾧ πόϊ μήκους Φὶ νήσου » ὁ ἀν φὶ σῖύ 
σεως ἀϑὲ τίὼ αὐᾳτολίιυ, σῥυθίαν σὲ τὰ γων 
σἱειρα ἴοικε λέγειν ὃ φόρεκύσϊας, γὐ καὶ τὰ τς 
οἱ ὧν γπρυόνίω μυθούσσιμ. ἄλλοι ὃ τὼ ἴα, 
ξεέλημανίω ταύτη τῇ πόλει νπόον., πορθμῷ 

φησδέχίῳ δεαργομδνίων, ὁ ὄύξοτεου ὁρῶν τόν, 
ὅχι δῇ) νεμομδων αὐνπόθι πτοθάτων Ὁ γα!- 
λαυυρὸυ σπτοιξ!., τυροπτοιοῦσι τε πολλῷ ὑσῖα; 
σι μίξαν τοι οἿς πίω στοιότητπος. οὐ πσρντή, 
τήκονταὰ τε ἡ μόβίχες πενίγυτοι τὸ (ῶομ» εἰ μὴ 
σχῖς ἀχοιάζει “ἰὴ τόν αἵματί". ξκρα σῖς ἐν 

εν ἰώ νέμονποι βοτοωύίω, ἀλλὰ πιαίνει σῷο 

σῇρα. τεκμαίροντοῦι στ ἐκ πόϊ τσεπλα να τὸν 

μύθον τὸν πϑδὶ τὰ βονκολια τῶν γπρυόνου, 
ποινῇ μῆνγοι συωνῴ κιετι πᾶς ο,ὐγιαλός, σεν 
εἰσὲ φὶ κτίσεως τῶν γασίέρων ποιαῦτο λὲν 
γιταλ μεμνίωσποι γαδετανοὶ χρησμὲ τιν Ὁ», 
ὅν ἄνα γμέϑαι φασὶ τυρίοις κελδύοντα ἀδὲ 
πὰς ἡρακλίους Ξήλας ἀγικίας πίμψαε, οὖσ 
σὲ πεμφθρντας κατασκοπῆς χαίοιψ » ἐπει- 
σα κατὰ τὸν στορθμὸν ἐγλύοντο ὸν κατὰ 
πἰὼ καλπίω νομίσαντον τόδμονας ἄναεφὶ 
οἰκουμθνας κοὰ φὶ ἡρακλίους σρατιᾷς τὰ ἄ, 
κρῷ “ποιοσιεῦπο πον πορθμόν. τοῦτα δ᾽ αὐ» 
πὰ κρὰ τἥλας ὑνομάζει "Ὁ λόγιου, κατασεῖυ 
ἐἴς τὶ χωρίου νηὸς τῶν «ονῶμ,, οὐ ᾧ ναῦ ὄξιμ 
ἡ τῶν ἀξντανῶμ πόλις. γὐτοῦϑα σὲ ϑύσων, 
"τόῦ' μη γλνομλψων καλῶρ πῶρ ἱδδέιων, αὐᾳ 
νκάμψαε πεάλιμ, χρόνῳ σ᾽ ὕςὁδου τοὺς τσεμ- 

φθούτας πεϑελϑεν ἔξω τό πορθμοῦ πόδ 
χιλίους κοὰ τογντακοσίσυς σιίδίους εἰς νῶσου 

ιόε 

Βαϊθας πετὸ (Τα ιίξαπι5 υἱγίτἄρ ἢ α]{5, αἰ 
ἰηίαροτ {15 κα Πςαυίο αυοα ΓΝεαρΟΙ Ια τον κλν νίαν κα 
ολπῖ Εχ απηθαθυ5 ἀεάιο εἰἰ ΓΙ άγηινα, ποη λῦσε. ἰά εἴ, 

σα 4π4π| ΝΕ, 
τὰ εἰ ἢ ποιιάηξ 

«ρρείἰαρῖ. 

αἷτγα {2 44, ΣΧΣ σουΊΡΙεχα,ηες εὰ σίας Δησ 
(τὲ Βαϊ ίζατα., αιήρρε πιοαίςε πητ εἰὰϑ ου]το, 
γ65. (υπ| πιαίοτε εχ ρᾶτῖε πηδγ[{π|ὰ5 Πατσα2 
τίοπεϑ οπιῃ 65 ἐχεύςσεδε, ραττίη εἰ σοπείπεπ, 
τ ἰποοίᾶτ, ργοαίεγτίπι τἰςίπᾷ φυδηάδπὶίη(υ], 
Ρτορτογίρίϊ5 ἐεσε ττατοῦη, χαδῖπ ο τ ϑε ππι- 
ἴλτα [ίγιος ἔεςσοτς οἰαἰτατεπι. ταπῖδ εἰς Ιοοά 
ἀεϊείατίο, Ραιςίία {Π{π8 ςοπηραϊατίοης» ὃ 
ῃς Παρίταςυϊα τοπεπῦ ΠΠ{π|8 οτίατπι Πδιια} 5 στὰ 
τία, φαὸά αΐίάεπι πδια]ς {{Π|5 π᾿ ορροὔτα οὖσ 
τίπεητς Βαϊδυσ ἐχευιχίς, Οὐϊτίτας δα οςοί τα 5 
πα ρατίεβ ίαςος. [ρ6{ χυοῳ πέσε ρτοχί. 
τπαπτα 1Π ἐχίγεηγίβ εἴ (ὐοηίιπι; δ αἰτεγᾷ ρατ, 
τεπὶ 86 οὐτιπι σΟτετγίιηι εἰς Ηογας! πὶ. 70 
εχ ἴοςο πιαχίπιξ ςοπείπεητί ςοηίπησίταγ ἱπ- 
(14.4.4 {π44171Αεἰττάΐπεπι, πιεάϊο ἱπιογίαςζις 
Ρεΐασο,ίεμποτα. 1 ἐπηρ! απὶα Ὁ αὐδε ΣΧ 1 πιί]ν 
1ὰ ραϊτππππ| Δ εἴε ἔεγιτης, συαπειιπι ςετταπηί- 
παπι, τα Πτπι ὃ ἡ] Ατίογιιη ππιετῦ [ὰςίεη, 
τ65. πιαί 15 αατοηι οἰξ εγπιὲ ταπτο, αυδῆτα εἰ 
{πίυ]α Ιοπσίτααο, ΕΠ απτεπι ἐπί! 40 οςζαν 
(α ἐπ οὐ πια σπίτι η!5 ἐραοίαπι ΡΠ εγεογς 
(65 δυίεπι (1465 Εἰγτείαπι τ Πεζυν ὩρΡΕ]αΓ 
(ε,π πὰ ἐα αυα ἀε (εῖγοπς υ]ρσαηξ, δι- 
115 ἐπ παδητ. ΔΙἤ πετὸ αἀϊεζίαλαν παῖς ὑγδέ ἐπ 
{υ|4π|,4τ8π|{{464.. ἱπτετυ4 {10 εὐτίρα8 ἐπ 611α- 
Βεηϑβίεστγεσαι Γ ατίτίαπι αατεπι ρθη]! πεῖ, 
4αδα ραίςεπτείιπι {δὲ ρεςσάπιπι ἰδς ἔξγιιπι πὸ 
εἤιείε, ςαἰεέρ πη! ἱπγηγίίςεητες Δ  τοα 
Πείαπε,ταπτιιπη ἐχυθεγαῖ ρίησις, Τ τ ςεἰ πιο 
ἀ{ε δηίπιαὶ (πο ςαζατγ, πἰ{| σαΐς απ στ τουίς 
ἐχμαυχίατις, ΗογΡα πετὸ συαπιραίσαπίατ ον 
τι65,[1ςςὰ ΄υί ἐπὶ εἰ, (εα ἱποιεα 1 εππὶ σίσηίς 
ταί ηλπγ. (λυ θι15 ἐχ τεθτι5 ἰαθυ] (ε (αετγον 
Πί5 αὐ πιεητίς ςοηῇεαπι εἴς, ς«οπί εὐέαγδϑ [4- 
ασἴπητ. Εἴτα 5 αὐτεπι απ! πουίαπὶ ςουππητιης ἔτε- 
Πασητθα5 μα ίτατοτγίδ 5 εἴτ [)ς (δ ά ττπι τε 
τὸ σ ἀἰΠοατίοηπε, (Πλαίταηί τα] α πτεπιοτίς πιᾶ- 

οἄλιοῖς, Τ γτήβ ἀδτιπὶ εξ ογασαϊαπι,αυο δά 
Ἡεγουΐ 5 (ὐΟ! απτη 858 σο] οηίδπιτηίττεγο ἰδ 65 
τοητατ, Πα (ρεςσυ] ἢ 41 στατία πιίίσί ππογδητ, κα 

δ λά (τετυπι δ 24 (ὑδ]ρ 65 ἀπσιπείαβ ρογσεῆς 
τς, ΟΥ̓ 5 τογητίποϑ οϊε τατί, εὐ εἱ Εεγου]εα εχ 
Ρεαϊτίοη 5 ἤπεπι, δ μ45 αὖ οσαςυο (Ο! ἅπα5 
ποπιίηατί ἰπῖγα ἀπ συ ί45. απο πα δα Ιο στ 
ςοπίξίτεγσητίη ηα πη Δι χίτα πουαπὶ οἰσί- 
τ45 εἰξ. [61 (ο (Δοτίῃςίο., σαπι Ιςεῖα πεησα- 
ἥύδπ Ποίἐία ροτέεπάετεητ, τεῖτο Πόχοίε γιπν 
(απι. ΡΟΙ ἐεπιροτίς ἐπ τεγια!  πηί(5{,Εχιγα ἴτε 
{ὑπ {{441}5 πιι|1ς ὃ Ὁ ῥγοστείϑί, ἰῃ Ἰη!Ό]4π| 

οσ 2 Ηετου]έ 



τό δΎΚΑΒΟΝΕΙΝ 

ἘΠετουί ἐοηἰξόγατᾷ ρείπεπεῖς, αυς δὰ πον 
Ῥαπι [σετία υὐθ ἐπὶ ίδοεῖ: ἐχίπιαητζαϑ ἢίς εἴν 
ἔς (οαΐιηας ΕἸ οτος 5. ἄεο (ΔοτΠςί ἱπ[ίτα 
{{{π| πο ρυοιεη εηείθι5 ἰσἴὰ ταγι5 μοί ήδ, 
ἀοπναπῖ τερετίςς, Τ εὐτίο σαπὶ οαΠε πιοβ, 
(Ἰαάς5 ςοπείαϊῇε » ὅζ ἕδπππι δά (ρεζαητεβ 
ἔῃ οτίεπτοπι ηίπ]α ρατίεϑ β ΗΠ ςαῇς, πθξ δὰ 
τεπι δὰ οσοαίππ, (απο συ ΠοΠΠΠ|{5 αη σὰ 
πηρίας γε αἰτία, ΟΟΙ σπτηδ5 αἱ οὐ: σαί 
Ῥυίαᾷ υεῖο (Πα 65, αἱ ἤ5 αἀϊγας !] οπσίμ ἃ (“, 
ἀίδθα5 ἑοτίβίαςεγε. ΑΙ]αί (ὐο] ππιηα5 (ὑαἱρξ, 
δ ΑΡγίγςεπι ορίπαιί (πε, πηοηΐειη εχ Ἀπ, 
«ἃ Ρ᾽οοππιθεπεεπι. Οπσηὶ Ἐτατοιεπεβίῃ 
ἡειασοπίο, ᾿Νυπιίάατα σεῆτα Πίαππι αἤεείτ, 
(Ὡυίάδηι δυΐει ἐχίσιιαβ ρύορε πτγᾶφ ἱπίαν 
115, ὁ χαίδιι5 αἰτεαπιπποπίβ ἐπ πὶ παηςα, 
ραπε, Οπτοετῦπι Δτίευνέάοτιθ, [σποηΐ5 φυίάςξ 
{πί{]π|,.}}{π|5 τε! ρ ἀρ εἰ [Αῖ, αἰ ῷῷ δ αυᾷ, 
ἄλληι εἴςς ἱπαιτίο: πες πιοπτεπὶ ΔΌγϊγοα,πε- 
4ὰς Μειασοηπίυπι σεπῖεπι εἴς, Εττα απο 8 
αὐτοπιίςορείοβ, τῷ δγπιρίεσαίεβ, πουίσαι 
ΠΟΠΆΜΠΠ απ βέσγσητ, εα5 εἴς (Ο  σπτηδ8 ορίν 
παιί,ααβ Ρίπάατι5 Ροτίαβ (λει. ποςαΐ, 
δά πᾶ5 πουίίητα5 ΕἸ εγςσπιὶ ργοξεξειτ εἤε 
αἀϊειίταῃ5, Ν᾽ εγαπιεπίπιπειο Εδίςοραγοθ 5, Ἐν 
τατοπεπα5, ΡοΟΪγ θέα, δζ σγασσουασπη Ρ᾽ ατίπη, 
αὐ εὐτίρί ἀησυίείας, (ὐο! π85 εἴς, πηαπίξεὲ 
ἀεπιοπίγαης, ἢ ραηίαυτξ δέ ΔΕί, αρυά (ἴ4 
(ες εἰς ἱπαυίαπί, εχ ἤ5 ἐπίπι τα οἰγοα ἔτει 
{Ππῷ εχίαπς, αἰ} εἴς σο!απγηΐ5 Ππγ]ς. ΔῈ 
ααίάαπι ΑΙ ἢ σο! σπτηδ8 ἀίς {1145 αἰππί, ας {π- 
τι ΕΤευς {5 κεάοηι ίη (Πα 5 εχέαπεδαπε 
διε εχ ας, αδίτογαιῃ οὐΐο, πη χαίθαϑ οὖ, 
Πειαεη κί τειηρ]! {ππιρτα5 ἐπίςερεας εἴς, Δ4 
4145 συπὶ ρει πεηίδης, αἰ ἡΔισατίοπε ΔΡίοΪ 
πιοτίπτ, Εεύςα (Δ οτα εγεηίεβ.. ἃ ἀφο (εἰαατί 
ἐπ γππηταν, Πἰς πιατίβ εἴ τεῖτς ἤης ες Ιπς 
πειί “πη ΠΟΥ εἥς (ξιπιοηξ. ετίᾷ ΡοΠαάοπηίαβ 
αὐδίζαταν, σαί ἀς ογασαΐο, ἀεζ Ιεσδιίβ ἀίέξα, 
ταεηάδοί Ρῃοτηίςσαηι ροταῖ εἶξε, [)ε εσατίβ 
(πὲ, “υί5 σοηττα ἀξ απεαύσυμηεητ, πετᾷ 
ἐπ ραιτξίποε {δ {}ς αὔίτηνατε ααπις Πα δὔς 
ηυίρρίᾷ Βαδειίπτε! ἐς ητία, ΠΟ ραταβ απαίν 
ἄΔπὶ ({{||85 Δ ΠΟ ΠίΈ 5, ΡΓΟ ΠΟ] χη] 5 αἰ ετί 
ἀΐςοτε, (ε ἱπαεπίσατε, α΄ Πᾶ ργορτίέ ςοΙ- 
πῷ ἀίςαπξ, αι (σπτπια {, δύ Πα δ έτα δ {5 τεττς, 
πΕ} ἐχρεαϊτίοηίς ΕΤεγου] ες τεγηχίηί, Μ᾽ ετευίθ. 
επίηι Πίς τηο5 δαί Πυίι5 σεποτίβ ςΟΠπίαρο 
πεῖε, φαςεηα πιο α δὲ Πεσίηί σο] απ1ε}18,{πτν 
τίπι ασυληἃ εχ ἀρετίγετο ἰοςαπογπηῖ, Εἰ 
[παίς σο! αι εἶ]. ταττίβ, αυᾶ Βεΐοσί πυπσαρδῦ, 
ἐτεσίοης {τ εἴτ: δ αὰς ΒΗ Ϊαποιῦ ἀϊςπξ αν 
Κεξοίῃ πλεαία αποάδηιοο ϑγεια τε τς {ππῖ, 

σΖΈΕΈΟΟΘΒΆΑ͂ΡΗ. 

ἡρακλίους ἱδραὺ,, κειμφύϊω κατὰ πολιμᾶν 
νόξαν Φὶ ἰβποίας " κοὰ νομίσαντας γύτοῦ» 
ϑα ναι τὰς Ξύλας, ϑύσαι Ὅρ᾽ ϑεῷ "μὴ γνο. 

μυύωυ δὲ σπτάλιν καλῶν πῶμ ἱδῥείων, ἐστα -- 
νελθρ οἴκασι. Ὅρ᾽ σὲ ηρίτῳ εύλῳ ποὺς ἃς ᾿ 
Φλπκομγους. γάσϊειρο, κτίσαε κοὶ ἱσ)ούσα» 

δδυκν Δ ἱδρὸν ἀϑὲ τοῖς ἑώοις τῆς νύσου, τἰὼ σὲ 
πόλιν ἀδὶ, τοῖς ἑασδβίοις . σἤᾳ σὲ ξρ τοῖς 
υϑὸ δυκᾶμ πὰ ἄκρα πόϊ πορθμοῦ τὰς Ξἡ 
λας ἄναεν τοῖς δὲ πὰ γάσιειρα, τοῖς σί' ἐτε 
σποῤῥώπόμομ τῶν γασϊέρων ἔξω πθκέ νὰ, 
φύιοι δὲ εήλας σαίλαξομ τἰὼ κάλτοίω κοὶς 
τἰὼ ἀξύλυκῳ» τὸ οὐσικάώμνομ ὅρ(Θ’ ἐκ πῆρ 
λιβύας, ὅφησιμ δβατοδδφης οὐ Ὅορ" μεστε- 
γονίῳ νομασεκῷ τθνει ἰδού οι " οἱ δὲ πὰς 
ππλασίομ ἑκα τόβου νησίσας,, ὧμ τἰὼ ἑτόρδαν 
ἄρας νῆσον Ὀνομιέζουσιψ. ατεμίσϊωρ’ σὲ 
“ἰὼ μδὸ φὶ ἄρας νῆσομ., κοὰ ἱδβὸμ λέγει αὖ. 

σῆς, ἄλλίιω οἵε φησιν ἀναξ τινα, οὐσ ἀ βύ» 
λυκῶ,κοὰ θρ (0, οὐσὲ μεττεγώνιων ἔθνΘ’.κοὰ 
πὰς πλαγκτὰς ποὰ τὰς συμπληγάσῖας γὐσ 
ϑσε μεταφόβουσι τπινδῖ’. ταύτας ἐἰναινον 
μέζον τοι» Ξήλας ν ἃς πίνδ αρΘ- καλᾷ πού 
λας γασϊεοίσίας» ἐς ταύτις ὑφτέτας ἀφῖ» 
χθαι φάσκων ἂν ἡρακλὲα, κοὰ δικαΐαρχθε 
σὲ, κοὺ ἀβα τοις. κοὰ πολύβι:, κοὰ οὗ 
πλέσοι τῶν Ἑλλίιωωμ πτϑδρὲ πὸν πορθμὸν ἀ- 
“ποφαίνουσι τὰς Ξήλας, οἱ δὲ ̓βηρόῦ κοι λία 
βυδῦ' ὧν γασϊείροις ἶνας φασίψ, οὐσῖφν γοὺ 
ἐσιίκρίας Ξήλαις τὰ πτόβδὲ που πορθμὸν, οὐσὲ 
πὰς οὐ Ὧρ᾽ ἡρακλείῳ Ὅρῇ οὐ γασϊέροις, χαλο 
καὶ ὑκταπήχεις, γ αἷς αὐχγγραπῆχεὺ ἀ- 
νάλωμα φὶ κατασκόνῆς τό ἱροῦ, ταύτας 
λὲγιῶε φασὶν, εφ᾽ ἃς δδ χόμδυοι οἱ τελῖσαν 
τόσ που ππλοιιῦ,, χοὰς ϑύον τόν" Ὅρ] ἡρακλε» 
οἠχ βοκβίῶαι παρεσκόύχσαν, ὥς πότ᾿ ἐϊ» 
ναε κοὰ γῆς κοὰ ϑαλάπηες Ὁ πόδας. ὥξον οἵ 
ἕνας πιθανόπυνπτου κρὰ πτοσεισίων! Ὁ" ἡγεῖ 
ποῖ ἂν λόγομ "ἂν δὲ χρησμὸν, κοὶι τοὺς πτολ- 
λοὺς ἀγοούλους, ψόύσμα φοινικὸν. σόδι μὴν 
οαὖ τῶν ἀπφεύλων τὶ ἂν τις δηϊσινοίσαιτον 
“πῶς ίλεγχου ἢ πίστιν, οὐσεπόβως σταροὶ λό’ 
γ.Ὁ σὲ πὰς νεσισῖας ἢ πὰ ὅρη μὴ φάσκειμ 

ξοικρίαε «ἥλοις, ἀλλα ζωτᾶν δὲ τῶν κυ- 
οίως λεγουϑύωψν τελῶν τοὺς Φὶ οἰκουμΆψης 
ὅρουςἢ Φὶ σρατείας φὶ ἡρακλΐους, ἔχει μδιὲ 
σινα νοαῦ,, ἔ6{Ὁ" γοιὺ δὲ σκλακὸμ ταῆρχε Ὁ 
σιθεῦναι τοιούτους ὅρους, νι ϑτέστόβ οἱ ῥηγῖνοι 
“ἰὼ «ελίσια ἔθεσαν τίμὼ ἀδὶ Τρ στορθμῷ κά» 
μδλώΐω πυργίον τί . κοὰ δ΄ τόν τσελώρου λε- 
γύμωθ:’ πσύργθ’ αὐπίκευτοι παύση σῇ φαδο 
λίδε"κοὰ οἱ φιλαίνωψ λεγόμᾶνοι βωμοί, κᾷ 

σὰ μέσίω που τίὼ μεταξὺ δ σύρτεων γῆμε 
κρὰ ἀδὴ 



ΡΈΒΕΒ. 

κοὰὼ ἀδὲὶ Ὅο᾽ ἰδ μῷ Ὅο᾽ κορινθιακῷ μνημο- 
νότοι Ξἡλη τῆς ἑοθρυμθύη πρόπέδου, ΠΝ 

ξασαν κοινῇ οἱ τἰὼ ἀΠικίῶ συὼ πῇ μεγαθί, 

ΠῚ) κατχοόντόν ἴωνσυ, δξελαδδοντόν ἐκ φὶ 

πσελοττοννήσονυ, Κορλὶ οἱ κατιχοζόντοῖο τίὼ τι. 

λοτυόννασομ ἐπσέγρανψαν, ἀϑὴ μλ) τῷ πὼς 
“ἢ μεγαρίδε μόλους » τάσὶ οὐχή τσελοπτόν, 

νησί’, ἀλλ᾿ Ἰωνίᾳ ἐκ δὲ ϑατόβον, τά δὲ ἐσ: 
“σελοπόννησί",οὐπκίωνία,. ἀλέξανα)ο- δὲ 
Φὶ ἱνδικῆς «ρατιᾶς ὅρια βωμοὺς ἐ(Ερ οὐ Ὁῖς 

σόπτοις. εἰς οὖς ὑσοίτους ἀφίκΕρ τῶν πὼς 

σαῖς αὐατολαῖς ἰνσϊῶψ, μμεμούμαν Θ’ ἐν ἅν 
ρακλία, κοὰ Ὃν διόνυσον εἰμ μν σί Ὁ 19: 
ὥφ. ἀλλὰ κοὰ Τοὺς πόττους πος ὅξι μετά“ 

λαμβαύεμ «ἰὼ αὐτίὼ πῶσμγορίον.. κοὰ 
μάλιει ἐπεισϊαὺ δ λρόν Ὁ’ σἠχφθείρει «ὃν τιν 
θούτας ὅρους, οὐ γα ναῦ οἱ Θιλαίνωψ, μδον 
σι βωμοὶ» ἀλλ᾿ ὃ τόπ’ μετέλκφε τἰὼ πτῶν 
σηγορίαν.. οὐσὲ οὐ πῇ ἐν δεκῇ Ξἡλας φασὶν ὧν 
οαθίιῶαι κειμένας, οὐθ᾽ ἡρακλίους, οὔτε δι» 
νύσου.κοὶ λεγομφύων μῳν γρι, κοὰ σίεικνυμὲν 
νων ἣν τότπτωυ τινῶμ,οἱ μακεσὺνσῦ' ἐπίςσυ» 
ον ρύρυς ἄναι τήλας γὐ οἷς τι σιμέϊον εὕ. 
φάσπου ἢ δὴν πιϑρὶ “ὃν διόνυσου ἱσορουμῳύίωμ, 
ἡ ἣἶν πόδι τὸν ἁρακλία. καὐταῦϑα σα μᾶν 
πρώῃυς, οὐκ αὖ ἀπισήσας Τιςγ ὅροις χρήσα, 
ὧπι χφοοκμήνις τισὶ βωμοῖς Ὁ πύργοις, ΕΠ 

λίσιυ δὶ δὴν τόπων εἰς οὖς ὑδιζους ἧκον ἐν 
ἀδιφανεσάτους. ἀδιφανστζυοι σὲ οἱ στορθμοὶ; 
ποὶι τὰ ἁϑυκέμανᾳ ὅρα, κρὰ αἱ νησισίσι, πρῶὼς 
τὸ ἀπφοϊκλοαῦ ἐχατιάς τε κοὰ αὐχες τόπων. 
ἐκλειπόντων δὲ ἣν χειροκμητωυ σομναν 
μάτων, μετρφνεχθίωσαι πούνομα εἰς ὺὑς τό» 
πους, ἄτε τὰς νησισῖας τὴς βούλετοι λὲ- 
γειν, εἰ τε τὰς ἄκρας τὰς πτοιούστες “τὸμ σπορ- 

θμόν. ᾧϑρ γοὺ ᾿σῖα διορίσικῶτα χα λεπμ, 
“ποτόβοις χρὴ πθσάψαι τίὼω ἐπίκλασιψ, οκ 
“ο ἐμφοτόβοις ἐοικοναι τὰς Ξήλας. λέγω 
δὲ ἐοικρύαε, διότι οὐ τοῖς ποιούτοις ἱσῆοωυ» 
«τι τόπτοις, οἵ σικφῶς ᾿σσαγορδύουσι τὰς ἐ- 
σιατιάς» καθ᾿ ὃ κοὰ σόμα ἔρασιαι ὃ σορθμός, 
κοὶ; οὔτ Θ’, κοὶ ἄλλοι πλείους. Ὁ σὲ σύμᾳ 
“πῶς υδὺ ἐασλοιυ αχή ὄξι, τὸς ὃ ἐκπλοὰν 
ἔσχατου. τὰ οαὖ ἀϑὶ Ὅο᾽ ούματε νησισῆᾳ ἵν, 
γχοντώ, ὦ δῦ πόρίγραφόν τε, κοὰ σημειῶ, 
σῖδυ. οὐ φαύλως Ξηλαις ἀπεικάζοι τὶς οὖν, 
ὡς σ΄ αὕτως κρὰ τὰ ὅρη τὰ ἀϑικέμῆναᾳ Ὅρ᾽ 
πορθμῷ, κοὶ; σξοχίιώ τινα ποιαύτίμω ἐκφαξ, 
νοντὰ οἷον αἱ «ηλίσίδι", ἢ αἱ «ἥλαε. κοὰ οἱ 
“πίνοϊαρΘ’ οὕτως οὖν ὀρθῶς λέγοι πύλας γα 
σϊειρίσῖας, εἰ ἀϑὶ πδὶ σόματιΘ- νοοῖν"» αἱ Ξἡ“ 
λαε, πύλαις γαῦρ ἔοικε τὰ σύματα, πὰ σὲ 
γάσϊερα οὐκ οὐ τοιούτοις Ἰδθουπιχι τόποις, 

Χ᾿ ἘΠΕ Τ  5 σα. ἐό; 
Ια ἱρίο συοῳ Οοτίπεῃίαςο {Πέιητο ςοΙ αππηᾶ 
πυδηλπι Ιοςδίατῃ {ἰς, πιεπιοτίος ργο δι 
εἴτ, αδηι Ιοη ἐ5 ἀππὶ Δείς, εἰ Μεσατοπίεπι 
οςςιραίεπεαρτιπι, Οἢίτιξίς ςοπιπιπίτετ. 
δίπλα] δ χαί εἰς (ἐς 115 ὁ Βεοροππηςείο, Ῥεῖο 
Ροππείαπι π ροτείτεπι τεδεσετᾶς, ἐρατίς 
συὸς Μεραταπιίρεξίας, Πος ποτ επηίε5 ρᾶ», 
ἔϊο, Ηδεποη αυΐάξ Ρεϊοροππείας εξ, πετᾶ 
Ιοπίδ. Ἐχ αἴτεία διιζεπι ρατῖς, ΗΔ. Ρεοροη σ᾽ 
ποίας, πο ἰοηία εἴς. ΔΙεχαπάεγπεγὸ [πάτο 
τ κίας ἔπος ροίαϊε, ίῃ 5 υἱά εἰ σοτίοςί5 αγὰ5, 
Ρο πος ἱπ ουίεητξ ρεγπεηίς, δα Ιη ον εχ. 
{ταπιο5, Εει τα] ξ ας ΕΥΡεγιπι ρα ἱπγίταίι5, 
Πὲς αυΐίάεπη πιο ϑ ἐχείτίς, (ὑπτευ]οςο5 ἱρίος 
τίτυ!ο5 ρεγπισίατε οὐ ἀπά πὶ εἰς, πιαχίπιείρ 
ς τοπηρι5 Ιοςαίοβ αρίσιτιίς ξεγπιίπος, Ε]αιά 
επίπι μαςτξρείταις ΡΕΙΠο ποι ρεγαπγάξατος, 
(εἀ Ιοειῖ5 αἰία αὐαπιρῆτ ποςαραία, ἴες πετὸ 
(πῃ τεῖτα [π4{ς4,1|45 ἘΤεγου 5 ἤδητες, πε 1 1. 
Βετί ρβίγίβ σο πη 85 ἐρεξέλταϑ ἔ{{{π|πτέπιον 
ταῖ; Δ Ιοςίβ φαίδυα ἐπ ςατίβ, Μαςεάοπεβ 
1105, ςοΙἅπαϑ εἴτε «τείας, ἀἰςίπγι5, (η τέ 
Ρυ5 Πρσηᾶ αἰίησυποά οἤεηπάεταᾶς ἀετερ. σοεἰζίς 
Ἡετοι]!5,αε 1 1 ετί ραττίβ, 445 Ὠ ογίαγιμτι 
(ςείρτοτεβ ροίξεγίτατί ςοπηεπάδγτης, Ηἰς επί 
Πδιά ἱποιεά δι}: εἰς. ῥτίουεϑ {105 [ατίςατίς 
τη Πηίρι5, υἱο5 εἴ, φΠτατίρι5 (Οἱ! ςεἰ, ἀπ 
ταύ 5,4 ΟἹ απ|6}}{5, ἐ05 ἀρ Ιοςο5.. 
ααοτῖ υἱείπια {Ππ||ππ5 πτίτί ρεγαεπεγαπε. ΠΠπ|5 
Πτία υετὸ (απιυίαποά! ἔτεϊ, ἱποιπιθεητο5 
πιοηςΕ5, Π] ΠΟΥ 68 {πίυ]ςς, υξτεσίοπί ρτίπιοβ 
αὐτὶ ροίτεμπιοβ ἀσ σηεπλα8 Π{πιίτεβ. (πὶ ας 
τληι ςο γα Δείεςετε πιοπαπγεηία, πη ἰὸς 
ςοβίρία τάξι (ππέποπηίπα, ἔπε ἱπία 45,115 
πε ργοπιοηίοτία ἀίςετε πγα πετί5, ἃ χα. ἔτεν 
τυπὶ Γρίσαι εἢτοίξ, Ηος πετὸ ἰαπὶ ἀεβηίτε ατς 
ἄπσαπι εξ, αττ5 Θοσηοπηεηταπη ΔΡΡ  ςε8,Οιιπὶ 
υαττίίῳ {{π|1ε5 εἴτε σοϊαπηπας αἰάεαπταγ. [) (- 
(ςο δύτεπη {{π|1|65 εἴς, φιοηί (πη εἰα5 σεπετίβ 
Ιοςΐ5 ςοἤίτζαςς ἴαπε, χαί ἀρ εττξ αἰτίπια ἃ (ς 4 ἐν 
ποπηίηδηί, ρίΟ αυο δχ ἐτετ ο5 ἀ{ςοίταν, δ πος 
ἐρίαπι, δ αἰία «Ορ!ατα. ἔρίαπι ο5 αυίἀζίητιτο- 
παιίσαητίθι5 ἰπίτίαπι εἰξ, ἔοταβ διιζεπι εἐπδιί- 
φσαηῃτίριι5 ἐχίξιβ ὃ ἐχεγεπηαπη τὰ ἱπία!α ἴῃ 
οἵε ρεγεχίσιες, ΄υσ ἀεἰετίρτίοπεπι ἔαοϊς δ 
πη! σπεπὰ μάθης, Ποη τεπιζεν ςΟ απ] Πί5 26- 
ααυίρατγατί ροίϊαπε. Ρατίτεν δ ἱπητηίπεπτεϑ τς 
το πῃ οηζα5. Ππί ἐπιίπεπίίαπι σπλπάδηι εἰσ» 
πιοάί οἰξεπήδηετ, {{ςτί ςο!] απ ςε ας πε] ςο] υπὶ 
πε, Κα εέΐϊε ργοίπάε Ρίπάατιβ ροτίας αἰχίς 
(ταάίταπαβ, {| ἰη οἰτίο ςο]απτηξε {πίε! !ραπς 
ταῦ τα παηααις {πηΠΠ|{ὰ ροττί5 Παρ επτιιγ, (1ὰ» 
ἄες αὐτοπὶ τα! 5 ἐπ Ιοςί5 ποη ςοηπυητ, 
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αὐ ἐχίγειηἀίειη οϊεηάδητ, (εὰ ἐπ πιασῃί πιε 
(ἴο Πτουίς, πλαϊτίς ἐπ Πσπίτο Πηίθι5,ίαςεητ. ἱα 
Ρία5 πετὸ (ὐοϊἅπ85 Εογοι 685 δα ἐρίαμη τείοτ, 
τε [{ττα5,πγέπι 15 ργοίς ὁ ρα εἰς, πλἰποτίβέρ,αί 
ςεπίεο., τατοηίς, ἵΝΟ εηΐπ τε {0116 ἀἰχειίπι 
᾿ιυΐα5 ποηγίη 5 οἱ οτίδπι αὶ πεσοτίατουίθ5 ρὸ 
τία5, “αᾶπι ρτίποίρησαδατῳ ἀπόϊογίθιβ,αςςα 
Οἱς ρεπιογάϊαπι, δύ Ππ|ὰ] ἐππια Π{Π{ πλειὸ 
τία ἰςας ὃ ἀς [πάςΐ5 ςοπηπί5. (αἱ ΄υίά ἐπὶ 
ταῖίοπί 4]!οἡἱ τε πιοπίιϊιπι ἱρία αἰξοιτίπίσεί 
Ρτίο, αυα (απ 1|ε παι) πο τεπιρ!ἐ ας ἀ!ῆςα, 
τίοπ απ, [66 ἐπιρεπίε [υπιηηᾶ ἐπα σας, Ετεπίπι 
Εειου 5 (ὐο!απηπα5, πὸ Ρῃσεπίς ἱπηρεηία;, 
(τ ΠΙῚ5 ἀγα σαί βοεητίος πιοπαπιεπτ ἐχτᾶγε. 
Ῥοϊγθίυς δατίςτίρταπιτε! τ, φαεηαᾶ (Πὰ. 
ἀίδια, ίη ΕἸειοι 5 τεπιρίο ἰοἤτεπι εἴς, στα! 
Ῥιι5 πιο ἡἰςί5 Δά ἀησαπὶ ἀέ(ςεπίμπι μα επιζ, 
πα Ροιίοηίθας ἄοπεδ εἰξ, εἰ ςοπτεγατία πιὰ. 
τί Πυχίρθιι5 ΟΡ πεπίγε, (πη εηίπι {Ππ4 σὲ 
ταῦ, ίςτρίς ἀεῇοίτ:ςαπιπογὸ τεβπίτ, σοπιρ] εν 
ταῦ. (δαίαπι δυςεπὶ 4] εσατ, πὸ ἡ (ρίτίτι5 'χυί 
ἐξυπάοίπηρετῆςίεπι, δύ πὰρ ἐγηδ8 τεῖτα ρατ 
τἐ5 ἐχευίτίί, ἀππὶτεῖγα ἱρία ορετίζ ΑὉ πη ἐδ, 
(ξεπ πὶ πτᾶτί5 ἀσςοΠαπ1, σοἰ είαν ἃ Ρτὸ 
Ρτ7}5 Πυϊαίπιοαἐ ἐστεΠίριις, Α α ἑπτεεπα πεγὸ 
τεαετί5,ἰΟητίβ πηξατι5 οὐραγαῖ, ὅζησο ἠε- 
{(οεαπι εἤ είς, ὰ πειὸ τεγᾶ ππἤαἴα. ἀϊτεῖος 
ταοαῖ8 σεηϑίρίτίτα 5, ΟΠτί5 πε πδϑ [Ὁ εγαῖ αὐ 
παεαάεὸ, τ οἰ! ὲ ὃί υἱρεττίπι (τατεαῖ, Δττεπιί 
ἄοτα παίς σοπιγαα!ςεπ5, πα ΠΉ ἃ (εἰρίο ς- 
βάδην ςαπίαπι ροπίς δι]πίῷ ορίπίοποπι πτε 
τιογᾶϑ Ὠίοτίςοί. ΠΌ]]ὰ τ εὖ πχεπτούαῖα ἀΐσπα 
πίά οἴ αἴξειτε, ρετίηε αςίρίε ες δίΙαπο ρτοῦ 
ας αα Πατείπιρετίτα5. Ν εγῦτῃ οί ἀοηία αγξ 
ἄαςεπιπαης ΗΠ οτίαπι εἤξ αἴείεηβ, πος πῃ 
Ἐετοι 5 «ἄς ρυζεοϑ εἰε αἱζ, τεγτίαπι ἐπ πτθε. 
Ἐχήϑ συίίη ΕΗ εΥου] 5 τεπιρῖο (απτ,αἰτεγῦ ραΐ 
ἀππηὶ αἰ ἀυέ Δη15 εχ γατιτίτί, δ ἐλ ποσὰ ἐς 
{Πίταταπι αἰρίς:σαπηί ἀαπατί ἀεἰΠοτίητ, πιρίςε 
τί ἀεπαὸ, πιαίοτεπι αἰ τεγιιπι ρεῖ ἀΐεπι πηίτεῖν 
{ἀπ|σπατίοπειη ἐχῃίβετε. ΑἸ ογ ταπηζπιον 
τὲ ρυτεοήιμη ἀἰπιίπαίαπι πο ἔα ἐπηρ] εὐὶ, σα πὶ 
δαησλῖογεβ 4εἰίτεσγίης, (απ ἀατεπι π ἱρίο γον 
Ρἰετίοπίβ τεπιροτε σε ρτο γεσυγίις Δα πλγαπι 
{π|] οσαεηίας, εἰ εἴ σοπιίζαγίιπι πγατίϑ τε - 
Πυχᾶ, ἰπαηίτεν αὐθίτγατί (απ παίξεης. το 
ἱσίται εἰ οτία Πάε5 Δα δ ίτα ἔαίτ, δ Ηίς ἐρίε 
αἰχίτ, ετία πὶ πο 5 ἰητεῦ δα πηίγᾶ 44 πὰ σατᾶ ἀοςέ- 
Ρίπγαβ. Ρατεος σαοῷ τ δῆτε ορρί{ίπ ἢ οΥ- 
τί5,{πιοτία εἰς αἰτάταίπλ5. Ν᾿ εὐ ργορτοῦ 
ἀαηαδτεῖ αἰτί, ]Οαςα5 ρεῦ υὐνξ, ἀαια [ΟΠ είν 
{5 ἰηὔάατς. 8. ταπης δύ Ποιεῖ χυϊίηπᾷ ρατεοτῖ 
ἉΠΙΔπὶ τεςίρτοςατίοηίϑ (πρίςίοπεπι οἰξεηίαί, 

5ὃΥΑΆ Α͂ ΒΟΝ 5 ΘῈ ΘΟ ΠᾺΡ Ή: 

ὥς τ᾽ ἀγσϊηλοαῦ ἐσχαπιαὺ, ἀλλ᾽ οὐ μέσμ πως 
ἰἕτοι μεγάλ “ἥφαλία κοληπτώσίε τ σὲ ἐπτ᾽ 
αὐτὰς αὐαφόβειν τὰς γ᾽ τῷ ἁρακλέῳ Ξἥλας 
πορὐσάσε» ἡ "ου δύλογον ὡς ἐμοὶ φαίνετοι 
οὗ γαῖ ἐμπτόρων, ἀλλ᾿ ἡγεμόνων μᾶλλον αν 
ξαύτων, Τό ὑνόμωτ “ούτου ερατῶσαι “πἪ 
θανὸν τίὼ σὕξαν. καϑάπέρ κοὰ ἀϑὲ δὴν ἐνδῃ» 
κῶρμ Ξςηλῶν, ἄλλως τε κοὰ ἡ ἀδιγραφὴ [ἰῷ φι- 
σιν οὐκ ἀφίόουμα ἱδβὸν σϊελούσιε, ἀλλα ἀν 
ναλώματ' ἀεφάλαεομ, αὐτιμαρτυρεῖ [ἢν 
λόγῳ. τὰς γαὺ ἡρακλέους Ξήλας» μνημέῖα εἰ» 
να σὴ Φὶ Ἐκείνου μεγαλουργίας, οὐ Φὶ φοι- 
νίκωψ σ]ασπτίνας . φησὶ σὲ οπτολυξιθ’ ἐρΆ» 
νίω οὖν ρρ) ἡρακλείῳ Ὅρ οὐ γασϊέροις εἰναι, 
βαθμῶμ ὁλ ίγων κατάβασιν ἐχουσῶν εἰς ἃ ὕν 
σίωρ. πόσιμον ἢ ἀνα, ἰὺ ταῖς σταλιβῥοίαις ἢ 
ϑαλάτης αὐτιγταθευ. ἡΣ] μδν τὰς πλήμας, 
Ἐκλέπεουσων " κατὰ σὲ τὰς ἀμτπτώτεις, πτλνα 
ρουμβύίω. αὐτιζτοι σ᾽ ὅτι» πυδύμα ἡ ἐπ 
“όὶ βάθους εἰς τἰὼ ἀῤιφανειων φὶ γῆς ἐκπζ. 

σῆου, καταλειφθείσιις μδν αὐφὶ τισὸ τὸ ἰιύς 
ματθ- κατά τὰς ἀδιξάσεις φὶ ϑαλάπης,Εο 

γυτοῦ ἣν τοιούτων οἰ ὁσίων οἰκέων. αὐαςρὲ 
ψαν σὲ εἰς “Ὁ οὐ τὸς ἐμφράπῆει ἦν φὶ πηγῆς 

σπόρους, Ἰὰς στοιέ λει ψυσῇοίων. γυμνωθείσας 
σὲ στοζλιμ δύβυντορῆίσαν ελδυθόβοῖ τὰς φλὲς 
ἔας φὶ πηγῆς, ὥς τ᾽ αὐχκθλύειν δὐπόρωρ. αἢ» 
πεμίσϊωρ- δὲ αὐταιπὼν δ, κοὰ ἅμα παῤ 
αὐπόι τινα ϑεὶς αἰτιανομνπᾶδεις δὲ οὶ φὶ σε 

λανὲ σδξας Ὁ συγγραφέως, οὔ μοι δυκέϊ μνή 
μκς ἄξια ἐπ᾿ αμ,ὡς αὖ ἰδιώτης σερὶ ποιῶ ταγνὰ 
αὐτὸος κοὰ σιλωνός. σπποσεισϊώνι(Ὁ- δὲ ψδυσῖᾳ 
λέγων ἄναι τίὼ ἱσοοίαν ταὐτίω, σὶύο φισὶμ 
ἄναε φρέατα ον Τε᾽ ἡρακλέῳ,κοὶ τροίπομ οὖ 
σῇ πόλει. δὴν σὲ γὐ Ὅρ᾽ ἡρακλέώῳ., Ὁ μδν μι- 
κρότόδον, ὑσ)οδυμθύων συωεχῶς αὐδορὸν κοῖς 
ἐκλάπειν, Εἶ σἸχλειπόντωυ φὶ ὑσ)ρείας πλπ 
ροῦδγαι γπέλιμ. “ὁ δὲ μᾶζον σί ὅλης Φὶ ἐμὲ, 
ρας ττυ ὑσῇρείων ἔχον μειούμανον μὰ »ϑι κῶς 
ϑιάπ κοὰ τὰ ἄλλα φρέατα στοίντε, νύκτωρ 
σπλεροῦ δι, μεκοτι ὑσβοδυομΆψων ἐπ εισϊὰ σὲ 
συμπίπηε κατὰ τὸν Φὶ συμπλαηρώσεως κοζ(᾽ 
φὸμὴ ἄμπωτις ππολλάκις τσεττις δ δδηχὶ οί» 

νῶς νπσὸ τῶν ἐγχωρίων τἰὼ αὐτίπλοιαν. ὅν 
σι μὴν οαὖ ἡ ἱσορίᾳ τοεπτίς δυταῖν κοὰ οὗ τ 
ἔρηκεν κοὰ ἡμεῖς οὐ τοῖς σταρασδξως ϑρυλ’ 
λουμῆνοις σταρειλήφαμθν. ἠκούομν σὲ κοὰς 
φρίατα ἄναε, τὰ μδν πῶ Φὶ πόλεως οὐ τοῖς 
ἀάποις, τὰ σ οὐτός. οἦᾳ σὲ τἰὼ μοχϑηρί- 
αν πό ὕσῖχτΘ’ κατὰ τίὼ πόλιν σέξαμε» 
νὰς ἀδιστολωζειν τό λακκαίου ὕσϊατι Θ᾽’. 
υϑώτοι κοὰ του τῶν τι τῶν φρεζτων ἁδισῖεϊ» 
κνυτοι, τὼ τῆς αὐτιπαϑέας νσύνοιαν 

οὐκ 
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οὐκἴσμαν. τὰς οἵ αἰτίας εἰπῇ συμβαίνᾳ ταῦ 
χα οὕτως, ὡς γ᾽ χαλεποῖς ἀγοοϊεχεῶνα σεις 
εἰκὸς μὰν οὕτως ἔχειν ὡς ὃ πτολύξιός φησιψ, 

εἰκὸς δὲ κοὰ ἣν φλεξῶν ζνας δὴ) πφγαέωψ νο 
σιδδέσας ἐξωδῳν χαυνοῦ δοι, κοὰ γταράχυσιμ 
εἰς τὰ πλάγια μάλλου διδῦναε τοῖς ὕσῖασιψ, ἢ 
αὐαθλίξειν 15] Ὁ ἀρχαῖον ῥάθρου εἰς τἰὼ κρά 
νίμω. νοτί ζεῦνοα σ᾽ αὐαγκοαῖον ἀδικλύζαν τ» 
πὸ κύματ’. ἐ᾽ ὅτεβ ἀϑίιυὀσίωρΘ- φασὶν, 
εἰασνοὶ τὰ, κοὶ ἐκπινοῖ ἢ συμβαῖνον πόδ 
“ἂς πλημμυρίσϊας κοὶ πτόρι τὰς ἀμπώτεις 

ἔρικον νας, ὧν τινα δ ῥεόντων ὑσϊώτωυ, ἃ 
κατ᾿ ἄλλῦς μδὺ πόρους ἐκ χέ τἰὼ ἐκρυσιμ κα 

“ἃ φυσὶυ εἰς τἰὼ ἀδιφαύειαν.ὧρ σιὰ τὰ σύμα 

“α πηγαῖς κοὶ ἀρίυας καλού μᾶν.κα τὶ ἄλλας 
σὲ πόρους συμυξλπκυτοαὶ πρὸς Ὁ φὶ ϑαλάἥης 

βαβθθ’. κρὰ συυεξαίροντα μϑν ἐκείνω ὥςτε 
πλημμυρέι ὅτων οἵου ἐκπνοὴὶ γύατοιι, Ἂ ον 
κίον ἀρλέπει ῥειρομ, γτάλιν αὐαχωρξὶ πῶς 
“οοἰκέου ῥάθρομ, ὅταν κἀκείνῳ λάξῃ τίὼ ἃ- 
ναχώρησιν. οὐκ οἱσῖᾳ δὲ πῶς κατ᾽ ἄλλα σῖειν 
γνοὺς ἀγιφαίνωμ ὃ πτοσεισϊων (6) εὖὺ φοίνικας, 
οὐταῦϑα μωρίαν μᾶλλον, ἡσ)ριμύτετα αὐ ἣν 
κατέγνωκγν, ἡμόδιᾳ μὴν γα κοὰ νυκτὶ "τό 
ἁλίου πόδιφορα μετρεῖ τῇ, πιϑτε μὴν Δ γᾶς 
ὄντ’, ποτε σὲ σὶρ γῆς φαενομδην.. ᾧῴπσι 
σὲ τί “τό ὠκεανοῦ κίνησιν ἀπσίχειν ἄσρόεις 
οἵη “πόρίοσον, τἰὼ μν ἡμόλουσιον ἀγοδισυῦ, 
σαν, τὼ σὲ μίω ναίων, τἰὼ στ᾿ φὐιαυσιαέων, 
συμσταθῶς τῇ σελίωώᾳ. ὅταν γοὼ αὕτη ζωσῖᾳ 
τοῦ μἐγεθθ’ δ αδῥέχκ τό δοίζον τ, αἤχε- 

ὃιὰ σίξυ τἰὼ ϑάλαἤαν (Εἴ ἀδιξαίνεν Θὶ γῆς 
αἰδϑδητῶς μέχρι μισουρανήσεως. ἐκκλίναντος 

σὲ τό ἄσρου, πάλιν αὐαχωρεῖν Ὁ πέλαγ’ 
καὶ ὀλίγου τως αὖ ζώσγον ᾿σωδῥέχα φὶ σϊύσε 
ὡς ἡσελίων τα μϑϑειν τοῦ του γὺ τῇ αὐτὴ 
καταστέσει χρόνον, ὅσο ἡ σελίμώπ συωυάτῆει 
“τρὸς αὐτίὼ τίὼ δύσιν» κοὼ τὶ μᾶλλου τοῦ 
Ὅν. δίῳ κινκίξι((ν τῶ γῆς ζώσου ἀπόσγοι οὖ 
“τό δρίζοντΘ, «ἀπ᾿ ἀδιβαῖνεν σπέλιψ, ἕως πδὶ 
ἁασὸ γί μερυρανήματΘ᾽γετ᾽ αὐαχωρέιν 2 

ὡς οὖν πρὸς τὰς αὐ λας πόδιχωρήσαί(ᾷ ἡ σε 
λἰών ζώιου τόϊ δρίζντ’ ἀποοιν β μονειν σὲ 

μέχρι εν ζωδιον σὶρ γῆς μετεωρι δὴ στζσ 
λιν ἀϑιβαένἐμ" ταύ τίω μϑὸ εἰναι λέγει τίὼ ἐς 
εϑϑδησίαν πτδρίοσομ. «ἰὼ δὲ μίυυιαίαν, ὅτι μὲ- 
γίσνα μδν αἱ σταλίῤῥοιοι γίγνονττοιι πόρὶ τὰς 
συμόσδουςγει τὰ μεαοαῦτοι, μέλοι δι χοτύμου ̓ 
στώλιν σΐ αὔξονται, μέλοι πτανσελί ον" κοὶ 
μειοαῦ τοι σπέλιν ἕως δὲ χοτόμου φβινάσες, 
εἰ ἕως Ὧν σωμοσωψ αἱ, αὐξήσεις. πλεονάζειν 
κοὰ Μόνῳ κοὶ τάχει τὰς αὐ ξλισεις» τὰς σ᾽ ον 

κυσίαε ένα δ ον γασιείροις τευθιόγοώ φησιν, 

ἈἘ᾿Ἐ; ἘΣΎ 8: τός 
παι (απὸ πουίπιι5, δά ἢ δ ς δοοίάαπι ὦ 
Ρίαβ ἑητοεῖ ἀ{ΠΠ| π {Π{ὰ σατ5 δοςίρί ορουγοῖ, Νὰ 
ἐοπιοάο ΄ϊο Ρουθ ίτ5 ἱπαιητ, (εἰς παθείας 
που Ππητ|ς εξ. Οὐς {0116 οτίαππι εἴξ, με πασιῖπα 
Αἰί25 [οηταπατιιπι ἐχιογίας μυιτης ἐξλτας ἰαΓ0 
(τί, δζ δαυίβ ἱπ ΟΡ! ιπαπὶ ἐπ Ποπεπη πιαρίβ 
Ρτοείξατε, ιιάπη ρεγ ρα ίπιμαι Αἰτεῖτε ίη ἔοπι 
τεπι ει άοτγς, Ε]απιξζϊατί διιζοπ. ἰλυ πάλη» 
τε Πυιξέι πεςοεΠλτίαμι εἰς. ΠΣ είπάςε ἐςας Ἀτῆες 
ποάοσιϑ ἱπαιίς, 4104 οἰτοα Δα] πγιπι πο γς» 
πιο ΏτιιπΊ, ἀπ ἀεογείςεπτίατπι ΟΡ πεπίς η(ρίγα- 
τίοπηί, δ ἐχρίτατίοπί ρει χιάτη Ππη|||ς αἱάεῖ, 
{{α]!η τας Πππεητε5 δαῖτας, ΡεΥ αἰίοβ σαί ζτηςαν 
τι5 εΕἤπππάπητ ]αχίοπεπι, [ξοιτπ ἀτππὶ παι. 
τατη ἴῃ (πρετῆςίεπι, Δ παγιπι οἵα, ἔστε 5 ἂρ. 
ΡΕ Ια πτιι5, εν ἃ] ο 5 αεγὸ πηεαῖυ,α α πτατί5 [ν 
ἄππὶ ςοπίταθιιης, {Ππ6 {{π|1}]} οχτο! ] επίς5, ας 
ἱπαπάες. τη 6ο ἀετὸ ἱρί8 ἐχρίγατίο ἤδε ας 
Ρτορτίσπι, πυης εἰ Ίτπατ, ηποτερεῖαι αἰ σεῦ, 
εσὐπὴ δ {Ππῶ γε ππευΠοπεπι δοςίρίας, Νείςίο δὶς 
τεπὶ ο΄ Π4π| πιούο Ροί οηίμ5» σαπὶ ΒΠος- 
Ὠίςς5. (οῖετίς πη γε ρτ15 Το ποοβ εἤς ἀεπιοης 
{γεξ, πος ]οςο ἐοσγιπι ϑεπίτατ ροτίμ5 ηιτὰπα 
δουπηεη ἀατηπαζ. ἴΝατη ἀ{ε5 Δ Ποχ ρογ(Ο] 5 
πλεπίπγαταγ ατη δίτα πι, ἱπτεγάιϊπη (υἷ τοί υτε, 
{ητεγάππιίαρτεα τε Πὰτεπὶαρρατεητίβ. Οςραπὲ 
πετὸ πγτοίππι δίς Π ετίϑ (α δέτε οἰγουίτ, ααεησ 
ἄαπι χυίάεπι ἀΐπγηιπι, σαεη δι πετᾶ, 
αυεπαᾷ δηπιῦ, ας πος σοπτίποίτ πο επίπι 
τεπηροτε {1 Ζοαίαςί τπασηίιάίπεηι ἐχες- 
αἰ Πουίξοητίβ, πιαύς τεγγαττιὶ αίσζάεις ἱποίρίε, 
{ςπία ἐεἴξε, συοαά ίῃ ςοο  ἐτπεάππὶ ςοηίςεπάς 
τίς, ψθίπετγὸ ἀεοϊίπατε {{{π|5 ἐρίαπι σοροτίτ» 
{εη{ίπὶ γατίαϑ ρείασαϑ γεογττπγάοηες οςςί- 
ἀεηείβ Πσπαϊαπα ἐχαρεγας, [λείη εἴαπτο εὰ 
ἄεαιίπ ςοἰξαητία τόρ οτε πιαποῖ, σαδηῖο πὰ 
δα ἰρίαπι ςοηίπαησίταιγ οςςδίσηι, δύ αὐξιτις ταῖν 
ἴο πιᾶσίβ. 4πᾶπίο {πῸ τειγαπὶ πιοίδ, Πσητπι 
ΔὉ Ποτίζοητς ἀϊες, Ροΐ ἐὰ τυτίαϑ αἰςεπάετε, 
σπου {Ὁ το] τ πίη σοἱ’ πιεάίο ἤιε, Π εἴπ 
ἄς τεστεαάί, σαοδά π᾿ οὐταπι [πὰ [τ ρσγοςε- 
ἄεη5. ἃς {ἰσπαπι αἰ ἃΌ Ποτίζοπιε. ᾿οπν 
{πίετε πεγὸ παπεσιο ἤσπυτη ἔπρτὰ τεύγαπα 
εἰεπετῖιγ, δ τυσία 5 αἰσεημάετς. Εαης ἀπ Πᾶπ 
αυίάεπι εἴτε ςἰγοιπτίοπ ἐπὶ αἤετίς. ΜΜιεπ τυ 
ποιὸ σποηίαπι πιαχίανί ςίγοα ςοπίππίοπες 
τεῆσχιι εἤείππταν, ἀείπάε τίς 44 αἰπιία τᾷ 
ταϊθπητιι,, ἐτοσιιπὶ δι σοπτιῖς αἰ δά τοταπ. 
ἄδην πες ἰογπιδπλ, ἀἰπιίπσὔτυτ υἱῷ δ(6 ἀἰπγί» 
αἀίαπη ἀεςτείςεητεπ, ροίπιοάτ υφῳ δά τσοπ 
ςοηίππεϊίοηςβ ἱπογεσηεπία ἤπιηζ, ΝΙΝ 
αὐτοπὶ ὃ πεϊσοοίτατς ςγείςεητία5 ἀρυπάατε, 
Δῃμημο5 πετὸ ἀ (Ἰλάίταηί5 ρεχάϊίςΠε τείοττ. 



τόό 

Ηἰ φυίδοιι αἰσης, αὐ οἰγοα τγορίςαπι οί σιπι 
τπὐαχίπιέ ετείςαηί, δίτεςεῖϊις δ δοςείϊ5, ἐρίς 
δυτεπὶ ἃ τιορίςο υἱηπε δά δ ασίηο (α΄ ἐπι, ἀ{ 
αὐίαυί ἐχίίπιαῖ, αἵ ςτείςετε υἱχας δα ἢγεπια 
[επι ττορίςαπι ; ἀείπάε Δ4 τπεπιπι ςασίηο - 
«πίαπι ἀεςτείςετε, ρουτὸ ςτείςετεδα (τορίςιπι 
«εἰπίαμι. [ἀπὰς εὐπὶ οἰγεουπτίοπες ἐπ ἀ{ε πο 
ἔα ΄υε Παπί, ἐπ ατείίαας {πτι] τεπλροτε πιὰ 
τε δίς χέςεάαϊ, αἴηαε 5 ἀἰςεάας, δ ἀϊαγηί 
«επιροτίς αίηας πούξιπηί ογάο (εγπετιπ ηπο' 
πῃᾶπιόδο ρυζεί τερ! εἰίοπεδ., Ὁ Πγατ 5 ἱπογεπιξ 
εἰ5. ππιἠτοτίος ἐπεηίγε ρυτᾶτ,πο δὔτίερε ηϊμα 
τῷ ἀεἰεξιίοπεκξυεϊ Π πα]τοτίες χαίάς, ΠΟ δᾶς 
Ρατίδιυυβ υἱοί 5, τε] {{εεἰᾷ ρατίρυβ υἱοίθας,. 
(δάϊιάπο5 ταπιζαά πος οΡίεγαδάα ἰάοπεος 
εχεΠ΄π, αυκε ποτ ίαηα ἤδητ  ατεγὰπι ας 
ἀποτίαίαπα ἤδηι, οδίεγπδῆς εχ ἤ5 χα (επιεῖ 
αυοιαπηίς5 ἐπεπίαπε, ΡεΥ οἰγσαίτίοπε πηι, 
45. (υίδυς εππὶ ταπιεη Πάςσαι Δ Πίρετε ΤΊ ς 
παεσεχ φαίρι5 ἀϊπηίπατίοπ 5 εἰ δοςείδίο Πα 
Πετί(αἱρίςαξας.ὃ ττορίςο ἴῃ αἰτεγιπιττορίς, 
δίπάε τεπετῆοπεβ επαὸ, Αταασί πες {Ππ4 
«τεά δίς πε, φαὸά ςπὶΔ4 Οδεγαηπ πὶ ἃς, 
εὐταιί Πητ, επεπίεητία ποη υἱ εγίητ, ΠΟ εἰτὸς 

ῃἰεητίθιι5 αὐατει ςτεαάίἀετίητ, [τὰς Βεϊεσςαπι 
πυεπάλπι ἃ ταῦτο πιατί ργοξεζειπ αίτ, αυΔπ. 
ἐἰληιίη 5 τα! τἀτεηι ποτα] ἐτατεπτόρ, (ε- 
εὐπάππι Πσπούμπι ἀ  εγεπείας γεΐειτς, (ὐπι 
εηίπιίη παίπο Π 515 Πσηί5 Ισηὰ σςοπίϊ. 
ἤλι, πα αα!α Πετί σας δεςίάδητς, [η τγορίςίβ 
ἐεπὶ πο ]2{{τἀτεπ| ὃ πνυείτι πε δί «εἶς. 
εἰτατε ργοτῆις εχίεγε, Ἐχ τεϊχαίς πετὸ δά 
ἤηρσαϊα εςαηάπηι ἀρργορίπαυπαιίοπες ρύο- 
Ροιτίοπεηι εἴῆεί. [ρίξε αὐτεπὶ ἀἰςίς, σαπιτο- 
ἐαη 44 ςἰτοαττορίςαπι αἰτία πη  υπᾶ. τη ΕΗ οτ- 
εὐ]ίς τεπιρῖο (Πλάρι5 σετίατετιν ἀ{ε5 ςοπΊν 
ΕΪυτες, δηπυ5 {Π ογεπείαϑ (ε ἰητο Πσετε πε- 
συίαίΠε. (ίγοα πιεηί5 {ΠΠπ{π5 δατεπι ςοπίπηπ- 
εἰίοπξ, τηασηᾶ ἰη Πέρα δπποιαῖῆτε ρεγπγίατίο 
Ὡς, ρτιατεγίπρετίοτίς τἔροτίς Πιπγίη 5 Βοετί8 
τείιΠοπε5,,(π χυίθι5 πε δά πχεάίεταςξ τίρ85 ἐγ 
εἰσααι Ῥεῖ 4 πετὸ τέριι5,, ἀφο ἀρεγξαία5 ἐπ 
τηάαῇςε Δηϊα5, τυ εοαάζίη]οςο πλ]{τε5 αηπὰ. 
γεηΐ. Πρα ποτὸ ἃ πηατί Πὰ. Ὁ (( αδείξ, Πηίεί. 
τποβ ρεΐασο οᾶροβ δα {{4.ΧῸΧ Χ αἰ τάς 
πᾶ, εχ ἰηάατίοης ἀεπηετίοβ, ἐτὰ αἵ ἐπία!ς ἄς, 
ΡιΓεπξάετεηξ, δι πη ἀαπιξιοτῦ Ε]εγσαϊεί τρ! 
{δ ] πιίτας5. δ ἐρί ἀσσοτί5. αυίδηΐε ροιτ 
(δαί, ςεὔρίς. [ἀξ ἀσσεῖαθ ἐο πηξίατα ΄πς 
ἤτα5, αἱ αἰΤετί, ἀεςξ εἰ ςσαδίτί5 ςζοορεττί αἰχ 
ροήϊπε, Ω ϑά {Πἰ υΐϑ ἰαέξα5 αἰ ἱπ τἔροτε 8.» 
«εἰς ε5 4 πρ!ςαἴα5 αἀίεςογίο ΠοπιασηίταΔίηξ 
ἐπαάαλτίσίς ίη ςἄρί5 πιδηί(ς ΠΙΠΙπιέ ἐχμίθ ετεῖ, 

Φ͵,ΙΤΛΑΒΟΝΙ59 6ῈΕ ΟΟ6Ὰ Α͂Ρ Η. 
λεγόνδν ὡς γ] ϑόῥινεὶς προπεὰς μώλιστεαῦ- 
ξοιντο τὸ αἱ αὐαχωρήσεις, νὼ ἀδιθάσεις, ἀκάζ4 
σῖ᾽ αὐτὸς ἀν δὴν βογτῶν μειοῦν μὰν ἕως ἰσιια 
μόβίας, αὐ ξεῶγ ὃ ἕως χειμόδρινῶν βοπῶγ' εἰτὰ 
μειοῦν μέχει εἰαρινῆς ἰσημόβίας» εἰτα αὔξες 

νὰ μέχρι ϑόβινῶν Ροπῶγ. δὲν ἢ πόδιόσίων Ού 
σων,ἐσῶὼμ καθ᾽ ἑπάείω ἡμόμαν τὸ νύκταν "δ Ὁ 
σιωυάμφω χρόνον, σϊὶς μὴν ἑαλιξαινόσας φὶ θα 
λάῆας, σῖὶς δὲ αὐαχωρόσις, τεπαγμύως δὲ 
κοὰ δὴν ἡμόβασιων χρόνωμ, τὸ δὴν νυκποβινῶν, 
“τῶς οἴανποιι τὸ πολλάκις μὴν συμβαίνφυ ἡξί 
σὰς ἀμπώτεις τἰὼ πλύρωσιψτόι φριαϊζος μὴ 
“πολλάκις τίὼ λφψυσ)οίαν; ἢ πολλάκις δλ, 
μὴ ἰσάκις ),Ἀ νὸ ἰσάκις δὲν «ὖὺ ὃ γασϊειοίτας 
τοῦτο μὴν ἱκανὸς γηνεο; τηρῆσαεκαθ᾽ ἁμὲ, 
ραν γινόμθινα. τὰς σ᾽ οὐκαυσίος πόδιόσους, ἔκ 
ἣν ἅπαξ συμβαινόντων κατ᾽ ἔπος τηρῆσαε 
“πὰ καθ᾿ ἡμόραν γινόμβυα. ἀλλ μὴμ ὅτι γι. πῇ 
«δύει αὐτοῖς, σίπλου δ ὧν τὸ πιῶσεικά(4 γὴνξ 
ὅτι τὰς μειώσεις τὸ στάλιμ αὐξήσεις, τὸ τρα 
“πῶν ἀϑὺβοστάς τε ἑτόβας,κάκεθον στάώλιν ἐς 
»τανόσδνυς, ἢ μἰῶ ἐσὲ ἐκέῖνο εἰπῶς, ὅτι πηρητε 
κοὶ ὄν τόσ πὰ μὴν συμξαένοντα δκ εἰσὸρ, ποῖος 
σὲ μὲ συμξαίνοσιψ ἐπίςδυίζων . φησὶ σῖ᾽ οαν 
σέλόυκον ἂν ἀὴ φὶ ὀῥυθρᾷς ϑαλάες,νὺ ἀ- 
γωμαλίαν τινὶ ἐκ πούγρις τὁ ὁμαλότητα λὲσ 

γον ἩΡῚ τὰς δὲ᾽ (ωδίων σ]αφοραὶς. οὴ μὲν γαρ 
Οῖς ἰσημδ)ινοῖς ζωδέοις Φὶ σελίιμης ὅσας ὅμα 
λίζαν τὰ πτάθε, οὐ δὲ »οἴς βοπικοῖς αὐωμαλέ 
αν Εἶν, νὴ πλάβᾳ νὸ τάχει. ἣν σ᾽ ἄλλων Ἡκῶφομ 
καὶ κα εὖ συωςγγισμοὺς ἣν τί αὐωμαλίαν- 
αὐτὸς ἢ ἡξ] τὰς ϑόλινεὶς βοπὲὶς πϑρὶ ἢ παν. 
σέλίωομ φεσὶψ οὐ τῷ ἡρακλείῳ γϑνόμαινος τῷ 
οὐ γασϊέροις, πλέισς ἡμόβμας μὴ διωαϑαισω ἢ 

-“ τ Ρ 

νέϊναε τὰς ἡνεχυσίους ο]χφορείρ. πεδρὲ μθιύ ρὲ 
πἰὼ συμούου ἐκείνου τι μἰιωὸς, πηρῆσαι με 
γάλίω σταραλλαγίω οὐ λίπᾳ φὶ π᾿ βαΐ. 
σι’ αὐακοτυῆς σεχρα τὰς ἔμυτοῶον, αἷς 

οὐσὲ ἕως ἡμίθυς τὰς ὕχϑᾶς ἔξρεχε. τό,τε σ΄ 
οὐδῥχέδοας Ὁ ὕσίωρ, ὥς ὑσ)οσυϊοδτιι οὖς 
τρατιώτας αὐτόθι, διέχει σ᾽ ἡ ἐλίστα φὶ ϑτν 

τ ᾿ μα Ἔν }5» 

λάῆας πόρὶ ἐσηχπθσίους σχόιους. πτῶρ σΐ Ἐς 
“πὶ ϑαλζήκ τοεδίων, κοὰ ἁδὰ Χ' «χότους εἰς ὦ 
βαίθ: καλυτηομονων «ῦὸ φὶ πλημμυθί. 

δὺς, ὥςτε κοὶ νήσους ἀωῳρλαμβανεῶσε, πὸ τῆς 

κρυπίδος ὕν Ὁ. Φὶ τε τι νεῶ τόν ἐὺ Ὅρ᾽ ἧσ 
ρακλέίῳ, κοὰ Φὶ τόδιχώματιθ᾽. ὃ τό λιμῳθ: 
πρόκεται, τό ον γασϊείροις « οὐσῖ ἀδϑὲὶ σϊἑκα 

πήχεις καλυσηομῆνου. αὐαμετρῆσαε φασὶ, 
καὶ περοδδὴ σῖξ σις κοὶι Κ διπλάσιον οὐτυ, 

, » ᾽ Ὶ “ ο 

κατὰ τὰς γϑνομονας ποτε σγχραυξησεις,οώ,ς 
σω πταρασχεψ αὖ τί ἔμφασιν, ἰμὼ οὐ τοῖς τε 
δῆοις τδέχετοι ἡ μέγυθθ' Φὶ πλημμυοζαῦς..ς 

ἄμ 



ΤΙΒΕ ἝΝ 

ἀὴρ υδὺ σιὰ τοσταθθ', πκοινὸρ ἱσορξ τοι κα’ 
“ὰ πυᾶσ αν πίω ἀύκλῳ σπταρωκταν ἵτιψ. Τὸ σὲ 

πϑίβηρ ποταμοῦ, κοινὸν κοὰ ἐστον ᾧη" 
σίν οὖτιΘ'’. πλεμμυρέϊ γοὺ «ὧδ᾽ ὅτου κοὰ χῶ 

εἰς ὄμβρων κοὰ χιόνων, ἐπεισῖαν πὰ βύρεια 
πυδύματα πλεονάσμ,. αἰτίαν σι ἄνας τἰὼ 
λίμνίω, σι ἃς ῥᾶ. συωυεβαλίϑτα γοὺ τὸ λιν, 
μναῖον ναυο ὧν αὐέμωψ.. ἱσυρεῖ δὲ κοὰ σφ. 
ὁρου φὴ γασϊέροις » ὄζους ἔχον κωμτηομδους 
εἰςἰσίαφΘ’, πολλάκις δὲ φύλλα, ξιφοεισίῃ 
πηχναῖα τὸ μῆκθ΄, πλάτί" σὲ τετροασία!ν 
κίυλα. πτόρι σἐ νξαν καῤχασδδνᾳ σϊγίσθοου δ 
ἀκαύθες φλοιὸν ἀφάρναε, δῇ οὗ ὑφάσματα 
γίνωτοιι κἀλλισοζ, Ὅρ) μᾶν σαὐ ον γασϊέροις, 
κοὶ ἡμᾶς ἐἰδυμῆν ὅμοιον ἦν αἰγύτῆῳ κατὰ 

“ἰὼ δῷ ὠλάσϊων κατάκαμψιν, τοῖς δὲ φύλ’ 

λοις αὐόμοιον, οὐσὲ ἰκαρπτὸν ἔχου, ὧν» σί᾽ Ὁ, 
χεῖρ φησί, τὰ σ᾽ ἀκαύθενα ὑφαίνωτοι κοὰ ον 

πατιπασὺυκίᾳ, φόλῳ σ᾽ οὐσῖρν σϊγνσῆρον τἰὼ 
ἄκανθαν δ ἧς ὃ φλοιὸς, ἀλλὰ χαμαέζαλ Θ΄ ἡ 
βοταύη. Ὅο σὲ διρύσλοῳ Ὅρ᾽ οὐ γασϊέροις, 
κοὰ Ὁ» πεῶσισύρατοι, ὅτι ἰ(λάσθυ μᾶν ἀ» 
᾿σποκλωμίου,γάλα ῥᾷ ῥίζας δὲ τεμνομῆδας, 
ἐμλτῶσες ὑγρὸν αὐαφόβλοτοι. ποσαῦτα κοὶς 

“πόρὶ ἣν γασϊειρων. αἱ σὲ κα΄Πιτόβίσϊόυ;, σἱξ, 
κὰ μθὺ εἰσι" ίκξιν ται σ᾽ ἐγγὺς ἀλλήλων, πεῶς 
αῤκτον, ἀὴ τὸ ἣν κἤταβρων λιμθύθ᾽ σιν 
λαγίαε, μία σ᾽ αὐδὰν δῥῥιμός ὄξι, τὰς σ᾽ ἄλε 
λας οἰκοῦσιν ἄνθρωποι μελάέγχλαενοι, ποσῖα 
ρος γὐδεσϊυκοτις οὐ χιτῶνας, ζωσμῳύοι τε 
οἱ τὰ «ὄῤδνα, μετὰ ῥαθσίων πόδιστατοιῦτες, 

ὅμοιοι ποῖς πράγοις ταῖς ᾿σασίμυαες. ζῶσι σ᾽ 

ἂν βοσκημάτων νομαδικῶς τὸ πλέον, μὲ- 
σάλλα σὲ ἐχοντοῦ" γος ἤιτόμου κοὰ μολύξσδυ, 
ἄδῥαμον αὐτὶ τούτωμ κοὰ; δὴν σϊδῥμάτωμ δὲ. 
αἰλαήοντοις,, κοὰ ἅλας κοὰ χαλκώματα 
“πρὸς οὐδ ἐμπτύρους, πρότόρον μὴν οαὖ, φοί» 
νικόῖ" μόνοι πἰιὼὼ ἐμιπτορίων ἐφξελλὸψ ταύ 
ἐκ τῶν γασϊώρων., ἀρύσηοντου ἅστασι που 
πλοιῦ, τῶν σὲ ῥωμαΐων Ἑστακολουθομύ “ 
σῶν ναυκλήρῳ τινὶ, ὅπως κοὶ αὐτοὶ γνοῖ; 
ον τὰ ἐμπορέᾳ. φθονῳ ὃ ναύκλαρ Θ΄ ἑκὼν 
ἐς τονχγθ’ ὄξεβαλε τἰὼ ναῦν. ἐσταγα“ 
γὼ σῖ᾽ εἰς ἢν αὐτὸν ὁλεύρομ» κοὰ τοὺς ἕπον 

ἐμφύους αὐτοῖς ἐσώθη οἦᾳ ναυαγίου. κοὰ ἀ’ 
πέλαβε σϊημοσίων τίὼ τιμίιω ὧν ἀπίλα- 
βεφορτίων. οἱ ῥωμαῖοι σὲ ὅμως ποειρώμθϑνοι 

στολλάκις » δδέμαθον πον πλοιῦ. ἐπεισῖα 
σὲ κοὰ πτόπλιθ" κράοσ Ὁ’ οχβεὶς ἐπτ᾿ αὐν 
ποὺς ἔγνω τὰ μὲταλλα ἐκ μικροῦ βαίϑους 
ὑρυόμᾶνα ν» κορὰ τοὺς ὠνόῆρας ἐρίωαέίους 
ἐκ πόδισυσίας ἤσϊα τὰν ϑάλα αν ὅῤγα! 
ζιῶνα, ταύτίω ποῖς ἐϑέλουσιμ ἐπὶσίοξε" 

ὮΚΕΤΗ ΤῊ ΝΘ: 16 

Ηος ςοπιππιπίτεν δοοίες ἐγ βεσ σηί πον 
ἔτη οἰτοιπιίαςεπίεπ οςεᾶπο ρίαφαπι ἄτηο- 
ππὶ αι! 444π| ἐς [εγο ἀπιπο; εἰς ρεςι]Πίατε 
{{πε ςοπηπτεπιογατ: [απ επὶευπὶ ((Πηυ! Ὁ Ὁ 
ΠιΠ|15 ἐπ Ἰοςί5 αρίῳ ἱπιδγίθιιβ, θές πίαίθα5, 
ἱπυπάατίοπίριι8 ἰατὸ ἐρατοί, πρί40 ἀητίοπε 
ποπτί το αεητοβ ἱπσταληπε, (ἰπτ5 γεί σαίαπι 
εἴς αἰοτίτ [ας ὰπΊ, ΡεΥ αιτεπι εἰαϊθίτιν, υσπ {ἷ 
[ο επίπι [Δ 5 418, {π|ρε] Π Πτίθι15 το πιί5 ἐχσ 
τταάίταν, ΓΕ αγρούς σαοῳ (λάδι εχίεπ- 
τε (ςτρτί5 ργο Δί, αἰτοῦ απο παπηαπι ἢ 
ἱπεουτπαίοβ μα εαῖ, γοπάς (αρί(δίπηέ πλιὸ 
πΐβ ρεςίεπι σείζαπτεβ: Ζπάγιση δα σα δίτα Ια 
σίτυο εἰ. 1τίτι4ο πετὸ ἀἰσίτογσπ; αυλίμου, 
Οἰτεα πούυδηι(Οαετ δοίη ἀύροτεα εἴα, αιταε 
ἀε(ρίηα σοττιίςξ ἐπτίτταϊ. εχ 4πὸ τοῖα ρα ἢ οΥῦ 
τίτης ςοηβείαπτιαν, Εἰς αυίάεηι (πα ίταπα;, 
ποβίη ἄερυρτο, πη ἱρία τἀπιούιτη συζαλτιτα 
[Πππ]επὶ ρετρεχίπηβ, ςαεεγπι γος 4 {{Π|π|ΐ 
Ιοπλνᾶς ἱηξπόξιποίλπι, Ηδης δαζεπι {τό ἔεν 
τε ἀἰςίς, [π Οαρραάοςία σιοῳ ἐΐρίηίς ςο116ς 
«ἰατεχυηταν, Ατθοῦ αὔτ πα! ἐρίπαϑ αἴτοτι, ἐ 
αιθυ5 ςοττεχ ἐχίεί, ποτ Παπιΐ (εγρ 5 Ποῖ- 
μα. (αάίταπο τοτὸ ἀυθοτί δύ ΠΠπ4 ἱππαταπι εἴ 
(ετελάϊίταν, σα πιπο ἐγαζῖο γαπΊο ἰας είτε 
αυὸα [τλαίςζ αρίςίἀετί5., πιίπή Πιιπιοῦ ἐχὰν 
ἄχτι ες (Δα Ρα5 Βαξέεπιιβ, Οδἤτογίε5 αατξ 
π{πἰα ἀεςξ παηγείο {ππτίπιεγίε ργορίπαηας, 
Δα δΔαηι!οπζίλοεηζεβ, ίη ρεΐασι ἐχροῖτα αἷν 
Διυίαργογυπι ροσίι Ελγαπιοπα ἀςίοττα εἰ τς 
[(υὯ5 Πα ίϊταπτ Ποπηίη 5 σοΐούε [το τα ατε 5 
ἱπάπζιεβ τυηίςα5. είπ στα ρεζοτίθι5 σείξλη. 
τεβισαπι ΡΑοιΠ 5 ἀεαπηα]αητ, γα σίςαγ απ) εΥ 
αυᾷ {{π||{π ἐαγίατ τ Ν ἐς τι5 {ΠΠ|8 αὐ ρ! τί πιῦ εκ 
αττηζιίς ποπηαάίςῶς, (4 εἰν τίτα ραίτοτα! . Θὰ πὶ 
πίας ΡΙαδ{ πηεια 114,14 ε[Ἐ οςςυτἀ51{0} τεῖτα τς 
285 Βαϊ επί, ρΥῸ αίθα5 {{π|8] δ ρτὸ ρε "δ τ15 
τεσιΐας ρεγητατατ, δ (165 ο πεσοείατοτγίθι15; 
πες Πγίπι15 ἐξα υαία. ΕΪᾶς πεσοτίαπαί {8 (Ο] 
δπίεα ΡΗσεπίςε5 ἐ (Πλ41}.π}{Π| ἀσοτεάίερᾶϊ, 
«α ἱπτεγίαι συγ {{{ ςξξο 5 πιουῖα! ε58 ἐρῇ ςεἶα 
τῶι, Ατεπίπι ἐ οσιδηί αὐ ἐπηροτία {Π4 ποίςίτασ 
τοῦ, σας Π 48 ςοἰεόλε (τπτ παυοϊ τ, Ζαΐ μεσ πὶ 
υἱάᾷ (ρ δες Ππτοίοϑ ἱπ]οςο 5 {Π|{παὰί, εαπξ 
ἰη εἶλάξ (εζαίοτεβ ἱπάτιςῶ5,.} Παιτασίο ἐπα 
Πείπεο!απιί5, το εχ ἔλϊο δηλ ΠῚ οπετίβ ρτα 
εἰ ρυδΠ ςἐτεπιίςατα δοςορίές. ξὲ οὐπδηί τἀπιοπὶ 
[λείδτε8 εγεῦτο ρεγίςυϊα, αὐ {Ππ παυίσατίσα 
πεσυζεί ρετάαίςοτε, ΡΟΣ ποτὸ ᾧ ΒΡ. γα α5 
Δα π πε 15 ε05 γα πίη {15, πηεῖα}}α ρατιια αἰτί, 
τι Ιη15 εἴα ςοσπουίς, δέ πηοῖγαῖ 5 ἱρίοϑ 
Ρϑςίβ {πἀίο» πταγίτίτηβ οπιηίηο ἀεαίτος ἃ 
(ἰοπίρυ5, ἕαης ορτάείθι5 ἐπ ἀιμἐτία ἂρ ἐπ: 

ἰςεξ 
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Τίςοι απιρ! ας πος ίρίμππι πιαγε Πεαυὰπι αποά 
ἰητον Βιϊταπαίδπι ἐπτεηίαςετπία! πὶ. [)ς Ηἰί, 
(ραηία ιίάεπι, δ ἐς αὐίαςεπτίριι5 ἐπ{{Π05 
Ἰναζέεη 15. 

ΣΤΑΑΒΌΝΙΣ ΘΕΟΘΒΑ͂ΡΗΙΓΟ 

τιπα ἰδ εν αυάττιιβ, 

ΑΕ ΕΝ Ν δε 

ΟἽ κασίο ἰδ (Πα σοπεϊπεῖην ἀο [ΟΊ Ριο . μοεεῇ 

φμϊοφμιά ἱπιγα αἶρος Ῥγγεμαοϑῇ; (σ᾽ ΜΕΤΆ; Λ14γῈ αταμθ 

Ἐβομηι φουηρ  δξ τι Γκγ. ΟΡ ΤΟΥ ΒηΙαππὶα 4μ04; σ᾽ αἰϊα «- 

ἰἰφκοὶ 1 ΠΑΤῚ ΡΥορίπ4μα ἱπ{μἰα, πιοτο54; (σ᾽ ΤΙΓΗΣ ΟἸΊΠ1- 

μη: ἜΧΡἰσαπτΉ. 

Εἰίηςςρ5 τεαπίαἰρίπα (Πα Πα 
Ἢ] εχί τ ςαίας ἔογηγα ρτίυ5 δ6" 
ΝὟ}! ἀαπιρτατίοπε συλάᾷ ἀεἰςτίρία 
ἐν" οἱδ, ρατγίτετ δέ πλασηίταάο.. 
}} πᾶς([πσα]4 ἀΐςζαα (ἀπτυἱ 

ὅτ ταττηξν τονε 3. ἐᾷ οα τεείβ ἰπ ραττε5 ἀἰαίίοτς, 

Απυΐϊίαποβ, εἶ σας, Οεἰταδίῳ ποπιίπατίπι 8Ρ- 
ρεἸαπῖοβ. ἃ αυίταηοβ πῦ πτοάὸ Πη σα, (ς ἐν’ 

τίᾷ «ογτροτίδιι5 ρεγπιπίατοβ, ΕΠ ρδηΐ5 πιαρσίδ 
πυάπι (Π4}{{5 Ππι]ε5. κα είσαος αεγὸ (Πα]]Π τα 
(πὲ είς, πετὰπι εαάζηδ πἰαπεηπαςρ!ησυα 
οὐπηο5,(ς ἃ ρ] εὐ ρα! πατίατα. ἰὰ ἐν ρα 
ὈΠΙςατ πο ἀεγατίοπεβ, ει υὐπιζά  [ουπλα!ς ΡῈ 
1{ροτ ἱπταγαταῖος. ἃ χαίταπο 5 ὃ (ὑεἾτ5 ἐῸ58Ρ 
ΡδΠαραητ, χοὸς Ῥυγεηα πηοτί δαίασοπῖος. Ος 

τπλεπιι5 πιὸ αἀϊξεγπιίπας, Μὅτες Πασίάς Ργ- 
τεηφί πᾶς (Πα] ἰς ρατίξ Ὁ οςοαία τεγπγίπατε αἱ 

σαπῖ, πᾶτε αἴτος εχ ἰάτετς ροττίποξιε8 δ π, 
τεγηῦ δ εχιεύπῖ. ΔΒ οὐτα ἡ πεπαβ,αυΐ ςασα 
1 ἃ Ργτεποείβ πιστίριι5 Πραςίο, Δα Πἰποᾶ αἰ ἴατ, 
ΑΡ Αηαυΐοης δέ πιευί4 {ες ίαςεῖ, υτ}Ὁ (ερ’ 
εζτιο πα! δ ι1ι5 ργοπιοτου 5 Ργέεπεβ πο ας 
Οὐςεαπα5 δι δίαζ, υ[ δα Εἰ Πεπί εὐπριοπεβ. 
ἐτοσίοπε αὔτ Μ]ΑΠΠΠ εηίς εἴς ἃς ᾿Ναυθοπεηίε 
Ρεϊασιαθίπάς ΑΤρε5 αν οτα ἱποίρίστεϑ [1 (- 
συξίςα, Δ} Βεπί ἔσητεβ. Ο πη ἐπι πετὸ 
πιρηβ πῃ Ργίεηςῃ. πιεάίο5 ρεῖ ςαπιροβ τε ἃ 
Ρετγαποίτατ, ες πὶ πιεάίο ἀε πίς ρεορεασάα 
πὰπη δα {14.114 ἀπὸ ρτο!χαβ. Δ ιμίταποβ 
ἐσίταγ παποπραδᾶς, ΄αΐ Δ4 δερτοητγίο πα! ἐπὶ 
Ῥγτγεηςβ ραγτοηι, δύ (ὐεπηπιεπαπι πα ίταητ, αἴ 
αὰς δά Ονεεαΐπαι δζ ἑητία (θατιπηπαηι ἤπια 
παίαπι. ΑτΟεἴτα5 σαί Δ αἰτεταπι ρεττίπεητ μία 
σαῃν, Δα ΓΜ Δ{{Π||π ἂς ΝΝαυθ οηίβ πᾶτε, αὶ γτὰ- 
Ρε5 ΔΙρίαπι αίηια εχ ραστε διτίησαπτ, ΒΕ» 
σα5 πετὸ ΠοπηπΑθαπετγεϊ]πος ςεαηο σοη 
ἤπε5 υἱηὰς δά οἴδία ᾿ἐ πεηί, δέ ποππα]ο5 
ΚΚΠεηί 8. ΑἹρίμπι υἱείποϑ πο αδ5, δίς παη 

ςΥΤΚΑΒΟΝΙ5 ΦΕΟΟΘΟΆΒΆΑ͂ΡΗ. 

καὶ στόΡ οὖσαν σλέω φὶ δϑέειο σις εἰς τί ὺ 

βρετανικίώ κοὰ “πόῤὶ μδκ φὶ ἐξηρίας κοὰ δῷ 

πῶκειμλύων νήσῶν τοιῦπα 5 ἐῷ ἑξῆς σΐ ὄδμ ὦ 
ἁ σὶρ ἣ  ἄλπεων ζελτική, 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙ, 
κῶν βιθλίον τίταρθψ. 

ΥΠΟΘΈΣΙΣ, 
Ἑυτὼῷ τεταῤτῳ τυὶ περὶ γαλίαν καὶ ἐξηιῤιαν, 

ποὶι ὅσα σϊείργουσὶν αἱ «ἤλιπεις τῆς Ἰξιῤιας οὔαῖον, 

εὖ οἷς ποὰ βρετανία» παὶ τῶν ὠπεριγετίσϊων νήσων 

πινέρ. ὅσαι παὶ σἹοποῦσιν σ᾽ κεϊδδ αι καὶ βαρδαχῤων 

λώραν- πρὰ ἔδνν παροικομῦτα τοῦ ἰσιρου πόβαν- 

Φεξῆς σ᾽ ὄδιυν ἡ σαὲρ τῶμ 
ἀΦ ἄλπεων ἰελτική, παύ- 
ΤΡ 22), τὰς σὲ κοὰ Ὁ σῆμα σο 

» 9 δὴ) γεγρασῆχε πρότόβδον αν 
ν, στοσϊ ὡς» κοὰ Ζὸ μὲγεθ θ᾽. 

ΞἀΙΞ ΞΘ Ξ ); ναυὶ δὲ λεκτίομ τὰ καθ᾽ 

Ἑκασα, οὐ μὴν σία ποιχὰ διίροαυ ἀκυϊτανοὺς 
κοὰ βέλγας καλοῦ τοῦ’ κοὰ κέλτας. οὖὺ μὴ 

ὙΞ' “-- τ 

ἀκυϊτανοὺς, τελέως δ κλλαγμύους» οὐ τῇ ὦ 
γλωσγμ μονον, ἀλλὰ κοὰ τοῖς σώμασιν, ἐμῷε“ 
φᾶς ἔδηρσι μάλλοψ, ἢ γαλώτοιις" αὖ ὃ λοιπτδο» 
γαλατεκίμ) δ, τί ὄψιν, δμογλώες σῖ οὐ» 
στείντας» ἀλλ᾽ γνίους μικρὸν στχραλλά ἤοντας 
παῖς γλώπἥαιες. κοὶι πολιτεία σὲ, κοὰ οἱ βίοι, 
μικρὸμ ὄξηλλαγμθνοι εἰσίν. ἀκυϊτανοὺς μὴν 
οαὺ κοὰ ελτας τλεγον, ἦν πτὼς σῇ πυρίωμ, 
διωρκσυϑύους Ὅο᾽ ζεμμλύῳ ὕρε!, εἰρη τοί γὰρ 

ὅτι τἰὼ ἀελτικίὡ ταὐτίω ἀτὴ μδν φὶ σϊύσε. 
ὡς δρίζει τὰ πυρίιωμαἱαᾳ ὁρη φὶ ἑκαπόβωθον θὰ 
λάπες,Φὶ τε οὐτὸς κοὰ φὶ ὑὸς πτοσασῆόμε 
να, ἀν σὲ ἣν αὐαπολῶν ὃ ἐἰῶ Ὁ’ σπταξάλλκε 
λθ- ὧν τῇ πυρίώμ, τὰ σ᾽ ἀρ ἣν αὐκῶν κοὶς 
Φὶ μεσημβρίας, τὰ μδν ὁ ὠκεανὸς πόδιείλη 
φγν, αῤξάμϑνος ἀ ἣν βορέων ἄκρων Φὶ πὺ 
ῥίωας μέλοι Τὴν ἐκξολῶρ τόϊ ἑἰωου" Φ σὶ᾽ ὅδε 

ναντίας ἡ ἡ 7] μαοσαλίαν τὸ ναῥέωνα ϑάλατ 
“αγριὸ οἱ ἄλπς ἀκ τ λιγυσικῆς αὐξάμεναι» 
μέλοι ἣν πηγῶν πόὶ ῥίιωσ. τῇ δὲ πυρήνῃι, πῶς 
ὀρθας ἡπκτῦ Ὁ κεμμϑον ὅρος οἵᾳ μέσων ἥϑ τε 
σλίων, τὼ παύετῃ κα ταμε(ζν πλσίον λουγσυ 
νου, στό δ ιλίους ἐκταθῳν Ξασϊίους. ἄκουε 
σπανὸς ἡ τοίναυ ἔλεγον αδὺ τὰ βόρεια φὶ πὺ 
οἰώπο μόρᾳ κατέχοντες, "ὸ τὶ κεμμθύης, μέλρε 
“πῶς Σ ὠκεανὸμ, τὰ ̓ὐὸς γαροαῦα ποταμῦν 
ἄξλτας 5ν«ὧυ ἀϑὶ ϑίτόρα μόδν καθήκοντας, 
κρὰ τίὼ {5] μαοσαλίαν τὸ νάρξωνα ϑάλατ’ 
τον, σήομοναος σὲ τὸ δὴν ἀλπεων ὑρῶν φύίωμ, 
βίλγας σ᾽ ἔλεγον (ὃν λοιπούς τι ἣν ἥδωκε 
αν δὴν μέχρι ΣΜεκβολὼν τὸ ῥἰιώσ; καέ τινας 
δὴν τἰδοικοιύ δὲ ἂν ῥῆνον νὴ τὰς ἄλπάς. ὅτω 

Ι 
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δὲ κοὰ ὁϑεὸς καίσαρ γ᾽ τοῖς ,ασομνήμασιψ 

ἔρηκῳν. ὃ σὲ σεβατος καίσαρ τετραχῆ δ}- 

«λὼν,, τοὺς μδν κίλτας φὶ ναρβωνίπισῖθ’ 
ἐπαρχίας ἀπέφηνην . ἀκυϊτιανοὺς σ᾽ οὕς 

“πολ κἀκᾶν΄. πῶσέθακε σὲ ἐπάρας κοὶζ 
σἴξκα ἔνυ δ᾽ μεταξὺ τόν γαροαῦα,, κοὶ πόϊ 

λίγυρ’ ποταμοῦ νεμομδύωψ. πἰὼ δὲ λοι: 

“πίω διελὼν δίχα, “ἰὼ μὼ λουγσνύνῳ πῶ- 

σώρισε μέλοι δ ἄνω μόλὡν πϑῥίώον . τίὼ 

δὲ τοῖς βελγαιες. ὅστε μϑν οαὖ φυσικῶς διώ- 
εἰςαι, σἱξ λέγειν τὸν γεωγράφομ, κρὸ ὅστε 
Ἐθνρκῶς,κοὰ ὅτι οἷν αὶ κοὰ μνάμτς ἄξια “ὁ(( σ᾽ 

οἱ ἡγκεμονδῃ' σῶς τοὺς καιροὺς πτολιτόυύν 

μᾶνοι σχτάουσὶ ποικίλως . αὖὗκέ! καὺ οὐ 
κεφαλαίῳ τις ἄγ μ᾽ τό σΐ᾽ ἀκοιβοῦς, ἄλλοις 
σταραχωρητέομ, ἅστασις μδν οαὖ αὗτιι, στο; 
παμοὶς κατάῤῥυτθ’ ἡ χώρᾳ. ποῖς μὰ ἐκ 
“σῶν ἄλπεων καταφόβομϑοις,͵ ποῖς σ᾽ ἐκ 
σόϊ κιμμδύου. κοὶι τῆς πυρίώκς “ κοὶ ποῖς 
υδν ἐς ἂν ὠκεανὸν ἐκβαλλουσι., ποῖς σὲ 
ἐς τἰὼ ἁμετόμαν ϑάλαῆαν.. σῖ! ὧν σὲ φὶ» 

φοντοίι χωρίων, πσεδία ὄλ᾽ τὰ πλεϊσίς, κοὰ 
γκωλοίζαε » διάῤῥους ἔχουσας “πλωτοὺς. 

οὕτως σ᾽ δὐφυῶς ἴδει τὰ ῥξάθρα πεῶς ἄλ᾿ 

ληλα, ὥς τ᾽ δ᾽ ἑκατόδας τῆς ϑαλάήως εἰς 

«ἰὼ ἑκωτῆδαν κατακομίζεϑεα πορδυομὲ ᾿ 

νων, ἐτο ὀλίγου δὴν φορτέωψ κοὰ σἤᾳ ποεδίων 
δύμαρῶς, Ὁ σὲ πλίου "οἷς ποταμοῖς »οῖς μὰν 
αὐαγομίψωψ , τοῖς δὲ καταγομάψωψ, ἔχει δε 
“σι πλεονίκτημα “τὸς ὧδ ὁ ῥοσϊανός, ποὰ 
γοῦ πολλαχόθῳον ὄν) σύῤῥος, ὥς πόρ εἴρετο, 
κοὰ συυῴπήει πὼς τί ἡμετόμαν ϑάλχτ, 

“αν κρειἤω Φὶ ἐκτοςοῦσαν, κρὰ σα χώρας 
ἐδξξεισι φὶ δυσϊαεμονεσζτης ἣν ταύτη, τοὺς 
οἵ αὐτοὺς ἐκφέδει καρστοὺς ἡ ναρβωνίτις 

ἅπασα, ὥςπόβ ἡ ἱπταλία.. υτχριόντι σῇ ἀϑδὴ 
πὰς αὔκτους κοὶ τὸ κεμμον ὄρ Θ΄ «ἡ μῷ 
ἐλαεύφυτί» κοὰ συκοφύρθΘ', ἐκλείπει» τ᾽ 
ἄλλα σὲ φύετοι, κοὰ ἡ ἄμπελΘ’ δὲ πετοῦν 
σιν. οὐ ῥᾳσίίως τελεσῴφορεέϊ. ἡ σ᾽ ἄλλ᾽ πὰ: 
σα, σῖπομ φόδει πολὺν κοὰ κέγχρον κοὰ βά: 
λανομ, κρὰ βοσκήματα σταντοῖα, αγὸν δ᾽ 
αὐφὶ οὐσῖφν ,» πλίω ἔ τι ἕλεσι κεκώλυτοζ 
πκοὰ σ)ουμοῖς,, καξ ποι ποῖ ὧξρ συυοικέντοίε 

πολυανθρωπίᾳ μᾶλλομ ἢ ἀϑιμελέᾳ. κοὰ 

γαῦ τοκἀσῖδῖν αἱ γαυ αἰκδι'» κϑὰ τρέφειν ἀσ 
γαθαξ, οἱ σ᾽ ἀνσῇρσυ' μαχαπτοὰ μᾶλλομ. ἢ γε“ 
ὠργοῖ, ναῦ σ᾽ αὐαγκάζον τῖκι γεωργξιν. κῶν 
θέμθυοι τὰ ὅπλα . ποινὴ μὴν οαὖ ταῦπα λὲ- 

γυῖν . πόδὶ φὶ ἔκτος σγώσιις κελτικῆς.. τσι» 

οἱ δὲ τῶν τεταρταμορίων ἑκάσου οἴχλα. 
βόντόυ,, λέγομαν ναυὶ μεμνεμϑζοι τυπῶ» 

οἱῶς. κοὰ πρῶτου ττϑρὶ τῆς ναφβωνίτισί», 
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ὃ ἀΐπ5 Οαίαγ ίη (ὐοπιπηεηίαεί5 (τυίριυσπι 
Τεϊχυίτ, Ατεηίπι (αίαν Δυσιπίας χυδατί» 
[Ἀτίατῃ ραιτίεης, (ὐεῖτοβ αυία ἐπὶ Ναυρθοπεην, 
{{5 ρΡγουίηςίο ἀεπηίτ: ἃ αυίαποϑ ἁεγὸ, 10 9 
δ {Πε ἀπὲ ἐχιο!!ἐης, ἱπίσρεν ἀεζεηι δάΐεν 
«είς σεῆτεβ., εχ ἴς αυκ ἱπέεγ (Παγιπηηάπιὶ ὅζ 
Τσγηη Πιππίπι οοΙ πε. δὲ εᾳαλπι ἀρ] ςίν 
τεῦ ραὐτίαίτ απαπὶ ]υτ4ς 1 πσάππο ΔρρΙ(ᾶ5, 
υἱῷ δα πρεζίοτοπι κα Πεηί ρ]αρ πη, ΔΙ ΓΟΥ 165 
το Βεϊσί5. ) οῦπῳῷ ἰσίτυτ ἐςαπά πηι Παίιῖ- 
ταῬαιῖοβ ἀπ ἰὴ ἐϊα πιπτ, οὐδίβ ἀοἰοτίρτοτί ἀ{ 
ςεπά4 {ππ|,8( ας ἐξοη τη φεἰτίαπι Παίς 
ἰατίοπο5; δί συίςημ4 πιεπείοης ἀΐσηυπι εἴ, 
Ωυασαπαησε πεγὸ ρτίποίρε5 τείρ αὈ]Π τα, ἰεπὶ 
ΡοτΡι5 ὁ (εηπεπεο5,Ατί5 πο α{5 [ται 
{ἀπιπτατίτι ςοπ πτεπηούαίΐε (ατί5 εἰς, σε πν 
τία πειὸ ςατοτίς κοποεάἀεη Δ. Πα είρσίτυν ρίΑ, 
φᾷ οπτηί ΕΧ ρατίε Ππιυΐ5 ἐραΐσίταν, συτη αἰή 
εχ Αἰρίρας, 47 ἐκ (ὐεπιπιεπο, ὃ Ῥγεεπαο 
ἀεξεέαπτιτ : ΠοΠΠα}11 ετίαπι π᾿ Οςοαπιιπι, 3} }κ 
4υ{{π ποίτιασι ρεία σι ἐγπίραητ, ΓΟ οᾶ τες 
το ρεέηυα ἀπ Ππᾶε, ατ ρΙ τ πιιπὶ σα πηρ οἰτία 
(ππτ,τπιυ 5.0 Ργαίτα, Πα ξείδί πα τίρα δι 6- 
Ῥυς ςοτηπησάδ. δίς δυτεῖηι παταγᾷ ΒΟηίταξα 
ἰπίςεπιίςίε ἀπτπε5 Πα ἐπί, παρ υὐγοσαε πα 
αὐγαπῷ πτατς ἔαςε (ἀτοίπα ἀεροτγιεξητατ, ρίιΣ 
{Π|0 τετύεἰ τίς ἐτἰπετίς ἰραςίο, οὐπὶ ρ  ατίπιιπὶ 
Ρεγδπίπεβ δυτ Δ πογίοβ Πιδιις μδητιτ, αἰτίς, 
εσὐπάος ἀεπε δῆτα, ἐπὶ αὐ γε ΠΟ η ΠΠεἐχ- 
«ΕΠ πο Δππ5. ἵΝαπι τλαἸτί5 ἐχ [οἱ ἀαιταὲ 
{η{ΠΠππ| ΞΟ ηΗ ααπεν αεἢ τί ἀἰξειπι εἰς. ἰςρ πο, 
{το αἀὐίαησίζαν πηατί, Πασα ἐχέξέηο πιείίις 
εἰς, (Π αὐΠππτὸς σασα; Ρέγασίοβ Πυία8 τοσί- 
οηίς ἀ{ ἘΠ πεπ5. ΝΑ οπεηί5 επί σία ἐοίας 
405 δύ [καἰ ὰ ἔππζξας ρεοάσςσίε Ὁ ἸἸο α {| ρτὸν 
Ποίίςατιβ Δα Ατέϊοβ; πιοητεπιῷ (ὑεπιπιεπᾶ, 
οἰ εἴα Ποί ἀςβείαπτ: α]ία ταπχεη ργοσγεαῃ, 
τατι Ν Ἰτεγίαβ πεγὸ ρτοστεαίεηδ, ποη ἔς ε τί 
ἰεπλ 45 Δ πηατατίτατεπι ςοπῆςετε ρετίρίςίς 
ες, ΑΙτὰ πηίπετία ἐταπηεητα, γι, σΙαπάςξ 
αδοττίαι σίσηίξ,, δέ οπιηίβ5 σεποιίβ ροςογα, 
ΓΝ Πα ἐρίτι5 ραῖδ πουϊτα ίαςετ, ἐχοερίο ἀπ’ 
ταχδέ! συ! ρα! 465 ἃς (γ] κα (ΟἹ! ρτο δ εᾶζ; 
Δισαί Ιδησὲ πιαρσίβ Ποπιίπαπὶ γεηαςητία, 
αυᾶπι οὐτ ἱποο! ἴα ἀΠΠρ επεία, Πτεπίπι πιὰ 
1ετε5 χυίάζ [οἐςσιπαίταίς, 8 εἀπιοαπαί ἐπ ο 
ορτίπτα;, αἰτί αὐτοπι δε] οὐ πη σίβ απ αστί 
ςοἰεηά πάτο. ΗἸας δἄταίατε τειγαγυπὶ σι] 
τυταπι, ἀεροίεί5 ἀὐπηίβ, οσΌπτγεν ἀπιρ] εὐ, 
1Π4 χυίάεπι ἀε τοῖα ἐχίεγίοσε (Π4}} {4 σουνέπιῖ- 
πιία ἀἰςίπηι5.1)ε υδατίατία πιοτὸ {ἰς ἔλόξα ἀ 
πίποης, Ππσα]ας γερετεπίε5 ρατίε5,1ἢη ἤσαγοῖ 
πιοάῶ αἰΠεταπιαϑ, εἴ 4ε ΝΑΙ Ροππεηί ρυίπιὸ. 

Ρ Ηυίξς 
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Ἡμυίι5 ἔοτηηα ἀπ απερυ5 συοάδηηπιοάο πη. 
τεῦς δά Ῥυγεπεῃ Ππεῖβ. ΑὉ οςοδία ἀείςγ Οἱ, 
Ὁ (ςρτεπιτίοης αυτεπὶ δά (ὐεπΠπηεπαπῖ. ΕΧ ΤῈ 
{{πι15 ἀατοπι, αἰίαπι Δ κ δα διμτιμαι πιᾶῖς ον 
Βοείτ, χαο  ἱπτεῦ Ργγεέπεῃ, Μ12ΠΠΠ|ἀὰγιύρ ἱαςεῖ: 
4 οὐέεηῖε πογὸ ρατίίπι ΑΙρε5 ὃ ἱπτοιια! 
πο ἐπτεν ΑΙρΕ5 ρεῖ τεζέδηι ἑητεγοίρίέτιν, δί 
ταάίςος (ὐεμηπηεη, 4 ἐ Ποάδηιϊπὶ αίηπε ρετ- 
εἰπεητῖε5, ἃ Πα θι15 δά ρτααίξαπι ΑΙρίσμι τεσ 
εἴδη, ἀίγείει5 εἰ οίτυν δησοίι5, ἃ ἃ αὐϊέγαϊε 
Δαταιη [Ατι5,44] ἀ ἔαπιὶ Ησττατη ἀείποερ5 πιὰ 
τί τίη ίαςεῖ, αυαπιτεηεπε ΝΜ] Πὲ επίς5, δ 56. 
γε5 αἱ ἐπ 1 ίσατες [τα] ίδπι πετία5, δί ἤτπιεπ 
γαυτῦ. Ηἰίς εἴν αν δηῖεα ἀἰχίπιαβ, ρείπηβ ἵΝατ- 
Ῥοπεηί5 οὐος Πηί5, δ [ταἱία, αἰτίαο σαί ἐπὶ 
τῦροτε πὲρετεχίσιμι5, Βγεπιειετὸ 864 Π 46. 
τἰςρίερτεπι ἰατίτι5 ἐχραηαίτιν, Ε]Πίης ἰσίτατ 1» 
τὰ τῷ αἱ Ργγεποεος Ν᾽ ἐπετίβ τεπηρ ἢ ἐχτεη, 
ἀτ, Ηἰς εἰ ἃ μυία8 ργουίηςίε:, δ ΗἰΠρδηίζ, 
{{5 τεγπγίηι5. Ο υάαπι πετὸ τγαδέσπι, ίῃ 40 
Ῥοπιρεῆ ττορῆαα ἔππι|, ΗΙἰραηία δέ (ΠΑ]Π8ς 
ςοηπηία ἀεεΐαταπι Ηἶος εχίοςο τς ΝατΡον 
ΠῚ ΧἼΠΠ πΜΠΠ1Π1Ατία {ππτ. αἵ Πίης ΪΝειηδλυίαπι 
τ Χ Χν, ἐΪΝεπιδυίος ρεῦ νΎρεπαηι δῖ 
΄υς Ταταίςοπεπι δά (ὐ81{445 Δ64145.61125 56 Χ 
τία5 ποηγίπαπί ρέορε ΝΠ]. (απε π Πα τία 
δ αιυίπησυασίητα, ΗἨίης πεγὸ δα Απείρο]ίη εἰ 
αύαπι Πιπηεη τ ΠΠ|5 1, Σ 1πι. Ν᾿ τ πλι] πα] 
{{ ἥληι σοι χ σαι, Οὐ ίαπέαρ ἄρῆτγον 
αἰ, (4 εἰς Ν᾽ επετίο αἱ δα ναγιηι τ αα. εἴ ε 
ΤΑ Πα 11 δύ Ὁ Ὁ, (ςτίρίεταπε, αἰίχαί πετὸ ος 
Δὐίεςετγαι, ΗΠ επίπι ἀε ἐπεγια 15 σοπςού- 
ἄδητ. Ρεῖ υἱαπι αἰτει αἰτείαπι ρεῖ Ν᾽ οςοητίν 
ο5 δί (οπτείαπι αἰ (Ἰεγπαπι δέ Ταγαίςοηξ, 
ςοιηπηί5 εἰξ τγαπίτ5 ΑΡ Νεπιδιίο. Ηίης 
δὰ Νψοςοπείογαπι ἥπε5. δά ἰπίτίπὶ ςοηίςεη- 
ἀεπάσλτιμῃ ΔΙρίαπι),ρει γαεητείατι εἰ (αραΐ 
[(οπςπὶ, αι] ίατία τι 111. ᾿ε υτίας Βίπς δα αἷτεν 
το5 Νοοεοπίογαπι ἤπεβ, δα (ὐοτείιπι αγ1]. (. 
ὑπὸ πιίη5 αὐ είς Ερεργοάσπυμπι [π4ε το», 
τἰάεπι ρού Βείσαπείππι πίσαπι, δί ἐχ δείηρον 
πῖᾶσο, δ ταη[τίοπς ΔΙρίμπη, αὐ Οςεᾶ, πθί 
τεῖτα οι ἤπεπι μαῦθεῖ, δί ἃ δοίπσοπηασο 
ἕνα [τὰ11ἃ ποπιίπατμι. Ηίηπς δαίεηι δα (ὐςεἰᾶ 
ταί]. τὰπτ τ ν πα, Ῥμοςαεηπ πεῖὸ βαϊῇςία 
εἰς ΜΜΑΠΗΠΊα, ρειτοίο ίη ἴσοο Πα, σαί χα ἐπὶ 
Ῥοιῖαβ αδίαςεις, ίάχαπι υἱάεἰίςεῖ η τ εδιτί 
ἔογπια δά αὐπέγισι ἰρεξέαηδ, Ντρ5 υπίπετία 
ΡυΠεειτίπιία. οἰγοαπιςίη ἦα πηοσπίδι5, πγὰ α 
σηϊταάίης εχίπγία. [η σι αὐςε Ἐρ εἰ ππ|,εἴ 
Ἀρο!ηί5 Γ᾿ εἰ ρμίοί τεπηρίαπι ςοπαίταπι εἰξ. 

ΒΎΒΑΒΟΝΙΞ ΠΦΕἘΟΘΟΘΆΆΑ͂ΡΗ. 

ταύτης σὲ πὸ σῆμα ἡδαλληλύχραμμόν πῶς 
ὄξηγιτκ μὴ φὶ ἑασόδας γραφομῆνου τῇ πυσ, 
εἰωμ, πὼς σὲ τὰς αρκῶυς δρὶ κεμμλύῳ, στὰς 
σὲ λοιπαὶς » πίὼ μδὸὺ νότιομ ἡ ϑύλα΄ήϊα στοιεῖ, 
μεταξὺ πυρίώης κοὰ μεοσαλίας, τίὼ σ᾽ ἕω» 
θινίω αἱ ἄλπεις ἐκ μόβουρ,κοὰ “Ὁ μεταξὺ δὲ 
ἄτημα δ'νἀλπεωγμ» τ δύβείας αὐτιχῖς λας 
φθον. κοὰ δὴν ̓ τωωρειῶν πόδι κεμμθύου ὥψκας 
βωκουσῶν ἀϑὲὶ δ ῥοσϊανὸμ., κοὰ πποιουσῶν ὃρ 
βθίω γωνίαν “πρὸς τίὼ λεχθέσαν ἀν ἣν ἄλε 

πσεων σύθέιαν, Ὥρϊ σὲ νοτίῳ πρόσκευτοι σῦς 
ροὲ ὁ λεχθφν σχῆμα ἡ ἐφεξῆς παραλίᾳ, ἰῷ 
ἔχουσιψ οἵτε μαοσαλιῶτοιι, (ἢ οἱ σελύσυ μὲ 
χιλιγύων, ἀδὲ τὰ πὼς ἱπαλίαν μόδα, κοὰ 
τὸν οὐαρου στοτιιμόμιοὗ τ Θ. σ᾽ ὄν» ὡς ἕστομ 
πρότόδου, ὅρκον Φὶ ναρξωνίπισῦς, ᾿σσαῤχει δὲ 
κοὰ φὶ ἱπαλίας,ϑόβους μϑν μικρὸς» χειμῶνος 
σὲ μέχρι ἑσ αὶ Ξαιδίων πλαταυόμλν Θ, οὐπτόὺ 
θῳν μδὰν οαὖ ἡ πταραλία σπταρατέινει μέχρι τὶ 
ἱδροῦ φὶ περίωαίας ἀφροδέτας, κοὶ (δξρ σ᾽ 
ὅξδιν ὅριον παύτας ἐκ δὶ ̓παρχίας, κοὰ τῆς 
ἰξκρυκᾶς, ψνιοι σὲ ἐὸν πόστον ον ᾧ ὅξι σὰ στομα 
σππΐου πηρόττοκιος 5 ὅριοψ ἐδηρίας τ φαίνουσι 
κοὰ φὶ κελσικῆς, ἔστ σ᾽ ονθον εἰς νάορβωνα 
μίλια ἕν ἐπκεῖθον, εἰς δὲ νέμαυσομ . ὀγόϑήκον» 
σαὐκτὼ, ἐκ νεμαύσου δὲ οἵᾳ οὐργμγυοῦ κοὶ, 
ταράσκωνθ: εἰς τὰ ϑοῥμὰ ὕσίατα τὰ σέ. 
κίιᾳ καλούμδνα, ἅπτϑρ πλησίον μαοσαλίας ἐν 
βὐνγ ᾿ὐτόυθῳν δὲ ἐς αὐπίπτολιψ κρὶς τον οὐ- 
αρορ γτοτιεμὸμ ογ . ὥςτε τὰ σύμπαντα γίσ 
νετοῦ μίλια ο]χτόσια ἑθσυμήκοντα ἑσῆᾷ. 
νιοι ἢ ἀὴ πὸ ἀφροδισίου μέχρι τι οὐάρου τὲ 
δέους αὐξγραψαν διαιλίους ἑξακοσίους. οἱ 
δὲ κοὰ οσἤχκοσιους πε ιθεασιμ. οὗ γοὺρ ὅμο- 
λογετοι στόρὶ δἰ σἸχειμάτων. κατὰ σὲ τἀὺ 
ἑτόμαν ὁσϊὸμ τέ οἵ οὐοκονπίων κοὰ Φὶκον 
σίον. μέχρι μὰν οαὖ γόδνου, ποὰ ταράσκων Θ’ 
κοινὴ ὁσίὸς ἡ ἀρ νεμαυῶν.. οὐτόυξον δὲ ἀϑὲ 
εἱδὸ αἷὸ οὐοκοντίων ὅρους, κοὶι' ἐὺ αὐχίω Φὲ 
αὐᾳξάσεως δῇ» ἄλπεωγ οἵᾳ σ)ρουρντίας κοὰς 
καβαλλίων Θ’ μίλια ἑξήκοντα ηρία.. σπτάλιμ 
σί᾽ οὐ τόύθῳν ἀϑὲ «ὧὸ ὑπτόδους ὅρους δῇ" οὐο» 
κοντίων πρὸς τίὼ κοήῆϊου μίλια Ἑκατὸν νὸς 
σίξοντα. εἰς ἐππεεθρόσδδωυον κώμηψ . ἀτ'᾿ ἄλε. 
λοι τοίρῦτοι οὔκ βοιγωνπίου κώμπο ἐκ σκιγ» 
γομάγου, Εἰ Φὶ ἣν ἄλπεων ὑπυδῥθέσεως, ἀϑὺ 
ὥκελου ᾧ πόβρας φὶ κοῆίου γῆς.κὸ ἡ ἀρ σκιγ 
γυμάγου δὲ μοῖρ ἰταλία λέγωτοι, ἔπι σὲ οὐ» 
θῳ σε ϑι ὥκελον, μίλια κζ΄, κτίσμα σί᾽ ὄδη 
φωκαεΐωμ ἣ μαοσαλίαᾳνκῶτοίι σ᾽ ἀϑδὶ χωρίου 

πτηρώσθυς, κσσοπεσηωκε σ᾽ αὐφὶο λιμίω 

ϑεατροεισίξ τοΐτηρᾳ, βλεσούσῃ πρὸς τον νότομιτετέχιενα δὲ καλῶς τὸ αὐπὴ κρὰ ἡ πόλις σύμπασι, 

γ΄ μὲγεθθ- ἔχουσα ἀξιόλογον. γὶ σὲ τῇ ἄκρᾳ ἡ ἐφίσιον ἰφουτοα, κρὰ τὸ τό δελφλνίου ἐἀπτολλωνθ᾽ ἰόδον. 
ὧν μὴν 



ἘΔ ΒΕ Ὁ νΑκ τὴν 3. 
ὧκρ μδὸ τοινὸν ἰώνωψ ἁπαάντωψ. πο σὲ ἐφὲ- 
'σιου» Φὶ αὐτεμισί’ ὄδι νεὼς φὶ ἐφεσιας. ΓᾺ 
»παίρουσι γοῦ σοῖς φωκασύσιμ ἐκ φὶ οἰκείας, 
δόγου ἐκτσεσέν φασὶν. ἡγεμόνι χρησκῶα 
«τό πλοῦ προ Φὶ ἐφεσίας ατεμισῖθ’ λα- 

Ῥβοῦσι. εἦ μὴν σϊὰ πτῶσαχβούτας τῇ ἐφί» 
σῳ ζωτέμ ὅμ τινα πρρόπτον ἐκ Φὶ ϑεοῦ σπτορί, 
σαιντο τὸ πεθοετίχθρν, αῤιςαῤχη δὲ πῶ γντίν 
μὼν σφόσῆρα γαυαικῶμ, σπαραοίῶκε κατ᾽ 
ὄναρ τἰιὼ ϑεύμ" κοὰ κελόύσαι συμυαπαίρειμ 
'χοῖς φωκόύσιν, ἀφ σ)ουμά τι τῶν ἱδρὼψ λα- 
βούσι.. γηνομβύου δὲ πούυ:» κοὰ φὶ ἄποιν 
κίας λαβούσης τι λΘ’. πό, τε ἱόῥὸρ ἱσ)ού, 
σκιῶν, κορὰ τἰὼ αιταρχίω σιμῆσαις σφε» 
Ῥόντως ἱδῥείαν ἀησϊέξαντας. ον τε ταῖς ὧν 
“ποίκοις πόλεσι πανταχοῦ τιμαῖῦ γ᾽ γοῖς πρώ 
τοις ταὐτίω πἰὼ ϑεὸν , κοὰ “τόν ξοαου τἰὼ 
διάθεσιν τἰὼ αὐπίω, κοὰ τ᾿ ἄλλα νόμιμα 
φυλάήευ τὰ αὐτὰ, ὥπόβ οὐ τῇ ματροπό 
ει φὐενόμιστζε. διοικοαῦ τοι σὐ ἀξιφοκρατι»; 
κῶς οἱ μαοσαλιῶτοαϊξ στοίντων δύνομώτατα, 
οὐσῶν χ καταςήσαντόϊ σιωξόλοιον., οἵΧ 
Ῥίου ταὐτίω ἐχόντων πἰὼ πιμίω,, οὖς τι- 
μούχους καλοῦσι. πσρντεκαίσεχα σῖ᾽ εἰσὶ τό 
συυςσθοίου πρρεςῶτοι'. τούτοις δὲ τὰ πρό- 
χείρα διοικεῖν σϊεσυτίι. σπτάλιῳ δὲ τῶν τορν» 
“πεκαέσεκᾳ πεοκάθίωτποι πες οἱ πλέϊουν 
ἐσιύοντόυ', τούτωμ σὲ ἐς τιμοῦχθ᾽ οὗ γίνε- 
“σοῖὶ μὴ τέκνα ἔχων» μηδὲ οἵᾳ τοιγωνίας ἐκ 
“πολιτῶν γεγονώς. οἱ σὲ νόμοι ἰωνικοὶ, πρό- 
κειντοίὶ σὲ σϊαμοσίᾳ, χώραν σῖ ἔχουσὶν Ἐλαιν; 
ἐφυτου μᾶν. κοὰ κατάμπελομ. σίτῳ σὲ λυ, 
“τοτόβαν σῇᾳ τὼ πραχύτωτα, ὥςτε τσεποι 
θ0τΘ- τῇ ϑαλάπε μᾶλλορμ ἢ τῇ γῇ, τὸ πτὸς 

'ναυτηλίας δύφυϊο, εἵλοντο μζλλον, ὕςδῥον 
εδότοι ταῖς αὐδ)οαγαθίαις ἔχυσαν πῶσλα 
ἐέν τινα ἣν πόριξ «σεδίων, ἀρ φὶ αὐφὶ σῖν 
νάμεως, ἀφ᾽ ἧς κοὰ τὰς πόλεις ἐκτισων, δι, 
πειχίσματα, τὰς μὴν κα τὰ πἰὼ ἰξηρίαν τοῖς 
ἔδερσιμ . δἷς κοὰ πὰ δὰ φὶ ἐφεσίας ατέμι- 

οἵ’ ππαρισῦσαν χὰ ττάτοιᾳ ὥςτε ἑλλίωις 

ϑύεν, τίὼ δὲ ῥοίω ἀγαθίιυ "οἷς πόδι ἂν στον 
'τωμὸν οἰκοῦσι “ὃν ῥοσϊανὸν βαρβάροις. πὸ 
σὲ τοχυρούσιομ, κοὰ τίὼ ολ βίαν, κοὰ αὐτίστον 
λιρ, κοὶὰ νίκοκων, Ὅρ᾽" σῶν στελύωψν ἔθνει κοὰ 
“οἷς λίγυσι τοῖς τὰς ἄλπεις οἰκοῦσιν. εἰσὶ 
οὲ κοὰ νεώσῃποι σπταῤ αὐτοῖς, κοὶ δπλοβα- 

κα, πρότόδου δὲ, κοὰ πλοίων δυπτορίᾳ κοὰ ὅ- 
σππλωγ,κοὰ ὀργανωμ, τῶν τε πὸς τὰςναυταν 

λίας χρησίμων, κοὰ τῶν πρὸς πολιορκίας; 
ἀφ᾽ ὧν πρὸς τε ποὺς βαρβάῤους αὐτίσζον, 
κοὰ ῥωμαΐους ἐκτήσαντο Οίλους; κοὰ πολ. 
λᾷ κοὰ αὐτοὶ χρήσιμοι κατετησαν ἐκῴνοιςι 

1:τί 

Ηοοσηυίαςξ ποπγίη! οηίτο οἠτηΐ σδπηιηε εῇ, 
Ἐρπδείϊαπι δαζείη Ερμείϊᾳ ᾿ίαπα τα ἀε5 ἴλοτα 
εἰἰ. ἵΝαῖη ευπὶ Ρῃσςεηίςεϑ ἃ παῖδ! (οἱ ο ἀἰίςε, 
ἀεγεπῦίεγπιο ἐχ οἰ {πε τά ίταῦ παι σαιίοηίς 
ὑτίπείρί αὐφ ἀποί, αὐ αν [δίαπα Ἐρπείία εἰτ- 
(τ πι|τίππὶ διρίζατοηξ. ἰσίταγ ΕΡΠείσπι ἂρ. 
Ρυίος ρεγοοητζατί, Ππο΄ πᾶ πηοάο εχ 468 ἐπὶ 
Ῥεταίαπι αΠεαπετεηῖ. Ροτγὸ Δυαγοπα πιὰ» 
τοπα Δἀὐπιοα Ποποζαία, φάγῃ ἰπ οι ἢΐϑ ἃν 
{{{τ|{{ πηρετγαπίεπι,ατ ἀοςερῖο σασάσπ ἃ (8- 
(τί Ππγ]δόγο » πὰ σπὶ ῬΗΟςεμῇ τα παιί- 
φαίίσπειῃ Αγ ξαγο μα δέν ες. ΕΘ δας ςοπέεν 
ἐἷο, αὐ ργίπηαπι ςο] οηία ςαγίστη ἐχρ]! εαΐς, δ 
ἔλπιπὶ σα! Ποαίιπι εἰς, δί Αὐήξαγςῃαπι εχί- 
Πγία υεπείαίίοπε Πα ίτᾶ, ἰεπΊρ! ᾧ (ἀςείάοιξ 
ἀεἰσπαιᾶ, Βυθίηε ἐπ οἰαίτατίδ 5 ροτ ςοοηί 
5 ἀς ἀπ 5, ἀοἃ Παης υδίῳ Ποποτσεηι η ρτίς 
τί αἰεσυταπι : δύ εὐπάξ ἀϊπίπα (Ἰλττα ογ{. 
Πεηι, δέ τε 4 ἐο ἀεπὶ τίεα (ςετατί, Πα (ἢ ἱρν 
(Α υιείόρο!  σοπίπξιετε, (φτεγὰμ ΓΜ] 1 
{ἐς τεπὶ αὐ ΠαπΊρεῖ ὁρί(πταίες ἃ Ατοςτα 
ἐίφηι Γἐσεηΐίε5, ΟπΊΠΕ85 [ἐσ ιπι ηυίταίε (ὰρε- 
τηῖ, ζοΠἢΠΠ ΠῚ Ὁ ( εχ αὐτίβ ἐπε ίταςξητες, χυΐ 
υοδά υτὰ {πρεττ, (4 Ποποτίβ σεπιις Πα τ, 
4805 « Τίπιίτοβ (4 εἰ Ποπουίποος δρρει!ᾶς, Ἐτιμύχα ᾷ 
Ουἱηάεςίπι ἀοτὸ (ςπαταϑ ἔαητ ρτίπείρε5, φαί “ἢ 
Ρυ5 συ Δ πιᾶπι5 ριοπιρία ΟΡ πεηίυπέ, πισν 
ἀετατίας τεσοτὰ ἄστατη εἰξ, Πἐ αγπιπὶ εχ Πές 
αυϊπαςεςίπι ττο5 (ἀπ| ρτα 465,4, ρ τίπγᾶ 
Ροτεί είς αιέγίδυζ, Ν᾿ εὐὔπι εχ Π 8 πόπιο είν 
πτιςἤ15 σγεαῖ, σαί ΠΡ ετο 5 π παδεῖπεας ἐς 
εἰα (ἀπ σαίης, τετ8 ρεῖ σεπεζαίίοῆςξ ΟΥ15 
{{ἰ| Ἐογαπη]εσες Ιοπίςο ἀε πιοτύε ίπητ ρα] ςὲ 
Ριοροίϊτα, Ιρίοτ ἀσὲγ οἰ ἐπεείς ἃς αἰποτίς παν 
τατγα σὐ]τ5, ἰεγεη {5 αατ [πππππεῆτίς, ΟὉ αἱρέ- 
τταῖξ (ἀπ τεπαυίοτ ἃς (τοτ}15.. ἐα ργορίευ πιατί 
τηλσίς απᾶπι τε! }ατἱ Πάπιοία Πα επίεβ, παιίσα 
τἰοπξ ρέο εοτγ ἱησεηίο ἀε!ἐσέγαπιε: ροίπιον 
ἄτη ταπιεπ τξογ ἐοτε της παἰξτες, συοῦς 
ἄλλαι υἱείποτ ςαπηρο5 σσουρατᾶς, εοάξίᾳ πὲ 
τοθοτε σὰο δ τπΡὲ5 σοπάϊάεγαπι ποπα} 15 
(ητεν ΗΙραποϑ. αιριι δ Πίαπα Ἑρπεῖς (ὰ 
εἴα, ὕγούε ραττίο δά εγῦξ, οὖ δ (στρ απο 5 
τἰτ{0 118 ἱπηπηοἰλγεπε, Δ πηηί5 ἐ πο απί οὐτίας 
ΠΟ ρατῖ ςσπιδαίίαίί5 Βαγθατίβ αἴζεσί ἀςςο]β. 
Εἰ ἃ Ταυτεπιίᾶ, ἃ ΟΙΡία, ἃ Ἀπείρο!β, δ 
ΪΝίςεαδα δεῖ γᾶ σεπεξ ρεγτ πῶς, εἰ δά 1 ἰσιτεβ 
ΑΙρίᾶ ἱποοίαβ. [5 δά ίσπε παι] α, εἴ ἀγπηαπιεπ 
ταί. δαρετίοτί πειὸ τέροτο, πα σῃλ παι [ὰ. 
Εὐτα5 δί ἀὐπιοσῖϊ [πε τσπγζτα σού τ Δα ὯΔ- 
τίσαπαάϊί αἴππι, τῇ ΟὈΠ4επα!5 ατρίδ. ἰάοποα; 
4αυΐδι5 εἰ πετίας Βαγρατγος ΟΠ ες παΐας 
τυπέ, δι χοπιδηί ρορυί ααιές(εἃ ςΟ οἰ Πἀτιπε 

Ρ:-: Ωυΐ 

Ργαάϊίος, 



Ὑ: ΣΈΛΑΒΟΝΙΞΣ ὉΦΠΕΟΩΒΆΡΗ. 

(υἱ σὐτῇ {{Π|5 ρουγπιυϊζατ ατί[ος5 οχήξογεηῖ, 
τηλοπιαπὶ εχ ἰρ{15 (πἰςορ γῆς Πογο ΠΊ ΠΓΠῚ, 
δεχείαβ ρου Πίπτᾶ γε ας ἐπ ροτείξατεπ 54- 
τ 5, ποι ]οπροὲ ἃ ΜΑΙ 8, (υἱ Ποπιίπί5 τ α1 
Πελαίτ ορρίάσπι, πο ἀρρ οἰ] Δτίοπίς δα 185 
αἰχίτ ςαΠ 425,4 παγπιὶ ραττοηι τη {τἰσία5 ΡεΥσ 
ατατῖατατι εἴς ἔστη, [δ {1 οὐπαποτιῖπιρτα 
αἰ ςο!]}οςαπ5, ϑαυθαῦοϑ εχ εἰ5 τερυοΠίτΠτοτί 
θιυϊ5, ατῳ ἐκ ΜΑ ΠΠ|ὰ ἀαςσιτας ἰη [τα] δι, επὶ 
ἐ05 ρεηίτις σο επί, ΜΔ ΠΙΠοἢ Π|ρ» 15 αἵτε 5 
ἀεείίεητ, ἵΝεςίρίς ρίας παΐετεῖ, ψαᾶπι σιτᾶπσ 
ταπι ρεγ ροσιποί ἴοςα εχ παγίδα ἀπτογίας Βατ- 
Ῥατοϑ ρει {{λἀ,1 11{πευτίατοι, ρον Τγαςβοηξ 
πιοτὸ {{λ{. οἐἴο, [ἐ εἶ Δπιὶ φατεπη αἷρ ἤβ τεσίο 
πόπι 1 α[Π{Π|Πσπῇιδ 5 αὐεεί δαίς, (στρ στο ἐπ 
ορρίάο (υἰρεηπία οἰξεηπάπηταῦ ἐχυσαίο,, Π1Δ5 
ΔὉ {Π|Π8 ταρυεταηῖ, σοί ΘγΠί τεπηροῦς τηδγίᾷ 
εἰ εἰ τεῦ σεχαηξεβ, Β.}Π5 πασαίίθι5 ίαρε- 
τατί [πεταηῖ. Βυίοτίδιυς σαίάεπγδηῃίς οὐ ΠῚ (ας 
τοτί5 ἰῃ γερτι5., τισὶ ΠογῸ ἐκ ᾿ς οπταπί ρορυΐί 
δηγίοίτία, αχίνία ἐοο! ἐςίατε Ποτεραηΐ, ἀε αυὰ 
Ῥειπταῖΐτα αυΐβ οαρ εἴγε πάίςία, πσῖρε ο 
τὐληΐ, Διυεητίπος Σ)ίαπα Ππιυΐαοίασι εο ἀε 
τὰοῦο ἀϊροποεηπεοβιαρυά Μία ΠΠεηίς5 ςο ]ο- 
«λπείαητ, [η Ροπιρείαπα πετὸ δά ποτίας αν 
ἔτετα (ξαϊτίοπς, οσπι αὐέγο ρατί [εἰς Δα αἰ χί 
ἔσπε, πδοηλπὶ {τα [οοἰ ἐοίτατίϑ ἰα δ  ατᾷ ἔεςετε, 
Ταϊπεη ρεπεβ {Π 05 ποῦ ραῦτα ρου πίπος Ὁ εατί 
τιάίπίς ποπίσία τε!πααιητας, πιαχίηιε οίγοα 
πιαςπίπατιμτι ἑλὈτίς, ὃ αρραταίας πϑιαΐοδ. 
(πὶ αὐΐοτι σομἤπο5 ἑαχτα ΒΑΡ ατέ πγίτίοτξ 
σμποιαπηίβ τ ἀσοίρίαπε, δΖ αὐ τευ ΒΕ. τᾶν 
ἔασι σορσίτατίοης δἀ οἰιη} 65 18 ἐπΠΙτατίο πες. 
τετίαταπη στ ρτορτεν  οπλαποσῖ εἰέξοτί 
τη ίςείε ςΟοτίαπί, ΠΟ Δ] {15 Τρ{15 ταπτῖ ςίτ- 
κα ρα ίξα Πυάί οδιιοηίς, [πα ίςίο ἐπττε5 
ἐρία υἱποςεζροτε σοπίξίτατος ίσης. ΝΑ πὶ Ρτί" 
τούς υ {5 44 εἰοαςστεία, ὃ ΡΠ οί απ άί 
εἴα ποιταηῖ, αὐ εὸ ττὲ στπὶ οἰαίταβ ἱρία ραυ]ο 
αητὸ Βαυρατίβ ἀπ ςεη τ τοπισίο γεηλίτιοτεῖ, δά 

χφιλίλλάσι:, (7310 5 (Πγα οἷδ ἢ δα]! ατος οδραταῖει ἀοοτί 
Δ εβ Θγαο λα ἱπσεη5 Ν]α Πίος, οἱ οεἰᾶ σοπτταξεα ἄγρα 
«ογηηι μάϊ : - προς τον; 
οὔ. οτατίοπε ςεγειξ, Ε]Ας πε τέρεΐζαϊςε ποῦν 

εὖ Δά ςαρεεηκ145 ἀπε ρ!ηα5 Δα πεπίατε αα- 
Π αυΐί Βοπαγῖ αὐτί σαρίαίτατε «ἀρίαπῖ, ΗΟ 5 
1οίξ (ΠΑ1ΠΠ{{ππίάξεος Ππνι τη ραςε ἀεσεηίοβ, δ 
ταίε5 τίς! τίτιτ5, εοτγ οτία ργοηΐβ ἀϊροίαε 

κ᾿ δηωσίω, τ ἀπίπγίς, ἀρ π τη οὐ ὸ ρει αἱγοϑ Πηρι]οϑ, 
ριδίίες μεν {Σὰ οτία ρ ε΄ σοπγαηία ἔ εὐπτοάα. ἵΝᾶ εἰ ρτίσα. 
εὔπιιοιος, ΜΠ τίπι εἴ ρα δ] ςὁ ἰαρίζίςς Ππςίρίᾶτ ρεξςερίογεβ 
δα... Ο μηρίςαάε ςοἸἸαία, αὐ ἐς πιεάίςί5 πτοϑ5 εἰξ, Ἐχι» 
ἈΚ σύφισὰρ 

ἀναδίχροναι, Ὁ 

{{Πίπιος ᾿ξ οηγαηος, Ὁ Δειίςα ρεγεστίπατίοπῃε,. 

αἰί5 αὐτιξ υἱξέι5 τῷ πιοάείείς ΝΑΙ Πα, κρὼ τὸς σωφροσυμύες τῶν μαοσαλιωτῶμ, 

κἀκᾶνοι πρῶσελάξον Φὶ αὐξήσεως αὑτῶρ, 
σίκτιος γοιῦ ὃ καταλνυίως δῦ σάλυας, ὄστο,, 
λὺ ἄποίνρν Φὶ μεοσαλίας, καί(ως στύλιν ὁμώ- 
νυμου ἑαυτό τε κοὰ τἶν ὑσϊάτωμ δὴν ϑόρμῶψ,, 
ὧν ζνα μεταδεξληκφναι φασὶν εἰς ψυχρᾷ γὐσ 
τοῦθ ἐς φρουραὺ κατῴκισε δωμαΐωμ, κοὶς 
Ἐκ Φὶ σταραλίας Φὶ ἐς τί ἐπαλίαν ἀγούσης 
δὴ μοσαλίας » αὐέξειλε εὐ βαρέαρους, οὖ 
διωνα δύων δὴ μαοσαλιωτῶν αὐέιργειν αὐ 
εἶν τελέως, οὐσῖ αὐὴὸς σὲ πλέον ἴσιυσον, 
ἄλλ᾽ ἢ ποσοῦπομ μόνομ, ὅσὺν κα τὰ μϑὸ τὰ σὦ 
λίμανα, ἀὺ φὶ ϑαλάήης ἀπελθὲν ἀδὰ ποὺς 
βαρβαρους»ἀϑὲ (δ᾽ σκότους. κα τὰ δὲ τὶ ρῖ 
χων: ἀϑὲ κ΄, πὠὼ δὲ λειφθᾷσαν τσα᾿ ἐκείν 
νων, τοῖς μαοσ αλιώτοιις σταρισΐωκῳν.. αὐά» 
πειτο σ᾽ φὐ στόλει συχνὰ ἣν ἀκροθινίων. ἃ 
Ὁλαύομ ἀε καταναυμα χοαῦτοῦ' εἷῦ ἀμφ,» 
σξωποιῦτας δὶ ϑαλώάήης ἀδίκως, πρότες 
φομ μδὰ οὖ δυτύχοαυ οἰχῳδμόντως., στϑρέ 
σε τὰ ἄλλα, ποὰ πόὰὶ τί πες ῥωμαίους 6.5 
λίαν, ̓ς στολλα ὧν σις λάθοι σιμέιᾳ,, κοὶ σία 
κοὶς τὸ ξόανον Φὶ αὖπέ μισῖΘ’ πῆς οὐ Ὡρὶ ἀ- 
ὄνγνπίῳ οἱ ῥωμεῖοι, τίς αὐπίὼ διάθεσιν ἐχον- 
πόν'. σταρεὶ ποῖς μαοσαλιώτποως οὐέθεσαν . 
κατὰ σὲ τὼ πομπείου πὼς καίσαρα «τέ- 
σιν, Ὅρ" κρατηίουτι μόδει περ ϑέμλνοι, τί 

“πολλίὡ Θὰ δύσι αεμονίας ἀπὶξαλον. ὅμως σ᾽ 
οαὖ ἴχν λείπτωτοὰ τό! σταλαιοῦ ζύλονυ σταροξ 
«οἷς αὐβρώπτοις, κοὰ μάλισα πιόβρὲ τὰς ὀργα- 
νοστοιίας ν κοὰ τίὼ ναυτικίι σσαρασκδυϊώ, 
ὀδημόρουμβύων σ᾽ ἀεὶ πῶν σαόδῥκεμθύωμ 
βαρέαρων, κοὰ αὐτὶ πὸ πολεμέμ τετραμσ 
μϑύων Ἰσῖψ πεὼς πολιτέιας κοὰ γεωργία, 
οἵᾳ τίὼ τῶν ῥωμαίων ἀδικράτειαν οὐδ᾽ αὖ» 
“οἷς ἔτι πούτόις συμβαίνοι αὖ σπτϑδὶ πὰ λε 
χβούτα ποσαύτη ασουσϊᾷ, σϊηλοῖ δὲ σὰ καθε» 
τακότια νιν! ̓ σποίντες γοὺρ οἱ χοιοίῳν τόν" σεῦ 
“ολίγειν πρέστοντοίι κοὰ Φιλοσοφέρ. ὥςβ᾽ 
ἁ πόλις μικρῷ μὴν πρότόβρον "οἷς βαρέαροιφ 
αὐέϊτο ττοιισϊδυήριομ., κρὰ Φιλίλλίω ας κα. 
σισκόδύασε ἀὐ γαλάτας» ὥςτε κοὰ τὰ συμ’ 
βόλωμα ἑλλίωιςὶ γμάφεν. οὐ σὲ ζρ᾽ σα- 
ρόν τι κοὰ ποὺς γνωοικωτάπσους ῥωμαίωμ 

«σἰπεικῳν. αὐτὰ φὶ εἰς ἀδίὡας ἀ σϊαμίας Ἐς 
κέισε φοιταῦ Φι)λομαθεξις ὃντὰς, δρῶντοῖϊν 
δὲ τούτους οἱ γαλάται., κοὰ ἅμα εἰρίωϊω 
ἄγοντι » τίω «ολίω ἄσμνοι ππὸς ποὺς 
ποιούτους οσἤχτίθῳνποι βίους, οὐ κατ᾽ ἀν» 
σ)οα μόνον, ἀλλα κοὰ σϊμμοσία . σοφλσίζς 
αὖ αὐοσίεχονγοίε σοὺς μὴν ἰσίϊίᾳ. ποὺς 

σὲ αἱ πόλεις κοινῇ μιδδούμδραε, καϑιάπόρ 
κοὰ ἰατρούς. τῆς δὲ λιτότατίθ’ τῶν βίωμ 

νΆ 



ὙΠΠΒΕΒ ἃ. ΚΑΚῪ Κ᾽ δ. 
οὐκ λάχισον ὧν ζις ϑέκ ὧδ τεκμήριον, ἡ γᾺᾺ 
μεγίοη πο ξ αὐτοῖς ὄξῃῳ ἕκῶὸν λευσοὶ, Ο ἐσ 

ὥδατα εἰς πογύτε » κοὰ τγντε εἰς χρυσοιεῦ κο΄ 

σμομιπλέου σῖ᾽ οὐκ Ἐξεστ.τὸ ὁ καίσαρ σὲ, κοὰ 
οἱ μετ᾽ ἐκέϊνον ἁγειμονδῖ πρὸς πὰς τ᾽ ἴθο στὸ 
λέμῳ γβυνηθείσας ἁμαρτίας, ἐμμετρίασαν, 

μεμνεμθοι φὶ Φιλίας, κοὰ τίὼ αὐτονομίαν 
ἐφύλαξαν ἰω ὀξ ἀρχῆς εἰχῳν ἡ πόλις, ὥςτε 
μὴ σσακουειν ἣν εἰς τἰὼ ̓ σωαρχίαν πστιπο- 
μβύων Ξτρατηγῶν, μή τε αὐτέῳ, μά τε αἷὺ ὑσ 
πηκθους. στόβρὶ μὴν μαοσαλίας τοῦτα. ἅμα 
σ᾽ ἥτε ἣν σχαλύωμ ὀρεινὴ πρὸς αρκῶμ ἀὴ τὶ 
ἑασόρας κλίνει μἄλλομν, κοὰ φὶ ϑαλάτχας ἐν 
Φιετίται κατὰ μικρὸν, κοὰ ἡ παραλία πτῖν 

μὲ τίὼ ἰαυόδαν πόδινδύει.. μεκρὸρ σ᾽ ἀτὸ φὶ 
πόλεως ἣν μαοσαλιωτῶν πεϑοελθοῦσα ὅσου 
ἑκα ὺὸν σπσίίους,ἀϑὲ ἄκραν σύμεγέθα πλησι- 
ον λατομιῶυ τινῶν, γντόύθῳον ἀρχετοιι κολ. 
“ποῦδ)αι, κοὰ; ποιξν “ὃν γαλατικον κόλπτομ, 
πρὸς Ὁ ἀφροσίίσιον Ὁ φὶ πυρίμμας ἄκρου, 
καλοῦσι οἱ αὐτὸ κοὰ μαοσαλιωτιπου. Ἐσὲ σ᾽ 
ὁ κολῆ᾽ διπλοῦς. οὐ γοκὺ τῇ αὐτῇ πόδιγρα 

φῇ, σϊύο κόλπους ἀφορίζου ἐκκειτοίδ, Τὸ σι. 
γιον ὅρΘ’» πῶσλαξὸν κοὼ πίὼ βλάσκωνᾳ 
νῆσομ, πλησιου ἱσθουμάνί. ἣν ἐξ κόλπωμ ὃ 
μᾶν μέζων ἰσϊίως σπτάλιν κα λέτοι γαλατιν 
πῦὸς» εἰς ὃν δ ὀρ δυύγωτοίε “Ὁ τό ῥοσϊανοῦ οὐ, 
μα. ὃ σ᾽ ελίήωμ δ κατὰ ναρξωνα ὄξη, μέχρι 
πσυρίωης. ἡ μδὸ ομὺ ναρβέωμ όῤκειτοίι ἣν 

“τό! ἄτακ- ἐκξολῶυ κοὰ φὶ λέμνης φὶ ναρ 
ξωνί τισί). μὲ γισον Ἐμητορέου παύτε. πρὸς 

δὲ (ο᾽ ῥοσϊανῷ πόλις ὄξι κοὰ Ἐμτπτορέϊου οὐ 
μικρὸμ, αῤελώτοι, Ἰσομ σε πτως δεέχει πὰ ἐμ 
πόρια ταῦτας ἀλλήλων τε κοὰ δ εἰρεμβύων 
ἄκρων, ἡ μϑὺ ναρξων τόν ἀφροδίσίου, “Ὁ σ᾽ 
ῥελάώτοι φὶ μαοσαλίας. ἱκαωτόβωθον σὲ 
γε ναρξων Θ'ἄλλοι ποταμοὶ ῥξουσιρ ν οἱ μὴ 
ἐκ ἣν κεμμλψων ὀρῶν, οἵσί᾽ ἐκ Φὶ πυρίωας, 
πόλεις ἐχοντόῦ' εἰς ἃς αὐώπλους οὐ πολύς 
ἄξῃ μικροῖς πλοίοις ἐκ μδν πῆς τουρίμώης ὅ, τε 
ῥουσκίνων διλυξίῤῥις, πόλιν ἔχων δμώνυ, 
μον ἱκώτονΘ’ αὐ δῆ. τό δὲ ῥουσκίνων Θ’ κοὰ 
λίμνη πλησίου ἄδη, κοὰ χωρίον ἐφυφῇρον, μιν 
κρὸν ὑσὲρ φὶ ϑαλάνς, ἁλυκίσίων μεςὸν. Ὁ 
«ὖν ὀρυκαδὺ πρέϊς ἔχον "σὶύο γοὺ ἢ σρέϊς ὑρύς 
ἕξανσι ποοῖας, κοὰ καθρντι τοιώσον τα εἰς ὕν 
σϊωρ ἰλιῶσες ἔσῃ ἰϑαπέιρακ πὸ ἰχθωῦ ἀξιόν 
Λογου πὸ μεγιίθ, πρέφετοιι σὶ κατ φὶ ἰλύ 

ος καϑάπτόῃ οἱ ἐγχέλυσῖν, οὗτοι μϑΚ ἐκ δὶ πὺ 
φίυνες ῥέσσιψ οἱ ποταμοὶ, μεταξὺ ναρξῶν’ 
(ὦ τὸ ἀφροδεισις, ἀδὲὶ ϑάτόρα μόβαᾳ ἰ ναρξῶ 

ψος ἘΚ κεμμῆνο φόβον") πρὸς Ὥ βάλα αν» 
δῇ οὗπϑρ νὴ ὃ ὥπαξ, ὅτε ὄξαις, νὴ ὁ ῥαύραοις. 
᾿ 

τ: 

πο πιίηίπη χαρᾷ ΠΠπ4 Πσηᾶ ροποτεί (ὁ 9 
επίπι {{Π|{5 ΔπΊρ} Π|π|ὰ ςεπεῦ Δυτεί (πητ,44 ττες 
ἢξ χαίπο,44 ππππάᾶ ααος αὐτεῦ χαυίπαιαπι 
ΡΠ 5 τεγὸ Πα}1ο ραέτο ᾿ίςει,  φίαγ αὐεξ δίίας 
ςεἄεηζεβ ροιτὸ ἰςσπηἋ {ΠΠπιρεταῖοτε5,24- 
πειίι5 ρᾶτγαῖα ῃ ΒΕ] ἀεἰ 4, πιο εἰ ίι5 {ε- 
(ες Βα ποτε, δητίαιοε πΠσπιογεϑ ἀτηΐςίτίς, πος 
ἕατε αἰπξζαί ροτείξατεξ ἰσγδιιετε, ααᾷ ΔΌ πγΡῚ 5 
ςΟὐίτα ρυἰπγογάτο οἰπίτα5 Βα θιιοταῖ, Α ἀεὸ ας 
τα {5 ἑη ρσο αἱποίατπι ργατουίθιιβ πΠοη οἰαίτας 
ἑρία, ποι Ἅ{τί ρατέτε πεςείϊιπι Βα εᾶτ Ηςς 
αυίαάξ ἀς ΜίαΓ τ. Παχτὰ πισταηα 5] γατερίο 
οἴτνΑΡ οςοδίυ αὐ ἐεἐρτοπιγίοῃ ἐπὶ ΔηΊρ {65 πεῖς 
σεη3, δι ραυ]ατίηι αο ΠΠ ἐΠ5 ἃ πηατί, Ματίτίπια 
ἱπεϊίηατς αὐ Οςςαίτπι, τηοάίς ἃ ΜΙ ΑΠΙΠΙὶ πᾶ 
παρε ρτορτεῆα, εἰγοα αίοτ ς, Δα ργοπιοη- 
τογία ἱπσεπβ δάπηοστ υἱῷ 46 ηυαίααιη ἸΔρί- 
ἐπ εἐχοείοης5.(4 εἰ Ἰϑτοπιίαβ. ΗΠ ποίη ἤπαπι 
εὐτιιατί ἱποίρίς, ὃς (ΤΑΙ Πταπι Ππᾶ εἤςετε αά 
Δρδτοαιίπα,ῃος εἴ Ν᾿ επετίβ ργοπιοπτοτίαπι 
Ῥγγεπαβ. ἰαης χαί ΝΜ] ΑΠΠ εηίς παπςοαρᾶς, ΕΠ 
πιοτὸ ΠπΠι15 ἀρ] εχ. πη ἐδ αξ επίπὶ εἰγοαίςτίρτίο 
ΠοτήοΠ5 ἜΧχοαγτίς δίσίαβ, ἀπο 5 ἀπ ξεγ πη ηδΠ 5 
{τπι|5,εἰ ΒΙαίςοηξ ρτορ ἐ [τᾷ αἤπιιπηεης ἐπί, 
Ηἰς ἐΠηΐθιιβ πιαίον χυίάξ ρτορτίς (ΠΑ]]Π! σὰς 
{τεγ ἀρρε]Ατατ, π σας κα πο αηί οἰξίατη ετο 
τπλίταγ : ΠγίποΥ ἀπτοπὶ δα Νατθοπεπὶ (ρεςᾷς, 
υἱπχας δά Ργγεηςῃ εἰς. ἔΝαγθο παπῷ ἀπΊρ! {- 
{{π|1π| Εἰπ15 Γεσίοπίβ ἐπιροτγίαπι, ἔπρτα ἐχίτ 
Αιαδςίς Παηγίῃ 5, ΝΡ οπεηίεπγᾧ ἰΔσυηλ 14- 
ςετ  ἢοάδπο δατξ αὐίαςες ορρίδιμι, ἐπιρο- 
τίαπιί ποη ράσισπι Ατεΐατος, ΕἸας ἱρία ρατέ 
δίίητες (ς ἱπτογι 410 ἐπιροτία ἀπ απί, εἴ ἃ πιε- 
τηογατίς ργοιηοητοτήβ, ἵναγρο συίαςξ Ὁ Α- 
ΡΒτοάιο, Ατεϊατα πεγὸ Ὁ ΓΜ] ΑΠΠΠ4. τίη. 
συεδατς εἰγοα Ναιθοπῦ [ΔΡιτητατῦ αηπο5 δ], 
ποηπαΠΠ} ἀε (ὐεπηηηεηή5 πποπεθις, ρΙ ετίας 
Δυτεπὶ ἃ Ρυτεηδίς μα εηῖοβ ορρίάα: ἐπ αιας 
ποη]οηρ οἰ  αἀπετί5 Πιπιῆβ παιιίσατίο, ρατ, 
αἱ5 σαί αίάαπη πασίςα! 5. ἐ Ῥγγεπς συίάεηι 
᾿κ μυίςεηο, δ. ΠΡ γτγ ἢ 5 υηποβ ἐχοῦητ, ἐ σαί 
θὰ ατεύφῳ εἴας Ποπηίπίβ αὐ επὶ Πα οτ, [ὰκ 
τὰ α παίςεποπεπι ας εἰξ, δ σε ΄τοῖη 41Ππ 
{ξ, ἐχίσιμαβ ἔ(αρτὰ πιαύς, τε εγτα5 (α]Π15. Ε]1Δ- 
Ῥεῖ δί εἴ ΠΠ1ε5 ςεἰτίας ρίίοες, ἵΝδαι ἢ χαίς 
405 δαττγείβ ἐοίατ ρεάες, δ ἰῃ Ππιοίδηι 8. 
πύλη [πἰςίπατη ἀειίοτίτ, ρί(ςε πὶ εχίπιίο τὰ 
σηίτπίηί5 Πχᾶ ρεπεῖγατῖ, π|οὸ δυτῷ ἰηἰξαγ 4Πς 
συμΠ]ατῦ Αἰίταν ΕἸας αυτά επὶ ἢιπηίηα ὁ Ρυτες 
πο πιοηῖς πεν ΓΝαυροποπὶ ὃ ἄρῃτγοαίῇ- 
τπῇ ἐΧ υττάηπε ἵΝαυθ ΟΠ 5 ρατίς. ἃς ετίαπΠΊῈΧ 
(ὐεπηπΊεπο πιοηῖς [εγΠταγ Π τατε, 40 εχ 
τιοπῖς εἰ Αταχ οὐ, ες ΟΡ τί5,.ι [ἡ Παιιτατίβ, 

Ρ 3 ΘΌΡΕΓ 

Ἃ μακρὸν, ἰὰ 
εἢς ρακί κί, 



τά 

ϑαρεΥ αἰτετο απίεπι οἰττίτα 5 ἃ ἀπο Δπ1Π| Πγιν 
πίτα, ἀρ ΝΑ θοπεη τα εἰς ΒΠττεύα : ὰρ εν 
αἴτείο δυτοπὶ Αισδίμα, ἃ ΜΑΙ] επΠΡιι5 ααί- 
ἤσατα. ᾿νΝ]αείτίπηα φιαπὶ ἀἰχί τεσίο, ππιαπη 115 
[4 ἀεπιίταπάιππι Παρ εῖ, ἀε εΟΠΙΠ θυ τίάε- 
1ἰςοτ ρί(τίθ 8. αἰτογαπι!οπσὸ ξεγό πγίγα δ Π{{15, 
παρα αἰςξ. ἵΝδηλίη πιεάίο ΝΜ] Πα δ Πο- 
ἀληί αδί εἐγυπιρίς ραςίο, σα ρα5 εἰϊ,ἃ πηατέ 
ἐεητεπδ αἰ 8Π5 {4 61, τα πίι5 ἐπίπι ἐρ{{π|5 4{8. 
αἰεῖεγ εχί Πίτ, σαπιοπια ςοπίξει ςίγοι]!, ΔΌ 
ἐο πετὸ σαιοα αὐοίάϊτ ρ εἴγοίτι5 ἀρ ρ ΕΠ] Αίαν, 8. 
Ρία θυ χαΐ πιάπιι5 ἐπιρ! εᾶτ ρΙ ἐπι Πὲ!ππι8, Πιθ 
αιυΐδυς στάπιεη ἐχοτίτατ, ἃ (το ρεςοτίβθιιβ ΡᾺ 
δι Ππιρρεάήϊταταν πρετῖαβ, [η πιεαάίο (ΑἸ ἔρ ίςα. 
ἐεπτασία, (Π{5(0 τῖϑ πλάσμα, Ν᾽ αίπετία οἰτοῦ- 
“Δαἀίλοεξῃς οἵα, πε πιίβ ἐχροίϊτα εἰς, Ἐστεσίξαι 
τε] ςατηραπι πῆς Ν] οΑπιοτίι5 πεηταβς 
διεπιεπ 5» του {0 11{5,8 0 υἱο] ει ΕΠΠΊ πιί5 ρτο ςε [5 
ἐπέείζαι, πα α ἱοίτατίαχα Δ γα πεγίτ 
ετασ τ, δέ πηοτταῖεβ ὁ συγίθιι (τα ἴοβ ἐποί αἱ, 
ἰρίοσῳ υεπιογῖ πο] ἐπεία, δέ πε ΠΡ, δ αὐπγβ 
παάατί, Γ οίεἰσίε ΔυΠτοῖςῖε5,ρί465 ἃ τεῦτοε 
ταοτρι5, 405 Βγαίίοσ, (4 εἰς ἐρ αΠ]Π!επτε5 ἀρ. 
θεἸ18ε, εἰεξέοϑ ίη ρ΄απα, εἰ δα συχταίοςα ρτο- 
ἰαρίοβ {π|{ὸ. Ρο ἀοπίτο πετὸ ἰδςᾶ εἰτπὶ εχί- 
Πεπιζ, Παξευατίοης σοπσεϊατᾶ (α{Ππ ἱπαυίε, 
΄αυαρτορίεε ίη Ρἢ αὐπγί5 αἰἐρατείταπι εἴς ἰαρί 
ες σας Πσίαι Θἰατο, ἰτογέοβ [4011105, 
[ετε5 φυίάξ, εἰππασηίτπάίπε ρατεβ. διπβπι - 
ηπετεάάίε πτεγῷ, δ ποεί {15 Δα Ροσῦ εἰς 
ἔειπτο. [τὰ εηἰπὶ ασοτεσαίοϑ εἰ ΙΔρί4ε5, ΠΟ ἢ 
Ρετ(εἰρίος οοΠξεγε πεςείξς εἰς, πεῖ εχ μυπλέ. 
ἥϊτατε ςσραξϊος ἐπ σεπείδι5 ἐϊχίβ ρει τοι τα 
φαγξτα α((οτεῖο5 ἐχε{{Πς, Α εἰςἢ [5 πετὸ, ἐν 
πος τε τε τατίοηξ ρει (ςξ5,Ὲ} ΔΡ 410 (αν 
(οἰρίξ5,(π ἔα υα Ιος ἐχροίαίε, Ργοπηεῖπευςβ 
ΠΔΠΦΨ ίη ἐχροηξαί5 ΕΤείοιΠ! 5, σὰς Δα ΗεΓ 
Ρειί445 ἐ Οδαςαίο ἀποῦε,αρυα {16 ΠςἸο χαίξ᾽ 
Δά(οττεπι ἰσιαπι ὃζ τπτοτίϑ ἱπίςίιπι, αα» 
πεηίαδί Ἐχείοί{1Π|, 

ΜΡ αρειτο(τίο, πα ]Π1ο ἀε ρταϊίο, ἀὐτογρεο 
Ϊατιεητα ἐπιίείστε ἰη ταπίςπάο, 

ἵΝαπιυττεῖα ἐς ἀεἰξίταδητ, πη ἑατοσιπιίερε ἀὰ 
{απ εἰξ, 

[δέ πείαρίάεπι φυίάειι ὑ]]Πτἢ ἐέειτα ςαρίδπ» 
ἄπσπι παρείς, 

Οὐπι ἰοα5 π1ο {{{5]οςτς εχ αΐ, 
δρεέζδῃβ πεζὸ τε ορίβ ἐσεηίεηι!υρίτετ, πλΐ, 

{ετεθίταγ, 
Ἐελπεριυᾶ ἐπίεηάεης, γοίαπάαγτηι ἱπιρ τς 
Ρειίϑεσῃ ἰπππάεπ5, οἱ απ παπάαθίί, 

Ὠ υτάτπὶ ορε ςοηστεῆᾳς, ἔαοί[ε [ἱριμίςυπι 
τπιαίδαθίβ ἐχεχςίτπ|ς 

ΎΒΑΒΟΝΙ 9 6σ6σΕ 0} ὐὡυλδ ΟΒΑΡΗ͂. 

σούπωψ ἐφ οὗ μὴν βιλτόδα πόλις ἀσφαλὴς 
ἕοθρυποι, πλησίον φὶ ναρξῶν-. ἐφ᾽ οὐ σὲ ὦ» 
γάθιυ, κτίσμα μαοσαλιω δ, ον μᾶν σιν ἔχα 
στωρασυξον αὶ πεθειρημδύῳ σταραλία,το πόβὲ 
«ὧδ ὑρυκτοὺς ἰχθῦς. Ἑτόδον δὲ μέζον τούτου 
οισδυ τι, ἡ λεχθησόμανομ. μεταξὺ γοῦ τῆς 
μεοσαλίας κοὶ ἣν ἐκδολῶμ πὶ ῥοσϊανοῦ,πο 
σίου δ) φὶ ϑαλῴζας διέχον εἰς ἙκοῈν 5 
σίους, τοίρῦτον σὲ δ ν διάμετρον. κυκλοτε» 
φὲς Ὁ ααμαςκαλθσοι δὲ λιθθόες ἀρ τόισυμ 
ξεβμκότ Θ'" μεσόν γαῦ ὕξι λίθων χειροττλπα 
θῶμ, “ασουπεφυκῆαν ἐχόντων οὐτοῖς ἄγρω“ 
σιν, ἀφ᾽ ἧς ἄφθονο: νομαὶ βοσκήμασιμ εἰσιψε 
οὐ μέσῳ οἵ᾽ ὕσϊατ:, κοὰ ἁλυκίσισι" γγίςον“ 
σοί, κοὰὼ ἄλδι', ἄστασα μδν σεῦ κοὰ ̓σσόῤκεισ 
μϑη χώρα, στ σήνεμύς ὅξι. οχφόῥόντως σ 
εἰς τὸ ποισϊίν ἄς». μελεμξόριον κα τοιγίζει 
πνόϊμα βίαιον κοὰ φοικῶσϊσυ". φασὶ γουῦ 
σύρεδηε κοὶ κυλινοϊε ὅποι δ λίθων φίους- 
κατακλαδνα σὲ εδὺ αὐθρώπτους ἐπ τὴν σχκο 

μάτων, ποῖ γυμνοῦ δοκοὶ ὅπλων, κοὰ ἐῶδῆσ 
“Θ΄ φὶ ἐμπνοῆς. αῤισοτάλης μϑὺ οαὖῦ φα 
σιν, σσὸ σεισμῶν δἥν καλουμλύων βραςῶυ, 
ἐκπεσόντας οὖσ λίθους ἐς τίιὼ ἀϑιφαύειαν, 
συωολιδδέψ εἰς τὰ κοῖλα τῶν χωρίων. στὸ» 
σειοϊών!(Θ- σὲ λίμνίω οὔσαν, παγίώαε με» 
σὰ κλυσϊασμοῦ. πκοὰ σὰ ξξ» εἰς πλέονας 
μόβιδδ σαι λίθους » καϑάστόρ εὖὺ πτοταμίς 
ους κάχλνκας, κοὰ πὰς ψήφους τὰς ἀγια» 
λίπισῖας. ὁμοίως σὲ κοὰ λείους, κοὰ ἐσομεγξς 
θεις τῇ ὁμοιότητι. κοὰ πίω αὐπίαν ἀπ σεοϊώ- 
καᾶσιν ἀμφότόδοι. “πιθανὸς μῆν οαὖ ὁ παβ 
ἀμφοῖν λόγΘ-. αὐάγκα γοῦ εδὺ οὕτω συως- 
φὦτας λίθους, οὐ καθ᾽ ἑαυποὺς ἃ ὁξ ὑγροῦ 
σταγγύσας μετοξάλλειν Ἐκ τοηρῶν μεγά» 
λων, ῥήγματα σιμεχὴ λαβουσῶν ὥρκοιθῆ» 
νας, πὸ μλὐ τοι οἹυσαττολόγμτον αἰσύλθ᾽ 
καταμαθὼν ν ἢ σταῤ ἄλλον πταραλαδὼμ, εἰς 
μύθου δξετόπισε. φησὶ γοαῦ πε μυθεὺς σταῤ 
αὐτο καθηγούμν Ὁ’ ἡρακλέ;, δὴν ὁσϊῶμ δὴ 
ἀφ καυκάίου πρὸς τὰς ἑασο)ίσϊας" 
" ᾿ , 3, ϑὲ ον, ᾿ 
Ηξως σὲ λιγύωμ ὅν' ἀτάρθη:ὦν «ρα ἣν, 
Ενθ' οὐ μάχας σάφ᾽ οἱσϊα,κοὰ ϑηρὸς πόρων 
Μέμψας πσέπρωτοῦ γαρ σε κρὰ βὲλπ λιε΄. 

πᾶν. 
ἐνταῦθ᾽ ἐλέϑοὶ σ᾽ οὔ τιν᾽ ἐκ γαίας λιβομ 
Ἐξειο πε πᾶς χῶρθ’ ὄδι μαλϑάκος. 
Ἰσϊὼν σ᾽ ἀμηχανοιῦτα σ᾽ ὃ ζεὺς,, οἰκτε 4 

ροῖ, 
νεφέλίω οὗ ,συσοὼν νιφδῃ φρογγύλωμ 

πσιτηοων 
ὑπόσκιον ϑήσει χθόνα͵ οἷς ἔπειτα συμ 
Βαλὼν σϊκώσεις ῥᾳόίως λιγὺ »ρατόμ, 

τπτΩς 



ἘΠῚ ἘΝ 

ὥς πόρ οαὖ κρ ον ὃν φησὶν ὃ στοσεισϊώνι» 
ὁρ ἐςαὐεδὰ εἷδ λίγνας ἐμβαάλλεψ «δὺ λίύσς, 
κοὰ καταχῶσαι ποίντας, ἢ τοσοῦτου δεόμε" 

νῷ πορίσας λίθου τὸν ἡρακλέα. τὸ μᾷὺ οὖ 
χοσοῦτον αὐαγκαῖου ἰὼ. ἔστθρ κοὰ πεῶὼς ὅν 
χλὸν τταμπληθῆ, ὥςτε ταύτης γε σιθανώ» 
τόρΘ- ὃ μυθογράφθ᾽’ τόϊ αὐχσκόυάίοντ Θ’ 

σὸν κὐθομ. ἀλλὰ κοὰ τ΄ ἄλλα, τουπρῶδηαι φή 
στες ὃ στοιατῆς οὐκ τᾷ μεμφεόνας ΟΑλαιτίως, 
κοὰ γῷ οὐ τοῖς πόδι σῆς πῶνοίας κρὰ φὶ ἐν 

μαρμβψης λόγοις, εὕροι σις οἷν στολλ οὶ "οἰχῦ τα 
“σῶν αὐθρώπων κοὰ τῶν φύσει γγνομάδων, ὥς 
τ᾿ ἐπ αὐτῶν φοίναει, πολὺ κρέ ον ἄναε, 
“όσὲ ἢ τόσε γγυξῶνα. οἵου ὄύομθρου εἰναι τἰὼ 
αἴγυτῆον, ἀλνὰ μὴ πίω αἰθιοπίων πτοτίζειμ 
“ἰὡγίῶ,, κοὰ ὃν πάρι ἐς τἰὼ ασαρτὶω 
πλέοντα, ναυαγίῳ πόδιπεσεϊμ" ἀλλ μὲ τἰὼ 
ἑλοφνίω ἁρπάσαντα, δεκας τίσαι "οἷς ἀδι» 
καβᾷσιν ὕςόρον, ἰμἑΐκα ποσοῦτου ἀπειργάν 
στῖτὸ φβόροψ, εὐλλίϑων κοὰ βαρθάρωμ» ὅπόβ 
δυοιπίσιας αὐίώεγκῳν εἰς τὸν δα» 
Ζεὺς γοὺ κακὸν μλὺ τρωσί, πῆμα σί ἑλλά δε 
θέλων γϑυξῶνε, τὰ σί᾽ ἐδούλσῦσε γτουτάρ, 
τιορὶ δὲ δ τό ῥοσϊανοῦ συμέτων,, πολύβι» 
ὃς μϑν ἀδιτιμᾷ τιμίῳ, φήστις εἰνας μὴ τσρν» 
σάσομου, ἀλλα δέσομον.. αὐτεμίσϊωρΘ’ σὲ 
“πρίσομουμ λέγει. πίμαι Ὁ’ δὲ ὕςόδομ δρῶν τυ» 
φλόσομου γινόμδινου ἐκφὶ “ροαιώσεως, κοὶς 
σϊυσέισθολον,, κοινίμ ἔτεμε διώρυχα . κοὰ 
παύτη σεξάμαν Ὁ: τὸ πλέον πόϊ ποταμοῦ, 
μαοσαλιώτοις ἐσίωκῳν αρισέιομ κατὰ πον 
“πῶς ἀέρωνας, κοὰ τω γηνοὺς πόλεμου. δ΄; 
οὗ πλοῦγῳ ἰὠέγκατο σολυτελῆ, πραομε- 

νοι «ὧν αὐαπλεοντας, κοὶ αδὺ κωταγομῆύας. 
ὅμως οὖ ἐπι μϑϑει σἹυσέισπλος, δι τε τἰὼ 
λαβρότητα, κοὰ τί πρόσζωσιψ κοὰ τἰὼ τα. 
πεινότατα τῆς χώρας, ὥςτε μὴ καθορζϑϑας 
μὴ σῇ εγγὺς οὐ ταῖς σϊυσαχόβίαις.. δ)όστόρ 
οἱ μαοσαλιώῶτοι πσύργους αὐέξησων σημεῖα, 
ὀξοικειούμθνοι στοέν τα πηοόστον πὠὼ χώραν. 
κοὰ διὰ κοὰ φὶ Ἐφεσίας αῤτεμισῖθ’ καν τοῦ 

θα ἱσ)ούσαντο ἱδρὸν χωρίον ἁρλαβόντοῦ", 
δ στοιεῖ νῆσου τὸ εύματα τό ποταμδ, ᾿πσόβ' 
κειτι δὲ τῶν ἐκ τῶν ἐκβολῶμ τό! ῥοσϊανοῦ, 
λιμνοϑάλαχα. καλοῦσι δὲ τοκαλίωνίω. δ. 

σράκια σί᾿ ἔχει στάμττολλα, κοὰ ἄλλως σῦο. 
ψᾶς, ταὐτίω σ᾽ φύιοι συγκατκοίθμησαν 
“οἷς ούμασι τό ῥοσϊανοῦ, κοὰς μάλισο οἱ φή“ 
σαντόν' ἑπήάτομον αὐτὸν, οὔτε πότ᾽ δῦλι» 
φοντοῖν οὔτ᾽ ἐκεῖνο, ὅρ(Ὁ γάρ ὅδι μεταξὺ, 
πὸ διεῖργον ἀρ πὸ ποταμοῦ τἰὼ λίμνίω. 
ᾧ μδὸ οἰ ἀντὸ τῆς πσυρίμνας ἀτπτο μαοσαν 
λίας “παραλίᾳ Κ χοιχύτῃ κοὰ Ῥσοαώτη σφι 

ν ΑΑΥν 59. ι ἐπὸὲ 
Ῥο[ἀοπία ἰσίταγ, ετίπάε ἂς ίρίο5 ἵ σι 

θυ ἐπίεοίς δύ αςευπηυίαίε ἰαρίε5, ππεϊ ας 
εἴἴει, χιιὰπι ΕἸοτοι ξ τος ἐπαίσιμε αρίαίθις 
αἀϊχίτιταηῖα πεγὸ {ΠΟταπι πτι τίσι ο ἐππιτπλε- 
τ Πὲ ταῦρος πεςεατία [αΐτ, Ὑ πάς αυἱ ἔαρ 
ςοηίςτίρίε, φιὰπι χαί ἔαρι α᾿πεσαῖ, πετί, 
τ] έοτα ἀἰχίῃς υἱέας εἴς. Ν᾽ εὐὺπι ς ροεία το» 
[χαὰ τουά!εσε ἀατα εἴτε ἀΐχοτίτ, ἐς τεί καί 
ἱπάασδητεπι, Δπιεηζαγί ΠΟ ρογηγέτείτ απ ἐπὶ 
{ρ{15 4ε ρεουϊάεητία εἴ ἕατο (εγπιοπίθιιβ, τα] α 
του ΠῚ Πυιπ] Δ Πατιιπ, δ πατιγα ἔϊδτιπ ρον, 
τας σΟροτίεβ, υὐ ε ἐρί!5 ἀίςοτε Πσεατ, ΗΟ ς 
πυᾶπι {ΠΠπ4]οπσὲ ρταί δητία5 (εξ εἴς, 5. 
ες ίπιρτίθ 5 αραπάαγε Δ εσγυρταπι, {εξ τοῦ, 
ται Δειίορίαπι ποη ἐτγίσαγε Ρατίπ αιου; 
ἀππιίη Βρατῖαπι παίσας, Δα Π{Ὸ παιητα σίτιπις 
πειῦπι σπὶ Ε]ε ἐπαηνταροί ει, τὐο]ατί ἑυτίς 
ποη πε (πρρ] ςία, επὶ τα ηταπιὶ (Πγοεσοτιπε 
δ Βαιβαγογαπι εἰλάεπι εἀξάετίε, φαοά {π1ο- 
πεπὶ το} {Ὁ Επτίρί 4685. 
Ῥατον.. ἱπααίς, [αρίτες Τ Υσίαηίς αυίάεπὶπηδς 
[χ,(γοεοίς αετὸ «λει 

[πίσετί ςαρίεπ5,Παςίλπέ ἀδογευίέ, 
ἴδε ᾿ἀμοάαηί Πυπιίηίς οἤϊῆς ΡοΪγδίας Τί- 

ταϑεατα ἱποτεραῖ, πὶ ποη σαίης,(εἃ ἀτπο Πα 
Ῥετε αἰςεπϑ οὐξία. Ατίεπιίάοτι ἀπτεσγα (τία ἐπὶ 
αυίε. “Εἰ πηαεαβ πετὸ ροίξεδ ορτυία ςεγῆεῆς οὐ 
{π|., Δοςεάεητε ἀςοαπιιαῖο ἔππο,, ἱποτεῆι πᾳ 
αἰ ε]Πτὰ,πούυδπι ποῖά {τ [Ο Ππ|: πὰ τπαχίπι 
ΔΠΊΠ 5 Ραττεπι ἐχοίρίεη5, ΝΜ] ΠΊ] ἘΠ ΡῈ αἱ-- 
ἐϊοτγίδηι τευ αίτ,εο εχ ΒΕ" ΠΟ, χυο αἀπογίις 
Ἀπιρεοπεβ, δ Τογρεποβ σεγεβαίιν Εχ ́πο 
ἱπιπιοηίλ8 Ορε5 σοπηραγδγιηῦ, ἀπππὶ ἃ ειητίς 
Ῥὰ5 δί τεδευπηριβ ρεῦ Πυιίαπι, πε σα!ία 
εχίσυητ, ΝαηςτΑπτεη ἐπιγαηαἱ πιδηεῖ ἱπηροῦ 
τυ πίτα5 ργτορτεῦ Πυμηίηίς ἐπηρεῖαπι, ασσοτγα- 
ταπγέρ Ππγταπι, δύ Ιοςοτιιπι Πα πμΠ]ΠΙ τάττῃ: τ1Π. 
ἄεπε ρτορίπηϊπαητεβ σαί ει, ἰΔτεητεπι 
απ τείγαπ ἀεἰρίςίαητ, (ὐυλιηοΡτειι ΝΑ 
Πεπίεβ, αὐ Ζαδα5 τατίοπε Ιοςιπὶ ποίρίταί ἐπε 
εβςεγεης, ρύο Πρηίβ τὐτγοβ αἶταβ σα ςαιια, 
της, Αταπείδίάεπι [ίαπα Ερδείίς τεπιρ! ἃ 
ςοπαϊάεγιης, (απιρῖο Ιοςο ἡοπὶ Ππιπηίπί5 ὁ. 
Πία εἰίοίπε πα] πὶ. ϑυρτα  πΠοάαπί πειὸ 
εὐπρτο ἢ ἐ5. [Δς115 πλατγίβ ίλοεῖ, [ΔΟυπὶ διε πῇ 
οἴξτίαπι ρρε ΙΔητ, Οὔ τεαία πὲ ςοπτίπετίππιι- 
τ εΎΔ 614 χυίΐάς, εἰ αἰτο χαίη αἱρεξε ρυϊοῆγα, 
Βυπορίετίῳ οἵ ἤβ ἀπηππιεγᾶς κα πο ἀδηΐ, ρτας 
(εὐτίηχ ἢ α {Πππ|ὲερτεπὶ ςοηίξατε οϊήβ αἵ 
(εταπῖ, πεχας ἢος, πεσε {Ππ4 τε ἐ ἀίςεπ, 
τε5. οπϑβ πᾶπῆσε πιεαίι5 εἢς, σι αὉ Δπιπς 
ἰφοιπι ἀγσεαῖ, Α' Ργγεπείρίτιν ἑαχτα ΝΝ]αΠή, 
Ταηγ, πιὰ ττίπιὰ τε σίο [4118 δ ταπτὰ συ (8 εἰ; 

Ρ4 ΔΙὰ 



ΕΣ ἑξακοσίους 

σαηϊον. 

:-6 

ΑΙία ποτ δά αγσσν Πυπίστη [υἰσατεδί υἱοί 
285 υτἱες ΜΔ εαίτπὶ Παΐσεῖ, Τ᾿ ατοςεητ, 
δ ΟΙΡίδαι, δ. Απιρο] πη, δ Νίςςᾶ, δί πασᾶ] ε 
Οαίατίς Δυσιυεί, φαοα ἔογυπι [υ]0 ποςδητζ, 
Ησοοδαικζίητες Οἰ δίαπι εὐ Διητίροϊπ ςοπίγα 
δα εἶτ, ἀἐἴ4η5 ἃ ΝΜ ΑΠΠ Πᾳ {144 (εχ ἔπΉ ΠΡ 15. 
Οπίειιπι δια ίητεῖ Ἀπιίρο! πὶ δ ΓΝ ςοεᾶ 
τηεάίι5 εἴς, Ηίης σαί ἄεπὶκ κα 44, Πἀεὺς» 
τὸ ̓ Χ ἀπ απδιαάοο υἱ Νίςαα  ἐςππάππι ἢ» 
5 τεπῃρουίβ τεγηγίπιιη ἀ εἰ σηδίιπι, α [τα ἃ 
ρειτίπεας, Πςεῖ π ΜΠ ἐπὶ  ἑατε ἢ, ΓΜαίν 
{Π|ππίςδ5 επίπι μσες δά ππεγία5 ἱπίξαπιςϑ5 Βαυθαν 
το σα ἰβοάίιης ορρίάα, ΠΡετ εἴτε πᾶτε σὰ» 
Ῥίεητεςβ, σαπὶίη εοτῇ ροτείατερτουίηςεία ίο- 
τεῖ, Ζος πα! (44 δέ πιοηῖαπα εἰς, πὰ συίάξηι 
ἹΜαΙΠΠὲΔαὶ ἐρ εξαι, [Ατίτιἀίπεπι ςαπιρείτίαπι 
[οςοτιπι πιεάίοογεπιγεϊίαιπε; πεεί:5 οτίεητς 
πετὸ εὐπορυ5 ρίαευρίαπι οπιπίπο δ πᾶτε 
αἱάτη»υἱχόρ ρειπχεαθί!ετη παῦε, Ῥτίπγα αα!- 
ἄέεηι ϑαῖγεβ σοςυραητ, υἱείπτα ττοτὸ, [τα] το ςῦ» 
ἑππέϊί Γἰσαγεβ, (ες χυίθιι5 ἀείηςερ5 μαδεη- 
ἀε εἰξξεπιο. πη ργαίεπεία αὐτὸ ταπεῦ αὐ ἤς, 
υδά ςἃ ἈΑπείρο!ίς ίη ΝΑΙ οπεηΠΡα ἰαςσεῖ 
Ραυίρθυ, δ 'Νίςαα ίη [(α]τςίς, ΓΝ ίσρα χυίάξ ἐπ 
ἸΜ ΑΙ ΠΠ επί ἑυτε ρεγπιαηεῖ, δύ ργσαίποίος ηΐκ 
εαίτῦ εχίετ; Διητίρ οἱίβ ππετὸ ἐπίεν [τα] ςᾶ5 ἀπ.- 
πυπιείαῖ απ ΝΜ] ΠΠ ἐδ ἐπ ςίο σοπτζ, 
ἄεπ5..Ὁ εοτῦ πηαη δτίβ ΠΡ ετ ἰλέϊα εἢ  ΗΙ τς 
Ιοςοτῦ απσιυής, πὶ ΝΠ ΕΛ ΠΡ ἱποῖο, 

᾿διίβ ίηίαϊς διοσςπαάεδβ ποι {τε5 ααίας 

“ ὀξζεμ, 

ἧκ ἵ: σύαζο 
αἀάϊεμν. Ἐὲ 
τιαβιίεη 
μηλεε, κφὰ ὁ 
τῶν μασίαλι 

οτῶρμς 

αἰσηλ δτίβ απ ρ! τίη ε,(ς( ἄτι ρετεχίσιος, 
ξ85 ἐχειςζι δ δ ΠΠςίς5 ορεγεσυίςο. πο (η 
ἴοςο εἴ ἱπιροπιεῖ απείαυίτ5 ρει 4{{ σοηίγα 
Ὀἰταϊατῦ ἱπρετᾶ μαΡρερδηΐ,οῦ ἐστερσία ροῖτα 
απ [Δευϊταῖεσι. ΒοΙς δεοσοδάεβ ΒΡ] απαίία. δ 
Τ οετοίαηξ, ςοἱοηίας πΠαδεηζεβ. [π 1 ἐτοης Δ. 
Ὠὰπὶ» ΕΠ εἴοηίβ. ἐγεσίοης Δητίρο μας 
ἐρίᾳ ἰαςεῖ, ϑαμε δ αἰέο ρειεχί!εβ ἰηία Πα», Παά 
τιεπιοσαίι ἀΐσηες, ραιτίπιδητϊε ΝΑ ΠῚ}, ΡαγΓ 
τίπι δά τευ τ ἀξ [{τὰ5. Ῥοτίαβ σηὰ5 δά 
ῃδιυί Πατίοπεη,, πιασηίτιπΠ|5 ἐχίπγία;, ὅ πλς 
ἀϊοοτεβ ποτὸ τε χαΐ, Ἐχ ἤ5 τπι15 δά παι {18 
τίοηζ ασηίτπἀ ίη 65 ἐχίπιίαν»» πηεάίοςγεβ πε 
το τεϊχαί, Εχ ἤ5 ἀπὰ5 εἰξ,απεπι ἃ ΓΟ σαγίθαβ 
Οχυρῆβ, Οχγθίᾶ ςοσποπιεπίο πυποιρδηζ. 
Ηςς υίάξ 4ε πιατίτίπτα τεσίοηε. Βαρτα {{{4π| 
πετὸ ἰοςα ἱρίᾳ τα] παρ εας ἀεἰςείρτίοπξ, δί )ά 
αἰτευηγίαςξις5 πιοίς5. δ δά Πυπιίπα,ρτςείρυς 
ἘΠποάαηῇ.15 εηίπιαπΊρ! {Π|π|ι15, ΟΡ] τ τι56 
ἐπῖίο Ππεητείρις αἰζξιι5 ἀααίΐδ, Ιοη οί ΠΙπιᾶ δα 
πειίο Πιαγίπε παιίσατίομ!ς ΠΑΡ ες, [)ς Πίς ἐρίξ 
ἀείηςερ5 4 Πεγεπ τε εἰΐ. Α' ΜΑΙ] ἑταφ ἱπν 
ἀτίο «αρίο, ὃί ἀπέϊο ρει πιεάίχηι ἀρτῦ τητεῖ 

ΦΤΑΑΒΟΝΙΕΈΕΟΘᾺΆ ΑΡ Η. 

ἡ σὴ ἀϑὲ ὃν ὅαρον ποταμὸν, νὸ εδὺ ταύτη λὲ 
γνας,τούς “ἷ- ἣν μαοσαλιωτῶν ἔχει πόλεις» 
τοίυρον ἀοψ»νὼ ὑλξίαν,νὼ οὐ αίϊστολιν,νὸ νίκος 
αν κοὰ, τὸ ναυχῆμον τὸ καίσαρΘ’ τὸ σεξα. 
σοῦ, ὃ καλοῦσι φόρομ ἰούλιου ἵσβρυπτοι ὃ ὥο 
μεταξὺ φὶ ὀὑλβίας κὐἡ Φὶ αὐτιπόλεως, διέχον 
μαοσαλίας εἰς ἑξακοσίος σχσϊίους. ὃ δὲ οὐκ» 
φΘ- μέύς δι φὶ αὐπιπόλεως κοὰ νικαίας,φὶ 
διὸ ὅσον ἔκοσι., Φὰ σὲ δίον ἑξήκοντα ςσιζδίους 
διεέχων. ὥς τ᾽ ἡ νίκοκα φὶ ἱπαλίας γίνετοι κα 
σὰ ἂν νιῦ ἀηρσεσῖειγμδυίον ὅρον, και πόβ οὐ- 
στ μαοσαλιω δὴν. ἐτείχισον γ) τὰ κτίσματα 
ψοῦτα "οἷς σσόῤκειμθύοις βαρθαροις οἱ μασ' 
σαλιῶτῃ, πίω τε ϑάλα“ἤαν ἔχεν ἐλδυθόραν 
βουλόμϑνοι,φὶ χώρας σα ἐκέινων κρατουμὲ 
νης" ράνὴ γαῦ ὄδι γῦἡ ὀβυμνή. πῶς μδὸ πῆ μασ 
σαλίᾳ πλάτΘ- , μέτριον καταλιποῦίᾳ ἣν 
χωρίων δὴν ἀδιπὲσίων.. πεθοϊόντι δὲ ἀϑὶ τὼ 
ἕω παντάστασιμ ἀρήλίξουσα πτὼς τίὼω 9.5 
λαοσαν, νὼ μόλις ἐῶ(ζι σπτορδύσιμον αὐτῇ τἰὼ 
δοῦν, κατιλουσὶ σὲ πὰ μὴ πρῶτα σζλυσῃ, 
σὰ σὲ τελδυταῖα πὼς ἢ ἐπταλίαν συμυώσην 
“δῦ, λίγυσι". πόδὶ ὧν λεχθάσεποι μετατοιῦν 
σκ. ναυὶ δὲ ποίρῦτον πεθοδϑετίον, ὅτι δὶ μ 
αὐπιπόλεως οὗ τοῖς φὶ ναρξωνίτισὺς μόβεσε 
καρμϑύας, θὰ σὲ νικαξας ον »οἷς φὶ ἐπαλίας, ἃ 
μϑὸ νίκοια νσσο τοῖς μαοσ αλιώτοιις μϑνει νὰ 
Φὶ ὑπαρχίας ὅδ, ἡ σ᾽ αὐπίπολις δὴ) ἐταλιω 
“Ἰἰσίων δρετάζετ,, κοιθε( στὸς ἐὺ μαοσαλε 
ὠταςνὴ ελδυθόρωθέ(ᾳ δὴν στχῤ ἐκείνων πρα 
γμάτων. πρύκειντιαι δὲ δἶν «ονῶν τού ἣν ἀτῷ 
μαοσαλίας αὐξαμδύοις. αἱ οοιχείοῖδι’ νῆσοι» 
“σρεϊς μὴν ἀξιόλογοι, σῖνο δὲ μικραί, γεωργοῦ 
σισῖ᾽ αὐτὰς μαοσαλιῶτοιι. τὸ δὲ πταλαεὸμ, νὰ 
φρουραὺ ἐἰ χουν, ἱδβρυμδώϊω αὐτόθι πὼς τὰς 
ΣΝ ληςπρίων ἐφόσϑυς, δυπτοροῦτπόοιν (ἰ λιμὲ 
νων. μετὰ Φὲ τὰς σοιχίσϊας ἡ πλοανασία κοὰ 
λήρων ἐχουσαι καποικίας ν᾽ ὃ τῇ λήρων! κοὶς 
ἡρῶου ὄδι "Ὁ τό λήρων». κατῇ σΐ αὕτη πτὼ 
“ αὐτιπόλεως, ἄλλα σ΄ ὄὴμ νησισῆᾳ ἐκ ἄξια 
μνήμπο, τὰ μὲ στὸ Φὶ μαοσαλίας αὐφὶ, τὰ 
οὲ πρὸ φὶ ἄλλης φὶ λεχθείσης ἠϊόνος. δὴν" δὲ λε 
υϑύίων, ὃ μδν κατὰ Ὃν ναύφαθμορμ ἀξιόλογος» 
"ὁ ὃ 5 μαοσαλιω τῆν, οἱ σ᾽ ἄλλοι μέβιοιτὸ ἣν 
σ᾽ ὄδι νὴ ὃ ἐξύξι Θ’ καλούμνΘ-λιμίω, ἱπώ 
νυμθ’ 3 ὀξυξίων λιγύων. πτόβὲ ἦλ Φ᾿ ἥθαλε 
ας ταῦτα λίγομϑν. “ἢ σ΄ ταδρκφμένίω αὐτὸ 
χώραν, μάλιστ γιωγραφθ,τάτε ὅρῳ πὰ πόδε 

κέμΑνα νὴ οἱ στοϊαμοὶ, οχφόρόνπως ὃ ὃ ῥοοῖα 
νὸς, μεγισύς τε ὧν τὺ πλεῖσομ οὐάπλοιυ ἔχων, 
ἐκστολλῶμ πληρόμϑνος ῥδὺ μά ἣν. λεκτίομϑὅν 
ἐφεξῆς σῆρὶ [δ ὴν. ἀρ μαοσαλίας Φίναυαβξα. 

υϑύοις,νὰ πεοῖδοαιν ἀϑὲ δοικεταξὺ χώραν Ὁ τε 
ἄλπεων 



ΤῸΒ ἘΠ 

ἄλπερωυ κοὰ τό ῥοσϊανοῦ, μέχρι μὸν τόν 4)»: 
φντίᾳ ποταμοῦ, σάλλυσῦ' οἰκοῦσιν ἀϑὶ τρν. 

σαποσίους σα δέους. σπορβμέιῳ δὲ σϊχβᾶσῃῳ εἰς 

καξαλιῶνα πόλιψ- ἣ ἐφ᾽ ἑξῆς πᾶσα χώρᾳ 
χκουάρων ὄλην μέλει δὴν τδὶ ἴσαρΘ' συμβολὼν, 
“πῶς ὧν ῥοσϊανομ. ον τοῖῦϑοι σὲ κοὰ τὸ κεμμὲν 
νου σιωκζτῆει πτως Ὅο ῥοσϊωνῷ, μῆκος μὲν 
“ει σϊδύρο ἀκ Ὑ σδ)ρουγντίᾳ, σεζδγων ὄτην ψ. 
οἱ μὰν ὃν σάλλυ δι, οὐ αὐτοῖς τά τε πεόνα κοῖς 
σὰ σπσόῤῥκέμϑνα ὕρκ κατοικοῦσι, ἣν σε κουᾷ 
ρῶν σσόβκεινταχι οὐοκονσιοί τῇ, Κοὰ τοίκορζ 

(ἷ. 5. σὰ ν ’ .}» 
οἱνκρὰ ἰκονιοιγνὺ ποσεσϊύλοι. μεταξὺ 5 τὸ 4)υ 
φυτία κοὶς τό ἰσαρΘ’ κοὰ ἄλλοι πτοταμοὶ ῥὲν 
ουσιν τὸ ἄλπεωμ, ἀτὶ τὸν ῥοσϊανόμ, σῖύο μὰ 
οἱ πόδιῤῥιον τόν πόλιν κονάρων κοὰ οὐζρωμ; 
φοινῷ ῥεύρῳ συμξαάλλοντόῦυ εἰς “ὃν ῥοσϊανόψ. 

πρίτΘ. δὲ σούλγας, ὃ κατὰ οὐνσίαλου πό» 
ιψεμισγόμην Ὅς ῥοσίανῷ, ὅπον γναῖίθ: 

- δ, βάρθαρΘ’ μεγάλῃ μάχῃ πολλὰς ἐπρέψαν 
"Ὁ κελτῶμ μυριασῖας, εἰσὶ δὲ τ᾽ ε΄ μεταξὺ 
"πόλεις αὐρνιωψοικοὰ αὐαυσίωμ,κοὰ ἀδ)ία "τῷ 
ὄντι φασὶν αὐτιμίσίωρος ἀό)ία σῆς το φ᾽ ὕν 
“Ψους ἱσούδουα μεγάλου. ἡ μὴν ομὺ ἄλλη πᾶ 
σα, ὅδ) πεδιὰς κοὰ ὄύξοτ(Θ»» ἡ σ᾽᾽ ἐκ φὶ ἀόδι 
ἐς ἐς τὼ δυνοίωνᾳ ᾿σόρθέσεις ἔχει «ρνὰς Εἷ 
ὑλωσῖεις. καί᾽ ὃ δὲ συμπίτηουσιμδ ἴσαῤ στον 
“αμὸς κυὰ ὃ ῥησίανος, κοὰ Ὁ κεμμδλον οριΘ’, 
νιον τ’ φχέιος μάξιμ Θ΄ αἰμιλιανὸς, οὐχ ὅ, 

λαες βισὶ μυςιάσιμ, εἴκοσι μυριάσῖας κελὴν 

κατέκοψαν, κοὶ ἔσησε πηούστχιου αὐτόθι λόν 
κοῦ λίθου, κοὰ νεὼς σϊύο, τον μᾶδαξεθ-, ἐν 
οἵ ἑρακλέους. ἀρ δὲ τό ἴσαρθ’ εἰς τίὼ οὐγν 
ναν τί ἣν ἀλλοβρέγων μηβόπτολιψ κἀμμύϊω 
ὑδὲ Ὅς" ῥοσϊανῷ, στίσγοι εἰσὶ τκ΄, πλησίομ σ᾽ 
ὑπόδκετοα Φὶ οὐϊφύνης πὸ λούγσναυου, ἀρ 
οὗ συμμίσγουσῖν ἀλλήλοις, δ τε αραρ, νὴ ὃ ῥο 
οἱανός. «τέσζοι σῖ εἰσὶν ἐπ αὐτῷ πείδδὰπε 
εἰσὶ οἵᾳ τὴ ἀλλ οδρόγων,οὐῴπλω ὃ μικρῷ πλέεί 
ους. ἀλλοβδρογδῖν “ἐ μυριάσι πολλὲς πρότεν 

ρον μὴ ξοράτονον, ναῦ δὲ γεωργοῦσι πὰ τε 
δια κοὰ αἷὰ ἁλῶνας «ὅν οὐ ταῖς ἄλποσι. κοὶ 

οἱ μδρ ἄλλοι κωμησ' ἐν ζῶσιμ,, οἱ σῖ ἀϑιφανὲν 
Ξιζτοι τί οὐϊγύναν ἐχοντόν, κὠμίω πρότε- 
[ΠῚ οὗσαν. μηηοόπολιυ σ᾽ ὅμως πόϊ ἐθνους 

λεγομδύϊιω κατεσκϑυάκασι πόλιψ. ἵσλουτοα 
᾿ οἱ ἀϑὶ Ὧι ῥωσϊανῷ, φήδετοι σῖ᾽ ἄνω ἣἥῳ πό 

σελθὼν σὲ εἰς τὰ πεδία 

λέων οὗτθ’ σολὺς κοὰ σφοσοος, ὃς γεκοὰ 
σἤχ λίμνης δβιὼν φὶ μεγάλης, φανδ)ὸν σῖέ» 
κνυστη» ῥέιθρον ἀϑὲὶ στολλοὺς σαόίους. κα 

α Φὶ χώρας φὶ ἀλ- 
δ» βρογὼν κοὰ σεγγοσιοίνων, συμξάλνει Ὥρ 
αξκοι κατὰ λουγόναύωμ πόλιψ πῶν ἐγγο. 
σίβων, ῥξ σὲ κρὰ ὁ αϑαρ ἐκ τῶν ἄλπεώμ, 

οἷν Ακτν τ 1τῦ 
ΑΙΡες, 8 μοάδησαιν σία, υἱῷ αὐ Ὀταοπν 
τίατι ἀπιηεπι, ρεῖ [ἐλ ία φυίπσεητα δαἱγο πῃ 
ςοΙαπε. Ν᾽ ὲ παιιίσίο τγαίεςοτίβ, δα ορριάτιπ 
(θα! οπει,, τοῖὰ ἀείποερϑ τερίο ()μδτουῖ 
εἰξ υἱφ αὐ Π(ἀτί5 δέ Κι μοάδηί ςοϊτίοπες, Εἰος 
0. ἸΙοοο (ὐεπητηεπιβ  ποάαπο ἀρρ[ίςατιτς 
Ηαςυίσας ἃ Γγπεητία ἰοησίταο Πλ4.υίπ- 
φεηζοτιιπι εἰϊ. ΕἸ 5 ἐη [οςῖ5 δζ ςαπιρ εἰτία δ 
τπιοηῖαπα {πρεγπὸ ϑαῖγεβ Πλθίταητ, βυρεῖ 
τατος, ψοςοητῇ, ἃ Τιϊςοτή, ἃ ἱσοηῇ, ὃζ 
εάν ππαπίοπες ῃαρεπε. ἄς πῖον γα ςη, 
τίαταν δί τξ αἱή αιίηῳῷ ἤιπαητ ἀπιπεϑ εχ Α], 
Ρίβυς ἐπ Ἀποάδπεαι,, πο ηα! ἐπὶ πλτοι 
δ Ναιούιπῃ ορρίαα εἰγοππῆμαηξ, ςοπλπτι- 
πίδαβ πα Επούδηυσι σαν 115 ἐτγπυρέητος, 
τοιτίις πογὸ θυ] σα5, δά περ οπν Ν᾽ πα! [ἐ πο, 
ἄλπο ςοπγαπίςεταν δὶ τ. Δ πο αγθιι ἐπ, 
σεπτί ρτο!ο, σοπυρίατα (Ἰαἑἰογπ πη τὰ ποτ 
τίτ ίη ἔασᾷ. δπτ πγεαίο ἱπίραςίο μεθες ἄμε- 
πίο, Δτδυίο, δ Ἀετίαιχας {τ ἀρρε χα εἴτα 
{τ Διτεηνίάοτνο, υία ἐπ (τ ] ἐτηΐ {πα ἀπῆςαία 
ςδοιιπηίης. Εὶ ΕἸ αι τοτὰ εἰϊ ῥ᾽ αηίτίες. ἐογερ 
τίη ταῦ ρα α! υπι. ΤΥλπίταυς πετὸ ἃ ετία οὐ 
Τλιμίοπεηι, πεπιουύοίαβ Ιοςοσιπι πα δεῖ Π σα 
{πα5. (πὸ ἐπ Ίοςο [{τ εὐ πο άδητιι αὐ (ἐπὶ 
πιεηῖπὶ πιοητῷ ςοηἤπαης, δὲ (Ο ΐπτυς Ἐὰ. 
δία Μαχίπγας Δ ἐπλε Δ 65 (τἰσίητα οὐχ πη} 

τισι ΠΊ ΠΠ|δ 115. ἀπςεητα (ΠΑ! ]}οὐιιπι πη ΠΠ{α Δα πῃ 
τειπεσίοπεηι ἀεα {ἴ, χ ἐς ἰαρίάς εαπα 60 εΐ5 
ἄεπὶττορ Πα πῚ εἐγοχίτ ας τοπηρία ἀπο, Μίαντέ 

ῃ ΄ ἈΝ 

αυίάεπι απ), ΗΠ εγοΠ{ πετὸ αἰτοτασα, Δ [ἃ 
τευοτὸ δά ΑΙ ΟΡγοσαπι πιειγοροίιη Μιεπηᾶ 
᾿ἐμῃοάαπο δαϊδοδητεπι ἴξδά τα ἔτης ΓΟ ς δἵ 
πίσίπτί, Ρέορε Νὲεπηδην{τὰπΆ ἔπρτὰ εἰ Εἰ 
σαππαπι, ἐχ απὸ ἄταγ απὰ ἀπο ἀδπιιδῷ πλίν 
(ςεπτατ, Δ ἃ ἰρίαπι αὐτεπὶ ρεάεἤτί εν ΔΊ1ο- 
ὉὈτοσαβ {τίπεῖς [τ 44 Ππητ οεἰγοίίεν ἀππσςητα, θα 
τογῦ {σὐΠτπὶ παι σαπτί 15. ράνΠο ρα Ππηΐ, 
ΑΠ}ΟοΡτοσοβ αυίάεπι (πρεγίουίθ5 ἀπ ηίϑ γα] ΐ 
τα ἀἐ{πππὲο, πλαϊτί5 ππουτα {πππ| τα ΠΡ 115 τεπα 
Ῥαπίυ : μας διῖεη φἴαῖε, γεί γυ[ίςος ἀςα τί, 
ςτηρο5 δέ δἰ ρίῃδ5 114}165 ἀγαπτ, [ὲ εἰέηι (ἀπὸ 
ταὐἰςατίπι οτατοτη ἀσίιητ, οἸατ  ΠΠπιί πεγὸ ΝΜ ίεησ 
Πδη1, ΡΥ 5 Ζαίάεπὶ πίσυπι Πα ίτατεβ., σεπ, 
τί5 τὰ ἘΠ πλεῖ ΡΟ] ίη ἀρ Ρε !ἀτδηη: ἐπ εἰπίτα - 
τίς ἰου πη πὶ ἀρρᾶτγαγιητς, δίτα οἱὲ δὰ δ ποάαν 
παηι, σα {ἀρεγ ΑΙρε5 τἀπτὺ8 [πε ἱπιρε» 
τἀυοία5 ἔεεταγ, αὐ ρεΓ πιασπιιπι ἐστείις [ἃν 
οαπι, δα τπλυ]τὰ Πα4|8 τπιλπίξείιπι οἰϊεπάας 
εὐτίτιπι, Δἀ ΡΙαπο5 ἀείπάς ΔΙ ΟΡτοριιπι, δ 
ΕτσοΠαποταπι ἀεἰςεπεηβ αστοβ, ρεπ 65 [τπ|ν 
σαππεηίει Ετσοίδιοτγῖ αὐ επγ, Αγατγίπι ἐπ- 
Πυΐίτ Ὗ εὐὐπὶ ἄτας αιμίάξ εχ ΑἸἹρίδθιις Ἰαίτατ, 

ἵ δεαυδηοδ, 



τ1γὃ 

ϑεηυάπος, Διο 8,80 Ἰπςα[ίο5 αἰ ςεγπῶϑ, 
διἸϑυδίπ ροίπιοά αἰϊιπιεη5, ἡ ἀεπὶ ἐσηοῃ 
τί 5 παπίσαί!επι ἀεἰατιπι, αἱζέοτ ποηηί, 
πεξαεϊας, εχ απ ροραβ τα εβεέίας, πο 
ἄλπο ςοπιηίίςεταν, Γἐ αὐα5 ἀατεπι Πρ ΕΓΔ ἢ 5 
ἘΠποάδπιιβ, Ν ίεπηᾷ ἀεἔετίαν, Τ τίσ 5 Πί5 ῆπ- 
τ75 εαεπίτ,ατἰπίαὸ (πη ἀηα!οπεπι, ἀεμίποίπ 
οςεοίάεητεπι ἀεἰεταηταγ, ἰληχέρ ἑη ἀπυπὶτλη- 
ἄεη δι ποπὶ ςζοηΠιεπ5,ίη αιπίταπι ἐτεγ σατ- 
τιατι5 Ἔχεις, Πυαοαά εὐᾶρας, 4175 ἀοςερτίό 
Παπιίηίθιιδ: ες Πίης τε απ ίπ πιασε σασίαπι 
Ρετβςείς, ρία ἰσίξ πίον ΑΙρες ἃ ἂὸποάαηῶ τὰ- 
15 εἰ τεσίο, ΨΙτεγίοτες Πα ραττοβ Ν᾽ οἷςα, 
΄4υος5 Δυίςοπίςος ἀρρε!]λητ, αταχίπγῇ ἱπςο- 
ἴπτ ραςίαμη, σιοταπι ροΥ[115 δύ πδυπ| γα, 
ςερτασευαπι ἴΝδερο αἀἰούται, [αἰ 5 ταπτεη δέ 
τεἸίχαα (ἸΑΠα: ἀἰςενετατ, οαπὶ ΡεΥ (ἀπ πὰ]. 
ἴο5 ΔΠπο5 [δηίο Ἵχςε [αἵ ἐπηροτίο Ν οἷα ἰσί 
ταῦ αἰοίπί (ππτἸ  Ποάα πο, οπίγα 5. Ϊγ 68. η δἱ 
τοῖα τπληεητεϑ υἱτεγίογετίρα, πι] δ (ὐατῆγ, 
αὐτί. οδείπες ααΐεπι (δι Πγαγογαπι ΠοπΊςῃ. {6 
επίπι ςαπέϊοϑβ εἰὰ5 [υς  ἰΠοΟ]45 ἀρ ρε] ᾶι θαι- 
ἴσλτοβ, σαί ταπλεη ΠΕαΙΙ ΠἸ14Π| ΔΠΊΡ] 15 θᾶ 
Ῥατί της, (ςὰ αὖ ρί ατίπηαπι πὶ Πα Οπηαπούιπι 
τίταπι ταἀπίπιυταηξ, δ Πἰπ στα» δ υἱπεπάί σοι 
{πετααίης, ρΙεγίχας ετίαπη χεγαπι ρα] σαγυπι 
ἐπ(Πἰτυτίοης. ΔΙία εείλαν οἰγοιπι Ατίζο πλίσ 
(ςο5 αἀίϊαςεηί σεηΐεϑ,ρατισα ἰλη αι ἱσποδίν 
[ε5,υἱς ἐπ Ργγέπρυπι πιοηΐεηι, Ἀτίςοπηίςον 
τ ππετὸ πλείγορο 5 ΓΝ επιδιίας ἐχῖας, αἰίεηί- 
σεηᾷ αυίάδεπι ρίερε, δ πχειζαίονῖ πυπΊειο, 
ἰοηρὲ Ναύδοηςε ἱπίεγίον, ςατεγὰπι τεσεπάαε 
εἰττατί5 ἔογαγα Τυρετίοτ. Ὁ σλίιοῦ επίπι δχ τι 
σίητί εἰς πατίοηίβ πἰςοσ μαθεῖ { ἀίτο 5, 
αἰτογαπι [οτατ4ίης εχ ος ἐπε Ππ|οὸ 5.1] ττί- 
δυτα ςοηξετεητζε5, δ [τῇ ἰᾳ5 Πα εητεβιαάεο 
τ 4α! οα ΠΠἰτατί5, συα Ππγούς ἀἰ σηίταίεπιαήε 
εὐπί πππτ  οπσταηί η ̓Νεηπγδαίο αἀΐπε Οὐδ π| 
οὕτεη Παίς παιίοπί τα} συ σεηίεητθας 
ἐουμα ργατογίθιι5 πεσοτίαπι εἰς, δίταπι δα 
τεπὶ ῃος ορρίάιπι εἰ  η πα, εχ ΗΠ ραπία 
ἐτυτίπ [τὰ]Π]1Δπλ:ρετ εἰ ατειη ́ συίάεαι 24 ρεγπιε 
δηάιππι ἔλο Π , ςατεγ ΠΥῬεγΠΟ τζροτε, ἀοτιεῖ- 
πο ςοσηοίᾷ, Παπιίη!Ρ δώ ἀεπιετία σα ἄλπὶ 
ἐρίε Παεπῖα παυίρηήβ τγαῆ ίαηΐ, πόπα]!!α ροπ- 
τίθ ας, ραγαίπι Πρ πεί5. ραττίπι]αρίἀεἰς, ἩΠαίςε 
αὐτοί ἀηπατῖ αἰ ςα]ταῖεβ τούγεητες εἢ ἰςίτ, 
τς 86 αἴΐατξ, εχ ΔΙρίθαβ ἀεοσυτγεηζεβ, σὰπὶ 
Ὠίαες ς]οτε Παιππηΐ. Μία ριεαίςἐς ραγ5 σοπὶ 
Ρεπαϊοία,  δείπι ρει ψοςοπείος ρεγάυςίτ 
ΑΠρε5 (αἱ ἀἰκίπηι5) αἴτετα ρεν ΝΜ] ΑΠΙ εηίε "ἐσ 
τὰ8 τα Γ ἰσυίςιπι : εα ρτγο! Χίου χυίαξ εἰξ, 
ςατεχύπι [λοίοτοδ ἰῃ [τα]ίαπὶ μαθεῖ αἰςεηίῃ5, 

ΦΥΤΒΑΒΟΝΙ 5. 6 ἙῈ ΟΘΆΑ Αρ Η.’: 

δρέζων σακοανός τε τὸ αἰσϑυϊός ,γἡ λιγκασῖ» 
ους.πταραλαδὼμ σῇ ὕξόλον ἣν συύξιν ἐκ δ 
αὐδὴν ὀρῶν φόβόμϑηϊ πλωΐ ἁδικρατήί(ας Ὥρ᾽ 
ὀνόμαζι, νὰ γηνόμενΘ- δ᾽ ἀμφοῖν αραρ,συμ- 
μίσγει τῷ ῥοσίωνζῳ. σπέλιψ σ᾽ ἀϑικρατήσας ὃ 
ῥοσϊανὸς»εἰς τί οὐιρναν φόῤετοι. συμβαίνει 
σίὰ καταρχᾶς ἦὰ εὖσ βέις ποταμὸς φόβεῶνα 
γεῶς αἀῤκν, ἁτα πρὸς σύσιμ, εἰς τὺ σ ἡσῖπ 
συμπεσὼμ ῥέϊθρογ, πάλιν ἄλλην καμπίωλα 
ἐὼν νότιομ φόβιετῇ Ὁ ῥσύμα μέχρι Ὁ ἐκβολῶν, 
σδεξάυϑην νὺ εἷὺ ἄλλος ποίαμδς, κα κεθον Ἡσῖρ 
“ἰὼ λοιπίω σποιεϊ πῇ, μέχρι  ϑαλαήης ῥῦσιψ, 

ἡ μδ ὃν μεταξὺ Ὁ ἄλπεωμ νὸ ὅ ῥοσϊανδ ιν 
αὐτο τίς. “ἢ σι ἀϑὶ ϑώτόρα μόλῃ Τ ποταμδν 
οὐωλκοὰ νέμοντῇ τίὼ πλείςίω, οὕς αξικομι» 
σκὸς πτῶσαγορδύσσι. Οὐ δ σί ἐπίνειον ἃ ναρ 
ξὼν λέγυται. δεκοκόπόδνου σ᾽ οὖν Εἰ φὶ ἄλλης 
κελτικῆς λέγοιτο" ποίοῦπτου σσόῤῥεθλητῇ τῷ 
πλήθει δὴ χρόνων τῷ ἐμπτορείῳ.οἱ μὴν ἣν ἑωλ 
κοὰ γειτον δύουσι ζρρ᾽ στοταμῷ 96] ῥοσϊωνῷ, 
εὖ σκγλνας ἐχοντόϊν αὐτιτίδήποντας αὐηοῖδ 
οὐ Τὴ σπτόραξᾳ, κοὰ εὖ καθυάρος. ἁθμιρατεῖ δὲ 
Φ ἣν καθυαρωμ ὄνομα, τὸ πάντας ὅτως Ἰσῖφ 
“πῶσαγορδύουσι οὖν ταύτη βαρξαρους, οὐσὲ 
βαρθαρους ἐσεῦντας, ἀλλὰ κετακειμδύςς Ὁ 

πλέον εἰς Ὃν δὴν ῥωμαίων πύντορ νὸ τῇ γλώτ' 
σῃ Εἴ τοῖς βίοις, τινεὶς δὲ τὸ τῇ πολιτείᾳ. Δ 
λασῖξ ὄξιν ἄσϑξα ἔθνν κοὰ μικρά » ϑακέμε 
να τοῖς αδικομίσκοις μέχρι πυρίιμες, μηβόστο 
λις σὲ δὴ αὐικομισκὼυ ὄδη νέμαυσος. ΚΣ] μὲν 
κὸν ἀλλότοιομ ὄχλου τὸ ὃν ἐμπορικὸν. πολὺ 
ναρθῶνΘ’ λειπομλίη, 5] δὲ τὸν σπτολιτικὸμ 
“δῤβαλλουί(ᾳ. πκους γον ἐχφκώμὰς τίτ 
στάρας κοὰ εἴκοσι δὴν ὁμοεθνῶν, δ ων )οίᾳ σῆς 
φοδο(χωσυωτελούζ(ως ἐς αὐτίω ἐχούζς ὦ 
“οκαλουμϑδ λατέϊου , ὥςτε εὖυ ἀξιωθούτας 
ἀγορανομίας τὸ ταμιείας οὖ νεμαύσῳ ῥωμαξ. 
οὖς σσαρχειν. ]α δὲ ἴῃ οὐσί «ποὺ τοῖς πρά 
γμασι ἥἶρεκφὶ ῥώμης «ραταγῶν ὅξι ᾧ τθνος 
(ὄρ. ἵσδον τοῖ σ᾽ ἡ πόλις ἡ] τίὼ δσϊὸν τἐὼ 
ἐκθὶ ἱξηρίας εἰς τἰὼ ἱπαλίαν, ϑόβους μϑὼ ὄύ 
ἔατου ουσαν, χειμῶμθ. σὲ κρὰ ἑαρΘ’, πελώ 

σῖν κοὰ στοπτεμόκλυσου «ζιυ καὶ μδὺ ὃν ἣν ῥδυμά 
ἣν, πτορθμείοις σπτδρᾷ ποι » τινε Φὲ γεφύραις, ὦ 
ταῖς μὴν ξύλων ποεποιημβύαις γ ταῖς δὲ λίε, 
θων. ποιοῦσι σὲ τὰς ἐκ δὴν ὑσίάπτων σϊυσκολέ 
ας οἱ χέμαῤῥοι,ιὸ μέλρι Ἱ θόδος ἰῷ ὅτε κι 

ἄλπεων καταφόβομᾶνοι μετὰ “ἢ ἀπότπξιμ. 
2 χιόνων. φὶ στ δόνῦ τ λεχθέσες, ἡ ἦὰ συθὺς, 
ἀϑὲ τὰς ἄλπάς ὄδι, κα ϑτίτηβ εἰστομῆν. ἡ σ᾿ 

μΘ’ σὰ οὐοκοντίων.ἡ σὲ οὰ δὶ “φαλίας φὲ 
μαοσαλιωζικῆς Εἴ φὶ λιγνοικῆρ, μακροτόδα 

μονντὰς σἵ “πδῥθέσεις πὰς εἰς “ἰὼ ἱπαλίαν,. 

ὄυμαρεν, 

 ῶνἔοὕΨ»Ψῴκδπ ας π᾿ πε τπΦἜἈ---------,ὄ -----Ξ 
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; 

Ψ, ΤΡΒΕ Β 

δύμαριςόδας χα, σαπεινουμβύων ον ταῦθα 
Ἀσῖν δῇ ορῶμ. δγέχει σῦ ἡ νὲμαυίος πὸ μδν ῥον 

σϊανοῦ πόδι ἑκατὸν ταδϑους, καθὸ οὐ πῆ τοι. 
ραέᾳ πολίχνιου ὄξ᾽ ταράσκωμ. φὶ δὲ ναρθῶ: 

νι: Ψ κοὰ ἐἰκοσι, πες σὲ Ὁ κεμμῆψομ ὅρ Ὁ’ 
συυώσοντόυ, ἀϑιλαμξανοντ δῖ; δὲ κοὰ  νό 
σιον πρλδυρὸν οὐδ μέχρι δὴν ἀκρωτηρίωμ οἱ» 
κοῦσι, ἣν τε οὐσλκῶρ οἱ τεκῷσάγσιν καλού» 
εδροι, κοὺ ἀλλοί τινσῖν. πτδρὶ μλν ὃν δἧἥῥ, ἄλλων 
δον ὕςόδορ.οἱ ἢ τεκῶστέγες καλούμϑνοι 

“ἢ πυρίωᾳ πλησιάζουσιμ. ἐφάσηον τοί σὲ μι. 

κρὰ κοὶι τό πῶσαρκτίον πλόυροῦ ἣν κεμμὲ 
νων, τολύχρυσόμ τε νὲμοντοίι γίω. τοίκασι) 
κοὰ διιυαςόυσαι πτοία» κοὶ δύαν σρῆσαε τον 
σοῦτου, ὥςτε στέσεως ἐμπεσούσης, ὄξελάσαε 
“πολὺ πλλῆθ: δ ἑαυδῆνεκ δὶ οἰκέας, κοινω 
νῆσαι ἢ τούτοις κοὰ ἄλλους δ ἄλλων ἐδνῶψ. 
»»ύτων οἵ εἰναι κοὰ τοὺς κρτασιόντας «ἰὼ 

φρυγίαν»τἰὼ ὅμορον τῇ κασεπαδυκίᾳ,νὸ "οἷς 
»τχφλαγόσι. πούτου μλν δν ἐχομᾶν ̓ πκμήριν 
ον, «ὅσ ἐτὶ κοὰ νεῦ λεγομδύους τικόσάγας. 

“ν ᾿ Ξξ “9 », δὰ ἃ ' 
“τοιῶν γα οντῶν εὐνῶν, φ᾽ ὄρ αὖ ἣν πὸ πόβὶ 
ἐἔγκυραν σόλιμ τεκόσάγων λεγυταὶ τα δὲ 

λοιπὰ σῖύο ὄξι πρρυκμοὶ κοὰ τοιλιςοδύσγιοι, 
πούτους σῖ᾽ ὅτι μὴ ἐκ φὶ κελαι!κῆς ἀπῳκίς 
ὥδεσαν, κίω ὑε τό, τε σὸς οἷὺ τεκτοσάγας 
σύμφυλορ. 7 ὧν δὲ χωρίων ὡρμαθησαν οὐκ 
ξχρμῆν φράζαν. οὗ καὶ παρειλήφαμῆν οἰκοωῦ 
παςτινὰς ναυὶ πρόκμους ᾿ ποιλιοοβοσγίους 
ἕκτος ὥνάλπεων, οὐτ᾽ ον αὐταῖς, οὔτ᾽ ᾽ς 
πος. εἰκὸς σῖ᾽ ἐκλελοιπγύαε ος τὰς ἀθρόας 
ἀπαναστίσεις. τ ϑτάστό κρὰ ἐτσ᾿ ἄλλων συμ 
(κχίνει πλειόνωψ, ἐπτεὶ κοὰ δὲν ἄλλομ βρφύνον 
σον ἐπελθόντα δὲ σδελφοὺς , πραῦσυν τινὲς 
φασίν. ἀλλ οὐὴ εὖ πραύσους ἐχομῆν ἐπερ: 
ὅπου γῆς ᾧκισοων πρότόδομ. κοὶ αὖ τὰ κτοστς 
γας σῖε φασι μετασχᾶρ Φὶ ἀϑὶ σελφοὺς σρα- 
πείας, κοὶ τούς τε ϑασαυροὺς οὖσ εὑρεἤοντας 
σταρ αὐτοῖς, πο ποιπίων᾽ τόν «ρα τηγοῦ 
δὴν ῥωμαίωμ οὐ πόλε τολώοσῃ,, τῶν ἐκάθον 
χ"μάτωμ μόν’ ἄνακ φασί, “ποῶέναι σὲ 

«τυ αὐθρώπους, κοὶ ἐκ δὴν ἐδέων οἴκωμ » αὐιεν 
φοαῦπας κοὰ σζιλασκομβύος Ἣν ϑεόμιπτῶστιε 
ψάμϑϑν σ᾽ αὐδὴν πὸρ κριπίωνα, οὔρκίδορ οὐ σῖν 
Ξυχήμασι κα τοιςρίψαε σὸν βίοψ, ὡς ἱδρόσυ, 
λον ἐκθλκθρνχοα κα φὶ σταβισὺς, Πχοαδχους 
σ᾽ ἀφλιστόντα πόδας, ἃς συυεξῳ καταστορ 
νδυθε(ως ὡς ἄρακε πιμαγλύης, αἰσχρῶς ἄχλε 
ὦτα. πιθανώτῷ θ᾽ οἵ᾽ ὄδιν δ΄ ποσεισϊωνίου 
λόγος. πὰ μὼ γο εὑρεύφύσα, οὐ τῇ τολώσ- 
σμ χρήματο;, μυρίων σπτου κοὰ πσφντακισχιν 
λίων παλαύτωμ γηυξῶνα φησὶ, πὰ μὸν ον 
σμκοῖς ἀφ κέμδνᾳ γ τὰ σἱ οὐ λίμναις ἱδῥαῖς, 
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σαπὶ {1 (8 Πυπ  Π!οτε5 [δ Ππε πιοηΐςος, ΔΡ- 
εἰξαῦτ ἃ  Ποάλπο ΪΝοιηδυίι οξίεπα οεἰτοίτες 
Παά το ἐπ ταί τἡτετγίοτε Τ᾽ αγαίςο εχίσια 
εχιατ ορρίάξ, ἃ Ναιθοης πετὸ "Ὁ ος ἃ Χ π᾿ 
αἰ αορτορειῆοητςς (ξειηπιεπᾶ,ιγαῖς [Δι 
δοςίρίεητξ υίς δα ργοιποπητοτία τ] συίαάξ 
ἀἰδἔι Τεξοίασε ἐ Ν᾽ οἱ (ςί5,4ε το! ψυίς σας 
Ροίξεα ἀίςεηλι5. Τεξοίασεβ(ς επίπιαρρεῖ- 
ἰλπτ) Ργγεποίβ ρρίπαμ απ πιοπείθυς, ραν 
10] ετίᾷ (ὐεπηπιεπῖ διτίπ σης εχ δηιμ]οηίβ 
[Ατετε, αὐτίξεγαπι σο! αηΐ τουγᾶ, Ροτεπτία τιε- 
το δι μβοπηίπυπι τοροσε συοπαᾷ τπλ]|π|Φ ἱα 
ἀεηῖ, Δάεὸ υἱ ἱπείάεητε ἐεἀϊίίοπε, πιασπᾶ ᾧ 
[αἱ5 πυπτείιπι ἄοπιο εἰεςετίης, δά εοτ πετὸ 
ἔοσταπαβ σσπιιηίςδη 45,417 αἰή5 εχ σεητίδιια 
ςοππεπεῖς, ὁ φυίθυ5 Βίσπε, ηυί Ππίτίπταπι 
Ὀαρραάοείᾳ δί Ραρῃϊασοηίᾳ ΡΗΙγσίαπι οςν 
συράαταηῖ, ἘΤαΐα 5 ααίεπι γεί αι πιεπίιπι ἢ α 
Βεπλι5,]υ Πὰς εἰίλπι καῖε Ἐ εὐοίᾳοοβΡ 
ΡΕΙΙΑπταγ, ἵΝαπι σαπὶ τέγη σεηΐεϑ εχ ληῖ, 
τπ8 Πυίεπὶ οίγοα αὐρεπὶ Δπογγδηι Παίς 5, 
Τεΐξοίσιηι ἀϊείταν σαπ5.  εἰίχις ἀπς (ππύ, 
Ττοοσπ οἰ ὲςετ ας ΤΟΙ οΡοίσή. Ηο5 δυΐεηι 
ἐ (εϊτίςίς ἀίστεος πῆς, Πσπίςαι ππα 
ςαπὶ εἰοίασίρις ςοσηατίο. ()υΐι15 δυίεηη 
εχ Ιοςίς5 ςοποείτατί Ππετίητ, ἐχρ! ςατε ποη ρον 
(υππι5.Νᾶς εηίπι ΤΥοςπΊος, ας ΤΟ ΠΟ οῦ. 
φίοϑβ τ|105, υἱρίᾷ Παβίτατε, πεηυαζ πίε! !ἐχί- 
ΤῊ 5. πεσίητγα ΑΠρεβ, πες ἐχτία, πες ἰρ[5 (πὶ 
ΑΙρίρα5. Εοϑ αὔτίοςα ἀείετιπε, ργορτεῖςετε 
Ργὰ5 ποπιίπαπι χρυ! ποηεβ, γεάεη εἴ, 5ὲ 
εὐτί πλα{τί5 475 Οθπεηίτ, ας θγεπηο, αί Ὁ εἶσ 
ΡΒοϑ ἱπουτίδιίε, φαξ Ργαιήίσπι χυί ἀρρεῖ, 
ἴλης. Δ τεηίπι πε Ρεδυίο ἱρίοβ, {145 [εγτα5 
Ρτίαϑ παδίτατίητς, ἀΐςετε ροππηὰ5, ρίοβ αιον 
υς Τεξοίασεβ ίῃ ἐχρεάίτοηίβ ἰοςἰεἰλίεπε 
ςοητγα Γεῖρῃοϑ πεπίῇς πιεπηστᾶτ, τΠείαιιτο5 
εἰ ρεπε8 {1105 80 [πηρεταίοτε  ο. Ὁ. Ορέ 
οπετερειτοβίπυθε Το]οία; ἀερτεῃοίαπιζ 
ΕΧ εἴ5 εἶξε ρεσηῆϑ ραττξ, ππεπηοτία (γα Δ τι, 
ἙἩοπιίπε5 δὔτίρίοβ δί εχ ἀοπιείιςί5 ἰουττηίς 
αὐἠίεςίῆε, σι θι5 ςοπίεοτγατιί5 ἀεῦ ρτορίτ ἢ. 
Ὀίςοποί!ατξι, Ἐδ58 αὐτξ αι Οσρίο δεείσίε 
δαίας ἔππεγαῖ, το δά ππεγ5 σΔΠΡιι5 εἰς ἐρα. 
τί ίτᾶ (παρ εγ{Π- ογεἀίτ, ρετίπε δοίδονς 
σίο ςοηταπιίπαίαπη δ ττρίτετ πιοτήε, δίῃ 
Ῥοποιῖ ποςεΠ᾽ήήΆ οηξτεϊο5 ΠΙίο 5, ίπίοῦ ἰσου- 
τ οδίζοσηξ εὰ δ] σις, ες εαγρίτεχ ἐπτεγή 
(ς, [ἰςτί τες εξ Τ πτασεης5. σα ἃ ΡΟΠ4ο 
πίο τγδα τα Πππτ τευ Ππλ]Π!οτὰ ἀἰχεγίηη, τερ εἴς 
τ25 Τοϊοίο ρεσιμηία5 οἰγοίτεῦ ΚΝ τ Π| ταῦῇξ - 
τι (τ, ὁ χαΐδιι5 ραττξίη (ςοτετί5 τ ρ]: ἐξα 
θυ5 ἀεροίτᾶ,ραΐτεπιίπ ςοη(ςοτατίς Ιαςυθυ, 

Ἀυ]Πος5 



τ8ν ΦΤΕΑΒΟΝΙ5 σἘ ἠἠῸ 6σΆ ΑΡΗΊ, 

Ὠὐ]05 ἀρραταίας μαϊρεητεπι, [ες Δυγιιη αι 
Αὐσοπίιτῃ ἱπεἰαϊογαιῦ. 1 ἐπηρ! σαν δας [) εν 
ΡΠ ἰςᾶ δια ρεῖ (4 τεπηρτ8 εχίπαπίτισι ας, 
τ ΠΡ ι15 οὐ παπιεπτίς ἃ ΡΠΟςε ΠΡ δηιδίρον 
[{λτυπι, ααο τειηροτγείρογ σα Ππιπὶ εἰ Β εἰ- 
ἔσπι. ὐοα {ἰ χαίά τε ἕξαπι ἔπεγαῖ, ρ εν πλι] 5. 
το5 ἀϊΠραττίεππὶ ἐχεΠ ετπος ἱποοΙ απ|εὲ5 40. 
αὐτῇ γεηπγεαίίς ογεα  ἀογί πη, ἴατη τ ογα ὈΠίτεῦ 
ἀἰστοεῖος, ροίξχυααι ὁ Γ εἰ ρὲ 5 αἰ ςεήξετε: δ 
ἐη αἀἰπετία αἰ ρετίος, δί (εαϊτίοπε αἰ ςοτάε5 
αοήΠει αιοεγῦπι δ μος ἰρίο, δί αἰ 5 ρεγπια- 
τίς τα αογεητίθιιβ, εἴτα τασίο [Δ ἀιγο ΕΧασ 
Ὅετγεῖ, ὃί ποηιίπεβ {πρεγ[τίο ! τεπεπι υτᾷ 
ἀσαητ, ἐ (ΠΔ{Π14 ραίδίπιτβείδιιτοβ Πα Ραίτ, Μὰ, 
χίπις πετὸ [ας ἐρί. τατ05 ἃ ΡγοεἀΟΠΙρΡιι5 ἰὸς 
ςο5 ἐχῃίδεδᾶι, Δα απο5 διιτί δ αὐρεητίροη- 
ἄετα ἀϊηίίεταπε. ᾿ς οπιδηί αατεπι] οςοτῖ ροτί 

κ αύον ᾧ. (ϊαςας ρα δ!  αρπαπὶ ἀεάεγαης, ΡΙ τίς ἀε- 
μὸν σφυρνλὰ Ὠίπς ἐπιρτοτες (γεία ({45 εχ " ἀὐσεπίο πιο, 
τος ἀργυροὺς, [5 ἰΠπεπούπηῖ, Εταταῦτξ Τ οἱοία πιάση απ 
ἑὰς [β, γποίας Φεἰτατίϑ το ρ!:, χαοα Πηϊτίπιί ἐχίπγία δάπιο- 
Ἱπκοπεσκπε πὶ πεηογατίοης ςοἸεραης τα πλοΡτεπὶ οἵ, 
ΕΙΣ ἄρ ἀμ ξργρῃτίδυϑ ρΡΙατίπιίδ, ρτεςίοἵ5 πιαπει ρας αΡ- 

ἢ πη άαδας, δ αἰτίησεγε εα απ άεηξε πα}[|ο, δίτα 
πειὸ ΤοΙοία εξ δα Δη σι Π πγὰπὶ ἐεγγοε [ἐπί 
ἐεπν, ἰος εἰς ἐπ πιᾶ, σαί ἃ ΝΑΙ ΘΠ ΕΠ πιατί 
{(πδπτοιεῖ οσσαπιππη 115 {τὰ 61. τ {ΠΠΠ{{ 115 πλί- 
ποιεπι, οί άοπίο τείξε, ἐ αὐίσιτι ρίας οηληΐν 
Ρα5 ἀπποίατι ἀίσπυπι εἴξ, φαῤά εἰίαπι ἐῃ {ιν 
Ρετίουίθυ5 ἀἰχίπηβ, τεσίοη!ς ζοη ΕΠ ΟΠ ἐπὶ 
δα Παυυίο ὃ πᾶτε ἐχιειία 5. {{πιΠἰτετ δ ίητα 

᾿ σία ἔς μαῦδεῖς. [ηΠτεπ5 επίπι αἰ χα πὸ τηΐ- 
πίπιδπι ῃαης ρᾶτίεπὶ ἱππποεπίγεις υἱγτατίς Ιο ον 
ταπι, Γίςο ατίςφρ υἱῖοε ἔαουΐτατε5 ἀπιρ!εζῖί, «ἃ 
πιηϊπεγίογαπι οτίο, δά πη ε5 δέ σοπηπητη 5 
απ] !ἰτατο5 τεῆςί, μας ρτοςοίριε τεπιτρείξατε, ς 
πιλοαϊίοης δὉ αγπτίς ἀσεητζεϑ , αττεητ ΠΠπ| ον 
τὰ ἀστογιπι σαΐταγο πα σ!]λητ, δί οἰ} 65 υἱτς 
τταϑ ἐηΠίτσσπηε, αὐ εὸ υἱ τη τα] δι ἐρίΠπι5 ρτο 
υἱάεηπείο Ορτ5 τείξατί {αυΐ5 ροῆς τ εατατ, 
πυίάειη ἰοτταίεο, (ξ ςππὶ τατίοπε συδάδηι ο 
είς ἐπ{πτατίς, ἐ Ποάάαπαβ ἱσίταν ρεγπια τ Πα’ 
Βεςπαισατίοπειη δά ππετίλπι, δύ πιασηίβ οηε- 
εἰς δί λα πλιΠτ85 τεσίοηίβ ρατίες, συ αί 
ἐπ εὐπὶ ἰπτγαηῦ Πα, Παιίσαη{ε5 ς ΟΠ 5 
υοῷ παιήρα. Ἀεςίρίτ δ( Ατατίη, δ Γλαδίπ, 
ἐπιίαητεπι ἰη πππς ἀπιηςπὶ: ἱπάε ας 6 8ε- 
΄υλπαπι Πιμαίιππι παάαταν, Πίπς ίαπι ἀεἔεττιις 
ἔπ (ὐςεδηππι, ὃζ Γεχοϊίοϑ, δ Ηγαάεῖοβ, Ὁ 
5 1η Βυίταηίᾶ, λίπον ααᾶπι ἀΐαγπι5 εἰ σὰν 
ἴα5. στα δ ὸ ποάδπαβ Περύσςερ5, δ αἱχ 
«ἀὐπετίαᾳ παπίσοταν Δη8» ΠΟΠ Πα 114 Πίπο οπε- 
(ἃ Ρἰαιμίτί5 ρεάεῖῆεί τκαμίροιταηίυ ἱπεῖς, φορτίωμ πεζδύν} μάλλον τιχῖς ἁρμαμάξαις, : ὅ 

οὐδεμίαν κατασκδυζωὴ ἐχόντά, ἀλλ᾽ αῤγὸν 
χυσὼ κρὰ αὔγνρου «ποσὶ ο᾽ σελφοῖς ἱδδὸμ 
κατ ἐκείνας ἤσῖη οὖὺ λρύνος τῆρξε κονὸν, δ 
“οιούτωψ σεσυλημθϑομ στὸ δὴν φωκέων ἡξΊ 
σὸν ἱδῥὸν σπτόλεμον. εἰ ὃ καέ τι ἐλείφθα, δωνώ 
μαῶτεπολλῦς» οὐῦ σωβθίυχεὺ αὐεδὸ εἰκὸς εἰς 
τίἰὼ οἰκείαν, ἀθλίως ἀσπλλάξαντας, μετὰ 
τἰὼὦ ἐκ δελφῶν ἀρχωρησιμ,κρὰ σκεσϊχδϑού» 
σὰς ἄλλος ετο᾿ ἄλλα μόδν κατὰ δεχοςτισίαν, 
ἀλλ᾽ ὥς τόρ ἐκένΘ’ 2ε ἔρκκε κοὰ ἄλλοι πλώ 
ους ἡ χῶρα πτολύχουίος οὐ(ῷ, τὼ σίεισισϊαεμό» 
νῶν αὐθρὠώπωμ»κοὰ οὐ πολυτελῶς τοῖς βίοις 
“πολλαχοῦ φὶ ζελτικῆς ἴσιε ϑησαυρούς. μιζ, 
λισῶ σ᾽ αὐτοῖς αἱ λίμναι τί ἀσυλίαν ἥδ ᾷ 
χρυ. εἰς ἃς καθίεσαν αὐγύρυ, ἢ τὸ γρυσίς βά“ 
ρποοὶ ἴω ῥωμαῖοι ἐρατήσαντες Ὁ πόπωμ, 
ἀπεσὺντο πὰς λίμνας σϊαμοσιᾳ, (Εἰ δί᾿ώνησα 
μῴνων πολλοὶ μύλος εὗρον σφυρελάτους α 
γυρονς οὐ σὲ σῇ »ολώοσμ κοὰ "ὁ ἱόδον ἰω ἅγι» 
ουγπιμώ βῆνου σφόσθοα νσοὸ δ, πόδιοίκων, Εἴ 
σὰ χήματα ἐπλεόνασε σα λωρ, πολλῶν αὐα 
ἀθον ἣν, κοὰ μεσ νὸς πρῶ σιέσηεϑαι ϑαῤῥοαῦ 
σος. ἵσῆρυτοί σ᾽ ἁ τολὥοσα ἡΤ] Ὁ Ξονώτατου 
ποι ῶμξδ, τό δεειργοντΘ’ ἂρ φὶ ἡξ]ναρξῶ. 
να ϑαλάπας τὸν ὠκεανὸμ, ὥς φησι σπτοσεισϊώ. 
νιΘ-, ἐλαήω ἣν ποισιιλίων σπσίίωμ, ἄξιομ 
σῖ᾽ αὐτὶ πταὺ δὴν ἀχσιιμί μ)α ὅτι στώλιν ὅπόβ 
ὄὔστομδιν πρότόδομ, τἐὼ ὁμολογίαν Φὶ χώρας, 
πρὸς τε δὺ ποταμὸς τὸ τἀ ϑαλαῆαν, τἰω 
“᾿ ἐκτὸς ὁμοίως, Κοὰ πίω ουτός.. εὕρσι γὼ ἂν 
σις ἁλιοηζαες,δκ ἐλάχισου μάλ! τό θ᾽ ταῦ 
χου,ϑὰ δῇ πόπων αῤεφὶ. λέγω σὲ ὦ πὰς χά; 
ας ἀὐνπλικεϑας πὰς πό βὲ; μετὰ ῥαςώνης, 
ἅστασι πεὼς ἅπαντας, κοὰ τὰς ὠφελείας ἀσ 
νειδϑαε κοινάς. μάλιστε δὲ ναῦ ἰὠἑίκα ἄγοντες 
φιολίω ἀρ δὴν ὅπλων δβγάζον τοι τί χώραν 
ἀϑιμελὼῶς» κοὰ ὧν βίους Κα τασκδυζζον τοῖς 
σπολιτικούς , ὥςτε ἀδὲ δὴν ποιού δὴν καὶ Ὃ δὶ 
“πῶνοίας ὄβγου ἀϑιμαρ τυρεϊδ)αί τις οὖν σειν 
ον, δχ ὅπως ἔτυχον, ἀλλ᾿ ὡς οὖ μετὰ λογισμῦ 
πινος σχκειμφύων δὴν πόπωμ, ὃ μῳΐ γε ῥοσῖα 
νὸς πολιῦ τε ἔχει τὸν αὐάσλοιυ, κοὰ μεγάσ 
λοις φορτίοις τὸ δὲ σπτολλ αὶ μόβαι πὶ χώρας, οὔ 
σὸ οὐ ἐμπίσηοντας εἰς αὐ δ σπτοσαμοὺς σσαῦ 
χον πλωτοὺς» κοὼ σ]χσϊἐχεδδαι ὃν φάρπομ 
πλέϊσον. ὃ αΡὰρ ἐκοϊεχετοι, κοὰ ὃ δοῦθις ὃ εἰς 
τον ἐμξάλλων.εἰπτ τσεζόυετοα μέχρι πόσας 
κοαύᾳ τό! ποταμοῦ. καὐτόύθῳν Ἡσῖη κατά, 
φόδετῇ εἰς ὃν ὠκεανὸν, νὸ αὖ ληξοβίος,"ἡ ὑα 
σϊεζυς.τκ δὲ Οὐ δὴν εἰς ἢ βρετανικίω ἐλάτο 
Ἴων ἢ ἡμόβήσιος σῇρόμος ὄξιμιεπαὰ δ᾽ ὄδιν ὀξὺς 
κοὰ σϊυσωνάπλος ὁ ῥοσϊανὸς ζινὰ 9 οὐπόύθῳν 



Ἶ ΡῈ Ἀ 

δίῳ ἐἰς αρουδδνος κομίζεται, κοὰ τὸν λείγηρα 
“ποταμον, καϊστόρ τό ῥοσϊανδ ὸ πούτοις πλᾷ 

σιίζοντίΘ΄ ἐκ μόβδους. ἀλλ᾽ ἡ δοῖος το σδιὰς οὐ- 

(ἀνὸ οὐ γτολλὴὶ στόρὶ ἢ σισίος ἐπάγεται μὴ 
λσαῶ τῷ αὐάπιλῳ, σα πὸ τοεζδύεο)! ῥᾷον. 
οὐτόύθῳν στ ὁλεγηρ δυφνῶς Ἐπσϊεχωτοι. ῥεῖ 

δὲ εκ τὴ κεμμλνωμ εἰς τὸν ὠκεανόρ. Ἐκ ναρ 
ξῶν,Θ- αὐκπλέϊ τὰ μὴν ἀδὲ μικρὸν Ὅρϊ ἄτα» 
κι ταεζδύετῇ ἢ πλέον ἀϑὶ ὃν γαροαύαν ποτῷ 
μόρ κοὰ τόνδ᾽ ὅσον ὦ ἢ Μ’ «χόίων.. ῥέι δὲ Οἱ ὁ 
γαροιυᾷς ὡς τὸν ὠκεανόμ. τοῦτο μὴν τααὲρ 
τ νεμομλύωμ “ἢ ναρξωνῖτιψ ἀϑικράτάαν λὲ 
γυῖν, οὕς οἱ πρότόβομ κέλτπας ὠνόμαζον. ἀν 
"οὐδ σὺ οἵμαε νὸ ἐὺ σύμπαντας γαλάτας 
κελεῦυ το τὴν ξλλίμων πῶσαγορδυθίισαε, 
οἵᾳ τί ἀριφαύειαν, ἢ ὦ πτοσλαβξόν ἣν πεὸς 
ἐδ τὸ ἣν μαοσαλίω δὴν σἤχ ἡ πλεσιόχωρομ. 
ἑξῆς σὲ πτόρὶ δὴν ὠκονήταωνῶν λέκτίομ, Οἱ ἣν 
“πωσωρισμβύωμ αὖ τοῖς ἐὐνῶν, τεοσαρεσκαίν 

εἕκὰ γαλατικῶμ ἣν μεταξὺ  γαροαυᾷ κᾶ 

“οἰκουῦ ἣν, οὶ τόν λείγηρος, ὧν γγια ἀϑιλαμ 
ἔαὐει νὸ Φὶ τό! ῥοσίανδ ποταμίας, τὸ δὲν τσιν 

ὅῆων δὴν ΣΤ] τὼ ναρξωνῖτιμ. ἁπλῶς ἃ ἐπᾶν, 
οἱ ἀκουϊτωνοὶ οαφόνοσι πόϊ γαλατικοῦ φύ 
λου,κατά τε τὰς ἣν σωμά δν κατασκδυὰς, 
κοὰ {7] τίὼ γλῶ αν, ἐοίκασι δὲ μᾶλλον ἴδηρ 
σιμ. οφέζονντοι δὲ τῷ γαροιυᾷ ποταμῷ, νηὸς 
πούτου τὸ πυρίωώας οἰκοιῦ ποῦ". σι ἢ ἐῆνη 
ὧν ἀπκουϊτανῶν πλέω δὰ ὧν ἕπκοσι, μικραὶ σὲ 

κοὰ ἀσοξα,τὰ πολλὰ μὴν Ὡωκεωνεσικα, τὰ 
σί εἰς “ἢ μεσόγαιαν, τὸ τὰ ἄκρα Ὁ κεμμβψων 
ὀρῶν μέχρι τεκοσάγων αὐξχοντα.. ἐπεισῖὰ 
δὲ μικραὶ μερῖς [ὦ ἡ τοσαύτη, τπεοσίθεσαν "ὦ 

τίἰὼ μεταξὺ τό γαροαυᾷ τὸ τό λέάγηρος, γτοῖ 
φάλληλοι σϊέ πως εἰσὶν οἱ ποταμοὶ τῇ πυρὴν 

νπὸ σῖύο στοιξσι ἡφαλληλόγραμμα “πῶς αὐ 

“Ἀ χωρία, δριζόμδνα {΄;] τὰς ἄλλας πλδυρας 
πῷ τε ὠκεανῷ, τὸ Οῖς κεμμϑύοις ὄρεσι, δοριλί 
ὧν σῖ᾽ ὁμᾷ σχόδίωυ ὄξῃυ ὃ πλοῦς ἑκα τόδων ἣν 

“ποταμῶρ ἐκξαλλά σ᾽ ὃ μῆν γαρομυῶς, τρισὶ 
“ποταμοῖς αὐνξηθεὶς, εἰς ὁ μεταξὺ Δδιζδυρίγων 

τε τὴ οσὶο, ϑικαλουμφύων τὸ (ων πόνων, ἀμ 
φοτόδων γαλατικῶμ εὐνῶμ.μόνορ ἃ στ Ὁ δ 

βιδυοίγων »ὐδᾶν ἔύνΘ- οὐ «οἷς ἀκουϊπτανοῖς 
ἀλοόφυλου ἴσ)ουτῇ, (ἴ ἡ σαυτελέῖ αὖ ποῖς ἔχει 
σὲ ἐμπορέον βουρσϊίγαλα ἁδυκέμϑ λιμνο» 
ϑαλώημ τινὶ, ἰὼ στοιδσιν αἱ ἐκβολαὶ Σ στοττε 
μᾷ. δὴ λέγηρ μεταξὺ πικίόνων τε τὸ ναμνιῖ 
ἐκθιλλῴ. πρότόρομ ὃ πορθίλων υξοχον ἐμ. 
“πορξομ.ἀ δὴ πότῳ τῷ ποταμῷ “πόβὲ ἧς ἐἴρακε 

“πολύξιος, μνκόϑεις Ἵ ὕστο πυθες μυθολογαθον 
ἦν, ὅτι μαοσαλιωτὴν ἦἣὰ Ὁ συμμιξον δὴν σπκα 
“πέων!) δσϊεὶς ὄχο λέγεῳ σδον μνήμης ἄξιομ» 

σι ΤΣ 18ι 
αυα δά Αγπσγποβ, Ππιπιοηξρ Γ ἐροτίπ ἔειεηα 
(απτ, τος Πΐ5 χυδᾶ εχ ραιτε ργορίον Πι] ΠΟ 
ἄδπιι5. Ν᾽ ουὰπι οὐπὶ τπΐὰ Ρ ε΄ στη ροτιτη ρ᾽δηΐ 
τίεπι παι τηιτο ἔπρτα (144. Ὁ οος ραπάαῖ, 
πελαάπετία παι σατίοπε υπταητιμ΄, [λοΠ] ου τετ- 
τος ππελτι5 Δα στ. ΕἸος Ἔχίοςο 1 ρον αΡ ογίι8 
εχείρίς, ὁ Οςπηπηεηΐ5 πο πείθει πη Οςελπιηι 
εἰἤπεπ5. Α' Ναύδοης δι ρον Αταςξ ρασϊα- 
[απὶ{ἀτίαπι ἤς παι σατίο. ᾿ς Οπσίας πεγὸ τεῖτα 
ἤτεα (Ταγαπιηδηη πίςρ Πιχαίιιπι ἔτοτ ἀσίτιτ, 
δύ πος Δ. Ὁ ς ς ς, (ΠΑγιμπηηα Διιτοπὶ σχοιγτίς 
πη Οὐςεαπαπι. Εἴας ́ σαίάήεπι ἐς ἤδηϊ Ναυθο- 
πεηίοιη τεσίοποπι ΠΟΙ ππῦ ΠΟ ΠῚ ἐπ ΟΥ̓ Ε ΠΊΙ18, 
΄πο5 δητεὰ (εἾτ85 ποπηγίηα σᾶύ, ἃ αι 5 τιηΐν 
ποτίο 5 (14|105 ἃ (τας, ΟεἸτα5 ἀρρο ]αΐος ον. 
Ρίποι, ΟΡ εουιπι οἰατίταζοπη,ίςι ἃ ΝΜ] αΠΠ πῇ, 
05 Δ ποςοΡ ἐοτῇ υἱοίηίαπι Αἰ τη ἐπ τίϊσιι, 
Ἰ)είηςερ5 ἐς Διφυίταηίβ, δύ ἀἐ διιγίδιιτί5 {ΠῚ 
σεητίρθας (ΠΔΠΠ|ςἰ5 πασηέγο πατιογάεςίηι, 4{ 
ςεπάπη εξ, σασ ίπτοεν (Ταταπγηᾷ δ ἴ ἰρσοτία 
Βαδίταητ. ἔχ αυθα5 ποπηι ας ̓ ὰ Ποάδπί δὶ 
πί5 αἰΠιπιαπιτεσίοπεπι, απηροϑῷ ἵΝαυθοπξ 
(ε5. Ν᾽ τ επίπι Ππιρ]!ςίτεν ἀίςαπι, ἃ χαίταηί ἃ 
παῖίοης (14|Π|ς: ςογροτίς Παθίτι ὃ Πηστα 
ἀϊογιτης, πιὰ σίς ΕΠ Πρ δηί5 Ππη65.Γ ςςετηυπ 
τῷ αὐἴΐεια (Ταύσηλπα Πουπιίης, ἑπτον ἤπης ὃζ 
Ῥγτγεέπεη πποητζεπι Πα ίταητα5. Α αμίτλπίςος υἋ 
τὸ σοηῖεβ ρπτεβ συᾶπη ΣΧ ίσητ, ἐχί!ε5 σαί, 
ἄεπὶ δ ἱσποθίϊεβι εχ ἤ5 σα ἀλη ςέδηο π- 
είπα;, αἰίας δα πιοάίτειγαηςα ὅζ (ὐεπιπιεποῖῖ 
πιοητίπηι Οχίγεπγα, τίς Δα εζοίασεβ ροΥς 
τίσαπεισ: σαληάοσηαίαεπ ριΠΠ|{ ταπτυα Π ες 
εταῖ ροιίίο, χυίςαια ἑητεῖ (ἸΤαυππιπδπὶ 1 1σ 
σεγίη ςοπτείποιατ, αἀ εζέαπι εξ, ΕΠ πάππε 
ἢσυιηῇ ρατίρ5 ἃ Ῥγγεης ἀϊζαπίεϑ ἱπτοιια [5 
πυαίί 4 ἀι 8:ετ ρατίτεν ἀΠλητίρ 5,1 παίςειι 
Ππςί5. ἄπο σοπποίπης!οςα, [5 Πηίτα ἰλτοτί" 
Ὀπ5, Οςεδπο (οἰ τες, πγοητίθας» (επηπλον 
πή5. ΓσοΡ5 δυτεπι (6. π}1ΠΠ|Π} 015 υτυϊαίις 
Πυπιίηί5. εἰς παι σατίο. (Ἰαγτπγηα διιτεηι ττί- 

Φ 

5 ΔπΊρ] Πςατ5 ἀπππί. ρεῖ Βίτυτίσες, 08 
ἘΠοίσοβ πουγίηδης δζ ϑαητοηςβ, (Π Δ] Π!ταππ τ. Ὁ Ὑδῆζος. 
ταῦθ ηις σεητεηι εἴπιπς. ἴΝαησας Πί Βίτατί, 
σε 5 οἷα ἱπτεῦ Αἰ αίταπος σεπϑ αἰίεπίσεπα 
ςοηἰ ες, πειασιιλπη {15 ςοπέσεεγαῖα. Πα. 
δετδύτεπι Βαγάίσα!ἕαπη σπηρουίαπι, οι ἄλπὶ 
τὰ ΠῸ ποι Π. 06Π5 ἰΔοι,πεπὶ ΠυπιίΠίβ εαὰὶ 
Ρ[ίοπες ἐδείππε, Γἰρσοῦ πετὸ ἑητοῦ Βίζοπα, 
δ ἢ ΪΝαπιηίταβ ἐχουγγίς. δαρεῦ πο Βιμμα κ ΜΝ άμείας 
Ῥτίαϑ ἐπηροτγίαπι άεγατ οσθηο, ἀς συ ον 
᾿γδίαϑ πγεητίσηςσαι [ςςίτ, οαπὶ Ργεῆεα ἔΔΡα]4- 
τιθητουπι τηοτηοτίαπι ἴλςοείοῖ. Οτοα ςοπν 
σεεξαίςηείρι5 ας δείρίοηί ΝΜ] Δ ΠΠ ΠΠΠΡι15, 

4 πέπιο χτοπλ 



τε: 

πειὸ γῷ Οὐ πόπτοταῖα αἰ σηδπι, στα ἃ δ οἱ 
Ρίοπείητειγοφατγεῖαν, γείογγο Ροτυίτ πος ἠε 
Βευιιδηηία,πεῳ ἀς Ναιδοπεπεαας ἐς ΟοΥδί 
ἴοπε, Πα: οπτπίαππι ἐο ἐπ τγα ζει αὐἰοίιππι σεΐ εν 
Ῥειτίπτα ἔσεταπε, Τ στα ἀπ  Ργτῃ ας πτοπείν 
εἰ αὐἵας εἴς, Ν τδ5 εἰξ δαποηιι ΝΜ] εἀ οἱ απ, 
αὐ Οςοαπᾶ πεγρεηδβ. ἑπτεῦ Δ ηυίτα 5 πιαχί- 
τὰ σχ ρας αὐεηοία,ε ἀρτοὸ τοπἱνεχ ΠΗ ἃ. 
Πητοηίδπι ςαρταη8, εἰ απί5 ἔχιν υς {ξετεΠ 5, 
Ἡοείη Ιοςο δῖε ηιι εἰς ίῃ ΝΑ ρομ ΠΠΠῚ 
τούς, ΠΠππιτπὶ εἴ ςίεπ5 δύ ἥπατα (4ΠΠἰπ, ἐο- 
ἄξειν ψυο {Π|Πποοσποιπίης. ϑίπαι πσης Πα ζε 

σπουδωέες, 1 αΥσο!Π ἀρ ᾳυο5 εἤ αἰ οη ἀξ δυτ (τη πι 
σα Δ εβ αι. ἵπτεῦ οπγηεἰς {πἀίαπι εξ, Ἐ ἰσγοδίδθ 5 ἐπίπι 
γἱ ράϊπις ραυ!υἱσαν ἀς [οΠΠ5, δα πιάτα πε ηίιγαπι σεις 

φγ αι [- {γε αὐτί τερ γί πτατγ,ρατιτα ἰητεγάαπνρυγσα- 
μρά τίοηίβ Τη ἀϊσεηίες,, ἐπ γε ητι5 αατεαι ἔταΐττα 

δί οἱεδιῆα:, πα πλάσπιμη Βαθεητεβ ορίῃςί, 
σαι. [ητεείου αὐτίεηλ, ὃδί ποηταηα (εἴ {π|5 εἰς ἰὅ, 
σέρταϊοπιίον ἵΝααν δά Ργγεπεπ Οσησεπα- 
ται δυποάο εἰξ, αδί ορρίάυμι ᾿υράἀππᾶ, 
δι Οπείίοταπι δασος κα δά ροϊαπ παι ον 
Ριίπια. Βομα εἰξ οτίαπν Ρίαυ(οίοτπι ΔΠιτὰ, 
ἴπτει (Παγαατηᾶπι πεγὸ ὃ Ευἱσειίπ αὐίαςεπε 
σεπτεος σασ ήδη Δ αιπταῃβ.. Εἰαί αὖ ὶ πο 4. 
ἢο ἐποοδηῖς5, Ῥοί᾽ αυος ψ ε"αἱ αἰ φυληάο 
Δυαεγηίβ σοπταίχτί, ας {δ {{ρ615 Δα νί 
Πεδίας Ἀταετηί εἰ 1 επτοτῇτίςοβ. δ Ρείγοςσ 
τῇ, ρο ποϑ αυις ἱΝιτομείσες, δ (λα τοί, δέ 
Βιτυτίσες, φαί Οὐδέ παπουρᾶταν. δα Ο εαν 
αὐπὶποτὸ ἐρεύζλητεβ ϑαηίοηίίαῃι δι Ριῶο- 
πεβ: ἱ αυίάδ(υς ἀἰχίπγ5) (Ἰλταπηηος ἀσςοΐα, 
αἰ αὐτὸ Γἱσετίδ, ἐ Παῖεηί ααεξ ἃ (ΤάΡα 5, 
ἘΠ πο τε, τοτος ργοχίηγί, ἰη Ρειγοςοτῆβ ἐν 
σίταν, δ Ουδί5 Βιταγίσίθας, εγγατίς ἐπ ορρίς 
ἀἰ5 απι ρτίςς, πη (ὐαδυτοίβ πογὸ Πηϊβοίηος, 
[πὰ μαϊεηίς δατεπι ἀὐρεητατίος αἱροηξαττοδ, 
πεςποη δέ (παρα! οης 5. Εἰδ τετο δύ ρἱ ἐγ 
απὸ ἃ φυϊταποταπι [ἐ οπιδηί ἐπ5 ἰατῇ τεσ αε- 
ταητ, ἤςυς δί Δ᾽υίς 5 δέ Οσπιςεηίβ. Ατυεγηΐ 

Πάα τι (πρεγ 1 ἰρετί Πεί πιεῖγορ οἰίη ᾿Νοπιοίσπι Πι- 
κεανρογία; Ῥετάταπε ρο ταπι μα δοης ΕἸίς ρέπες  ςπις, 
κμὰις ἰοεῖρᾳ ἈΑπαι συαοά (αγπυῖσαι εππρογίσαι οἴ, ί- 
διἰαίογιια. ἴατ αὐ τηεάίαπι παυίσατίοπεηι Παἰδίταταπη, 

Παϊίτῷ ἰη Οςεαπιαι, Βυ [Ἐπί πογὸ το ροστίς ἂν 
πετηΐ ἱπσεηβ οχῃίδεης ἐπα ςίαπι, απο ἃ τες 
ααεητία αἀποιία5 ᾿λοηγαποϑ δε 1 σείεγασηι: 
φηῖοα ΄υίάειῃ πα! Π 55. Ὁ εΠ]ατογασι ἀποεη, 
εἰς, ἀείπάε ἀμπρ|ςατί5, ΤΟ ἐπίτῃ σοητγα ἀΐαα 
Οπίγσαν γα {ΠΡ 15 ουπιὶ Ν᾽ ἐγείη σεζοτίσε ρος 
απ ςδηνίογαητ. σπῈ ρτία5 Δα πεγίας ΓΜ αχί, 
ταιιπι ὦ σαν! Δη, εἰ [οπιίτα Δ ἐπ θα ΠῚ, 
εἴίαπι ς ς Ὠομπιίημπι πα 05 ςοηβίχίςηῖς 

κω χρυδόας 
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ΦΤΙΆΛΙΛΒΟΝΟΙ9 ΟσΦἘἙ Ὁ ΘᾺ Α͂ΡΡ Η. 

δῥωταβεὶς «ὑοῦ τόϊ σκκππίων Ὁ’ σαὶ φὶ βο5 
τανικῆς, οὐσὲ Τὴν εκναρξῶν Θ΄. οὐδὲ ἣν ἐκ 
ποριδηλών, από ἧσαν αβιφτζι στόλεις τ 
ταύτας. πουθξας δ᾽ εϑάῤῥησε ψ δύσι να πὸ 
σαῦπα. ἣν ἢ σαν πόνων πόλις ὅδ μεδιολαι» 
ον ἴςι σ᾽ ἡ μϑὺ “Ζρωκεανῖτις δὲν ἀτουϊτωνῶρμ 
ἀμμωσῖης ἡ πλείϑη κοὰ λεσῆν »πέγχῳ βέφου 

σα, Οῖς σ᾽ ἄλλοις καρποῖς ἀφορωτόβμα οὐτοιῦ 
θά σ᾽ ὄξ» κοὰ ὁ κολστος ὃ στοιῶν ὧὸν ἰῶμορμ 

“πὼς ἂν γν τῆ ναρξωνίτιδὲ σπταραλίᾳ γαλᾷς 
σικὸν κόλπον, δμώνυμ ἐκείνῳ κρὰ αὐτός. 
ἔχουσι δὲ ταρβελλοι τον κύλπομ, στα β οἷς ἐἰσῇ 
σὰ χεύσειᾳ, αὐου σἹαεότο τοὶ στον τωρ. οὐ γαῖ 
δόβροις δρυχθέᾶσιν ἀϑὲ μικρὸν εὑοίσποντῇ κοὰξ 
χειροπληθέϊς χρυσίρ πελκσιν, ἐδ) ὅτε μικρᾶς 
ἀ᾿ καβαρσεως δεόμθυας, Ὁ ὃ λοιστὸν ψῆγμα 
δδηι κοὰ βῶλοι, νὸ αὖ τοὰ κα γασίοαν ὃ στον 
λίω ἐχουσαιοὴ δὲ μεσόγαι Ὁ κοὰ ὀρεινὴ, βελ, 
“ἴω γίι ἔχει. πεὼς μὴν τῇ πυείωμ, τίὼ τῶν 
κονουγνων ὅδ᾽ συγκλείσϊωψ, γὐ ἃ σπτόλις λούγο 
δδαυ Ὁ’, κρὰ τὰ δὴν ὀνασιῶμ ϑόδμε;, κάλλισω 
“πτοτιμωτάσου σία τί’. καλὴ σὲ κοὰ ἡ τῶν 

ψαυσκιῶν, τὰ δὲ μετα ξὺ τόν γαροαυᾷ κοὰ 
στό λάγηρος ἐθν», τὰ στσκειμᾶνα τοῖς ἀκουΐ 
ανοῖς ὄὴψ., ἐλουοὶ μὴν ἀξ "πὸ ῥοσϊανοῦ τίὼ 
αὐχίω ἐχοντόν, οὐκλλάϊοι δὲ μετὰ τούτους, Ὁ 
οἱ τεοσωρίζον:Ὁ “τότε αὖον δβνοῖς, ναῦ δὲ πάπ 
σοντοι καῦ ἑαυτούς, ἐτα ἀλουδβνοὶ τὺ λεμὸ 
θρίκδυ, κοὺ ποτ βοκοριοι. πρὸς σὲ τούτοις, νιτῦ 
ὀξοιγόῦ", κοὰ κασοῦρκοι."ὁ Εἰπουρῖγσῖν, οἱ κοῦ 
ἔοι καλούμβνοι. πὼς σὲ ἴορ᾽ ὠκεανῷ, σωαντο- 
νοί τε κϑὰ “πίκῶνσι»" οἱ μὴν Ὅρϊ γαροιυᾷ στοῦ 
ροικραῦτες, ὡς ἐέστομϑιν͵ οἱ σὲ Ὥρ᾽" λάγπρμι ῥου 
τίωοι σὲ κοὰ γαξάλεις πὰ ναρβωνέπιδι σλησ 

σιαζζουσι. ταρε μδν οιὖν ἡοῖς πσοτηροκορίοις, σε 
σϊηιρουργία ὄδιννἀΞξα, κρὰ τοῖς κούξοις βιζῴ 
ριξε" σειρὰ δὲ τοῖς καδθυρκοῖς, λινουργία στοῦ 
εα δὲ τοῖς ῥουτενοῖς, αὐγνοια.ἐχουσὶ σ᾽ αὖ. 
γύρια κοὰ οἱ γαξαλέις, σεσϊώκασι δὲ λα τίνε 
ον οἱ ῥομαῖοι, κοὶς ἣν ἀκουϊτανὼν τισὶ καϑτά 
“τόρ αὐσκίοις κοὰ κωμουφύαες . αου ἄγοι δὲ 
σ)ρωυτῇ μδν ἀδὲ Ὧεἶ λάγηθε. μνπούπτολις σὴ 
αὐδὴν ὄξηι νεμωοσὸς» δ τῷ πτοταμῷ κειμδύηο 
ῥνὲὶς σ᾽ οὗν Θ' παῤ ἀκμίωᾳχθον τὸ δῇ καρο 
νοιὦ δὴν ἐμτπτορέίον. ψΦ] μέσου στῶν “ξυ πλοιῦ 
σιυμοικούμϑ), ἐκβάλλει πρὸς ὃν ὠκεανὸν, Φὰ 
δαυάμεως ὃ Φὶ πρότόρον αῤδόβνοι, μέγα τὰκ 
μήριου ἰδ χουν ἃ πολλάκις πολεμῆσαιπρος 
εὖὺ ῥωμαέσς ποῖα Ν παυριάσιν ἔποσι, τάλι 
δὲ διπλασιαις" ποσαύτοιις γ) πρὸς καίσαρᾷ 
Σ ϑεὸρ δικγωνι! σουνηπγμετὰ δόρκιγυ ετόριγοςο 
πρότόδομ 5 νὸ εἴκοσι πρὸς μάξιμον Ὑ αἐμιλιᾳ 
νὸψγνὴ πρὸς δυμωτιου σ᾽ ὡσαύτως ἠνοβαρθοψ: 

προ 
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στο μδν ὃν καίσαρα πτόρί τε γόργονθίαν “πὸ 
λιν δῥαῤαόδνων, φ᾽ ὑψηλοῦ δροέ καιμοίων 
σιωΐφασαν οἱ ἀγῶνσυ, δ ἃς ἰων ὃ οὐδῥκιγγε 
σωριξενὸ ὃ πτόβι ἰλλασίαν πόλι μαυδιξδλων, 

ἔθνους ὁμύρο τοῖς αὐ ουόβνοις, Κοὰ ταὐτίω ἐφ 

ὑψηλοῦ λόφου κειμλψίιυ, πόδιεχομθ ίω σὺ 
ὕρεσι κοὶ πτοσιαμοῖς σίυσιψ. ον “ἑάλω ὃ ἡγι 

μώριπκρὰ ὃ πτόλεμ' τέλος Ἐσζειπτρὸς δὲ μάξι 
μον αἰμιλιανὸν {ξ] τὼ συμξολίω τό σῖσαΣ 
οῦς κρὰ τό ῥοσϊανοῦ καθ᾽ ἰμἡ κοὰ Ὁ κέμρδνου 
ὔρΘ- πλησιάζει Τ᾽ ῥοσϊανῷ, πρὸς σὲ σὺ μή τὶ 
οὐ καιτωτόβω τι. ἢ] τίὼ συμβολίω πόϊ τε 

σουλγα»νὺ τό! ῥοσϊανοῦ, διέτειναν σὲ τίὼ αῇ 
χίὼ οἱ αξουόβνοι μέχρι ναρξῶν Θ΄ ( τὴν ρῶν 

φὶ μαοσαλιώτισος. ἐκράτουν ὃ κρὰ Τὴν μέλχρί 
“πυρίινης ἐθνῶν, κοὰ μὲχρ! ὠκεανῇ κοὰ ῥίώου, 
βίῆου δὲ πρὸς ὧν μάξιμον κοὰ ὃν σδμήπιομ 
“πολεμήσαντος ὃ στιτὴρ λουό)ι", το ὕον 
«πλοῦτον λέγυται (ἢ ρυφίω) διενεγκεῖν, ὥς 
σε ποῦς ἐπίσίειξιν πτοιούμϑν(: τοῖς Οάλοις 
Φισύποοίας, ἐπ᾿ ἀπίωης φόβεδαι οὔκ ς- 
δέου χυσοῦ νόμισμα, οὶ αῤγύρο, σισυρο πκίς» 

κᾶσε ασέρων, ὥςτε συλλέγειν ἐκένους ὦκο" 
λουθοαῦτας. μετὰ δὲ τὼ ἀκονϊτανίω μόῤι, 
σία, κοὶ; τἰὼ ναρξωνῖσιμ, ἡ ἐφεξῆς ὅθι, μέχρι 
πὸ ῥίων γστντος, τ πτόὶ λεγηρθ: “ποταμοῦ 

κοὶὰ τό! ῥοσϊανοῦ . καί᾿ οὐ σιιυάτῆει πρὸς Ὁ 
λούγοναυομ, ἀρ φὶ παγῆς κατενεχθεὶς ὃ δον, 

σἹανός. ταύτεις δὲ φὶ χώρας τὰ μὴν ἄνω μόρᾳ 
“πὰ πρὸς ταῖς πηγαῖς ἐν πτοταμῶμ, πόντε ῥὴὰ 
νου κοὶ τό ῥοσϊανοῦ, μέσχι μέσων σγεσῦντι δὴν 
“σεδίων το τρὶ λουγόδαύῳ τίτακταὶ, τὰ 
σὲ λοιπαὶ κοὰ “Ῥωκεανιτικαὶ, τσ ἄλλῃ πέτα 
κτού μόβέδε, ἰὼ ἰσλίως βὲλγσῦ" πεωσνέμυσιμ, 
ἁμᾷς δὲ κοινό πόλου πὰ καθ᾽ Ἑκα 5 σϊελώσο. 
μϑν. αὐ μδὸ στη τὸ λούγσνασου, ἰκίισμβύου 
“συὸ λόφῳ 5] τίὼ συμβολίω πότε ἄβάρος 
“ποταμοῦ τὸ τό! ῥοσϊανδρκκατέχουσι ῥωμαΐζοι, 
δύανσ)οε: δὲ μάλιστ δ ἄλλων πλίω ναρξῶ- 
νΘ΄.κοὰ γαὺ ἐμτπτορείῳ χρῶν τοῖι, Κοὰ Ὁ νόμι- 

σμα χειραηουσιυ γὐτοῦϑτι, τό, τε αῤγυρομῦ 
κρὰ τὸ νυύυῦ οἱ δῷ ῥωμαξωμὴ γομονσῦ", τό, 
σε ἱδδὸν Ὁ αὐασϊειχθφν «τσ στοίντων κοινῇ 
ἣν γαλατῶμ, καίσαρι ζρο σεθαςῷ, ττρὸ ταύ 
χης ἵσλουτοι φὶ πόλεως, ἀϑὲ τῇ συμξολῇ τῳ 

“ποταμῶν. ἐσ: σὲ βωμὸς ἀξιόλογθ’ ὥλγρα» 

φίωίχων τιν εὐνῶν ξ΄ σου αΡιθμὸμ 7 κοὰ εἶπ. 

νότ' τούτων ἱκώςου μία. κοὰ ἄλλ Θ’ μέγας. 

“πθκάθεται δὲ “τόι ἐήνους “τό σαεγοσιρωμ 
ἡ πόλις αὕτη, ἐκειμδᾳ μεταξὺ πὸ ῥοσϊανοῦ 
κοὰ πόϊ ὅυύξιΘ-. τὰ σ᾽ ἑξῆς ἔθνη πὰ συ», 
τείνοντα πρὸς πὸν ῥίιῶομ, πὰ μὴν «πὸ πόδι 
οδύξιΘ’ ὁρίζεται, τὰ σῖ᾽ ἱυὸ τόϊ αῥαρ 
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Οὐοπία Οπίαλεπι αυ{42 εἰγέα (Ἰεγσουᾶ Ατν 
ὉΕΙ ΠΟΥ ΠῚ πτΒ ἐΠΊ,{Π εχ Ὁ πιότε {Πα π|,ςο]- 
ἰαταση Εἰ ρυε! απ. Ροίοα Ν᾽ εὐοίπσετοτίχ ος» 
εσαττίτ, ε ραρσηα δα ἡ ΔΙ, ΜΙ απ αἰ ιΠοταπι 

πὶ (ΠΊ{Ππγί Ἰοσδίιτηι εἰς τὐπήα]ό; εἰπσοητί- 
ῬῸ5 πιοητίθι5 δί Πππῆς ἀποθι5, Νδίτεα- 
εἐἷο ἐη ροτείξαζειι ἱπιρετατοῖς, Ππίζατα οἰ Β εἰ 
[σπὶ.ἃ ἀπ εὐα5 πμαχίαγα ἃ ἐπ Πα πῇ αὐὲ ςοπν 
Πιδατᾶ εἴ, αδί φοίτα εἰ κα Τίί(ατίς ἃ πο α 
τί, αὐί (ὐππιπηςοηί εἰ πηοῆτες ᾿ἐ Ποάδλπο ρίο 
Ρίι5 ἀςςοἀιπὶ, Αταςτὸ δάπιεγίυς Γλοιηίτίιπι 
ἄάϊνας α ἰπ[οτίοτα. αθί ϑυ]σα ΒΕ Ποδαπυςίς 
ζοπιπηςοηταν, (ὑπ τοι πη πα αι σοποπὶ ἢν 
πεϑῷ Μαίβ]ίο, Αστπεγπούίπι ργορασαθατζιπὶ 
ἱπηροτίαπη» (δ ασαγαπτῷ ἱτοπι αἰ Δ Ρ τε 
ΠαΟβ ΠΊΟΠΓΟ5 σεητοβ,86 (ςεαπιπη, ας πε 
Ππαη. Βέττο, σαί τα Μαχίπιο ὃ ΤΠ ουίείο δεῖ 
Τἰροτααίο, ρατεῦ ξαίτ [πότίβ, αὶ τἀπείς ορίβ. 
δ ἰδατιτία ἐχοο! ππ|| πος] εγατιβ εἴ τ σαπὶ ἃ- 
[ἰαυαπο ἔπη] ατίθτιβ ἔα σα] τάττῃ οἰ εητατίο 
ποπΊξςεγεῖ, σαττι ποζξι5 ρεΥ σατηριπι, Πα πὶ 
ὨΊΟ5 ΔΌΓΟΟ5 δ αὐσεητεῦβ, Πας δ ΠΠπῸ αἱρεῖ 
σεγοῦαοϑ (ςζέαητες {ΠΠ ςοΠ σούοης Ροίὶ Α. 
αιταηίςᾷ πογὸ ρατίειη δ. ΝΑγΒοποπίςπι,α]ία 
ἀείηςορ5 εἴἴ,20 Τἴσετς Πιμιίο ἃς ἐπούδπο, 
υἵφ δ4 Κα Βεπαπι. Εὸ ἀεἴατιι ἃ (Ὀπτο λα 1 τσ 
ἀσπιπι, Σ ποάδπαϑ Γ ἰσογί ςοηίππσίταν. Εν 
{5 αὐτεπΊ Γεσίοηίβ ραττεβ ἀρετῆς δά [ὲ Πεηΐ 
ας ποάαηϊί οπέεβ, πἴσιις δα πηεάίιπι ἤει 
ςαπιρογαπι δ᾿ πσάυπεηίαπι ἀϊτίοπί δά αττας 
{ππτὶ ΚΕ ΕἸ αα τεγὸ δ σῦρε δα Οὐ ελπιιπι τπεῖ- 
σαπηε, αἰτετ αὐ άππιηταν ραττίσιο, Πλπ πος 
Ἰαπτ Βεῖσος. ἵΝοβ δαζεπι [Πσι]ὰ σΟπΊΠί πηᾶ2 
σίβ ἐεχρο[τίοπε ἀεοϊατγαϊίπηις., Γυσάππαπί 
ἰσίταγίπ ςοΙ]ε σοπαϊίτα, δὲ Αγαγ ἀπιηί5 ἐ ΠοΣ 
ἄδῃο ςοπηπλί(ςετιιτ, δὲ Οπηα ΠΟ τε π εειτ ἱπτρ εν 
τίο. Δ πιρ!οτί σὸς Γαρτα το]! 145, ἐχοερτα 
ἴΝαγθοης, οἰπίτατες Πογεῖ αυἱγούαι ογαίπε. 
ἵνδπι δζ υἱπ τππα στο οἰ {1118 ἐπτροτίιππι. ΝἼο- 
ποῖαι ἀσοΠτεαπὶαῖς Δυγεδιη, 6 η Ιοςο 
πγδηί Πρ παης ἄπς65.1 ἐπηρ πὶ ετίαπι α πη! 
το 5 (1Ὰ}} 5 σοπιπταπί ἀσΠ σηατιτηη ἱπιρεηα 
{(., δ Δαραυίίο κι τί ἀϊςατιπ,απῖς ἤδης ατ7 
Ῥεῖ καἀϊπολτυτ εἰξ, αδί Παυυίογαι ε{᾿ τος 
το. Δαείξ δ δἵὰ ἀἰρηπίτγαγί οχίπιίος σοητίς 
1, ΣΧ παπηοτο {πίςγίρτειαι Πα 6 Π5 τἰτα {1π|; 
ἐαταπι {προ ]!αγιιπι ἐζαζιτὰ 1Π8,,4]{α {αἱ πᾶς 
ίπσοη5 ἰοςατα οἱδ ἀγα. Ε]Δης πγθεπι σεητί 85) 
σο[ἀποτιππι ργϑ4ετε σοηίδί, αιιοε ἐπ ἐ πο. 
ααπηί δέ Πυθία 5 Παιίογ πιςαϊο αςετ, Ἰὲ εἰ ύ, 
΄υᾳ ἀεῃίπο σετεβ,πεγσεητζεβ δα [ἐ πεηῦ,ρατ, 
τίηι καὶ ΠΣ Ρί4ε,ραττίπι αἱ ἄτατς αἰ ςεγπιιητιτ, 

4 2 Ηί9 

ε ΑἸεχί απὸ 

σεπιίς ὁρρίάυπι, Δυπογπίβ Πηϊτίππα:. πος ετίν δι ἀφιδίοτᾷ 

ἈΙαγα 



184. ΣΊΒΞΒΑΒΟΝΙ-"ς 

ἘΠΙς παηρ(αείπροεί5 ἀἰξξιτπι οΠ) ἀππα5 αὉ 
αἰρίδιϑ ἀοἸατί, ἀείπάς σππτηιίη αἰ πειη ςσΠπ 
φηῖεβ. ἀεἰααπευτίη ποαάαηᾷ, ΑΙτεν εἢ Πὰν 
τ 15..Ππιέτοῖ ἐπ αἱ ρίθ 5 οὐεᾶ Πα π5, ϑεσια 
παποπιίης. ΕΓ υἱε αατίη Οςεδηᾶ, ραγα εἶα (ς 
βαταῖαβ ἃ ἐπεηο αἰ απεία,ρετ εἰ ἀρρεῖ, 
ἰατίοηί5 σερίεπῃ, Ρ οτίεητς συίάετα ᾿ἐ Πεπὸ 
Ριορίπησίον,αΡ οσςαίι πεγὸ Ατατί. ὥυο εχ 
ἴοςο ριε απεί(βίπγα πε] γιατ ςατηίτητι (αἰ (ν 
τιεηταεία ᾿ἐ οπτᾶπὶ ἀερογίαηταζ, [πτοῖ [0 ὲ- 
«επιαίῳ Δτατίη Εὐποσῖ σεπβ π μα ίταξ οΡ- 
Ρίάππι ροπο5 Αταγίη (ΡΥ Πίμασι μα ρεητί, 
ατςοπιῷ Βιίδιαόνεαι, (χτεγὰπι Εά4αι κ οπτὰ, 
Ἠΐ5 (εἰς ςοπίαπουίηίτατε ςοπίσηίο5 αἰ εγῦτ, 
Ρυίπνίῷ εἰπ τεσίοηίβ ποπγίπε5 ἰπ εογᾶ ΔΠ|ΐ“ 
«ἰτίαπη, ο οἰετατεπι σοπαεπεγαηῖ, 1 τδη5 Δ" 
κατίῃ ἀοιηίο α επεηῖ δεσαδηί, δύ κα οπιδηί5 
δι Ἐδυίς ἀπάσπι ἀπεγίλμτες, χαί (Τευ πιδη 5 
[αρίυ5 δά πιατεδαπεεογαπι ίῃ [τα] ᾿πὶίπιρε 
ταϑ αἰ απε οδυγῷ ποι πιεάίοςις οἰξεην 
κα απτ,αάεὸ α{1}Π{8 σοπιπιτηίτεν χψαίάειη ἐπὶ» 
βαΐχτί εογατι υἱγο5 αι ΡΒ ςατεης, ἀεΠ ἐπε 5 
δὐτεῖι 4 πιίαπεύςητῖ, ἃ ἀπετίας Εάποβ. δύ ας 
ἔλπέςδυία, δύ Πυπιίηίβ ςοπτεητίο (αἰ ολοἰεία5 
δαχίτ, αο αὶ σεπίσαι υτγάπῷ αἀἰτίπγίε, αιτο ΗΕ. 
Ριορτίυμη πεπάέςαι Ατατίη, Πδίῳ τεξείρα!ία 
Ῥεττιίποτε ςοτταῖ, Ε]αοτεγὸ τεπηρείξατε στη ἴα 
Ἰτοιπαπο {υρίαςξε ἱπτρετίο, ἰἀ Πεπο δὐτξίοί 
πιᾶουηηίῇ ρείπιί οοἱατ Ἀ εἰυδιή, χαίροις Παπιί 
Ὠΐβ ογίσο αἱςίπα εἴ πα ΓΙΑ ἀπ Ή}|ὰ πποητε, Ηϊς 
ΑΙρίτππι ρει εἴς, ἃ σαο Δ ἀϊτα5 Πιταίαβ ἐπ σοπ 
ττατίαται ἢ υἱτ, Δ ἐπτογίονξ (ΠΔΠΠ{8,14ς ἐπηρ} 5 
1 εἰ, οἱ ργοχίπγασι ςοηάίτ εἴ (ὐοπηῖ. (εν 
Ηίποίη Ραάυπιςοηπιμπε,άε χαίθι5 ροίζελ ἀ{: 
σον 5. δ᾿ Ποπτ ἥαο τη ρηδ8 ίη ρα 465,14 
συπιρ πιασπαπι οππαίτατ, χαεπὶ (ὐετετί, δ 
Μ παοΙρί ργορίυβ ατείπσαπτ, ΑΙρίποτιμη 
οἱ ετίφ, δ Ῥγδηία!ρίπογαπι ποπηι}:. ΕΠ 5 
Ἰος ᾿ΙοησίταΔίπεπι ας (εχ τ ΠΠέαπι ες, Δ ἢ 
τίυ5 αἴευίτ ΟἸτο ποη ἰΐα εἴ, (εἀ γεζο σὐτία 
Ῥαυΐο ρῖπι5 ἀἰπιί4ίο εἴξ. Ἀπ ἐπίπι ἤ1Ὸ ρτον 
Ῥιεύ αηξέξα5 αὐ ἀίτα, [ατί5 πα εγεπε, ἵΝατη εἴ 
ςεἰειγίπιας εἴτ, το ςίτοα πες ροπεθαδίαποί 
[ίςει, δέ ἃ πιοπείθα5 ἀεππεηβ (πρίπα5., τε] " 
αύυππι ςατίσπηι ροῦ ρίδηα ἀσίς, Ὁ πο΄ πᾶ ἐρίτον 
Ρϑέϊο ρετπιάπεγε ροτῖείε, ςεἰ εν το] τα, 
{{{πρίπα {Π{π| εἰ σπατίο Ισπσοβ πλυ]τος 8ΔΠη- 
ἐιλοῖα5 δα χοτγίμοὶ Εἰ απτεη ἄπο τας οσ 
Πία, ες δεςιτία 5 αί ρ΄ τα ἀΐίσαπε. Πε χαΐσ 
ἄειι {πτὰ] 3, ϑεηυδπα αἰίηιία ρχοίεξο,ποη 
ταπιοη ταπταπζ τε] }τί5 ἀπιίπητ. Ν τείῷ 48 
τοῖα ἴῃ (ἐρτεπιιίοηξ ἂρ δαΐτο [Ια ίξατ, ἐρί5 Ὁ 
οορους Βαταπηία, λπεηο σα ἀεπιριορίμδ, 

ΕΟ 6 ΑΡΗ͂. 

οὗτοι μδν ἕν, ὡς ἐϊρηι τῇ πρότόνου, ποὺ δὴν ἄλ' 
πεωῶν (ξ αὐτοὶ κατονεχθούτου,, ἐπειτ᾽ εἰς γὴ 
ῥάθρον συμπεσόντοι», εἰς ἂν ῥοσϊανὸν κατα 
φόβονπαι. ἄλλ’ σ᾽ ὄδημ ὁμοίως οὐ τοῖς ἄλ- 
πισι πὰς πηγοὶς χων, σηκσανὸς ὄνομα, ῥξωψο 
ῥὲ! σὺ εἰς τὸν ὠκεανὸμ, ἥϑαάλληλος Ὅρδ ῥίωῳ 
οχ νος ὁμωνύμου, σιωυζτήζοντος Τρ! ῥίώῳ 
πὰ πθς ἕω, τὰ σῖ ἐς ταϑανπία Ὅρ᾽ αραρι.ὅ, 
θῳν αἱ κάλλιςτι ταριχείοι δὴν ὑώων κρεῶν εἰς 
πίὼ ῥώμίω καπακομίζονποι. μεταξὺ οαὖ 
«τό συ θ ι΄ κἡ “τό αραρίδ᾽ οἰκεῖ ὦ δῇ ἐσγύωμ 
ἐθν(,πόλιμέχου καξυλλῖνον ὡδὶ Ὅρ᾽ ααρι, 
κοὰ φρούοιον βίξρακτα, οἱ σὲ ἐσδῦοι κοὰ συγ 
γηνες ῥωμαίων ὠνομάζονηΝ. κοὰ πρῶτοι δὴ 

σαύπη πρωσῆλθομ τεὼς τἰὺ Φλλίαν κοὶ συμ 
μαχίαν, πέλαν σὲ τό αραρΘ’ οἰκοῦ σὶψ οἱ σμ 
κουναναὶ, διόφοροι κρὲι τοῖς δωμαίοις ἐκ στολα 
λοῦ γιγονότόν τὸ οἷς ἐσδύοις, ὅτι πῶς γόβα 
μανὸς πεφοσεχώροιιυ “πολλάκις, {}] τὰς Ἐφός 
σδυς αὐδῇ», τὰς δὲ τίὼ ἐπαλίανκοὰ ἐπεοίεί. 
κναυτό γεοῦ τίω τυχούσαν δμύκμῳ, ἀλκὰ 
κοὰ πρινωνοιιῦ τόῖν αὐτοῖς ἐστοίομυ μεγάλος, 
κοὺ; ἀφ ετέμδινοι, μικρᾶς. πτὸς δὲ εὧὺ ἐσλύσον 
κὐὰ σὰ τοῦτα ἦν, ἀλλ᾿ ἐπέτεινε τἰὼ ἐχύραω 
ἡ πόϊ ποταμὲ ὅβις. τὸ δγέιργοντος οὐτόσ, το; 
σόδο ἐθνος ἴδιον ἀξιομῦπ: εἶν τὸν ααρα, Εἢ 
ἑαυ ο᾽ πτῶσήκωμ τὰ γικῶ τέλψ, ναυὲ 

σ᾽ “σαὸ ποῖς ῥωμαίοις ἅσγαντ᾽ ὅξί. πίω οἵ ἀϑὰ 
πῷ ῥίώῳ πρῶτοι ἣν νντίν ἣν οἰκοῦσιμ αὐτο 
ἅπιοι, σπτχρ οἷς εἰσὲμ οἷ, πτηγαὶ τό ποταμοῦ οὗ 
σῷ οἤχόυυελλα ὄρει. ὧν σῖ ὄδῃ μάλ! Θ΄ ἣν ἄλ, 
πεωρ, ὅθῳν τὸ ὃ ἀσϑύας εἰς ταϑανία μόβε βέϊς 
σὰ πρὸς τἰιὼ φύτος κελζοκἑώ νὴ πληροῖ δ λᾷ 
ομον λίμνίω, πρὸς κὶ ἐκζιςπχι τὸ κῶμο, εἶπ᾽ οὐ 
βρύσε εἰς ὃν στάσὺμ συμβαλλε;, σπτόβὶ ὧν ὕς «“ 
ρου ὀβοῦμϑν. κἡ ὃ δίιδ ς᾽) εἰς ἕλη μεγάλα τοῖς 
λίμνίω αὐαχειτῇ μεγάλην. ἧς ἐφάνηοντῇ κορῖδο. 

» 

κόβετοὶ γὼ οὐινσυλύγοι δῇ ἀλπείων τινὲς, κοὺ 
ἣν καδῥαλπόωγ. φησὶ οἱὲ ἡ κῆπος αὐτό, στὰ 
δίων ἑξακισιλίων ἀσίνιδ)". οὐκ ἔσι σε, ἀλν᾽ 
ἐπ δύθειας μλν τό ἡμίίους, ὀλίγον οὖν ασόβ- 
(άλλοι οῖς δὲ σκολιώμασι νὸ χίλιοι πεῶοεθοά 
σις, ἱκωνῶς οὖ ἔχριψν" ἡ γ)) ὀξύς δ), οἷος “τό. 
σο δὲ νὸ σϊυσγεφύρωτ᾽’, τὴ σΐᾳ τοεδίων ὕ» 
σῆιος φόδετῷ καταβὰς ἀὴὸ Ζ ὁρῶμ σολοιστομο 
πῶς ὃν οἷόμ τε μλύειν ὀξεὺ νὴ βέαεομ, ἐ τῷ ὅς 
σηιασμῷ σεῶσ σϑίαμᾶν τὸ σκολιόταπος πολι 

λαὰρνὸ μακρώς, φησὶ ὃ τὸ δέσομου Εἶν, μεμψέ 
μᾶνος εἷῦ πλέω λέγοντας, ἐγκυκλοιῦεῦ ΓΤ] 

σή ἂνς χῶραν παῖς σκολιότησι κὺ οὗτος ὃ σᾷ 
τουανας ὃ Ὁσαύτίω. ἀμφότόλοι ὃ ῥέσσιῳ ἀϑὴ 
πὰς ἀκα. ἀν Ὑ νοτίων μόρῶμ. πρόκειπῇῷ δ᾽ 
οὐδὲ ἃ ἐρετανική, τό μδὸ ῥίμώσ τὴ ἐγγύθον, Ὁ 

φὐτο ]! 



Το ἸΚΒΖῈ, Ε' 
ὥςτε παθορὰ δ)οὰ “Ὁ καύτιου ,ὅττόρ ὅλη Ὁ ξϑον 
ἄκρομ φὶ νήζου, τόν δὲ σιικονανα μικρὸν ἄπὼ 
“όδω. γὐτοῦσα σὲ νὸ τὸ ναυπήγίον συωεοή(ς 

Σ Ἂο 
σποκαίσαρ ὁ ϑεὸς πλέωμ εἰς τἰὺ βρετανικίω, 
"ό σὲ σικονὐα τὸ πλεόμᾶνουν καυὸ Τὴν ἐκ πτόϊ 
'αβαρΘ’, δεχομβύωμ πὰ φορτία μικρῷ πλίομ 

ὄξτιν, ἢ τὸ πτόϊ λέγει", γὸ τὸ τό γαροαυᾶ. Ὁ 
σὲ αν λουγσναὺσ μέχρι “' σακονανανἢ χιλίωμ 
φασίων ὄδιν ἔλα ἤον, ἢ δεπλάσιομ γούτου, ἀ 
ΤῊ εἰσ ξολῶν Ἵ ῥυσϊαυξ μέλοι λουγοναῦσ φα 

σὶ δὲ τὸ σπολυχρύθυς «ὅν ἐλλουγῆους Ἔν, μη: 
σῖν μϑύ τοι "πον ἀϑὶ λέςόων Ῥαπεῶτα, τὰς 
τ» κίμβοων δύττορίας ἰσῦν τας. ἀφανιδδί ας 
σ᾽ αὐδὴν τὰ σῖυο φύλα ποιῶν ὃν των Κ2] «ρα: 
σείας. ὅμως σ᾽ εἰς δὴν λοιπῶν πύπωμ τὸ δὴν ε- 
“πιγόνων πλῆθος ἐσϊήλωσφν ὃ πρὸς καίσαρά 
σὸν ϑεὸρ πόλει)", οὐ ᾧ πόδὶ τε ηαράκοντα 
μυριάσὲς σωμάτων διεφθαρησαν. οὐὺ σὲ λοι: 
“ποὺς σώζε να μεθῆκον εἰς ὀκπιακιδριλίσυς, ὅ, 
στως μὴ τοῖς γόβλιεανοἷς ὁμόροις οὐσιμ, ὄδημον 
“ἰὼ χῶραν αὐαφῇ. μετὰ σὲ εὐσ ελουκἤισς. σιὶ 

πκονανοὶ τὸ μεσδιομα ποιοὶ, κῶποικοῦσι τὸν ῥῆ 
νου. οὐ οἷς ἰδῆουτοι γόῤμωνικον ἔθνὸς πτόρακω 
θφὐ εκφὶ οἰκείας, τριξόκχοι. οὐ σὲ τοῖς σεκου- 
αὐοῖς σι Τὸ ρ()" οἱουράσι)". διορίζει σ᾽ ἑλοῦ 
πἤϊους,κὺ σικουούας, “ασὲρ ὃν ἣν ἐλουκἤϊωμ 
ποὰ σηκουανων ἐὐυῦοι,, κοὰ λίγγονσῖσ οἰκοῦσι 
“πῶς σϊύσειυ, στρ ὃ δὴν μεδιοματουτῶν, λόῦ 
πρὶ τιρὰ Φὴν λιγγόνωμ αἰ μόβίθ:.τὰ σὲ μεταξὺ 
τῆν, τϑὶ τε λώγαρθ' κοὰ τό σικοναύᾳ ποτα 

μοῦ, πὰ πόδιαν πόϊ ῥοσϊανδ τε νὸ τό αὐάρος, 
δάκατοαι πρὸς αρκῶρν, τοῖς τε ἀλλόδριξι, (ὦ 
ποῖς σπτόβ 2» λούγοναυομ. τού δὴν σ᾽ ἀϑιφανὶ» 
εις τόν ὅδ, Ὁ “ἢ αρουδῥνωμὸ Ὁ Ὁ καρνού την; 
σ; ὧν ἀμφοῖν φύεχθεὶς ὃ λώγπρ, εἰς τὸν ὠκεα- 
νὸν ἔξεισι. ἴχρομα σἵ᾽ ὅδ εἰς “δ δρετανικίω, 
ἀν τἕἐν ποταμῶν Φὶ κελτικῆς» εἴκοσι "ὦ “ στ 

δὲοι, νασὸ γὰρ τίω ἄμπωτιν ἀφ᾽ ἑασόβμας ἀ’ 
᾿ ψαχθούτες, τῇ ὑτόν χέᾳ πόβὶ ὀγσλίιω ὥραν κα 

ποίρουσιν ἐς 'τἰὺ νκίμ, μοχὼ δὲ ὧν μεόδομα 
ποικοὺς τὸ τοιδόιχους» ἡ οικοῦσι Ἂν ῥίωῶςν 
ποισάγροι, τού ὃς τσεστοίτῷ ἢ (σύγμα τὸ 
τὴν ῥωμαίωμνωυὶ, δ Ξρατειγομύ ἣν ον γόρ 
μανικὸν πολέμου, πόρον 3 ῷκοαὺ ονβιοι κα 

ν᾿ {ἢν ᾿ “ Ω] μ τ , 
τὰ (ὄξου τορ πόσπτου . οὐς μετηγαγὴν ἀγριπ’ 

δ 7 3 5 φῦ ἢ ΕΝ “ 
“τας ἑκονχῶο εἰς “ἢ ον Ὡς Ἵ ῥιωσ.βιονάγροις 
5 σιωμκχᾶς νδβοϊοι »ὺ (δῶ γόβμανιπκὸν εθνος- 
σπελδὺ τοῖο; αδνῴσηοι δὴν ἐκβολῶν, ἐφ᾽ ἑκά 
“πόδα πτόϊ πτοσταμὲ κατοικοῦν ταῖν Ἑλψῳ, "ὦ δόρυ 

μοὺς, ὃχ ὑψηλῆς, ἀλλα πυκνῆς ὕληρ ὁ ἀκῶν 
θώσδυς. ΨψΙ Ἰδῶυς σῖ ἱφῇρμυΐ Ουγάμξροι γᾶ 
μανοι. »πρίσις σ᾽ υπόῤκεινορ τὶ ποταμίας Ἰχύ 
σης οἱ σύπθροι πνὠστεγορδυόμῆινοι γιρμανοὶ, 

δι, νι απ νυν. τθς 
δαεὸ υὐ Οαητία εἰπὲ ἱπίυ! αὶ οὐίἐμεαῖε ρυοπιῦ: 
τογίπὶ αἰρείξει. Γ Οπσί(5 διτῶ ραιϊΠἤρει 85ἐν ἡ 
αυλπα. ΗΠος πέίη]οςο ἀΐπυς Οοίαν Βτίϊαη- 
πίαπι Δἀπαιίρατίτιβ ἐπ{6]8, «Ια πὶ σα ἀίῆςΑ. 
τπτ, Βεσύαπος ραοίππι ψαο παι σατίοπί ρα: 
τετ α οπεῖὰ ςαρίεπ 4, εχ ηπὰ Δταιίπρτεαί, 
ταῦ; ραιήο πιίπιϑ οἰξ αὰπι  ἰσοτίβ αὐ (ὥατα 
πῆς. Δ᾽ Γύρσάϊηο αἰτέεπι τίς δα Βεησπαπαπὶ 
(ρᾳκίαπη εἰξ πη}: τὰ“, ἱπστεῆπ Κα Ποπέ 
πεῖὸ υἵχαε πσάππιπι, πίπ 5 ἡ πάπη 58 [απ 
τππτ!πτεγεῖξ. απιὰ εἰς Η εἰ τοετίοβ ρ! τίπιο 4- 
δύπαάατγε αὐτο, ΝΙΒΙ Οπυί ΠΕ 5 ταπις, υ{{|5 (Οὐπὶ 
Ῥτοσασι δου ται ιι5,4 ἃ ἰΙατγοςίηίσπι ςσοππες 
[05. Εἰ χυίραβ συπὶτγεβ παιίοπες εχίεγεῆσ, 
ἄτα ρεύ πε] ἀ εἴ εις ίαης. Β' τε! 8 ταπι αὶ 
Ιοςί5, συᾷία Ργοσπατοσιππ ποτ αὐυ] το; 
ΒΕ Πυπὶ δάπτοετίιβ ἀΐπατη Οαίδτοπι σε πτὰ- 
χίπγέ ἀοοαγαιπε, [ἢ ἃ εἰτείτει Ποπιίπα σΟοΟ 
τα Π|4 ἰπτετίεγπέ, ᾿᾿ ε! πο 5 δα υαΠὲὰ ν 111 
(ΔΙ το 5 οαλτ. πε (Πευπιαπί5 Πηϊτίηγίς ἀείοτ 2 
ται ἀστῷ Ππούεῖ οί ΕεΙ πετίοβ δεχυασηί, ὃ ζ 
ΜΜεαίοπηαδιτίο απεπ πεοΙαήτς, [πη φαΐ. Τιΐ 
Ῥοςςί παιίοης (Τειτπδηί, το ζο παίδ! (0]ο, 
πἐμεποῦ τίαίςςο (ς465 ροίτείιητ. πη ϑεχυᾶ 
πίβ τοτὸ πη εξ Οεπταί 5, ες οςϑεησα 
ποβῷ αἰςετηῶϑ. δυρεῖ Ε]εϊ πετίος, δύ ϑεηιᾶσ 
πδ5,Χ δαί, ΧΙ σοηε5,(ἢ σςοξδίσπι πεῖ 
τε5, Πλδιίτα, Θαρεῖ Με ἀίοπηαίγίςος Γ οςί, δζ 
αυκάαπι ςπσοπαπὶροτείο. [πτεῖ Τρ ετίπ εἰ 
δεσυδηρη Πυιϊίιπι γὰπ8 [ἐ ποαπῦ, αι ἃ- 
τατίη σῦτοβ Δα δερτεπείοπἪαάίαςξε ΔΙΌ το, 
σίδιι5, δι Πιυσάπηί ἱποο ς αἰςίπί. Η τα {{π| 
{ἰτι(5ἰπεί (τὴς Αὐσπεγηί εἰ (αγπατί. ΡεΥ αττοί» 
ἀεἰαίι5 1 ἰσετ λππηΐ5,ίη Οςοαηῦπ εἰηαίε, Δὲ 
(Πα! Παπιίπίρις,.“ {ηΠ||8 Βείταπηίᾷ αἰςεν 
Ὠῦπι εἰξ ας γτεςεπτεῦπι Πα άϊοτῦ, Νδπὶ αι ρεΐ 
πιαί5 τοἤαχαπι ὰ υείρεξα τεξαπή ππειις, ρ62 
{{|4{| 2 οἐϊαιταπι δα Ποίδπι δά ἱπίυϊαπι ΔΡΙ 2 
«ἀπε ΡοΙ Με ἀοπιαίτίςος δυϊξατᾳ Ττίδος- 
«ἢ ο5 . Γγεαί  Πεπο δάϊαςεπέ, ἀρ πος 
Ἰξοπδηί [πηρεταίοτγος σδτγα (Πεγήημαποβ Ὀο ΠΕ 
φείαπία8, Πας τεπηρεἴϊαίε Ροηΐεῆν ς Π! Πςαητ, 
Τοςα ας τταΠ5 ᾿ἐπέπιπι ἱποοίεραπιὶ Μη; 
΄4ιο5 Δ4 ἑητεγίογεπι Κα Ποηΐ τίραπι τγα ἀτιχίς 
Ἀσηρρα, πεείπιπτος. αἰ!άεπι, (πέσ αέ 
Ττευίτοβ {ππίὶ ΪΝεγυῆ, δ Πΐ σύοσαε πατίο 
(:εγπιαηίςα, [Νοιμίβίηγί αὐ ἀτταπταις ἢπς 
τί Πί5 τίραπι Πα ίίλπι ΜΙ επαρί , Πίδ ρεΐ Ρὰ- 
Ια4ε5, δ πΠεπιούὰ Φοπιιβ Γὰητ, πο ργοζογε 
αυίάεπιτπατετίος, [ςξ ἀεηίε ἃ ἀυπηοία. 8ὲ- 
σαπάππι ἴο5 δι σαιηδτί (Ἰεγπιαπί σοηἢΠ ς 
Ηυἱς Παπυίατῇ! τεσίοηϊ τοτί Ππρεζεπιίηεπε 
(Ἰεγπιαηί αἰτοτί,, σο5 ϑυειοβ ἀρρείίαης, 

4 Φ Σ αὐἱ 
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. ααίροιεμπεί δύ πΠοανίπα ἱτεχαξητία, τε! αο 5 
δητεςε! τ: ἃ φαίι15 ααί εἰ ες, (η ἐπτογίογεπι 
παης ἐπεπί ρατίειη σοηξισεγᾶτ, ΔΙῆ σαοφς 
Ῥεῖ αἰ τα ἰοςανροτγεηταῖα ταί τε5 πταπξι θ ΕἾ 10“ 
τασιίπςεη ἀΐα ἐχείρίςητζεβ. (ἐπιρεΥ, οἰτπυρτίπι 
ἐπ ρεγπίςίξ τγα τί Πητιεχ ΤΥςαίτίβ αὔτ δ ἵΝ ον 
ιιῆ5. ϑεποης5 δ ᾿ἐ Πεπηὶ {πᾶ Π οσοαίαιπ Πὰν 
Ὀξι ἀουηίς!α. [πίπρ εὐ δί Ατγορατί,  Ερυτον 
πιε5.Οατοτᾶ Μεηαρή5 Δα πλᾶτε ργοχίηγί πππε 
ἸΜοσίηϊ, ὃ. Β εἰ οδςί δύ Διυδίδηί, ἃ δυείδίον 
πο, ἃ ( αἰετί, υἱφ δα δεηυδησ Δπγηΐ5 ἐχίτ, 
᾿Μοτίπονᾶ ασοῖ ἃ Διγερατουῖ, ὃ ἘΡυγοηῦ, 
διϊΜεπαρίοταπ εἰξ ρον ᾧ Ππιῆ{5. Θγ] 4 επίπι 
εἰἰ ργοςετγαγ ἀγρθογαπ, ρείπιασηᾶ απ ς,κε- 
κύσι παυα πιασπίτπάίης τᾶτα, ααδητᾷ τεγῦ [ςτί 
Ῥϊοτοβτεδάίαετε 6. τ}1Π|} 0. αδτεγηίβ8: ἐπὶ 
πετὸ Διάπεπηᾷ ποςίταητ, δτοδίτα με! οὐστα 
ἐπτρεῖαβ, (ρίποίο5 ἀπαχοτᾶ γα πηθ5 ἱπυίςς τε- 
χῦτοϑ, ἰτγαρτίοπεβ οςοϊ τ, ΠΟ Ή1}1{5 πο. 
εἰς ετἃ χ4}105 ἀεΠ σοητεϑ5,ἴΠ ἰητετίοτα (εἴς ἱρῇ 
ἐχείρίατ, ρεοΐσπαα ραίβίπι πα ίταπι πέπλο 
τ, ρεῖ ραϊυ 68 ετίᾷ φασίαᾷ ραγα5 τεπῦτ ἑη[ 
1.5. ΔΙυπάαητί ἵτας ἐπι τί διιβντατί(ϑέπιὰ πὰ 
δοεδαττεςεριαςυΐα, ατείςοτ δ. πετὸ Ιοςί5 (πη α{- 
εἰοηξ ἔλει!ς τεάφίρεθαηξ. (κτειῦ Πέ5 Δηπί5 ον 
πιηες ἐπίτα ἰ᾿ Πεπ ἰποοξειτε5 ρεγ ρᾶςί5 Οοἰ, 
ζὲοιπαπο οδεάιαι πιρετίο. Οἴτοα Βεαυδηδπι 
Ἐυϊιπαίταηε δ ΡαυΠί, χα ἐπ ἱρίο Παυίο ἐπί] ἃ 
ΒΑΡ ζοθγβειη Γπςοτοςίᾷ, δ Με! αἱ,ες 1 εχὸ 
αἡ, Οὐ εαπο υποίηΐ, διιρεν οατηί5 αὔτ εἴπ {Γ87 

᾿ὅἴας ἑπςοΙας, δ᾿ πηι ἀἰσαίτατε ργςςε ἄτπιε- 
τιορο]πι [αὐἐςοττοτᾶ ἱγεηαεητίεί πᾶ παι 
εἰαίτατξ, αὶ οὐδ 5 δοςίρίξτεβ Διιζίογεβ, οί 
18 ἀϊέϊοβ ρορευοϑ, τεϊίχυδ Βεῖσαγ εξ πατίο 
δα εεφηῦ, ἐ αυΐδ. Ν᾽ επετί ίαηε χαί Δα πεγίαϑ 
Οαίατειι παι}! ςετίαπγίπε σοητεπαετγῆτς. ἢ ἐν 
Ηΐπὶ ἐπτροτίο ἐγετί, ρατατί εγᾶτ (ὐξίατίβ συτίαπι 
ἐπ Βείταπηίᾷ ἱπιειγάρεγε: σαο5 Παπά ἀπ ςα]- 
τεγ(ἀρεγαυίς, Ὁ ατί το[γατίβ αὐα5 πα ΐστι5. 
Ἑοτιπὶ πᾶς πδι165 ρηοτῖ ογαίβίεα πε εγᾶϊ 
εοηξεςὶς, (εἰ περτουται ἐπηρ στ πη (ς ἀεΐαϊα5, 
Ἐλοπιδμὶ πε τε ἐχοίρίεας, ΑΙ ςατίϑ γαἰ5 εαῦ 
Ῥαία ἀΐας! επίς5. ΟΡ πεητογυπι επίπιυίο!εα 
είλτι, εχ αἰποίς ςσοπίατα εγαηζ. ρύο τἀ επείθιι5 
ἥσοῳ οσατεηδβ πιο πἀεγδηζ, [ατὰ πετὸ (αείπης 
ταὐυϊατα, ργούαβ ρυρρεβίῃ ςεἴ 25 ὁ Πσεγπα πιὰ 
τοι, πία5 αστιπ 448 {ΠΠ|15 εἰἘ ςορία.[α ἀὐίεπι 
Ρίορτοῦ πιατίς οϊπατία. το γος τὰ δι Ἄγιιπη 
ἐπηόξυτας {τί ξίπι Ποπ σοηίςγαηξ, [εἀ γαγία5 

χβίαητεϑβ ἀἰπγίκισητ, 4145 ἐπε αἱ σίς ςΟξίρδητ, 
τς ἰίρηα σφ] οὐ 5 ἱπτοῖ τεπλα σα Ππππ| Δ ρ ετί 
Δηταγ. διπτεηίπι αἰ σα παατα Παπιίίογεβ, 
Θπεῖοι5 αὔτ ατί4α οπιμέ ςζατοηδ ρίησυςβίπες 

ΕΟ ΩΒΑΡΉ. ᾿ 
κοὰ διιυάμει κοὰ πλάθει οκφόβοντ δῖ’ Τῶρ 
ἄλλων. ὑφ᾽ ὧν οἱ ὄγελαυνόμνοι» κατεφόν. 
γυ ὡς τίὼ γύτος πόδ ῥῥώου ναυΐ. κοὰ ἄλλοι 
σὲ κατ᾽ ἄλλους τόπους διμυαςδύουσι. κοὰξ 
σ]χσῖεχοντοῖι πὰ ζώπτυρα “τό! πτολέκον τῶβ 
ππρώτωμ ἀεἰ καταλυομθύων . τῶν δὲ πρπου- 
ἴρων κοὰ νεβρίωψ, σένωνδῖ' κοὰ ῥῆμοι πρὸς 
ἑασόῤαν οἰκοῦσιψ. ἐτι σ᾽ ἄπγοε βάτοι κοὰ ἱε- 
βούρωνδι "οἷς μβναπίοις σί᾽ εἰσὶ συυεχεῖς 
ἀϑὲ τῇ ϑκλαα μύρινοι, κοὶ βελλοάποι, κρὶξ 
ἀμξιανοὶ, κοὰ σονεσιῶνσῃ', κοὰ καλίτοι, μὲ. 
»ι φὶ ἐκβολῆς τόν σικοναύα ποταμοῦ. ἐμ. 
φόβᾶς σῇ ὄξι τῇ δὴν μναπίων ἡ τε τῶν μο» 
θινῶν, κοὰ ἡ τῶν ἀτροεβατίωμ, κοὰ τβουρώ» 
νων. ὕλη γαρ ὄξιν ὃχ ὑψηλῶμ σϊρνσδρων, πολ 
λὴ μᾶν, οὐ τοσαύτη σὲ, ὅσίω οἱ συγγραφέϊς 
εἰρήκασι τετρακισχιλίων στι δίων . καλοῦσι 
σ᾽ αὐτί αῤδυυφύναν. κατὰ δὲ σὰς πολεμι» 
κὰς ἐφόσνυς συμπλεκοντόϊ" τὰς δὴν θάμνωμ 
λύγους» βατώσϊεις ὄντας, αὐεφρα ον τὰς 
εἰσόσνυς, ἐστ σῖ᾽ ὅπτου κοὶ σκολοστάς κατε- 
πον. αὐτοὶ δὲ κατίδαυομ εἰς τὰ βάθν στιὰ 
νοίκιοὶ, νεσισῆᾳ ἔχοντ δῖ οὐ ποῖς ἕλεσι, οὐ μὲν 
οαὖ ταῖς ἐπομβρίαις ἀσφαλές σὰς φυγὰς 

ἔχον, γ᾽ σὲ τοῖς αὐχμοῖς ἡλίσκοντο ῥᾳδίως « 
ναυὶ σῖ ἅππαν τόν οἱ γύνὸς ῥίωωου καί ἅσυ- 
χίαν ὄντόσ'» “ππακούουσὶ ῥωμαίων,, ππϑδὶ οἷ 
ὃν σηκουαναν ποταμὸν, εἰσὶ κορὰ οἱ γγκρή: 
σιοι, νῆσον ἔχον τόῖ’ οὐ Ὧρ᾽ ποταμῷ, κοὰ πτό 
λιν λουκο πίον, τοὶ; μέλοι, κοὰ ληξοούϊοι., 
σταρωκεονέτοα οὗτοι. ἀξιολογώτατον' σἡ 
ὄδιν εὔν Ὁ’ δ᾽ ταύτα, ῥῆμοι, κοὰ ἡ μπτρό- 
σολις αὐτῶρ σδυρικόρτορα. μαϊλισὰ σιωοι» 

κῶτοε κοὰ οἴέχετοι ποὺς ἣν» ῥωμαίων ἡγ- 

μόνας. μετὰ δὲ τὰ λεχίοντα ἔθνη, τὰ λοιπὰ 
βελγῶρυ ὄξιψν τόνε, δῇ" στχρωκεανυτῶμ, ὧρ 
οὐφνειθε μὲν εἰσὶν οἱ ναυμαχήσων τόν πες 
καίσαρα, ἕτοιμοι γοῦ ἦσαν κωλύειν τὸν εἰς 
τἰὼ βριτανικίὼ πλοῦ, χργώμανοι Ὅρ᾽ ἐμ, 
σπορίῳ. κατρναυμάχησε σὲ ῥαδίως, οὐκὲμε 
βόλοις χρώμᾶνΘ“. ἰω γαῦ παχΐα τὰ ξύλα, 
ἀλλ᾽ αὐέμῳ φόλομβύωμ ἐτο᾿ οὐπὸν » κατία 
ασὼμ οἱ ῥωμαῖοι τὰ ἵσια δδρυσ]οεσπάνοις . ἰω 
γὼ σκύτινα, ἦα «ἰὼ βίαν δ αὐεμωγν. ἀλύ» 

σεις σϊ ὑτεινομ αὐτὰ κάλων. πλατύπυγα δὲ 
στοιοῦσι, κοὰ ὑψήπρυμνα ΕΟ ὑψόπρωρα οἵ 
σὰς ἀμπώτεις, δουΐνης ὕλης, ἧς ὄδεν δύπτοα 
ρία. διόπτόβρ οὐ σωυάγουσι τὰς ἁρμονίας τῶμ 
σανίσϊων. ἀλλ᾽ ἀῤεώματα καταλείπουσι 
ταῦτα σὲ βούοις δεινά ἤουσι, τό μὴ κατὰ 
σἀονεωλκίας καπυροῦ οι τί ὕλίω, Ὦνον 
“ιζομλύίω, τό μὲν βρύου νοπιωτόβου ὄντ. 
σῇ φύσει; τῇς σὲ σ)ονὸ» ξυρὰς κοὰ ἀλιποῦρ, 

“ονϑυς 
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Ἀύθθυς οἵμαε οὖὸ οὐφνεοξὸ οἰκισὰς ἄναι» ἣν) 
χατὰ τὸ ρίων. κοὰ γοὺ οἱ ἄγλοι παντοῦ 

ἀχεδονηρι οἱ οὐ τῇ ἰπαλίᾳ κελθοι μετανεση 

δαν ἐπι φὶ σαὶο ἣν ἄλπεωμ γῆς, καϑάστόβ 
κοὰ οἱ βίοι κοὶς οἱ σψίων δι. σα δὲ τίὼ ὅμωνυ- 
μίαν παφλαγόνας φασὶν αὐπούς. λέγω σ 
οὐκ ἰσχυριζομᾶν Θ΄, ἀρκεῖ γαρ πτόβι ἣν ποιοῦ 

ὅσων Ὁ εἰκός, οὐθονε οἱ σίσμιοι σί εἰσιν ονς τι 
μείους ὀνομάζει πυθξας, ἐπί τιν" “τῶπεήω; 
κηχοίκαυῶς ἄκρας, εἰς ὸν ὠκεανὸμ οἰκοαξν 
“οῖν. οὐκ ἀδὶ »οῦ27 ν σὲ ἐφ᾽ οὖν ἐκένος ἔχειν 
φασὶ, κοὰ οἱ πιςδύσαντοῦ' ἐκείνῳ, δὴν δὲ με’ 
χαξὺ ἐθνῶν τόν τε σηκοαύα κοὶς τόϊ λειγμρῦς» 
οἱ μὴν «οἷς συκονανοῖς, οἱ σὲ τοῖς ἀῤουόβνοις 
Ὁμοροῦσι. “Ὁ ἡ σύμπαν φύλου. ὃ ναῦ γαλικόν 
πειὸ γαλατικον καλοῦσιμ, ἀριμαύιον τε κοὶ 
ϑυιέχον δι, χρὶὶ χαχὺ “πῶς μάχίω, ἄλλως δὲ 

ἁπλοῦ κοὰ οὐ κακοιθδυ', οἵᾳ σὲ ὧδ ὀβεθιν 
δον τόυ μδ,, ἀθρόοι συωίασι πὼς ὧὺ ἀγῶ» 
νας, (ἱ φανόρῶς, κοὰ οὐ μετὰ πόδισκέψεως, 

ὥςτε κοὰ δὐμεταχάθισοι γίνοντοι οἷς κατὰ 
σρατηγξμ ἐθέλουσι. χὰ γαρ ὅτε δρύλετοι καὶς 
ὁπου»νἡ ἐφ᾽ ἐς ἔτυχε προφάσεως, τἴϑοξαύας 
“᾿ς αὐτδυγείμος ἔσχε “πῶς Ὁ κίνδιυομεπλὴν 

Βίας κοὰ τόλμης οὐσὲψεχοντῶς, Ὁ συυαγὼ 
νιζομθινον σπτεραπτειδλ νοι δὲ δυμαρῶς γν δ 
σύασι πρὸς “Ὁ χρήσιμον. ὥς τε κοὶ σταισίειας 
ἅπιῶτικοὰ λογώψιφὶ δὲ βίας, Ὁ μλν εκ δῪ 
σωμώτωμ ὄϊλι μεγάλων ὄντων, Ὁ σῖ ἐκ τόν 

σλθους. συυίασι δὲ κοὰ κα τὰ πλλθθ’ ῥᾳ δὲ 
ὡς οἵα Ὁ ἑπλοαῦ, κοὰ αὐθέκατουν, συυαγα- 
γακτοαῦ τοι: τοῖς ἀδικέει δυκοῦσιυ ἀεὶ ἣν 
σσλησίου, ναδὶ μὴν οαὖ οὐ εἰοϊώμ στοάντοῦ εἰ, 
σὶ δεσνυλωμῆνοι, κοὶ ζῶν τόσ: κατὸὴ τὰ στῶ 
Ξέγματο δὴν ἑλόντων αὐτῆσ ῥωμαίωψ. ἀλλ᾽ 
Ἐκ τ σεγαλαεῶν χρόνων (Φὸ» λαμξανομᾶν τος 
εἰ αὐτῶμ»ἐκ ἣν μεχριναῦ συμξαινόν των στὰ 
ξαὶ τοῖς γόῤμανοῖς νομέμωμ. κοὰ γο σῆφυ- 

σει οὶ; ποῖς πτολιτόύμασιν. ἐμφόβειϊς εἰσιμ 
οὗ οι κοὶ συγλϑνες ἀλλήλοις, δμορόψ τε οἷ, 
ποῦσι κῶραν δὲοοιζομλϑίω Ὅο ῥίώῳ πῦτα" 
βῷ, κρὰ σεχραπλάσια ἔχουσαν πὰ πλέϊστχ, 
αὐκτικωτύδα σί ὄδιυ ἡ γόῤμανία,, κοινομὲ, 
ὕωμ τῶν πε νοτίων μόῤδῶν πὼς τὰ νότια, 

ΝΜ Ξ- Ἂ δι - ΧΤΑΑ ι Ἵ 
καὶ τῶν ἀρεσικῶμ πῶς τὰ ἀρκτικᾷ- σα 

ὧϊῃ σὲ κοὰ πὰς μετανασίάσεις αὐτῶν, ῥᾳ“ 

δζως σπαῤχειν συμβαΐνει, φόδομβύων ἄγε: 
ληοῖουν κοῖς στανορατιᾷ, μᾶλλον οἵ Ἐκ σττζν 
νοικίωμ δ) αερόντωμ, ὅτων τ ἄλλων σσεκε 
βάγλωντοι κρεμήἠδνων.. οἵ τε ῥωμαῖοι, στον 
λὺ ῥζομ τούτους ἐχειρώσαντο, ἢ ποὺς ἴδη 
ἑὰς. κρὰ γαὺ ἤρξαντο πρότόβδον. κοὰ ἐ- 
παύσαντο ὕπόβον ὑκώνοις στολεμοιῶτ δι, 

οΟΥΆΚΤν Ὁ: τ 7 

Ηο5 ἐρο Ν επεῖοϑ εἴτ ορίπου, ἃ συΐϊδς ον 
πετί {π|πὶ σοΙ πιο Α ἀτίατίς π᾿ ςο]οπίαπι 
ἀεσι πητ, Ἰὲ εἰ τητί ἐπίπι ἔεγἐ οπηπεϑ π [τὰ 
{{ (Π4}1{ ὁ Τ ταπία!ρίπα (ΠἍΠ|4 ςοπηπιίρτατῦτ, 
ἤΠευτί Βοή δ ϑεποποβ. Ν εγᾶ ργορτεῦ πο πιέσ 
Πί5 {πηΠ τί πεπι, ῬΑρΡ ΗΑ σοπαϑ5 εἴς ἀτἶᾶι, 
Ηςςαὔτποπ αἤ᾽γπιαπετίπι, ἀς Πυ]115 ἐπίπι σε 
πετία γε θ51ρα [τίς εἴν ςσίεότα, δι{πιῆ ἰπ. 
ἀείαποηπος Ργυιπεδβ “ΓΙ πιίοβ ποπγέπας. ΕΙ 
ΡΙΟςαπηθεπ5 Δα πτοάτπίη (τεῦ ργοπιοῖ 
ἵοσίαπι Παίταητ, ΠΟη τη τα πιεπ, πα τ 

δ υἱΐς δύ 1Π{πὸ (εοατί Πά επιτταάίάετε. Οὐὖς ἴο 
εαπὶδαζεπη πίον Βεσ δ ηδπὶ δ  ἰσοτίη σέπ» 
τε5 τεηςί, ες Θδττίπι δεσαδηΐβ, ραττί πὶ Ατυεε 
πίβ ργορίπααα της, Ν᾽ πίσειία ππεγῸ πατίο, 
ηυλπι παῖς αἴας (ἸΔ] σ στε} (ΠαἸ λείςα που, Εἰοις Ἰοςιοὰ 
παῖ, ΝἸατείς πιάτο, δέ απίπιοτηπὶατάες ἱπηρε’ ἘΠΕ ΕΙΣ 
ται, ςδίεγεπάς ρασπα αἰδογίτατε ἐπὶ ἵστα, ΠΟ ας ι, ὡς. ἈΠ 
4υΐ Ππιρί εχ, δύ πα} ππούιπι πιαἰ ἐσηίταίε ἀξ, “μοῃῃ ροξμ 
σῶς, Εὰ ρτορτεῦί αῖ5 ἐ05 ἐγγίτοτ, αὐ ττη δ. ΡΣ κιάς, 
9645 ρατίτογ πεῖς, Α ροεττί συίάς, πίΠ υ ρτς τρια εεν 
τηςαίτατί. ΜΠ εἶςοηττα ς πιΠίτατε πο! τί δ α5, ἐκέντν ἐᾷ 
πιδη(αοτί ας τι  η]ο5 ἤτπιπτ. Ναπὶ 0 πα τ τα 
τεπιρούς, 8ζ απο πη οςο, αυδέρ εχ οςοδ! ΠΕ, γερ οάμη. 
αυϊίρίατι {Π 05 Ιοςεἰδίεγίς, εος ἐπ ἀ{ογίπη ρ8. κὥσε νὴ εὐμεο 
ταῖοβ παι πο ρύοτεῦ απ εἴ ἀαἀΔοίαπι, 1 ΠΠπ|πὶ ταχεέέρτοι γίρ 
δά ρτα]ία ἔεγεητεβ δαί απιεπιῖ, τ ἐπίπυϊρ εἰ, γνόνται τοῖς 
{υαἱίοπς δά ἀπ , αὐΠ τατί δεῖς σεἀιπε,απάς Ρ τ ἀέρα 
δα (τυαία δ ἀἰςίρ! πᾶ5 ἀπίπιοβ ἀρρ!ςᾶς. ΕΧ ἩῚ με Ὁ: 
ζοΥρούππη αἰ πη σηίτἀΐης, ἱρία υἱς ἰΠ εξ, ρει ης: 
Ἐχ σεπιί πεγὸ πηυ]τιττἀίης,(Π τπιιπι εχ ἔΔ οί νιοάοναιιῴ; 
{{{τεασητες σοππεηίπητ, {πιρ!οίτατε το τί- ἔιοῖος ρνα- 
σοτε αἰγδτί, ργορίπαηαίς ἡπταχίπιὸ σοπάο! ἐπ ΕΣ 
τε5, πο 5 μευ ἱπίυτία αἱο]αίοβ υἱάοτίπε. ἀφοθανβοι 
πετὸ τεηροτς σπηςξί ρδοοπὶασίτᾶς, (δέει Ῥεγαϊοτειπῆ; 
δ λα Ν᾿ οπιαπούιπι εὐξξα αἱϊιῦτεβ, ἃ αι 115 ργοξιος 
ἑῃ Ροτείζατεπιγοάαδεεί της, Οατεσῦ δητίηιιίς ἡ σαρασφϑίν 
ἐΧτειηρΌτίδιι5 πος 4ε (ΠᾺ1Π|5 ἀσςερίπγι5, εχ 7 Δ εἰβίοηιε 
Ρεγπιβποπτείδιι5 δάπις ςοπῆπίσπι (Πογπιαπο "ΡΟ 
τα πὶ Ιἐσιριιβ. Ναγυγα οηίπη δέ οἰιη1|0. ἐπ ίτα- 
τί5, ρεγπ||65., δέ ςοσπαιίοηςε ίητοτ (ς σοπ- 
1υ πεῖ, αἱοίπ ςοϊ πε αστᾶ, απεπὶ [ἐ Πεπιις ἃ» 
ἡγηΐ5 (ἐραταῖ, ρατία πιαχίπια εχ ρατίς σαπόϊα 
ἐετεπίετη, (εὰ (Ἰευπιαπία πηαοίβ δά Ατόϊ εχ. 
Ῥοηίτατ Π αὐέγαῖ 65 δά αἰγα  ἐ5 ρατῖοβ, δ (τς 
ΡΓεπιτίοπαΙ 5 δά (ςρτἝιγίοπαϊεβ ἐπα! ςαιτετίδς 
Ωλπο τς εουιπη ἕλε Π{π5 ἀε (ΟΪ ατίοπες οὖ» 
τίη σοί επεπίτο, απ στεσατίπι ἐπἰοταητ, δύ οἵσ 
{15 {{π|8] ἐχ ογοίτιιβ, δ πιπίποΥΠ5 ροτίας ἐχοίς 
τοι Πα ίτδοιΠ]ς5, οὔ Ὁ 41Π5 πα! ἐοτίϊ. εἡἤ οἵ 
ΔΠτατ, ΕἸ 5 Κ οππαπί τηίποτί πεσοτίο, αυὰπὶ 
Ηἰΐραποβ [πδίπρατγιης, Εἰ5 επίπιαηζεα Βεΐ 
ἔ{μπ]ηξετῖς πε ρίςπίε5, που {πιὸ Πηίοτιιπε, 

2 {1199 



ε89 

{1105 αὐὔειι πιεάίο ἰη (επηρούε ςσαπέϊοβ ἦε - 
Ῥε!δυετε ρεπίτα5, ἡυἱ πεζὰ Κἐβεπυπι, Ργτε 
παοβῷ πιοητεβ ίδοςηξ, ἵνα απ σγερσατίπι 
τοτί5 ςορῇ5 ἱγγαεδαητῦ, στε σατίηι {π|1] 4εθε]- 
[αϑαπῖ. ΗΙραπί πὲτὸ ργα]ία ραττίτί,, υἱγαβ ατί 
ἀεροπιαηιίεγαβαηῖ, "1 αἰίο τεπιροτς Δ] 5.. 
αὰς ἐπ ραγτίθ15, ἰλιγοςίπα πα! ποτε Ῥε]]Π σε, 
γληῖε5. ϑητῖ ἰσίτυν ΟΠπΊΠΕ5 παίιγα με Πα ςε5.6. 
ηαυίτατα ᾧ ρεαίτατα Ιοπσ  ρταίταπείοτεβ. ΔΒ 
Ὠίίος ᾿ὰ οπιδηΐβ ορείπι5 δά εἰς ἐηυίτατι5, δ ηι 
Ῥει  ρεξᾶτοβ ίη Βοτγεαπι, ατῷ ςεαπο ρτὸ 
Ρίοτεβ, Οίεγεη (5 ρασηίβ απ ἀδείοτο5.Ε' αυΐ 
8 [ππιπτο5 Βεῖσαβ αἰεγτηι εἵΐξ,ρει σεητο 
ἡυἰπαάφείπι ἀϊαίίο5, ἰαῖγα ἐ πεηππγας 1 ἴσα, 
τίη υογσεητεσ,. Οὐςοαηιπι “ΟΠΊ05 Πα τ65, 
80105 ταπηεη αἀπογίι Οἰπιργοσγσι, δὲ Τεα- 
τοπασι (Ποιά ποιπιίπιροίιμπι οὐ ΠΙξεγε πς 
ππειηῖε5, Βεῖσαγυπι οτε(δίπιοβ ΒΕ] οαςο5 
εἴτε ἀϊςᾶτ, ροΙ το5 δείδίοπες. Οπάπιιογὸ 
πυπιεοία πούιπι πιουία!  γεχυεητία Πτ πε] 
ἐο ραιοείπάϊςείο, σα ά εχ Βεῖσίβ χαί ἔστε αὐ, 
πιὰ ρίας ροτεγᾶτ, Ο Ὁ Ὁ μἩΠΠ|ὰ ςεηίετί ἀίςεραῃ 
ταῦ ίίῶα εἰξ ὃζ Ηεἰπρείογηι, ζ Αταεγηογ 
δ (οςίοτῦ πιαείτα4ο.Ε᾿ αυΐδαὰϑ ἱπσοπϑ πλοῦ 
τΑἰ ἐπὶ τἱ5 ἀρρατει, δζ πλυΠεγ αὐντὰ5 δά ρτο- 
ςτεαπάος, εἀπςαπάοδῷ Πἰίοβ, δασίβ πε ίπῃ 
ταν, Ποπιαβ ἢ Ὠυπτία πε, ργοΠχία ἀταπταγ [επιί 
ὨΔΙ ιι5. Ρτὸ ταηίςί5 πιοτὸ (οἰ 5 σεγαπῦ σα πὶ 
πιδηίςί5 αιίζι15, τχ ρα ἀφῃάα παίεβ πεἶαῃ 
τε5. Γ᾿ἀπαηπίάεπι αίρετα, οτετὰπι ΟΡ οποίβ 
Ἐ{ΠΠ|5, απ ς δέ Είγίστα τοχατία σία, τα ἰπς 
ποςαητα, Ν᾽ εγαηταπι καὶ οπιαηί ἐρεἰδείθιι5 
δαίερτεπιοπζεερίοπίθιβ, στέρσεβ πὐρδηΐβ 
Δαἀπιοά]Δηίϑ ἐπ ρ εἰ! ας, Δυπγαίαγα ρτο 
ςοτρουῖ ργοςογίταςε δ] Α]{5, (Ἰαίι5 σι 
ἃ ἀεχίτο ἀερεπάεηϑ αζεγεν εἰγρειβ Ιοη σι, 
Παίϊς Δἀ ρτοροτχτίοης, δ Μετίβ ρεῖτος σεπιβ 
εἴν, (4 εἰξ ας. Φυσοαδ εἰἰαπι Ρἰετίῳ ατὰῃν 
τυῦ, δ (πη 4{5. ἘΠῚ δ ΠΠ|5 ἔρατο {{π||1|5 ἐς, 
αυΐποη ἐξαϊατίςα, [ς ὁ πιαπα ἀςυαταν, σπὶ 
(εἶο ςεττίοτεπι πΠίσατ ἐ» απο ἐπ διουρήβ 
Ῥοιεί(δίπταπι πταηταγ, ΕΙλης ετίᾷ ἰῃ ατατζ {π]- 
φοὸ δυπιί σα ᾶτ, ςοτηίζαζεϑ (η {ταπιεητίς αἰδί, 
ἄεης, Ρ[ατίπια συὐπι [Δἐῖε {{Π18 εἴτα, ςαγ 156 
αὐυ!([τίαπι, ργαίεγτίπι {{|15, δζ τεςεπείθι5 
δ (ΑἹ τί5. 5165 δίῃ ἀστίβ ποιίαπίν, δζ ργος 
ςεἴτατε δί τόδοτε δζ ςεϊετίταῖς ργφι δητε5,4- 
«εὐ υτ πίπεῖο σρίαπι αςσεάςητί, ΠΟ πγΐΠι15 
ασυὰπν ἱπρουιπὶ ρεγςα] υπνίη ρας, Γοηλίς 
{Δ δ ρ!υτείς δ ςγατίθιι5, δά τε ίπεπὶ ἢ- 
θεπι, χ χυίάεπι ρείπηα ση, ΠΗ τί 5 ἱπηρο(5 
Ἰασππατίθιι5. Τ Απὶςορίοἢ {ΠΠ|8 ὃ. ουΐαπι δί 
Ροχζοχυπι στεσεβίσῃτ, υὐ πίῃς δ (ασοτπι 

ΦΤΒΑΒΟΝΙΒΘ ΠσἘΞἘΟ 6 ΑΡΗ͂. 

“ούτους σῖ᾽ οὐ Ὅρ)᾽ μεταξὺ λόνῳ σπίνγας 
“λυσαν, οἷν αὐὰ μέσογ ῥίμυου κρὰ ἡ πνρη 
ναζων ὀρῶν σύμπαντας, ἀὐρόοι γοιῷ κοὰ κασ 
σὰ σλῆθθ’ ἐμπίπηοντόϊν͵ ἀὐῥοοικατελύον: 
σο. οἵ σί᾽ ἐταμίσυοννκοὰ κατεκόῤμάτιζον «ὅσ 
ἀγῶνας ἄλλοτε ἄλλοι, κοὰ κατ᾿ ἄλλα μόλῃ 
ληορικῶς στολεμουῦ τιν, εἰσὶ μδὰν οὖ μαχης 

“τοὶ στώντοῦ" σῇ φύσει, κρείἼοὺς σ᾽ ἱπτπότοιε 
ἀπεζοὶ. κοὰ ἔσι ῥωμαέοις Φὶ ἱππέας αὐίςκ 
γταρὰ πούτωψ.. ἀεὶ δὲ οἱ πρῶ σθορώτπόβροι κοὰ 
σταρωκεανΐσοι,, μαχιμώτόβοι,, πούτωμ σῇ 
εὖν βέλγας αῤίσους φασὶρ, εἰς τσοντεκαίσε, 
κα εθνα διμραμβύους, ΄ὰ μεταξὺ “τό ῥίώου 

κοὶ τό λείγηρ Θ- στχροικοαῦπτας τὸν ὠκέα» 
νὸν οὔτε μόνους αὐτέχειν πρὸς τίὼ δ γόῤε 
μανῶν ἐφοσὸν. φίμθρων κοὶ τ δυπόνων.. αὐ. 
σῶν σὲ δ βέλγων, βελλοάπκους αῤίφξους φα» 
σὲ,μετὰ δὲ τούτους οὐεοσίωνας» φὶ σὲ στολυ 
αν ἢρωπίας σημέϊου. εἰς γοὺ Χ' μυριῴσίας ὅξε 
τάζιῶκι φασὶ ἣν βὲλγων πρότόδου δ" σῖυ- 
ναμλύων φόβειν ὅπλα. ἐρετοι οὲ κοὰ τὸ τῶμ 
Ἐλουμήϊωμ πλῆθθ, κοὰ τὸ δὴν αρονόῤνωμ 
κοὰ ἣν συμμάχων, δ ὧν ἡ πολνανθρωστίᾳ 
φαίνωτοιι. οὶ ὅπτόρ εἰστον ἡ δὴν γωναικῶψ ἀς 
ρετὴ πρὸς τὸ τίκτειν κοὰ ἐκηρέφειμ αδὺ στε 
σίας. σαγη φοροῦσι σὲ κοὰ κομοτγοοφοῦσι, οὶς 
αὐᾳξυοίσι χρῶντοι πόδιτεταμλναις, αὐτὴ σὲ 
χιτώνων «χισοὺς χειοισίϊωαξα φόβουσὶ μέχοε 
αἰδϑίων κοὰ γλουπῶμ. ἡ σ᾽ ῥέα, τραχέα 
υδὼ, ἀκρόμαλ Θ΄ σῖε. ἀφ᾿ ἃς αἷὸ σϊασ εἰς σά. 
γους δ υφαίνουσιμ, οὖς λαίνας καλοῦσιν, οὗ 
μδ ποῖ ῥωμαῖοι κοὰ οὐ τοῖς πσωσβορωτάς, 
σοῖς αὐσοσδιφϑόμνας πρέφουσι ποίμνας ἱκᾶ» 
νῶς ἀςξείας ὅδέξας. ὅπλισμὸς δὲ σύμμετρος 
σοῖς ἣν σωμάτων μεγεύεσι, μάχριρε μακρὰ 
σεχρηρτημδύμ στχροὶ πὸρ δεξιὸν πλόυρὸν, Κοὶς 
ϑερακὸς μακρὸς κρὰ λόγ χο κωτὰ λόγον, κοὰ 
μόδις πτάλτου τὶ εἰσί)". γχρῶν τοῦ σὲ κοὰ τό- 
ξοιῖς γύισι κοὰ σφγφνοδναες . ἐδ σῖξ τι κοὺ 5.0» 
σῴῳ τοιος ξύλομ, ἐκ χειρὸς οὐκ δ᾽ ἀγκύλας 
Ἐφιέμϑυν, τηλεξολώπόλωμ (ἶ βέλους, ᾧ μα!- 
λισιζ κοὰ πρὸς τὰς τῶν ὀρνέων χορῶν τιχιϑέή, 
ρας, χαμδὺνοῦσι σὲ κοὰ μέχρι νωῦ οἱ στολλοῖς. 
κοὰ καθεζομᾶνοι, σϊειπινοῦσιμ οὐ σιξάσι. ρα. 
φὴ δὲ πλέςε μετὰ γάλακτι" κοὰ κρεώμ 
“παντοίωψ, μάλιει σὲ δὴν ὑΐωυυ κοὰ νέων, κοὰς 
ἑλιςῶρ. οἱ σὶ ὕσι κοὰ ἀγραυλοῦσιμ, ὕψει ἠε 
κοὰ ἀλκῇ κοὶ παχει σα φόρδουσαε. κίνδωιυ 
γωῦ τι Ὅρ᾽ ἀνόει πτῶσιόντι, ὡσαύτως κοὶζ 
λύκῳ, οὖ σ᾽ οἴκους ἐκ σανίσϊωμ κοὰ γὲβ- 
ῥων ἐχουσὶ μεγέλους, ϑολθειοίεῖς ὅροφομ σπο-- 
λαὺ ἀϑιξάλνοντ δῖ, οὕτως οἵ ὅτ σια ψιλὴ Εἴ 
τὰ ποίμνια κορὰ τὰ ῥοφορθια, ὥςτε δ σάγων 

κοὰ 



ἥ ἢ ΒΒ ΞΕ: 

κρὰ Φὶ ταριχείας ἀφθονίαν μοὶ τῇ ῥώμῃ χορ 
γθῶοεμονομ, ἀλλὰ κοὰ οἷς πλείοσοις μόβεσι 

δὰ ἰταλίας. αβισοκρωτικοὰ σ᾽ ἀσον αἱ, πλεῖν 
οὐς ἣΨ πολιτειῶν. γα σῖ᾽ ἡγεμόνα ἑροαῦτο 
κατ ψγιχυτου τοντχλακὸμ ὡς σ᾽ αὕτως εἰς 
πόλεμομ εἰς ὑπὸ πόϊ πλήθους ἀπεσϊείκνυ τὸ 
σρατηγός, ναυὶ δὲ πτρσέχουσι τοῖς ἣν ῥωμαέ 
ων πτ,οτέγμασι ποπτλέομ, ἴσίου δὲ “ὃ γὺ τοῖς 
συωεάμίοις συμβαῖνον. τὺ γαῦ τις ϑορυξ Ὁ 
λέγοντα, οὶ αὑσοκρούσῃ, πε σιὼμ ὃ σπρὲ» 
Τας, τασασμθ "Ὁ ξίφΘ’, κελσύει σιγαῦ 
μετ᾽ ἀπειλῆς. μὴ παυορμδύου σὲ, κοὰ σϊδύτε» 
ρὸν κοὰ, πγοίγοῃ στοιεὶ τὰ αὐτά τελόυταῖον δὲ 
ἄφομρέι τό! στάγου τοσούτον ὅσου ἄχρπφου στὸι 

ἄσαε Φ λοιπτομ, τὸ δὲ πόδι εὖὺ ὠνσῆρας τὸ τὰς 

γαυαίκας, ἢ διηλλάχθαι τὰ όῤγα σαγναντί 

ὡς οἷς σπχῤ ἡμῖψ, κοιν ἐν κοὰ πεὸς ἄλλους συν 

χνοὺς Ὗ βαρῦαῤων ὄξι, σταῤ ἅσασι σϊ ὡς - 

“ἶπαν τρία φύλα ἣν πιμωμδύων οχφόβόν 
σῶς ὄδι, βαῤόδι τε νὼ οὐάτεις, "οὶ φβουϊσιαι" 

βαβόνι μϑν, ὑμνωτοὰ τὸ ποικτιτί ὐατεις σὲ, 

ἱδῥοποιοὶ κοῦ; φυσιολόγοι " δρυΐσ'χε σὲ πῶς 

“ἢ φυσιολογίᾳ, κοὰ τὼ ἡβικίω Φμλοσοζχαν 

ἀσκοῦσι. δικοκότατοι σὲ νομίζοντοιι, κοὰ σις 

ὧϊρ πιςδύονται, τίς τε ἰδιωτικοὶς κρίσεις 

κοὰ τὰς κοινείς, ὥςτε κοὰ πολέμους δεώτων 

πρύτόβομεκοις γπιρα τα ἤεδοι αἰλλοντάς, ΙΖ 

παυου. τὰς δὲ φονικοὶς δίκας. μάλισθ 
ποις ἰπετίηρασῆο δικάζειν. ὅτων τε φορᾷ 
σούτωμ ἢ, φοραὺ κοὰ φὶ χώρας νομίζουσιν ὑ- 

παρχαν ἀφθαρτους δὲ λίγουσὶ κοῖς οὐτθι 

κοὰ ἄλλοι, τὰ: ψυχαὶς κοὶς ὧν κοσμογιἀάϑικρα 
πήσειυ οἵξ σπῦτε κοὰ πῦρ κοὰ ὕσίωρ . Ὅο᾽ δ᾽ 
ἑπλῷ κοὰ ϑυμικῷ, πολὺ ᾧὸ αὐόμπον Εἰ ἀλα 
ζωνινὼν πρόσεσι, κοὰ Ὁ Φλλόκοσ μου, λουσον 
φυροῦσι τε γοῦ πϑρὶ μᾶν γοῖς ηραχήλθις σρὲ 
σἤκίχοντόι;, πιϑρὶ δὲ τοῖς βραχίοσι κοὶὰς τοῖς 
καρποῖς ψέλια, κοὰ τὰς ἐόδατας βασῆες ῷο 
ρουσε πο λρυσονίσους. οἱ ον αξιωματι. στὸ 

τοιαύτης οὲ κουφότητι". ἀφόρπτοι μὴν νι» 
κῶντοῖν, ἐκπλαγς σ᾽ ἡ“ἤκθοντοῖ" ὁρῶν ποὰ. 
πρόσες: σὲ πῇ διανοίᾳ κοὰ Ὁ βαῤβαρομ κοὶζ 
“δ κφυλορ, δ ροῖς στθοσβόροις ἰύνεσιν στρα» 
τολουθᾷ πλέϊσομ, ἡ ἀν φὶ μάχης ἀππόνσας, 
“ἂς κεφαλὰς δὲν πολεμίων ξάσηον ἐκ ἣν 
αὐχηήων δἰ ἵππτπων,κομίσαντας ὃ πτθασας 
παλόύεφυ τίὼῳ ϑέαν τοῖς πῶττυλαίοις. φησὶ 

γναῦ “ποσειοϊών (Ὁ αὐτὸς ἰσίειμ ταὐτίω πτολ 
λαχοῦ, ποὺς ἢ μλν πρῶτομ ἀκθ:(εα)), μετὰ σὲ 
τοῦ τὰ φόδειν πράως οἵᾳ “δ συυήθειαν. πὰς 
σὲ Ὁ φυσύξωυ κεφαλὲς κεσ)οοαῦτες, ἐπεδά 
πνυου γοῖς ξγύοις, τὸ οὐσὲ πες ἰ(οστέσιομ χου, 
σὸν ἀφλυβοωῦ ἠξίσγο τὸ τού δν σὶ ἔπαυσαν 

Οοον ἈΜΞ Τὴν τβῷ 
δία! (ἀπιεπιούαπι αἰ συ ἀαηξία, Πση (Ο1ἃ ο. 
πλοῦ, (ς ἃ ετίαπι ρίαγίθ 5 [τἀ Π ας ραττί δ αρρε 
αἀίτοταγ, ΡΙ αν ίπτηαϑ οἰ πίταταπα ργίπλονεβ συῦ εν 
παηῖ, διιςεπι τμλιτπη ρτίπγί5 τροτίθυ 8, 26 ΔΠπ5 
παπὶ ἀοἸσεπτο5,[ςὰτς δύ ῃ δ ΕΟ ττπτι5 ἃ πγα]6 
τταδίηε ἀεἰσηαθαταν ἱπιρετατοῦ. Ναης τς, 
τὸ αὐ ρί ατίπηῖ δὲ οπιαποσιπι ες {5 ρατεης, " 
{π4 }1η εοτ σσοί 5 ρεςσυ!Ἕατς οσςηίτ, Π χυΐ5 
Αἰίο ςοποίοπαητζς οὶ τπαπιυτασταγ, ας οδἤτα 
Ρατ,πνίηξ εν (τἐο οσςαυγτίς εηίς, δ πιίπίτα- 
Βαμπάτια Περτίαπιίπηρεγαῖ :αί {πὸ «εἰ οτίτν 
(ες Πἀὁ ἂς τεττὁ (4 ςπὶ [Δ ετίτας, ἀεηίς 5 τπτιῖπε 
αδίοίπαίς ἐίαα!ο,α σαοα τε ἀπατα εἰττεάήα 
ταῦ ίπατ!ς (πὶ αἱ 5 σα ρεγαλαεί5 μος εἰξ 
ςὔπιης Βαιθατίβ., αὐιπτοῦαπὶ ἂς τ] οταπη, 
ςοπτγατία ποτα ρεγπιατεητορεία. ἄρα ὁ. 
ΠΊΠΕΞ ἴ{65 ραίδίηι Πατίοη 5 ἐχίπγίο ίῃ Πομοσα 
(ὑπι, Βαγαί, ψαίς5, είς, Βατά! φυίας [.- 
ἀκείοηίθιι τεραβῴρ ροοτίοι5 Ππάεης:  ίΑτες 
δαςοπι [ἀςτΠοίοτιιπι πατυγα! (0 ςαυίατ οἰπς 
ἀεαί: Ου 48 ργατεῖ ςλυίαγ παευτγαια Ππ- 
((χ, Ἰούδα επι ἀἰ(ςρ! απὶ ἐχεύςζε. [{π{{5ἰπ|έ 
Δαςτεπὶ οπηηίαπι ορίηέοπε,ίάεο δύ ρυέπαῖα δὃΖ 
Ρυδ!]ίςα ἐπ τςία εολαπι Πά εἰ ππαπάδτιν, δά οῦ 
πΎΕ 1} ετίαπι ΒΕ] Πς ἀπίξα {πα ίςαγζι; δ [ναι 
τεῖη ςο  [Δ{ιπ|,ΠΠ|{5 {πε ητίθι5 ἀοΠΠ ογεητ ἃ 
Ρίτία σασηας ἐπα ςία Πούααι (ςπιεητίας ρεῖσ 
πλί(Γο θαηταῦ : οαπιζ Πουιπη εἰ αι! ἠδητκία, 
δ ἀστί [ειτΠ!τατεπιίοτε ἐχί{{ίπιαηε,, [πιπλοῦς 
[418 ἀπίπταβ ὃ πχαπάσπι, ὃ Πί δέ αη εἴς αἱ 
(εγυπε, σηετη ὃ αησδπι αἰ πα η6ο {πρεταίυ- 
τΟ 8. ϑίπιρ!οἰτατί τῷ ἀπίπηοίτατί εουιιπι πιὰ} 
τππ| {ΠΕ} πηργαἀεηεία {πι|ι], δζίαρ εὐρέα, δζ 
οὐπαπηεητοτῖ {{π4| Ὁ Ετεηίπι αἰιγεα {ΠΠ15 (ἀπὲ 
φσείλπηίηα, ΠΟ]1ο χαίεπιτούημεβ,, πιδηί τις; δὐάϊξις 
Δαταπὶ δ ΙΔ ςοττ5 αὐ ΠΉ Π15ς, {ἐσ πίτατίβ ἢ Ποπ ον μώτ,, με 
τ65 τίη α5 σείζαπε πείϊεβ, ὃ διὸ ρίδς, μὶ ἴηι ἀἰρηῖο 
α εχ ἰευίτατε αἰξέοτεβ αυίά ἐπι πιο! οὐδ “ ἐκίς ον διη 
1ε5 πῆς, υἱοί ααέεπι Παυρίαί ἐἰάεηταγ, Α - ἐγ, 
πιοητία σασαας Βα θατγίςί πιούο8 δάπιης, ὃς 
αυοα Βοτγεδιθιυ5 ΡΙατπηαπὶ σοητίδι5 δοςί- 
αἰτίααρις πατίοηίβ ἰσαοτατίο, Ε᾽ ριείίο ἄθςε 
ἀεητεβ ςεγαίςίθυ5 ἐχπουιπι, Ποίξίιτπι ςαρίτα 
{πἰρεη πηι, εδέρ ἀοπιπὶ ἀ εἶδα, αἰ πε ἔρεν 
ἐἴδου]ο, ρο θυ αἴας, ΡοΙ 4οπίι5 διιτεπι 
(ςτίρταπι γε! ἐαίτνσιιπι Προς ρτίπι πιυ]τί8 ἔρε 
ἐξαγεγ τη] οςΐ5, ΟΡ τόγαπι ἱπίο! ἐπιίαπι ΟΡτίσα 
{Π-ς, ροιπιοάϊπττη εχ αἰϊπειιτάίπο, ς υίοτε τις 
{πὰ ηπίπιο. ΠΕ τέαπι διτετη αἱγούιπι σαρίτα 
᾿ςεατίπί5 ςΟάίζεες οὐοτίθις, ρεγερτίηίδοιεη 
τληῖ, Νεςτδτίαξ αἰπί τεαίηπι ἀΐσπαρᾶς Δ μι 
ςε ποτῷ γεγιπὶ ΟΡ ςοσπίτατίριι5, [οσαςἐρ (Δ οτίν 
Πείοχωπι δί ἀψιηφεοη χίτθι15, πιοιί ποῖῖτο 
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ςοηίγαι 5 [ὰ οὐηδηί ριουία5 ἐο5 δπεστογιπί, 
ΤΝαπι ποπιίπεπι ἀ{πίπαἰίοηί ἀεἰ παι ἰῃ τεῦς 
φο [ογίοητοβ, εχ ἱρίο ἱπιρατίζεία αἰΠ πα 
πιοίο, τίς Πίιπὶ ςαρίεαητ, [πτπλοϊ αρᾶς δι 
τοπι γι 4{5 πεηαδηϊμᾷ αδίςητίθιι5. ΔΙ ἃς 
4υε υππποτῖ [οτΠοίογ σοηετα τι ταν, 
(Λιτοίάαπι εηίπι (ἀ οίτ5 τοηῆσεβᾶι, ὃ ἑητγα 
{λςτλ5 65 ρατίρυϊο [ἢ σεραπε, Μ]ασηᾷ ετί 
Δη} ἐἔοσπο «Ποτίο (ξδίιιαπὶ αρραταπίς5, εἰζρ ΠῚ 
φησι Τηϊεζδηζεδ, ρεςοταίῃ ὃ πατίδϑ ἱπιπηί 
τεπῖο8 δεῖυαβ τῷ Ποπγίη 65, ΠΟ] οςαυίξαπι ἔα. 
εἰεδάπε. [π᾿ Οὐςεᾶπο δυζεηι ἱπ]]8ΠπῈ ρϑταπι 
ποη]δσέ ίη ρεΐασο εχίτι ἢ ἵσετίβ απ Πί5 ρτς, 
ἑαςεητεπὶ εἴἴε ἰπ ηιτίτ, εαπ {Π]γαίτατε ϑαπιηί, 
τυῦῦ! τυ] ἐγ ε5. Βαςςδί πιηχίπε αἰἤατῖαβ, ἰρί45 
υαἱάσηι  ειπὶ {ἔπππ| ρτορίτίατες, ὃ ἐο(ἐἰ5 τίσ 

εἰθυς δ αἰ τ75 (Δεγογ ἔοσπγίβ ἐχογδηῖεβ, τ 
τυ] ἰπ]Δπὶ!ηστεάί, σαετευ τυ]! ογε5 ἱρίαϑ 
τταΐείξτες υἱτί8 ςοπηπηί(ςετί, γασ[πϑύρ τοιτογεί, 
Αηπαί πιοτίς εἴς, υὐτεπιρ ἢ εο ει τε ἀεἴε 
φαητ, ἀεπυοῷ τερᾶΐ δηῖε [0[{5 οςςαίτπ), παν 
υᾶῳ Ροπάιαις αἤετξτιε: σαίπ5 πεῖο ρσά τ ἐχ 
εἰάετίς, ἐαπὶ Ὁ τε! |5 41 ςεγατί, Ρατγιίςι 45 
δατεπὶ θαία]ληίς5,Ποη αητὲ ςεῆϊατς, ἡτὰπὶ τὰ. 
δίε5 ἱρία ςεἤλιιεείς, δεπηρετ δα επεπίγε, αὐ 
Αἰίηυ ί ραίζυτα ςαάατ ΜαἸτο αὔτ ΡΠ] οἴττ5 
(4 αιοά Αττεπιίβοταϑ αἰδετίς, ἄς σογυίϑ αςζί" 
ἄετε, Ῥοσύζασι εηίπὶ σαςηάᾷ ἰη (Οςεαηί Πτοτί- 
θυ εἴτε (τε δίτ, χαξαι ἀπογαπιςογαοτγῖ ταν, 
σο ποπηπᾶζ, ίη εο αί 45 ἄϊο5 Δρράγεις ςοΥ 
το 5,4 εχιετγίς αἰ Ρίσδηταβ αἰἰ5.(Λυἰσίτατ 2 ἀε 
τε ςοπιίτοπετίαητιγ, {1 πο ἀοςεάετς, πη {αΡ] ἐπιΐ 
ἴοςο ροί τἀ ε]12, τίη ἐξοτίατα ἐπ ἰρία ἰὰ- 
φΑηδοΟΠ] οςαγε [ρί45 ἀεΠίπο αὐτο τε αἰ ίτα 5, 
ΡῬατιτίπι ςοπιαηἀποαύς, ραττίηι 5 ραγε: οα{115 
δαΐεπι ἀσαηα ἀἰδίρεηξ, 4 αἰέτοις εὐλάετς. 
Ἡᾳας χυίαξ αυ]οίτπ5 πχεπιοσας, ἴ)ε Οεγεῖε 
ποετὸ τῳ Ρτοίεγρίπα ποτ {π}Ποὐα αἰςίς. [ἡ 
ἴαπι Βεϊπηπία ρτοχίηπγα, πῃ 018 {Ππ|11| πιο 
τἢγαςοίρας, (ὐεγετί ὃδζ Ργοίεγρίπο (ΔοτΗςία Η“ 
ἀπί. Παίς εἰ Π4ς65 εἰξ Δα! εη4α, αὐ θούεπὶ 
ἐπ (ΖΑ]Π 4 παίςί, ἤςο ΠπλΠπιᾷ, ἐγας δατεπι 
φοσηο {{πηΐεηὶ σίσπετε, ἀπάε ρῥῃαγετία ἔὰ, 
δυϊςδητυτγ:ξαιη {πο 445,1 ετἤα! ἐπὶ πσσαπι εἴ 
ἔυπάετε, αἀπαπσεη45 ἰασίττας {5 ΠΙῸᾺ 
ετίαπι αἀἰιταί σαταπι εἰξ, (Πα]]1ο 5 οπηπε5 σστεη- 
τίοπίϑ5 διιίἀο5 εἴς. Ῥεηε5 εοβ ἀεάεοιβ ποη εἴ 
(ε ριυπκατυτ, ουπὶδάο!είςεητεϑ υἰροπείθ 5 πὶ 
τί5 πγίπίπιε ρατοαητ, ἘρΠοτιβ τ4πὶ [τὸ (Π]., 
Τα πχασηίτααίπεηι ἐχοεάεις γαάίε, αὐ σαι 
Τπιαπο ποςαηΊλ15 ἰδογίαπι, ΡΙατίπηα {ΠΠῚπ8 Πρ» 
εία (24|Π{5. υἱχας (ΠΔ465 τεἰγίριαι. Ηοηλί - 
Ὡε5ἱρίοβ (Ὡγοςί Ποπιίηί5 ἀπιαίοτεβ ἀΘο]αζαῖ, 

ΞΥΤΒΑΒΟΝΙ5 σασΕ ἠῸ ΑΒ ΆΑΡΗ. 

αὐκδὺ ῥωμαῖοι. κοὰ Τὴν 1} σὰς ϑυσίας νὴ μὰν 
τείας “αρνανπίως ποῖς σταῤ ἡμῖν νομίμοιρ- 
ἀνθρωπτονἢ κατεασεισμθύον παίσωντότ: εἰς 
νῶτον μαχόάρᾳ, ἐμαντδύον ἐκ τό σφασῖα 
σμοῦ ἀθυον σὲ οὐκ ὠνσυ σῃ)ρυϊσϊῶυ,νὸ ἄλνα δὲ 
αὐβρωστοθυσιῶμ ἐϊοῖν λέγυτοι. Εἰ γα κατ. 

ποξόυόμ πνας Εἰ αὐεςαύροαν ον γοῖς ἱδῥοῖς. 
πρὸ κατασκόδυζίᾳντόϊ κολθοσὸν κόρου, οὶ 
ξύλον ἐμξαλόντοῖν εἰς ων, βοσκήματα κοὶς 
σταντοία ϑηρία κοὰ αὐβρώπτους ὡλοκαύτοιυ. 
οὖ σὲ Ὅρ!" ὠκεανῷ φασιν ἂν νλν μικραν οὖ 
ντανυσελαγίαν»ἡτοπάμηνἑω “ἢ ἐκβολῆς τᾶὶ 
λάγηρθ- ποτομδ' οἰκέυ δὲ ταύτίωυ, τὰς δῷ 

σαμνιὴν γαυαίκας, διονύσῳ κατιχομῆϑας. 
Εἴ ἱλασκομῆϑας του ϑεὸν ὥτον τελεταῖς τε» 
κοὰ ἄλλαις ἱδῥοπποιίαες δξιλεσμας, ὑκ ἀδι» 
ξαίνειν δὲ αὐσῆοα φὶ νήόυ., πὰς δὲ γαναϊκας 
αὐτὰς πλεουίζς, κοινων ἐΐῳ τοῖς οὐ)οβοσι» οὶ 
στάλιυ ἐπιανιγύαε, 6» σ᾽ ὄν πκατ᾽ φὐιαυὸμ 

ἅτταξ ἃ ἱόρὸν ἀφεεγάζεδλαι, νὸ Ξεγάζεον στ 
λιν αὐδκμόβου πρῶ σϊύσεως ἑκάτης φορτίομ 
ὑμλφόρύσης. ἧς σ᾽ οὖν ἐκπείοι ἡ» φορπίου, σα 
ασἄδηαι ταὐπίω σὸ Ὺ ἄλλωμ. φόρούσης σὲ 
σὰ μόδη πόδι το ἱδρὸν μετ᾽ δύασμδ, μὴ παύε 
ὧι πρότορον, πρὶν παύσοντῷ φὶ λύας. ἀὰ 
δὲ συμξαΐνειυ, ὥς τε τινα ἐμπήσήειν τί δὰ» 
σπησομδύ ων τ σῇ ἔτι μυθωσϊεςόδον ἐρπκῃν 

αὐτεμί σίωρ (Ὁ. τὸ στάρι εὖ κόρακας συμθαϊ» 
νον.λιμθία γαῦ τινα Φὶ σπταρωκεανίσισος ἷσο 
ρεϊ σϊύο κοράκων ἐπτονομαζόμϑνον.. φαϊνεδαι 
σ᾽ ̓ ν τούτῳ σϊύο κόρακας τίὼ δεξιαὺ σηόῥυσ 
γα-ταράλδυκον ἐχοντας. «δ οαὺ σπόρί τινων 
ἀμφισξε»ωαῦτας. ἀφ κομνους σίδύροϊῳ, 

ὑψηλοῦ τόπου. σανίσῖα ϑονταάς ἁδιξάλλειμ 

“ψαισὶν ἐκ τόρον χωρές.εδὺ σ᾽ ὄρνάς ἀϑὲ σττίν 
σας τὰ δὰ εὗδίειν, τὰ σὲ σκορπί(ειμ. οὗ σ᾽ οἷν 
σκοοπδδη τὰς ψαισὰς, ἐπᾶνομ νικαΐ,. ποχῖπο 
μϑὸ ὃν μυβωσϊεςόδα λέγει. πόβὶ δὲ Φὶ σγάμη“ 
ῬΘ’ ὸ φὶ κόρης, πρισύτόβᾳ.. ὅτι φησὶν ἂν νᾷ- 

ὧν πθῶ- τὴ βρετανικῇ, καθ᾽ ἰὼ ὁμοῖα οἷς 
σαμοβράκα σπτόρὶ πίὼ δάμηβαν [) πίω κορίω 
ἱδροτπτοιείτῷ. κοὰ ὧν ἢ δὴν στισδυομδύων ὄτην, 
ὅπὶ φὺ τῇ κελτικῇ φύετῇ σϊονοῆρομ» ὅμοιο σν 
κῃ, καρπτὸου σ᾽ ἐκιφόνᾳ ἡϑαπλήσιου κιονοκρᾷ 
νῳ κορανθιουργέϊ. ἀδυτμηθεὶς σ᾽ οὗνρς» ἀπ 
σιν ὀπτὸν ϑανάσιμου πεῶς τὰς ἀϑιλρίσεις Φ βὲε 

λῶνονἡ ὧξρ σὲ δῇ» ϑουλλσμάψωγ ὄδιν, ὅτι σχοίν 
σες κελζ; Φιλόνικοίπε ἐσὲ, "ὦ οὐ νομίζεται 

“ν᾽ αὐδὶς αἐσχρὸμ»αΣ “ ἀκμῆς ἀφειοϊαμες νὰ 

᾿ σοιίκφορος ὃ» ὐόδρβαλλοσάν τε τῷ μεγέθει λᾷ 
γά ἌἍ κελάκίω, ὥςτε ἧς πὸ ναῦ ἰβκρίας καλὲ 

μφν» ἐκείνοις ἰὰ σλέῖσοζ περοσνέμαμ μέχρι γαδεί 
φῶψ, Φιλελλανες τὰ ἀφρφαίνᾳ οὖὺ αὐθρώπος, 

κοὰ πολλὰ 



ὙΑΙΕΒ ΕΚ ΥΟΘΟΝΑΚ ΤΥ "5. 

κοὰ πολλὰ ἰδίως λὲγει πόδι αὐτῶν οὐκ ἐσιγῷ 
σαῖς ναῦ. ἔδεον δὲ κοὺ ὅ»,σκαν γοὺ αὐ 

εὖὐ, μὴ σταχες εἰναε, μησὶ πεξογάσορας, ὴν δ᾽ 
υδλβαλλομᾶνομ τῶν νέων Ὁ τῆς ζώνας μὲ- 
“ρον, ζαμιοῦ οί, τοιῦστς μδν φὶ σσὲρ δ ἀλ 
“τέων πελτικῆς, ἡ σὲ βριτανικὴὶ, πρίγων Θ’ 
μλν ὕδι Ὅοὐ" σχήματι, σσχῤῥαβέξλατοι δὲ Ὁ μὲ 

5 ; -“" »“" “ 

γισομ αὐφὶ πλόυρον τῇ κελτικῃ, τό μηκοὺς 

οὔθ᾽ ̓ σαόδῥῥάλλον, οὐτ᾽ ελλστομ. Ἐδ7 γοῦ δου 
χιτρακιαιλίωμ κρὰ 1 ἃ ν᾽ σχόίων ἑχώτε, 
ρογ τό, τε κελτικον Ὁ ἀ Ἣν ἐκθολῶψ τό! ῥὴ 
νου μέχρι πῶς τὰ βόρεια Φὶ πουρίωας ἄκρᾳ 
“σὰ κατὰ ἀκουϊτανίαν, οὶ ἢ ἀν καυτίον πόὶ 
κῶτ᾽ αὐτικρὺ δὴν ἐκβολῶν τό ῥίωου, ἑωθινω 
σάτου σιμέου τῆς βρετανικῆς. μέχρι πρὸς 
Ὁ ἑασόλιον ἄκρου φὶ νήσου»"Ὁ κατὰ πἰὼ ἃ. 
κουτανίαν κοὶς τί πουρίΐω αὐτικέμε- 
νομ, ὧδορ μϑὸ σϊὰ τοὐλάχιςον διάτημα ἀντὸ 
Φὶ πυρίιώης δὲ τὸν ῥίωοδόψ. ἐπὲὰ ὁ μέγιν 
σὺν ἐἴρα τοζι ὅτι κοὶ πορντοκισιλίωμ σχόδίων 
ὄξίν, ἀλλ᾽ εἰκὸς ἀναξτινα συωσύσιν ἐκφὶ στ 

ραλλήλου ϑέσεως ἴε! ποταμῷ στῶς τὸ ὄρ(Θ 
εἰμφοτόβωθρν, ἀδιςροφῆς τινὸς γγνομβύκο,κα 
“τὶ τὰς πτὸς Ὃν ὠκεανὸμιαατιάς. τοῆαχρα 
σ᾽ δι) διαῤματὰ οἷς λῶνται συυήθως ἀϑὲ 

“ἰὼ νῆσον ἐκ φι ἡπέρου, τὰ ἀν δι κθολῶμ 
τὴν ποταμῶν τόϊ τι ἑἰώου, κρὰ πόϊ σηκρανα, 
κοὶς τό λείγκρθ’, κοὰ Τό γαροαυᾷ, Φῖς σῖ ἀ:» 
“πὸ τἶν πόδι ὧν ῥίωδιν τόπων αὐαγομβύοις, 
οὐκ τσ αὐτῶγν τῶν ἐκξολῶρμ ὃ πλοῦς ὄξιν, 
ἀλλὰ ἀκ δ ὁμοροωύπων τοῖς μϑναπίοις μο» 
οἰνῶμ, ππχῤ οἷς ὅλη (ἶ το τιον ᾧ ελρήσάτοναν 
τηίθμῳ καἐσαρ ϑεὸς, δι αέραψ εἰς στίὼ νῆσομ. 
νύκτωρ σ᾽ αὐήχθη, κοὰ τῇ ὑςδραίᾳ κατῆρε 
“πόῥὶ τεταῤτίω ὥραν, π' κοὰ εἰποσι φχόδίους 
στό διάπλου τελίσας.κατίλαξε σῖ οὐ ἀρού» 
ραις ἐν σῖῃν. ἔσι σ ἡ πλείϑη Φὶ νήσου τς. 
σις, κοὰ κατάσ)ουμίθ᾽, πολλαὶ σὲ γεώλοφα 
δὴν χωρίων ὅδ, φόβρει δὲ σῖτον κοὰ βοσκύμα“ 
“τὰ, κοὶ υσουν (ὦ ἀξγυρου,κοὶ σίοἴπρομ. τοι 

σὰ σία κομίζωτοιι σ᾽ αὐτῆς, κοὶ σϊόδματά, 
κοὶ αὐοσράποσϊα. "ὰ καῦες δύφυέις πεὼς τὰς 

ἰαυπγιεσίαᾳς. ἀελτοὶ δὲ κοὶς πεὼς εδὸ γολὲν 
μους χοῶν τοι κοὰ τούτοις, οὶ τοῖς διχωρί, 
οἷς. οἱ δὲ ἐν σῇοόυ" δὐμηκὶς ὅδοι δὴν κελτῶμ εἰ- 

σὲ, κοὰ ἧσσον ξαυβότοιχοιν, χαυνόποβοι “δὲ τοῖς 
σώμασι, σημεῖον σὲ τό μεγεθες, αὐτί του σδῖας 
γορ ἡμεῖς εἰσομδν οὐ ῥώμῃ, ἣν ὑψηλοτάτων 

αὐτόθι σσόῤεχοντας, κοὰ ἡμιποδίῳ,, βλαι- 
Οὺς σὲ, κοὰ τ᾽ ἄλλα οὐκ σὐγράμμους τῆσυ- 
σιίσει. τὰ σῇ ἤν πὰ μδὸ ὅμοια Ῥῖς κελτοῖς, 
“αὐ σὶ ἁπλούςόρα κοὰ βαρξαρώτοόδα. ὥς τ᾽ 

φίος γάλακῷ; δυπορδν τος, μὰ τνροττοιθυν 

δι: 

ΜΜυΐτα ριαίεγεα ἄς {{Π|{ ρεςυϊίατίεες αἰδοτίς, 
αὺς Πυΐα5 τοπηρ εἰτατίς Ποπιπίθ 15 παϊὰ απ 
τείροπάεης Εἰος ετίαπι {Ποτ εξ ργορτία,ις 
ΙΔ ουίθι5 ἀσίτοηζους πδοί [ζτί [{π|| πε πιγεσ 
πιίηἰπιὲ ρυορεηάεδης. Οι((ιτῖ8 {τ πα ςη 5 
Ζοπα πηεηίσταπι ἐχοείδε, πλυ]τατί, Εἰας χα, 
ἄεπι ἐς 1 ταη(αἰρίπα (14{Π14. Βγίταπηίς ἰουπια 
ττίαπ συ] εἴτ, εἴπ15 [Δττ15 δ. δα Ισπσίτα ίπεπι 
τηλχίτηαπι εἰξ, (Π41Π|π ἐτεσίοηε ορροπίτιιν, 
ποῷ πιίπαβ, πε Ρτο ἀιτπ5. ἘΠ επίπι 44. 
αἰτοῦ φαλτιοῦ τ] δ ΟΟ Ο, αὐ σος ον 
ΙΓ ατὰϑ5 ατταηαιις ὃ (πα μεῖναι 80 βεπί ἐσ 
Ριίοπς, τις δή Αγ ἃ Ργγεπαί πιοηκίβ οὐκ 
εὐτγεητία ίαχα δα Α αἰταπίαπι, ὃ (ὐὑβητή δὲ 
ἸκΒεηί οϊήβ ορροΐτἊιπι, (δ αο  υίάσπι οτί- 
εητεπὶ πιαχίπγε (ο! επὶ ργοίρεζδῃς Βείταῃ α 
πίᾳ ἰσπυπγ,αΐασε ἃ ἐχίγεπηδϑ ἱπίαϊς γρ 65. 
ἱπ οςοαίαπι ςοηῖγα Αἃ αἰτἀπίαιτι, πιοητεσιί 
Ῥγεεπαῖπι εἰς, Εἰς υίάεπι ἃ Ργγεπαί πτῶσ 
τἰριι5 αὐ ᾿α Βεθαπι πιπίπγα αἰ δητίᾳ εἰξ: ηπᾶ- 
ἀοπυίάειι πγαχίπγα ἀ{ἐΐα εἰὶ [8 44. ν. πα γΠ {πη 
Δε αςε[πδτίοπεπι σπαπάαπι εἰΐς ἃ ρατΆ! εἰ 
Πυπιίηί Ιοςατίοπε ςτεἀεπάππι εξ, εχ υτγαηας 
αὐ πιοηίεηι ραῖῖε ἱπῆεχίοης χυλάδπ δε, 
δα εχίγεπια ίη Οςελπαπ περ οητία Οὐ σδταοῦ 
πειὸ αρα5 εχ σοπιίπεητί αίἀτιὸ ἰη ἐπ] 
αταηξ, ἱπτεγαα ]α (απ, αίιοε Ὁ ἐστε ιθι:5 απισ 
πίστη ἐχίαλτ: αὶ Πεηΐ τἀ εἰίςεῖ Ἂς Βεαύλης 
σοτίςίρ, δέ (Ἰαυτηπα, 15 αὐτῷ χαί αἰςίπα [ος 
(ἃ τεπεητν αἰςεηίατί5 εχ ΜἸοσίη 5 ςοπῆηί δι 5 
ἹΜεπαρῆς,Ποη διιτεπὶ δῷ εἰτι5 οἰτίο, ἐπαιιίσα. 
τίο εἰξ,(Λαίδιια χατας [τίττὰ αἱςίπιτη εἰς, 
ΠΑΙ͂ π{π|5 εἰν ἀίππι5 (ὐπίατ, ται ἐπ ἐπί! τὰς 
(υπτίοϊπεγες, [ητεπάφητίδιι5 δυτειπι ἴλη τε πα 
Ὀτί5 αἰςεηάεης, ροάγί τς εἴτι ἀεί, Ἀοταπι εἰς 
αἰτεῖ φυατίᾶ, ρρΠςυτ{{24.ς Ο ς.4ς π . εὐτς 
(χπι σοηῇείεπ5, Εγαπιεητα πειὸ ἀορτεμεπαίξ 
Ρεγτατα, Μαχίπια ρίαπέ ραΐβ ἱπίπία ςαπιρία 
ςοπίξας δ δι αἱ 5, διπης ετίλττι πο ΠαΠ} ροκ 
ἀσίιπι τ πΊ}}1,{6}1π|5 τα στίεγα, ρεσοτε αδιιπ- 
ἄλη5. αὐτο, αγσεηῖο, δ ἔεττο, Εἶας εχ ρία εἰς 
[εταπευτγίπίπα, ρε1 165 συ αἰ πιαπείρία, 
ςΔΠ65 ετίᾶ αὐ πεπαπαάτ ἀρ Πίπγί. (τα | {{{π||5 ιέ 
ἀξίπαίσεηίς Δα ΒΕ σεταπάξ ρ[ατίηνα υτὰπ- 
ταῦ, ψίγοτγ ααί4ζ [ἀτιτὰ αρτα (Π}}05 ρτον 
εεγα, (εξ πὸ δάεὸ ἤλιιζεε ςοπια,ςοτροσγαιιετὼ 
Ιαχίοσα, ιοα ργοςογίτατίϑ ἱπά το εἴς. ΜΊτ - 
ΠῚ115 ΠΟῸ5 ᾿ἀ οπτοε ρα θετεβ σοί Πιπλί ςογροτίς, 
πα σεηί5 ἐςπιίρεαάε ςεἰ οτε5, Πἰπ στιὰ Ὀαἰ Βυτί 
ἐπτε5,(η ςφτεγί5 ΠΟ Ρυ]εδ τί απιο ἀΠ « Πη 6. 
τ ἐητ5 1η (ΟΠ ἔεπαο, Μοτίθιις᾽ ραττίπι (Π4] 
115 {ΠΠπ|||65., ραγτίπι ΠΠπιρ]!ςίοτε5 πιασίβ θαγθα- 
τίβ, (Λα 48 Ἰαςὶί5 Αθιμλβᾶτες:ςΟΠςίε αἱ ςαίε!, 

Ρέζ 

π τ᾽ λλλα 
οὐς σὐγράμω 

ἰοὺς τῇ συ- 

σάσαι, ἴάᾷ ΠῚ 

ἐαἰεγά αἰ 
Ρο[ιϊοπεη 
Ρεγιμάς ΓΟ 

ρει, 
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Ρεΐ ἐπτρ οὐἰτίδαι ργουίαβ πητίσπατί, οο! επ ἀον 
τἀπὶ ᾿οττοτυμτι, δ ταπτ5 ΟΡ εγπΠι πιρογτ. θοὸν 
τεπίατις παδεητίητεγίς, δ ἐπίϊαν (σΔ] ]} οσπι 
παυογαπάήλπι, ἰῃ σεγο 45 δ 618 ἱπηπιαπεβ αἴ 
ΡΙατίπγαπ. Εογαπι υγΡε8.0πητ πεπτοσα. [Δε{Π| 
ΠΟ 5 σηίπΊ οίτοο5 ἀοἰεζ 5 οδἔγασης ἀγοτίσ 
5. υδ] ςοπἤ ας τασυτῇβ.. δ ἱρὴ ρατίτοῦ 
δχ αὐπγεητα {4014 πτιτ ες τυ ταπιὶ απ 4 6πὶ 
Δ( τεπηρι5. {πιο τίου Δεγεπι πλὰσίβ, Πτὰ ΠΊ 
πίαπαϊεηι εἴτε ςοπίϊαι. Ῥεῖ (ετεπίϊαξεβ διιτε πὶ 
ΕΒ Ὲ] 5 Ια οσσυραπιι εὖ αι ἀΐς τοῖα, τεῖ- 
Ῥυδβταηζαπι πὶ υαδίιου Ποτίβ οἰγοα τι ετ{ 
ἐρίππτίο! ἐπι αἰρίςίαητ, ΗΙοςἐἄεπὶ Μουίπί5 εἴ 
ἹΜεπαρῆϑ, εοτιτπιέρ Πηίτίητ5 ςΟτίποίε, Τί 
Οείτοπι δίβ5 ἰη Βυίταπηίαπι τγαπ[{{ε ςοπίξαῖ, 
τπάς τὰ π011ὰ αι ἐπὶ πιασηίϊοξ σεῖα, ἐτιεν 
{Πίρίο γεασηίς Νες Ιοη σία ἱπίγο στε ἰη Πα 
ἴλπι, σαπιίπτεῦ Βαυρατοβ ίη (1Δ}Π|8 πη] τεδέρ 
ίσοκ οτία (εἀιτίοηες εἴἴεητ,  ςςεῆϊε ετίᾷ πὰ. 
σᾶ οἷ αἴης απ ΠΟ, ας ειηζείθιι5 ἀπυατῦ ἐπα 
«ἰδιίοπίδιι5, δ ἀξογεπιεπτίβ ρίεπα 1π8.1 187 
Ῥιι5 αὐτῷ υἱζοτ 5 σοπτία γίίδμποβ τε θεπα 
σείϊα ροτίτι5, ἃ ἀπο5 ταπτῦ πμ]έτηι ογἀίπες 
ταί ες Πετ,ςςερτίβ ΟΡ Π 4 {δ 115. πιασπᾷ (εγο- 
τασι παπιεγῦ, ἱπσεηίεαγ ριοεἀατεροτίδαί, 
τος ταπιεη τεπιροῦε αι 48 εἰα5 ἰοςί Ρτίηςίν 
Ρεςἱεσατίοηπίρ5 δζ οδίευλητῆς, Δασι Ος 
(τίς αταίςί[ ςοτηραγδηζεβ. ίη (δρίτο!ο (ὁ. 
πὰ ἀεἰ5 οὔτυΐεταηε, δ. πηΐπετίατη Γετὸ ἐπί] 
Ἐξ ομτδηίϑ ρτοργίδπι, [απ Πα επιώρ ἐπίαχον 
τα τ Ν εὐίσα!α στατία το γα πις Πίποτεϑ 
ἐη (ΠαἸ Παπὶπηροττεης, {πὸ 1Ππ ἐχροσίεηῖ, 
ας δὐΐεηι της ἐρύγπεα παία,οτῆςεβ, ποπί 
[{4, δ εχ εἰεᾶτο, δύ αἰττεα ρε] εχ, δί 4114 μὰ 
ἐι5 σεποτίβ πιείοίπιοπία : αὐτὸ πεδά ἐπα]: 
εὐἱοάίᾷ αὐΠ|Ὸ απιὶοριβ Πυρτς Πα ο. Νοη ες 
πίπι οΪπ5 ογάίπε τηο πε] τ» τε] επαίτδτι 411. 
απο ἱπάίσεθυταρ ἐρῇ8 τίρτιτα ἐχίραπει : 8.5 

κ σουβίιίᾳ Δ το κεπίπι εἰς πιρο τ ποζείσα!. Ν᾽ πίπες 
αμίοπὶ [εγάς (χ πιοτὸ ἱπιρεηία, ΓΟΙ ες ῖ5 ἐλάς ρεσαηῇ 5, ΡΑΓ5 
ἘΠηπῚῈ δῇ ἐχεγοίεαί ςοππ ταν ΓΗ Ρατου πη (ο]ν 
το ρο στ πρηεπι πιρο[τοτῇ ςοπιπιπα πεςεῖς ἐΠ:5., 
«ἰϊοφμὶ νηἰ. 1πῈ] δύ ρεγίςυ]5 οςςυγγεηάσπι εἴς ΠοηΠαΠ] 5, 
κιὶ μοδρα4. {4462 Π υἱο] εητία, δαητ δ ἃ] δ οἰΐςα τί 
{ΐαπεοοβε, πὶ τίατα ἰπία]ος αυσεἃ ράτιτοξ, σοεζετῖ εἰ ΔηΠεχα 
᾿εδιιαίαβε- γι σῃα εἴ ΙΒ εγπία, δα ϑερτεπιίοηξ ἐχροῇία: 
ΡΕ’ πηρολατ γΟΪ χα, [ςα ΔπΊρ Π πγαπι ἰατίταἀίπῶ [τα Π5, 
γοηέμγ, φμοά 2 ΤῊΣ ρας: 
Πιώς ἴπῥοενε ἀξ αυὰ ΠΗ ἀίςεις πιαπί[οΠ Πα επΊι5, πος 
ἐν, ρεγίο!ῃ ἀπηταχαῖ ἐχοερίο, απο ἀοπρσἐτηδρίβ αυἀπὶ 
δυεὶ πε «ἀ τίταπη! (ὙΠ πείἐ γε 5, 11Π{π8 (απτίπςοΙς, Δ τῆτο 
ἐε(οδϊοπξ [0 ῬορΠασί, 4 εἴ Πποπιίηα ἐάτπς πείςξιςς, πιὰπ- 
Πἰαιαγεηίισ, πῃ ςοποδίῃ πιασηί. Γεβαπίο5 ετίαπι ράγοῃ 

{εξ εἴϊε, ἰη ἐχίπγχία Ὠοπείξατί5 ραΐε ρΡοημηῖς 

ΣΤΥΤΚΑΒΟΝΙ8Β σΦΕῸ ΟσΞΚ ΑΡΗ., 

οἵκ τίὼ ἀπειοίαν, ἀπείρους σ᾽ εἰναι κρὰ απ 
πες, κοὰ ἄλλων γεωργικῶν, δαυαςέιαε σ᾽ 
ἐσισταῤ αὐτοῖς, πεὼς σὲ οἷα πολὲμουςἀππη 
νείαες χρῶν τοι ποπλίον, κα ϑτέστόρ (ἵ δῇ κελ' 
σῶν φνιοι.πόλεις σ᾽ αὐτὴν εἰσὶν οἱ δδουμοί, πα 
οἰφράξαντόῦ' γοὺ σϊφναρεσι καταξεδλημὲ- 
νος. δύρυχωρῃ κύκλομ ποὰ αὐτοὶ οὐτοιῶϑιαε 
καλυξοποιοαῦποι, κοὶι τὰ βοσκήματα κα- 
“ἀσκχθμδύουσιμ, οὐ πρὸς πτολαὺ ρῦνομ. ἔπομο 
ἔρον σ᾽ εἰσὶν οἱ ἀδρδτ' μᾶλλον ἢ νιφετώσίεις. 
οὐ δὲ πιχῖς αἰρέαες ὁμίχλῃ κατέχει “πολαῦ 

λεόνον, ὥςτε σίὶ ἁμόμας ὅλες δὲ πρξς μόνον! 
τεήαρας ὥρας τὰς πόβρι πἰὼ μεσιμβρίαων δ». 
ρον τὸν ἁλιομ. δορ σὲ κοῦ ποῖς μορινοῖς συμ. 
ζαένει. ποὶὰ “οἷς μεσιχπτίοις, ΟἿ δζι πού δῇ» πλπ 
σιόχωροι. σϊὲς σὲ δεξξμ καέίχρ εἰς τί νπμὸ 
ϑεὸς. ἐπανῆλθε σὲ οσᾳ παχέων οὐσῖοὐ μὲγα 
σἤχπραξάμβνος, οὐὗ προελθὼν ἀϑὲ πολὺ Φὲ 
νήΐζυ 5 διά τε τὰς οὐ τοῖς κελτοῖς γϑνομούας 
σσεις» ἣν τε βαρξχρων κρὰ δὴν οἰκείων «ρα 
ἁωτῶρννκοὰ οχ Ὁ πολλὰ δ πλοίων ἀγρλιῶ 

ἡ] τίὼ στανσέλίωου, αὔξησιν λαξουσῶν δὲ 
ἀμπώτεων ποὰ δὴν πλημμυρίσϊων. σ᾽ύο μού. 
ποι ἢ τρεῖς νίκας γύέκασε οὐὺ βρετανοὺς,καξ 
στόρ σϊύο τάγματα μόνον πιδρακώστες Φὶ Ξρε. 
“πᾶς κοὰ ἀπήγαγὴν ὅμαρᾷ τε κοὰ αὐαβρεάστοΣ ῦ 
σία» πκοὶ Φὶ ἄλλης λείας πλῆθιει ναυσὶ μονρεῦ 
ἣν δαυαςῶμ σινότ' τῶν αὐτόθι πρεσξδύσεσε 
κοὰ; θόραπείαες κατασκόυασάμῆνοι “ἢ πρὸς 
καίσαρα “οι σεξ χεὸμ Φιλίων,ὐαθήματὰ τα 
αὐέθακαν τὴ θρδ κα πιτωλίῳ, κοὶ οἰκείαν γε 
σἹὸν πορεσκόνασαιν τοῖς ῥωμοίοις ὅλίω πίν 
νλίον. τέλκ τε οὕτως νασομῳύουσι βαρέα, δῇ 
χε εἰ(αγομφύων εἰς τἰὼ κελτικίω ἐκξβον, κρῖ, 
“ὧν εἰσικγομῳνὼμ γὐθῳύσε, πιῦτα σ᾽ ὄὴψ -᾿ 
λεφαύπινα ψάλια, κοὰ πόδιαυχούια κοὰ λοι 
λυγούοια υ κοὰ ὑαλὰ σκαύη. κοὶς ἄλλ ῥῶ 
στος τοιοῦτ Ὁ", ὥςτε μκσῖρν σαν φρουρᾶς δὶ 
νήσου. τοὐλχισου μδν γοὺ. ψνὸς τάγματι» 
χήζοι εὖν, κοὰ ἱστπικοῦ τιν Θ-, ὥςτε κοὰ φό- 
ρους ἀπτέγιδοα σταῤ αὐπῶν. εἰς ἴσον δὲ καθίε. 
σιζτο παν τὸ οὐὐέλωμα τῇ «ρατιξ τοῖς πρῶσ' 
φόδομφνοις γχρώμασιψιαὐάγκν γὴν μειοῦ δ] στὰ 
πίλη φόρων ἀδιξαλλομονωμ" ἅμα δὲ κοὰ κινα 
δίύους ἀνταν τοῦ τινας, βίας ἐπταγομφνας.υ 
εἰσὶ δὲ κοὰ ἄλλαι πόρε τίὼ ξρυτανικίω νδίδε 
μικραί, μεγάλῳ σ᾽ ἁ ἱόδνη πρὸς αὐκῶν αὐτὴ 
σταραξεθλεμθύμ, πτομήκης, μᾶλλομ πλάτος 
ὑλουσαο τό) ̓ ς οὐσῖγν ἔχομϑν λὲγειν στεφὲς, 
πλίιω ὅτι ἀγριώτόμοι δὴν βρετανῶν ὑσάρχες 
σιν οἱ κατοικοιῦ τόν αὐνπίμυ, αὐθριωσπτοφαάγοι 
“ὄντες τὸ ππολυφαΐγοι, σούς σὰ σγαπόλας τὸῦ 
λόντήσαντας κατεώγεῳ οὐ καλῷ τιθέμθνοι.. 

κρὸι φρ:ο 



ΤΙ ΒΕ ἘΠ ΟΣΥ ΑἸΚΟΥΤν δὲ 

τοὦ φανόρῶς μίσγεδιοὰ ταῖς τε ἄλλαις γυ- 
ναεξὲ, κοὺ ματγοάσι, (Οἱ ἀδελφαῖς. κοὶς ταῦτα 
σὶ οὕτω λέγομᾶν, ὡς ὃκ ἐχοντόν ἀξιοπίςους 
μαβτυρας. καΐηοι τό γῳ ΦᾺ οὐδρωπτοφαγίας» 
καὶ σκυθεῶν εἰναι λεγυτρι, (ὦ οὐ οὐὐάγκοιις 
“πολισρκηχεκοίς, οὶ κελτοὶ, κοὰ ἔξηρόί, κοὶς 
ἄλλοι πλείους , ποιῆσαι (ὧὥξρ λέγονται. στϑβ 
δὲ φὶ ϑούλες ἐπι μάλλον ἀσαφιὶς ἡ ἱσορίᾳ, 
σα τὸν ἐκτοπισμόυ. ταύτίω γαρ τὴ ὄνομα; 
(μων, αρκτικωττίω σιθεασιν. ἃ σΐ ἐίρα» 
κε υθξας πόρὶ ταύτης. κοὰ ἣν ἄλλων τῶν 
“παύτη τόπων, ὅτε μὴν πεπλαξαὶ, φανόδον 
ἐκ Τν γνωριζομβύων χωρίωμ. κατε δύοντα 
γοὺ αὐτὴν τὰ πλέισα, ὥς πόΡ κρὰ πρότόβου εἴ. 
ραται. ὥςτε σϊλός ὄξιμ εψσὺυσμθά(θ᾽ μᾶλλον 
“πόῤι τὶν ἐκτετογσ μων, χεῶὼς μδ τοι τὰ 

οὐρανια κρὶι τί μαθκεματικίωΣ ϑεωρίαν ἱκα 
γῶς δϑξειε κελοὴ ὥτκι τοῖς πράγμασι, τοῖς τῇ 

᾿κατεψυγμδύμ ζώνῃ πλησιάζουσι; “ὁ δὴν καρ 
“πῶν ἄναε ἣν ἡμόδωμ» κοὰ ζώων δὴ μδὸ ἀφο 
οίαν παντελῆ ἣν δὲ ασοΐνιν. κέγλζῳ δὲ κοὶς 

ἄλλοις λαχουϑοιςυκρὰ καρπτοῖς κοὶ; ῥιζαες πρὲ 
φεῶνα παῤ οἷς δὲ σῖτιθ΄ κοὰ μέλι γίγνεται; 
κοὶ Ὁ πύμα οὐτόύθῳν ἔχεν. του δὲ σῖτον ἐν 
πεισῖα αὖ ἡλίους οὐκέχουσι καθαροὺς, οὐ οἵ; 
κοῖς μεγάλοις κοσήουσι, συγκομιδὴν σῖσῦ 
ο0 ἣν σαχύωγ., α γᾺ ἄλλως ἄχρησοι γίνοντοι! 
οἵα Ὁ αὐῤλιομ,κρὰ «ὅσ ὄμθρους, μετὰ σὲ τἐὼ 
«σὶρ τῷ ἄλπεων κελτικίω), κρὰ πὰ ἔβνε τὰ 
ἔχοντα τίὼ χώραν πταύτίω, ττόρὶ αὐτῶν ΣΝ 
ἄλπεων λεκτίου, κοὶ δὴν κατοικού των αὐν 
σὰς, ἔπειτα στόβὶ φὶ συμττάσης ἱπταλίας, ὧν 
λάἥουσιυ οὐ τῇ γραφῇ τίἰὼ αὐτίὼ τάξιν, ἰώ 
ππόρ δι σίωσιψ ἡ φὶ χώρας φύσις. αὔχοντῇ μὴν 
οὖ αἱ ἄλπεις οὐκ ἀν μονοίκου λιμνδ», ὡς 
ἐρήκασι τινὲς ἀλλ᾽ ἀρ τὴν αὐπτῶρ χωρίωμγάφ᾽ 
ὥνστόρ κοὰ τὰ ἀπγύγινα ὅρη κατὰ γϑύοναν 

ἐμπορέομ λιγύωμ » κοὰ τὰ καλούμανα σαβ. 
(των οὐασῖα, ἅπτόβ ὄδῃ τονάγη.. ὁ μϑὸ γαῦ 
ἀπύύνινον ἀὸ γνούας» αἕ δὲ ἄλπτεις ἀὺ τῶν 
σαξξάτωμ ἔχουσὶ τίὼω αῤχίω), στίσιοι στ᾿ ἐσὲ 
μεταξὺ γλνούας κρὰ σαξξχ των. σ᾽ πεῶς οἷς 
ξ΄ -μετὰ σὲ τὶ στὸς τοῖς δ, ἄλξιν γαῦνόρ ὄξι 

πόλισμα οἱ σ᾽ φὐγοικοιῦτου λἰγυσῦ: ἵγαυνοι 
καλοαῦ ται, ον τόνθῳν σΐ εἰς μονοίκου λιυδύα 
υ᾽ κρὰ πὶ οὐ σὲ Ὅ} μεταξὺ πόλις δύμεγέθης, 
ἄλξιον ἱντεμέλιου, Εἶ οἱ κωτοικοαῦτδῖν ἰντε 
μέλιοι. κοὰ σὰ κρὰ σεμέϊομ πτίθῳντοιι, τό τίὼ 
αῤχίω ἀῤ τῶν σαξξ ἐδ Εἶν) τοῖς ἄλπεσιν ἐκ 
τῶν ὀνομά τὴν πούτωμ. τὰ γα ἄλπια,καλᾶ 
ὅς πρότόβον ἄλξιᾳ,καϑάτεβ νἡ ἀλπιόνια. 
κοὰ γαῖ νωῦ ἀϑὲ Ὁ οὐ ποῖς ἰάποσιγ, ὄρ» ὑψῃ 
λὺν συνώσγου πὼς τῇ ἄκρᾳ νὴ ταῖς ἄλπεσιψ, 
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᾿Νεςπηίπα5 ΑἹ επέ8 ἐπὶ ργορδίαϊο υχουίδ. ἐπι- 
πγίίςετί, τη αττί 15 ἐτίαπι ατ ἰογουίθ. Εοτιπε 
ετίατη απο ΠΟπηππεπιογαπη5, ἀίσησ 5 Πές τε- 
ἢ ε5 πηόπίαπὲ παδεπιιβ. Δταχαί ςοπιπιαπαι, 
ςΑΠπἀογαπι Ποπηίπιιπι τηοτεπι, οι γταγῦ εἴς 
ἐγαάίταγ, [πη ΟὈ ΠΟ πα! θιι5 στο ᾧἢ πεζείδβίτατί 
Βυ5.646πὶ τας. Δ} | δι ΗΙραπί,αἸή εὖ 
ΡΓυτέβ ἀἰσαητυς Ὡς ΒυΪε ἔτει οδίσιμα εἰ 
Εἰτοτία,ρτορεεί εἶτ ἐπ υἰτίπγα ο (ἃ τοπιοτίοσ 
Πέτα: ἢδης {η΄ 4επὶ {Πρ Ε΄ Οπιπα5 ἔλπια παν 
Θαῖλδ, Πα σία ἀ[Ὸ πιασίϑ δα Βερτεηιίοηξ εἐχο 
Ρο[ταπὶ οςητ, (ὐπεετπι εα ασεε ἐε ἢας ἐρία 
ἀεῷ αἱοίῃί5 {15 Ἰοοῖς Ῥγτῆεδ5 (ςείρτα τε]. 
ααϊτ,Ηρσπιότα εἢϊε, ρ οὐ ςεἰ ἐΡεὐτίπηαβ τεσίομος 
ΠοΡίβ ποτι(βίπηαβ,ςσπίίατ, Ν' εὐὰπι οὰπὶ ἀε 
5 ΡΙυτέπηδίαυτ ἀρ ετίτ5 ἀἰΧίπιβ )γαν τίει {τ 
δί ἐς τεπηοτίου πιὰ σίϑ πιξείταϑ ἀρ ράτγεῖε 
Γυπίατπηοπ ἤ8 αὐτο α΄ ΠΟ! ἐτατίοπεπι δέ τηατῃς 
πγατίςαπι ρεςυ]δτίοπειη αἰτίπεηε, ἰατίβ σῦπηο 
ἀξ τι υἱάεταν, ἀότεδυ5 ροτί(δίπηῶ {σία 485 
Ζοηδε ργορίπησί5,4ε τ ρι5, ἐς δηίπιαν 
{0115 πγαπίπετί5, ραττίπι οπηπίπιο (8 ἐξευ]τ- 
τεηι. Ραγπ|τγαγίταΐεπι ἘΧρο πε 5, Πηϊίο, γεἶ 
΄αυΐδίῃ οΑαΠθυ5, πα δ ας, δίῳ τασίςίδιις 
ΔἸ Ια ρτὰ αἰίχαος ἐτππηεητὰ παίςί, ππεϊίρ ρτοΣ 
ἀαςί, δὲ Βίπε ροτα ππιετε, Τ τίς αὐτὲ, αιπία 
[0165 ριτοβ πὸ Παδ δε ίπετα [1 Χ85 ἀοτηθβ,εοσ 
σείείς εὸ [ρίςί5,τείταγαγε. ἄτεαϑ σαπὶίο! ε φατὲ 
απ, δ ΡΙ σία ἱπαπάεποτεάαάίς ργοσυίι ἱητιείν 
[ε5. Ροιἐᾧ ἀε Τιδηία!ρίπα (14}1{ὰ, ἀεί ἐεπεη 
τίδ 15 ἐπι τεσίοπε σεητίδε5,(ετίρτα εἰδ, ἀε ἐρ 
{{8 ἰαπὶ ΑΠρίρις, ἀεῷ εατῦ παρίταέοτίδις, ον 
{π4ς 4ἐ τπιπίποτία ἀϊςεπα εἰ [τα]ία, Επιπ ας {ς 
σίταγ ίη ἀεἰς 240 (ετιᾶς ογαίης,υς ἱρία 
φοταπι Παζατα Ππρρεαίτατ. ΑΠρε5 ρτοίςςιὸ ἐρ- 
ίς,μοη χυίαξ ἃ Μοποςί ροτία (ας ρ] εσίς τὸν 
ἐσγαητ) (ς4 ἡίας εχ οςί5, ἃ αυίθι5 Αιρεπηίηΐ 
τιοητῖεϑ, πο ρίσητ, Δα (Ἰελυᾶ "συ τοῦ ἐπὶ 
Ροτίῶ, δί Βαδατία, αδάα πιιποιράτα, ας ραϊπ- 
ἀες ππητ, Αρεππίπας φυίας ἃ Πεπσα, ΑἸρε8 
πετὸ ἃ ϑαρατήϑ (ηἵτ ςαρίᾶτ, [πτεῖ (Πεηᾶ τεσ 
τὸ εἰ δαβαιίος ἀπεξία ας ἐχασίητα [12 πτεῖ» 
(πιὸ. ἰΠἀεροῖς ὁ ς εἴτ, Χ Χ Πα4, ΑΙΡίσαι 
115 εἰς ορρί 4, σαι ἱποοὶς Εἴσαγεβ [πσδὰν 
Πίρρε ἄταν Εχ Βοςίοςο δὰ Μοποςί μοι 
Παά.ς τ οςεει Χ πὶ Κ᾿ υο ἰὴ πιεαίο δ 5 
ἱποεηϑ εἰἰ ΑἸΡίοη [πίει {|| οἰττι5 Πα δίτατος: 
τες ἰπτοπιεὶή ποςαηῖ, ΔΡ Πίίςε ποπιίπι. ἐπα ΐ 
«οἰαπὶ ροπαητ, πο ἃ ϑαθατήβ ΑἹρε5 ρτίπιου 
ἀίαπι Παδξε, ΑΙρία ἐπίπι ρείοτγίδιἐ ἐςςυΠ 5,0 
ςαθατ ΑΙΡία, φαεπιααπιοα ὃ ΑΙρίοηίας 
ἵΝδηφ Βοςτεπιροτγείη ἰαροάε5) ποἢ5 ἐχςεῖ- 
(05 ποζαπι ἱΠτλὰ αἰτίη σοῃ δ ΑΙΡες ἰρία5, 

; ΑΙΡίϊμτι 



το 

ΑΙδίαην ποπιίπαπε, Ρετίμας ἃς εοιᾧ ἐχίοπ- 
ἄδπτυς ΑΙΡε5. Οσπι  σίταν αἰσαγεδ, ρατείπ ἢ 
σατηί, ραγτίπι [πτειηε] ἤπε, ἐοταπν ςο! οηία 
αὐ πιατε ἀεδαέϊς,πηα σαί ςξ ΑἸΡία [πτεπλεἷί 
τη, αδί! ΔΙρίσπι : αἴτετα αεγὸ ἀΐυί(ὁ πχασί5, 
ΑΙἸΡίσαμπᾶ ποςαηζαΐ, ΕΠ ίτε ἀσαῦιι5 πατίοπί 
Βα] ἰσιυγαπι, “145 απτὸ ἀἐχί, ΡΟΙν Βέπ5 τπλᾶπὶ 
Οὐχυδίοτγα, δέ αἰτείδιη Γ)εςίεταταμπι δαίπησίς, 
ΕἸος [τας πηϊπετίαπι ἃ ΓΜ οποςςί ροττι, τῷ 
Τδυίςίατη ςοπείπι, οαππίπο [πε Ρουθ 5 
εἰξ, ἐχςερτίβ ραγιπς αι δυίάδηι {τί πίΡ, δά 
ἐαλξέαπ 425 Δηοηογαϑ πιίπιιϑ ἱπερτί5. [πτπλίηζε 
ἐπιπΊδ πε ΓΠρΡ65 ἃ ρΥφοίρίζε5, Πα ς ἰαχτα πὰ 
τελησιπίοϑ τε] αιταπττγαπίϊταβ, (λα Γίσαν 
τίατι Παδίτάτις ΡΓ ατγίπγισσι εχ ρέοοτε αἰόξπι 
ἀρίταταζὶς Ποτἀεαςοδί ροίίοης, πιατίτίπγί5 
ἐχ]οςίς ἂς πιοηίδῃίς ρας συοτίταητεϑβ. αν 
τοτίαπι αετὸ κάτ Ποδη ἀἐ5 παιίθι5 Γειοπεί(, 
{πιᾶ Πίς πιοητεβ μαΐξε, αὐρούεβ πιαχίπιαβ, 
δαὐεὸ αἱ πη αυδυία οταίδί τα ἰπι5 ἀϊαπνεῖοῦ 
οὐϊοηίδίηαπεηίαϊ ροἀίρυ5, ΒΙατίπια ετίᾷ αὐ ἃ 
τίοϑβ υἱὰ5, δί [τίς 44 πιοτίατία, πες αὐ ςοῆςεί 
ἐπ45 πιζία5 ἀετετίοτα, ας οπιηΐα χα ἐπηρουί 
τἀπὶ (Τεπ ςοπηροτίαηΐ, ρεοοτα [τ ρε!! εϑῷ 
δ πιεῖ. Οδετα πεγὸ οἱεαπι ὃ αἰπᾶ [τα]σαπι 
εἐχροτίαπς, σαοα αυίας {ΠΠ|{π|ὸ ἀἰς, ἃς ρίας 
ἔπη ἃ ααἰξετιηπ εἴς, ΕΠ ς ἐπαί δ πλα!! παίςυῃ 
ταν, Πα 5 σεσεηίοβ ποσίταῃτ, πίης ΕἸ ριυξίςος 
καηίςς, μης ασαΐα, Αραπάαι εἰἰλπιαρυά ἐο 5 
{Πισατίαπι , σιοά εἰεζέγαηι αυΐάδλπι ἀρρεῖ- 
δι οι ταπ]τί Δἀπτοάιπηι εαϊο πη ταπτρς 
αἰτεβ πογὸ ίη τυπαπτατή 5 ρτείοετίπ ρυσηίς, 
Ορτίπγί, οΓεἰ5 αὐτῷ πτοηῖς5 ραγπλίδ᾽ αη εξ σοη, 
ἑεξευτᾶ ἀεάετε,ίς οτἱσίπε γαςοϑ ες. Νῖο- 
ποζοι5 ργϑεῖείεα ροστιϑ ἑατίο σας 48 εἴἴ, πὸ 
τλλσηδγ, ΠΟ πλιΠτατῖ σαραχ Ππαυί, ΓΟ ΠῚ ΡΠ τΠῚ 
διαδῦς ΕΠ]ετσα]5.ςοσηοπιοηῖο Μίοποζοεί, η 
ἐϑ ἰπ εὸ παϊίτετίο 15, Ροτγὸ ΝΜ] αἰ ἐς Π{5 δά - 
Ὠδαίσατίο ἱρίο εχ ποηνίπε ππιςαίοιάεξ εχ- 
κεηαί, ΔΡ Δητίρο! τοεγόνραιήο ρα5 Πα. ο ς 
ϑείϊ,εχ μοςίοςο Ναί]! 3πὶ υἱῷ, ετ ραυΐο υἱ 
του 15 σῈΠ8 ΘΑ ΠΥ ἐποιπηεητεβ τἐποῖ Δ ρ 5, 
Φ ποπηι 145 ἐρί{π5 Πτοτίς ταρε5, ς (ἀγοεςίβ 
τοπιίίοιό, Ρυίοί αατετ ὐγα οί 54} γ 65 ἱρίο 8 

Ἄθομν ποςδηϊ, τερίοηση σὰς ἰσαίςαηι 
΄υλπὶ ᾿Ν]αίβ]Π!επίξε5 μαδίτδε, Ροίξου πετὸ (Πα ] 
{{Γ Ἰρατεβ ποςσαπεγαηΐ ρἰαπίκίεηι ἱρίλπι ας 
Ἷ πειίοπεαι αὐαας ἐ ἢοάαηαπ), Ἐχυίρ- 
{ ποοἷα;», πο πιοάὸ ρεάίταταπι, πεγαπιειίᾷ 
εαπίτατᾶ πγίζείς (ΟΠ ερᾶτ, ίη ἄσηας ἀτ{ΠΠ| ρᾶτ- 
τε5. θγίογεβ ἢ 05 εχ ἱγαπίαἱ ρίηίβ (1 41Π{5 π ρο- 
τε[ξαϊτξτεάεσετε ᾿᾿ οπηδηί ςδιτα ἡ οσ5, ςδτγαίρ 
1 ἰρυτο5 ΡΠ ἀίατυζημαι ρχοιχαλεμίεβ, οτηι 

ΤΊ ΚΓ ΔΥΎΒΥΟΥΝΝ Εδ' ὦ ΕΟ Ὁ ἘΤΑ͂Ρ Ἡ. 

ἄλξιον λέγετε, ὡς οὖν μέχρι δ δῦρο ἣν ὥλπτε. ὦ 
ὧν ἐκτεταμψων, δῇ οαὖ λιγύωμ δὲν μὴ ὃν. Ὁ 
σῶν ἰγαύνων, ΝΡ δὲ ἐντιμελίωμ, εἰκότως τὰς 
ἀφικίας αὐτὴν δὲ τῇ ϑαλάήμ, τἰὼ μὴν νος 
μαζεῶαι ἄλβιον ἐντιμίλιομ, οἷον ἄλππιομτίῶ ὦ 
σὲ ἀδυτετμαμθύως μάλλον, ἄλξιν γαῦνομιπο 
λύξιΘ΄} πῶσήθησι τοῖς σὶυσὶ φνλοις ἥδ λε 
γύωγ»ῖς λεχθῶσι τόντε δὴν ὑξυβίων ὦ Ὁ ἢ; 
σεκι ὅλως δὲ ἡ πταραλίᾳ αὕτα πᾶσα μὲ- 
λι! θὶ τυῤῥίιυίας ἀπ μονοίκου λει Θ΄, σῷ 
σεχής “κι κα ἀλίμν Θ’,πλίω βραχέων ὅρ. 

μων κοὶ ἀγκυροξολίωμ. σσόρκεν τοι ὃ οἱ οὦ 
δρῶν δ αέσιοι κρημνοὶ, Ξονίιυ ἀγρλιστὸν τόν" 
“πῶς ϑαλάήε σπταροσομικαποριοῦσισὲ λίγυ- 
τῷ, (νη δ᾽ ἀρ ϑρεμμοέ ἣν ποπλέορμ, κοὶ γάλι 
καθ’, κοὰ κριθίνου ππόματί", νεμόμανοι τοῦ 
τι πῶς ϑαλώπηηχωρίᾳ, κοὰ πο πλίον τὰ ὕρκο 
ἔλουσε σἵ᾽ ὕλίω οὐτικῶϑιι σγχιμπτόλλίω ναυα 
πηγήσιμομ, κοὶ μεγαλύσίονορου, ὥς τ᾿ οὐΐωρ 
“δι πάχους τί διάμερον ὑκτὼ ποοϊῶυ εὖν 
οἰσκεῶαε, πολλαὶ δὲ οὶ τῇ ποικιλίᾳ δν ϑυΐο 
νων, οὐκ ἐσι χείρω πρὸς τὰς πραπεζοστοιΐας.. 
τοῦτα “ἐκ σϊὴ κι; τάγουσιψ εἰς πὸ ἐμπορέίορ 
πἰὺ γγύουαν,κὶ ϑρέμιμοςτοι, κὸ σϊόδματα, κοὶς 
μέλε, αὐχιφορτίζον τοι ὃ Ἑλαιον κοὰ οἶνον ποι 
ἐκ Φὶ ἐπαλίας. ὁ ὃ σσαῤαὐτοῖς δλίγος ὄξ), πὴ 
πίσες, αὐςπρός. οὐτόὐύῳν σὲ ἐσὲμ οἱ γιγίμηιοδ 
λεγόμανοι ἵπποι Τὰ πρὶ ἡμίονοιονὸ οἱ λιγυσις 
γοὶ σε χιτῶνσυ νῦἡ σάγσοι. πλεονάζει σὲ κοὶ 5 
λιγγοόύριου σταῤ αὐτοῖς, ὃ τινὲς ἡλυίβου πτῷ 
σικγορδύσσι. «ρα τδύον τοι οἵ ἵστπς δὰ ὃ στοῦ 
νυ, ὁπλίτοι ὃ ἀγαθοὶ κοὰ ἀκροβολιςαί, ἀτὴ δὲ 
σό χαλκῴασισῖας ἀναεντεκμαέρονποιέ τιν δῖον 
Ὡλλίωας αὐοδν Εἶν. ὃ σὲ τόϊ μονοίκου λιμβι Ὁ 
“δομός ὄξιν,ὁ μεγάλαες, οὐδ στϑλλοίες ναυσὶμῳ 
ἔχων ἱόρὸν ἡρακλέους κονοίκου κωλονμδους 
ἴοικε σὲ ἀπό! ὀνόματ- ὦ μέχρι σϊστρο οἵᾳ 
σέναν ὃ μαοσαλιωτικὸς ππιράπλους. δίχα 
σῖ᾽ αὐτιπόλεως μικρῷ πλείους ἢ σ᾽ σισδεουςν 
σοιὐὺτάνύςν σ᾽ ἡσῖα μέχρι μαοσαλίας κοὰ μα 
πρὸν πρῶσωπόβω πὸ ἣν σαλύων ἐὔν Θ᾿", οἰκξι 
σὰς ἄλπεις τὰς τ-δῥκειρβύας, καί πινας φὶ 
αὐφὶ πταραλίας αὐκμὲξ "οἷς ἔλλησι, καλοῦ 
σι δὲ εἷὰ σάλνας οἱ μδὰὺ σταλαιοὶ δὲ ἐλλ ων, 
λίγνας, κοὰ τὠὼ χώραν ἰι ἐχουσὶμ οἱ μασ’, 
σαλιῶτχοι λιγυσικίω, οἱ σ᾽ ὕπόδον κελτοῖ, 
λίγνας ὀνομάζουσι, κοὰ τί μὲλοι λουδδίωνοφ, 
κοὼ τό ῥοσϊανοῦ ποιδιάσία τούτοις π' ὥσνέσ, 
μουσὶν, ἀφ᾽ ἧς οὐ πσεζίω μόνου, ἀλλὰ κοὰ ἱπ᾿ 
“πικίω ἴσελλου «ρατιαὺ, εἰς σίξκο μόβῃ δεπρα, 
μϑύοι. πρώτους σ᾽ ἐχειρώσαντο ῥωμαῖον »ύδ᾽ 
ὥυς, ἣν» Σδῥαλπάωμ κελήη᾽ πολαὺ χρόνοψι 
πολεμήσαν τοῖν κρὶς τούτοις νὴ τοῖς λίγυσῆν» 

ἘΣΎ 



τ ΙΒΒΒ. 

ἀγκικλέικοσί τὰς εἰς τίω ἱξμοίων σταρόσϑυς; 

πὰς ας φὶ “δαλίας. νὸ γα κοὰ γ7] γίω κοὰ 
κατὰ ϑέλααν ἐλκίζον το" κοὰ τοί(οῦτομ ἴσου 
ον, ὥςτε μόλις «ρατοπέσνις μεγάλοις ποορόῦ 
σίἰὼ εἶν τίὼ δον. ὸγσνεπκοςὸν δ᾽ ἐτιΘ- πολι 
μοαῦτοϊ., διεπράξαν μόλις ὥς τ᾿ ἀϑὶ ,8᾽ σκ 
δέους ὁ πλάτΘ’ αὐακξδιαι τἰὼ δοϊὸν τοῖς 
ϑοϊδύουσι σϊιμοσίᾳ. μετατοῦτπα μθϑ ποι κῶς 

σίλυσαν ἅσταντας, κοὰ διέταξαν αὐτοὶ τὰς 
“πολιτέας, διςήσαν του φόρον. μετὰ δὲ ἐὧἦῦ 
σάλυας ἀλξιξς κοὰ ἀλξίουιοι κοὰ οὐοκοαῦν 
σιοινέμονποί τὰ πῶσαῤκία μόδα δὩὴνορῶμ, 
σταρατάνουσι ὃ οἱ οὐοκοαὐζιοι μέλοι ἁλοξοί, 
γον ἔχοντες αὐλῶνας οὐ βάθει Φὰ ὀρεινῆς ζ. 

ξιολόγους κοὰ ὀχυροὺς ὧν ἐχουσὶν ἐκᾶνοι, ἀλ 
λόβδράγες μλν ομὖ κοὶς λίγνσυ" «ϑοὺ τοῖς «ρα 
σηγοῖς τοζήϊοντοχι τοῖς ἀιδικνουμδύύοις εἰς τἐὼ 
ναρξωνῖτιρ. οὐοκοαύτιοι δὲ κα ϑιάστόρ (ἢ οὐ» 
ὁλκας ἐφαμῆν, αὐὺ πόβὲ νέμαυσον ποξῆον ποι 

καθ᾿ αὐῶν. δῇ δὲ μεταξὺ “ππδι οὐαβου κοι φὶ 
γγνούας λιγύων, οἱ μϑρ ἀϑὶ τῇ ϑαλάπ τοῖς 
ἐπαλιώταις εἰσὶ οἱ αὐνὶ. ἀϑι δὲ αἷὺ ὀρεινοὺς 

᾿πεμσῆεταί τὶς ἵπτπαρχθ’ ἣν ἱππικῶν αὐ, 
εἤρῶν, κα ϑύάστόβ κοὰ ἐτο ἄλλους τῶν τελέως 

᾿ φρικόριοι, (ἶ μετ᾽ αὐοξῦ μεσυάλοι σαὲρ τὰς 
᾿ ὑψηλοτοίτας ἐχουσὶ κορυφαῖς. “Ὁ γοαῦ ὀρβιώ 
᾿ ανραῦδν ν΄, φαύλων κάτου ἔχειν φκ’ 

᾿ σὶ τίὼ αὐάβασιψ. κωὐπόύθῳν σππώλιψ τἰὼ ἀδὲ 
“ ΓΑῚ 2 ΄ μ .} 

«ὅὺ ὅρους ὅσ Φλ ταλίας κα τάθασιυ. ἄνω σῖ 
οὔ τισι κοίλοις χωρίοις λίμνη ἐκ συυίσιτοι 
μεγάλα, κοὰ πταγαὲ σῖύο οὐ πολὺ ἄποθον ἀλ 
λήλωψ, ὧν ἐκ μὲν Φὶ ἑτόβας ὄτν ὁ σϊαρυψύ» 
αἰθ’ ποταμὸς χαρασ)οώσϊης, ὡς δὰ ἂν ῥοσῖᾳ 
νὸν ἀαταράπα. κοὰ ὁ δυυρίας εἰς ταὐαντπία. 
Ὧρ᾽ γα πιζσϊῳ συμμίσγει, ἐατοφνεχθὲς οἵᾳ 
σκλαοσῶν ἐς τίὼ γύῶς ἣν ἄλπεωμ κελτιν 

κίω, ἐκσὲ φὶ ἑτόβας πολὺ τα παινότόρος δ᾽ 
χωρίων τούτων αὐα δὲ σίωσιψ αἰνὶὸς ὁ σοὺς, 
“πολύς τε, κοὶι οξυς. τροϊὼν σὲ γίνετοι μέζων 
κοὰ πραότόβ,ἐκ πολλῶν Φἐ λαμθανει τἰὼ 
αὔξασιμ οὐ δὲ οἷς πεδίοις ἰἰσῖη γηνόμϑν Θ΄ ἃ 
πλαταύεται, τῇ ὃν σαχύσει πόδιασᾶ τὸ ἀμ 

᾿δλαύνει ὧν ῥοαῦ, εἰς δὲ τίὼ ἀδοιαπικίω ὃ 
᾿λαῆαν ἐμπίτηει μέγισος γγυόμανος δὴν" κατὰ 

᾿σίὼ συρώπίιω σπτοτα μῶν πλίω πϑίσρον. ὑ» 
 στόῤκαντ δ᾽ οἱ μὴν μέσυυλοι μάλισι: “ἢ συμ 

ξολῆς τό ἴσαρίθ’ πεῶς “ὸν ῥοσϊανὸμ. ἀδὴ) θά 
“πόδα μόβε τὰ πτὼς τίὼ ἐπαλίαν γ κεποιμθύᾳ 
φὶ λεχθείσης ὀρεινῆς, τουρανοί πε οἰκοῦσι λι- 

γυσηον τῦνθ", κοὰ ἀλλοιλίγνες. γύτωμ σ᾽ 
δδι κοὰ ἡ πόὶ ἰδεόννου λεγομϑών γῆ, τὸ πόκον 

᾿ αἰσιμετὰ σὲ ΟύῬυς τὸ τὸν τερδὺμ σικλικοσοὶ, 

᾿ βαρθαῤωγομετὰ ὃ οὐοκοαυτίας σικονιοι, Κορ. 

ΔΙΝΑΚΙΥ͂Ν “. τοῦ 
ἱρ5 τταπτιπιίη ΕΠ ραηίᾶ σεοϊἄογο σοπας 
τεητίαγ, σαί ρετ τ5 Παρ ἐπ 405 εἴΐετ, Ναπατες 
τατηατί(ρ. τεχαεητίϑίπτα {ΠΟσαπι ἔπος [αῖτο 
εἰηία. τλητο πα] εραπιγοδοτγε,ατ αἷχ δά τι" 
ἐε5 ετίαπὶ τηασηΐβ ἐχογοί 15,{ὐτιπὶ τγαπίς, 
τπητίρας τεῦ ἐχτίτετ, Οὐῷἶἴορσεῇπισηι ποτὸ 
ΕἰΠπ| εἰ5 ΒΕ  Πἰσεγαητος ἀἀ ππιαι, αἰ ςι]τοῖ 
εἤεςεγαητ, αὐ ΡΠ οἐ ρειπισφητίϊιις αἱὰ δά 
{τλᾺ..: 11 δτἰτιιἀΐμεπὶ] αχοότεῖαν, δίπεη ρος 
[το γα 5 τρία εὐ 5,[ρ6 τογγοτε ποι, σι, 
Ῥετγηδά γπλα!ς ἱπιροίπετε, ΡοΙν 841} γ 65 τὰ 
πέητς ΑΙδίεηίς5, δ ΑἸΡοςί, 8 Νοσιμτή πτῦσ 
ταπαίη δερτεπιίοπειὴ ποτσἐπιία, Ν᾽ οςπητίο 
ταπη τεσίο δά ΑΠΟΡτορδβ υἱᾳ ργοιεπαίτι, 
Τρτοίπη 445 πῃ πιοιαηίβ συ4}}65 Πα ξί, πγεπιο 
γΔ0 11:5 σαί επι,πεῆας 6112 ἐχ ρατίε πᾺ} {0115 
4458 τεπεης Π{ ἀετετίοτεβ, ἈΠ} οὔτοσοϑ τα 
διΤ  ρυτεβ (ἃ ρτατοσίθιβίη ᾿Ναυθοπεπίσπι 
Ρσγοπειςεητίδιι5 ἀσταπὶπΠγυπητας, ψ οουη 
τῇ αὐτῷ, τί ψ ο 5 ἀἰχίπγι5. δα ΓΝεπιαιίαπι 
ἐπτε ίαο πῆ τας τεπεπταν, (ὐατογῦτη αυί πῃ. 
τεῦ ψαγαπι ὃ( (Ἰεπιιαπι τ ποοϊτησ, 1 ἰσττεβ, ἢ 
(ἐπὶ !ἢ [τα] ςοτπὶ πυπιόίο ἔππῖ, δά τηᾶτς ρα 
{τπεητε5. Δ ἃ πιο πιᾶποϑ δῖεπι αι 44Πὶ ρτο - 
(εὔτυς ἐαυίταπη, Ποῖ δέ δά τε]! απο 5 οπιηίηο 
Βαυραιοβ,πιίτείει. ΡΟ Ν᾽ Θσπητίος ϑίςοπῇ 
{πε δ Τηίςοτῇ, ἀείηής ΜΜεσια  !, εχος!ο 5 
Παρξίεϑ πεττίςεβ, Ἐοσιμπ ίσίταν τεεβίπιιπι 
{π|ἀΡ] πῆς σα σαππει ἰἑα4, σεητασι δἰςεπίαπι 
Βαρεῖς τγααίταν, γυτίσπι Πίης 44 [α] δ ἰεγπιέ 
πο5, ἀείςεπίυπι ραίοίς αἰπτπῖ ϑαρτα πεχὸ πῦ- 
ΠιΠ|5 ἐπ Ιοςΐ5 Δα πιο τπὶ ςαι5. [Δς115 εἰξ π.» 
σεηδ, δί ἰοητεβ ἄπο ἤθη πηαίταπ ἰπτεῖ (ξ 4], 
{ἴδητεβ . ἐφαοτυπι αἰτείο δπηπίς ἐἤπη ἠΐτις 
Τλατπεητίι5 ποπγίηε 5 ρεῖ ςοητασοία ἐείε πὶ 
Ἐποδαπαυπιίοςα ργεείρίςαπ5, (ὐοπίγανία ττὲ- 
τὸ ἀερατίε [ουιτίαβ, (εἴε ἱπιπιίίςος Ραάο, ρες 
ϑα!δῆοϑ . ἰηῖγα Πρ ες {Παρ επς (ΠΑ]Πτα, Εκ αἱ- 
τείο Ιοπσ ὁ ̓απ]ον ἐρίς Ῥαάιιβ ρει ΠΟ5]οΣ 
(05 εἀίται,πλα!τας ας σεΐετ: ρτοστείίις ατοΠ1; 
πιδίοσ πιο! !οτῷ εἰποίταν, ΓΝατι πιο τί5 εχ ἂ- 
πλέρια ἱπογεπιεηίυπι οχεοίρίς, ροτςἰπηαπὶ 
πδίπηοάὸ δὰ ρίαπααςςεαίτ, δ [τίτι5 ἐχτεηαέ 
ταν, 4 α[5 οἰγοπἢ εὐξίταν, δύ συτίαπιίςσπεπι 
τεάάίτ, ἰἀπτίρ δπιρ!(ςίπτιι5, ἃ ατίατίς ἱγγαπης 
Ρίςρεϊασας,απέϊοβ Εἰσορα Πιμαίοβ, ργθτες 
Ἰῆτυπι , τπιασπίτπάίπε ἐχιρείαπβ. Δ αΐα “ 
ςεης Με π4}}Π{|ππιαχίπηξ τρί κα Ποάδηιις, δύ [- 
(τ ςοπῆσπηε.  ἀ αἰτείαπι ὑυεγὸ πεγροητεπι 
{η. [τα]! Δ πῇ ρατίοπι.εχ πτοπείρ πη ἀϊετ5, Ταυτί 
πί,σοεη8 1 ἰσαξίςα, εἰ πε ἵ ἰσιτες παρί- 
ταητ. ΕἸογαπι ἀσεῖ εἰξι ας ΙΔεοηηί, δ ος 
τῇ ἀίςης, ΡοΙς τἴο5 δ Ραάυπι δαίαίςί (πῆς, 

ΚΣ ΒΌΡΟΣ 



ξΞεαᾶπηι το 

τὸ δ 

ϑυρβεν ἀὰοβ ἀυίάξ ἱπ ςασυτηίπε (ὐειτοπε5; 
δ (ὑιοτίσεβ, δύ Ναγαστί, δ Ναυζαδία., [4- 

εἰααφγσοις (58 ἐΡΑἰλπλεπα ρεγ 4 Ὲπὶ Εποάδηι5 εἴξειν 
«οὐεχ ῥὶς εὐ (πτν ὃζ Πιτπιίηί5 ἱρί{π5 οπίε5. Νοηοησόδιι 
[4ξν τοηὶ αὖ {{|5 σας Εἰ Πεηί ἔσητος, δύ πῖοῃς Δ. 5 

ἀ114}145. Ἐχ χὰο ἐπ ἱερτεπιτίοπει ἐπεπας 
ἐχεοιττίς, Ἐταἀίαοτίᾳ εχ ρατῖε Δ διι45, ἰη ἴα» 
ἔππὶ ᾿ ἀτίαπι ἑαχία (ὐοπλπ ἰπίγαπ5. ϑαρία 
Οὐοσιυαι Δ4 ΑΙρίυπι ταάίςεαι, Πα ἴὰ- 
ἐεπι, ἃ Μεηποπεβ, δ“ οὐεπίο πετί, ΑἸία 
χρϑιίςε  εροπιή, ἃί Τ τἀ επείηί, ὃζ ϑτοπί, 
ἃ]η σοπτρίατες ρορα ραγαΐ, [τα] απ τεπεπ, 
τε58,41Π {πρεγίοτίθιβ ἀπηῖ5 ἱπ ΟΡ ε5 ἰϑιγοςίηαν 
δαητχας, Εἴλς δατοπὶ πτατεαιῖ ἀεἰςτί (της, απτε 
ἐπαπίαετίοτες (αεεΐ ρεῃίτ 5, οι πεε8 τᾶ- 
ζζοπίας ρεύ ἐεογατῃ πηοηΐες ραιςί δί ἀξ ς 1165 
ςΠεηγιησης πλυϊεί5 εχ ἰο 5 ΡεΥ ἐο 5 πιούίαΐε5 
δ ταυτί δύ τγαπ τα [Δεἰΐες5., ρτορῖεν ἐουπι ἂρ’ 
ρατγδτιπι πα εδητας. ΦΔυσιπΐα επίπι τα» 
ἐλτ, λα ἰλτγοπαπι ἄς! επ 145 η{{4{85,Πγὰ Ὁ ΠῈΠῚ, 
Ὡπδπίαπ ] σις, αἱαγσαι ἀρ ραγατσπι αρροίι- 
{τ ἵΝΟ επίπι ργορτεῦ λίξί(5ἐπγὰ ρεἴγαγιηι ἰη. 
σοητίιπι ργεεςίρίτίᾳ, αδί πααγασι υἱοίατγε 
[45 (ποετατ,ςυπ Πίης σαί ἐπὶίατρτα υ{45 ἐπγπιί 
πειό Πίης αὔτίτηποτξι, ἃ ἀςὸ αξ ρεγ ρᾶγιδαρ 
ἑηστοαίεπεί. εαἰτατί ἀςτίπιίπα πεσιεᾶτ, ἰη. 
τππιεητίδιιδ ίη τάτα ργο τη 25 ἔλιιςε5 εαΠ. 
Τρίπεγὸ αἰίηϊα5 δά ραττε5, δά εὸ Πἰπ265 ἀπ σι, 
ἔτι εἴτ, αἱ δί υἱατονίθιι5, δύ ἐαπγεπτί5, ργείεσ 
εἰπι πςτὶβ,, αειτίσί πο οςσυ]ογῖ αἤσγαῖ. δίπιι 
φὐτεπὶ ἱπἀίσοηο ταῖο σείζεηταν, ἘΠ 5 ἰσίξ πα! 
[4 ρταίξατε ᾿ἰςεῖ γεπιεαία, πο ῷ οἱαςία 5. στὰ 
ἤϊί5, σαα αρετης δύ φυίς]αρτίσα Πα ξεε, 
απίπετίαπι οσζαραητ (ςπγίτᾶ» δί ίη Γαδίαςεπ» 
τε5 ἐχιγι τ υ.}}ς 5, Εγσ ἘΠ οηίπι ἤπρεγ σία 
«ίεπι οἷαςίες ἐἱπαίς πο έτη σγαεητ. πηαχί 
πχέ ηἰαδι15.4πτεηπαπιίη (αρετῆςίε σπιηΐπο 
{ο10, ἀ{Πο] αλητ δα! αΠονᾶ χαΐίάεπι γερίο πλὰ 
φῃᾶ εἰξ, τοί πα υττίπο» υΔ]]} πη στα εἶαιῖ 
«ἰεητίθ ταρίθιι5,εοτγῦ ετίλπη ρα ίη πρετγίοτα 
Ἐχίεπα!ξ σασιτηλί Πα. {5 ἑτὰῷ αί εχ [τα] έα ἔα, 
Ριαπιοητζοβ ρο[τί ἀπε πὰ ρεΥ πα} } ἔδτ πε΄ 
πιοτγατᾷ τὰ εἰξ,[η4- οἱξατίᾷ ἀΐυίάϊεστ, πα αι 
ἐπιρρεῖν Ροσηίης(ς εηίπι ἀἰςίτι:γ) ἀποίτ ρὲτ 
ΑΙρίμπι (υπππιίτατεβ, απηεπτίϑ πα ςεί 5 {{5. 
ΑἸτστα ρεῦ Οευτίοπες ργο! χίον. ΓΈ Π 5 δαί αῦ 
ἕοτυπι δυτ[Οπ85 παρ εῖ, αυ 45 δα[δίβί ετπιον 
Π{πὶ ροτεητία πα] εγεητ ροίδί ἐπε ςας δ πῃ 
φιεδίεηαί ἀοσηγίηίαπι οΡείπεραπτ, Μασηδπι 
αυίάεηι {ΠΠ| ορεαι δὰ εοίδίοπες αγαγίας 
δαγαηχ ας ἀ{Π αση  απὶ Γυιτία5 Πααίας5 ΑΕ 
ἕερατ, το ςίτοα πηατίϑ ἐπ [οςί8 ας ἀσόξας5 
Βατιξητες) οπιπι πεῖ αἰσοιμι ἐχίπαηίρᾶς, 

ΣΎΚΔΑΒΟΝΙΣ σΕἘΟ αΚ ΑΡΗ͂. 

σὶρ δὲ τοὐ δὴν οὐ ταῖς κορυφαῖς κου βωναῦν, 
Αἰ κατέριγες» τὸ οὐαράγροι, νὸ ναυνονάτοι, 
( ἃ τοελαμϑύα λίμνκ, σί ἧς ὃ ῥοσϊανὸς φόδε 
σοι, νὸ ἡ πηγὴ πόὶ πτοτίεμδ. οὐκ ἄπτοθον ἢ δύ 
σῶν ἐσὲ δίων αἱ πηγαὶ δὶ ὃ ἀσϊνάλας ἢ» 
ὁεΘ' ἀξ ὃ ῥᾷ τὸ ὁῤίωθ’ ἀϑὲ τὰς αὐκῶυς ὦ ὃ 

ἀδϑύας εἰς ταὐαντία ἐμβάλλων εἰς ἦν λαριοῳ 
λίμνίω τίὼ πεὼς τῷ κώμῳ, ᾿ωόδῥκειτῦ ἢ τὶ 
κώμῃ σὸς σῇ ῥίζῃ Ὁ ἄλπεωμ ἱσβουμβύαε, τῇ 
μδὸ ῥαεθὶ κοὰ οὐφνονσν' ἀϑὶ τίὼ ἕω ἀεκλιμξ» 
νον. χῇ ἢ ληπτονζεοι νὸ ποισϊύτινοι, νὼ σύνοι, τῷ 
ἄλλα πλείω μικρὰ ἐθνν κατέχοντα Ά ἱπταλέ 
αν τ᾽ ποῖς πτρύδο ον χρόνοις λπορικαὶ τὸ ἄπτορας 
νευὶ ἢ τὰ μᾶν ὀξεφθαρτοιι, τὰ σῇ ἁμόψωτος 
σελείως, ὥςτε τὰς σῖ; αὐ Ὗ σαδῥβολεὶς τό» 
φυυς πτρύτόβρον δίας ὀλίγας τὸ σίναυ δῥάτον:» 
γασὶ στολλαχόθῳν Εἶν κοὰ ἄσφαλ ἔς ἀν δὴ αὐ 
θρώπων, νὸ δύ βάτους, ὧν γῦ ὅξι οὔκ ἢ κατα» 
σκόυΐιώ. πεῶσίθακε ὙᾺ δσεξαςος ἐαίσαρ, τῷ 

καταλύσῶ ἣν λιςῶν τί κατασκόνυίω δὴ 
δοϊων, ὅσίω οἷον τ᾽ ἰω.Ὁ γον δμυαῦ παντα, 
χοῦ βιώσας τὼ φύσιν σΐᾳ πιβῶν : τὴ ἔρα- 

μνῶν δδ αισίων,, δὴν μὰν τωϑβκειμδύωμ Φὶ δ. 
σδυῦ, Φ σύ ,συσπισῆόν ξῖν, ὥςτε τὸ μικρὸμ ἐκο 
βάσιν, ἀφυκῷν Ἐἶν Σ κινδιωομ»εἰς φαραγγάς 
ἀξύοσους τόν πηώματος ὄντος. οὕτῳ σὶξ ὄξι -ε 
νὴ κατα σι αὐτό ἡ δός. ὥς τ᾽ ἴληγγου φόβειῳ 
σοῖς τστίῃ βαδίζουσι ὦ αὐτοῖς κοὰ ὐσυζυγῖ» 

οἱς τοῖς ἄνθεσι, τὰ σ᾽ ἀϑιχώρια κομίζειν δὰ 
τύλπους ἀσφαλῶς, οὐτ᾽ ὃν ταῦτα ἰῴσιμαν 
οὐδ᾽ αἱ καϑλιϑαίνοσαι πλάκου,, τ κρυσίλ 
λων ἀνωξον δ αἰσιοιγσιιοδῆων ὅλίω ὥρλαιε 
ξαύάᾷυ δειυάμθναε͵ νὼ συωεξωβξν ἐς τὰς ὑπο 
“πισηουίς φαραγγας. πολλαὶ γοὺ ἀλλήλαεῷ 
ἐπίκειντῷ πλάκοι στγων ἀϑὲ γταγοις γινομᾷ 
γαν φὶ χιόνθ- λευσαλλοεισϊῶρ, τὸ τὴν ἀϑὲὶ πολ 
λῆς ἀὲὶ ῥαδίως ἀγλνομβύωμ ἀὸ τῶν οὗτος 
ποὶυ σ]χλυθίιαι τελέως οὐ Ὅς ἡλίοις ἡ) ἢ 
σπλαοσῶμ σπτολλὴ μλψὄξιψ» γν αὐλῶνι βαθξ, 
ΤῊ ὑρῶμ ἀμφοτόβωψ κλειόν ἣν τὸ χωρίον. μὲ 
ρΘ᾽ σίε σι αὐτῷ αὐατείνει νὸὺ πες τὰς σόα 
πειμῆύας κορυφάς. τοῖς οωῦ ἐκ φὶ ἐταλίας ὑ“ 
πόρίιθῶσι τὰ ὅρα, σὰ Φ λεχθοντος αὐλῶνθ 
ὄὴν ἡ δσῖος, ἃ τα αἰὐζετοα σίίχα, τὸ ἡ μᾶν ας 
“τό! πτοινήνα λεγομθύσ, φόβετ (δύγεσιν δ βα 
σλΉΣ] τὰ ἄκρα δῷ ἄλπεων. ἡ δὲ οἵῳ κου βώ 
νων σϊυσμικωπόβμα ἔχ᾽ γρύσιᾳ ἡ ἢ σαλασ 
σῶν, κατεῖχον ἰσγϑοντόυ' οἱ σκλαοσ οἱ πρό» 
πόδον, καϑάσόμ νὸ τὴν τ ϑοσίων λίαν κύριοις 
“Θσελαάμβαυς ἢ πλέσομ εἰς τἀὺ μεταλλέαν 
αὐΐζοῆς ὁ συυρίας πτόϊαμὸς, εἰς τὰ γχρυσπλήσιᾷ. 
σιεότηβ ἀϑὲ γγολλὸς πόπτδο αίζοντες σὰς ὄξοχε 

᾿ ν ͵ οὖν » ’ σέας τὸ ὅλωρ, Ὁ χρινὸμ ῥάθρομ δ εκρνσαυν 
ὥφῳ 



τἴ Β, Ἑ Ά 

ὧδ σ᾽ ικάνοις μδὴ συωϊφὄρε πιὼς τίἰὼ τόι 
χυσοῦ ϑήραν, «ἦὧὺ δὲ γεωργϑαῦτᾶς τὰ νωἢ 
αὐτοῖς τοιοα,ὶ αοίειας Ξόρουμβνους, ἐλύ» 

παι, τό σπτοτιιμᾷ διμυχ μου ποτίζειν τἐὼ χώ.. 
ραν α τὸ τασόροϊξξιομέχειν ὁ ῥέεθρον ἐκ σὲ 

ΕΥΔΕΙ ᾿ Ὡὐ ἘΡ 

σαύτης αἰτίας πολεμοὶ συυεχεῖς σαν 

᾿ἀμφοπόβοις "οἷς εύνεσι πες ἀλλήλους .κρᾶσ 

σησαὺ ἣν ἢ ῥωμαίωμ, ἣν μὴν χευθυργιῶμ δ. 

ἑπεύν, κοὰ Φφὶ χώρα. οἱ σκλαοσοὶ, πὰ σ᾽ ὅρα 
κατίχον τόν. ἀκμίω, Ὁ σὲ ὑσίωρ ἑπώλθαυ 

“οῖς σϊμμοσιώναες ποῖς δῥγολαθήστισι τὰ χοῦ 

σεικ.κοὰ, τεὸς Οὐτοις σῖ ἀσαν ἀεὶ οχφοραὶ 
οἵὰ τίὼ πλεονεξίαν τῶν σϊαμοσιων. οὕτω δὲ 
συωζᾷαινε (ὧν «ραταγιῶντας ἀεὶ ἣν ῥωμαῖ 

ὡν,κοὶ πστμπτομδύος ἀδὲ οὖσ πόσους, δῦπτο» 
ρῶν ποφάσεων, ἀφ᾽ ὧν πολεμί(υσὶ, μέλρε 
᾿μλὺ σιὼ δὴ νεως χρόνων, τοῦς μὲ πολεμοὺν 
μϑροιγτοτα δὲ καταλυόμϑνοι “ὸν τεὸς σ ῥω 
μαΐους πόλεμοψ, ἴσχινομ ὅμως»κοὰ σπτολλιὰ κα΄ 
“«θλασῆου «ὧν σῖ! αὐ δὴν “σαδρξαλλοντας τὰ 
δρη κατὰ ὃν λμορικὼν Ἐθ οἵ γε κοὰ σἱέκι- 
ον Βροῦτε φυγόντα ἐκ μουτίνας, ἔπραξαν. 
πὸ δραχαίω κατ᾿ ἀνοῆρα, μξοσαλας δὲ πλη- 

σῖον αὐτῶν χειμασϊδύων, “αἰω ξύλωῤ κατε 
ἔχλε, ἣν» πεναυσίμων, κοὰ δὴ) σηελείνωμ ἀ- 

᾿ φονπσμέτωμ, κοὶ δὴν γυμνασηικῶν. ἐσύλη- 
σαὺ σῖξ πτοτι κρὰ χρήματα καίσχρθ’ οἱ οἷν» 
οῇρόυ οὗ»ρι, κοὰ ἐπέλαξομ κρυμνοὺς σρατο- 
“πὶσυις, πρόφασιψ ὡς δου πτοιοεῶ που" ἢ γεφυ 
ροιῦ ποῖ" στοταμοὺς. ὕςόρουν μϑύ τοι κατεσρὲ 
ψ αχὉ αὐ αφαϊίω ὁσεξαςὸς. ποῖ πᾶντας 

ἐλαφυροτσώλησο, κομιδϑονητες εἰς ὑπτοραι δ 
. - " ᾿ ΄ 4 ο αὖ μὼ 

κεν) ῥωμαίων αἀγικίαν " ἰμω συυφκισ' ᾿ 

φρουραὺ ἐἰνας βουλόμϑνοι τοῖς σα λαοσοὶς, ὃ, 
λίγου σἵ᾽ αὐτίχειν ἐδμυανὉ οἱ αὐτόθι, ἕως ἡ’ 
φανίῶν Ἂ ἔν». ἥν υὼ ον ἄλλων σωμά- 

σον τρές μυριασῖσυ" δ᾽ κπίδδησαν ἀϑὲ τοῖς 
ἑξακισιιλίοις, δὴν δὲ μαχίμων αὐαϊοῶν ὀκτα- 
κισχίλιαι, στοὺντιῖς σ᾽ ἐπτώλκσε πόρηντι ὅσ 
ἀῤῥων “αυὸ δύρυ καπαςφρεψάμωος αὐςόσ ἐρα 
“πηγάς. τρισχιλίους δὲ ῥωμαζων παϊμψαςγῷ κι» 
σε τίὼ πόλιν αὐγούςαν ὁ ζαίσαρ, γ᾽ ᾧ ἔσρα, 
ποπίσϊδυσε χωρίῳ οὐάῤῥων « (ναῦ ἐρίωίω 
ἄγει πᾶσα ἃ πλησιόχωρ(), μέχρι δἷϑῥ ἄκρων 
“υὐδῥβολῶμ τό ὄρους. ἑξῆς σὲ τὰ πῶς ἕω μὲ“ 
οἡ δ ὁρῶμ» κοὰ τὰ ἀϑ᾽ορέφοντα πεῶς νά᾿ν; 
ῥαῶτοι κοὰ οὐϊνσδελικοὶ κατεέχουσὶ, συυζσηον 
“σῦν ἐλουκίοις νὸ βοΐοις ἐπίκειντοι γῇ τοῖς 
ξκάνωμν τσεόίοις͵ οἱ μὴν σαὺ ῥαζηθι μέλρι φὶ - 

σαλίας καθήκουσι, δὶ Ὀπὲρ οὐήρων θ᾽ τὸ κώ 
μου. κοὰ ὅ γ ῥαετικὸς οἷν Θ- δ ον τοῖς ἐπα 
Λικοῖς ἐποινουμθνωμ οὐκ ἀγλειπεῶνα 60’ 
κῶν; γ ταῖς σούτωμ ᾿σωωρείαις γίνετοι ς 

ΟΥΥ ΑΒ Υν Ὁ. 197 
αυοά σἰπὶ ἐρίϊ5 αὐ Δ σεηδη Δί σοη υϊΠείον 
πεῖῃ ςοπάμῃπςεγεῖ, ΓΕ] 105 (πιὰ σοἰ ζτε5 ἀγα, τῇ 
φατίοηί. ἀεἰπἰτπέο 5 σοι Ἐρατ,σαπι Πιυμιίτις 
τλητίβ ἱπρρεάίτατε τεγτίς ροιᾶ πεσαίτες, ηυία 
{υρετάεχεγαπι παδεγοϊί αἰπευτη. Ἐδπὶ Ὁ οδι- 
ίλτα αἰβί άπ ἱππίζοπι ρυς]α σεπϑ αττὰςρ σοη- 
{(εγερατῖ, Ῥοτίτίς ἱπάε τεγιπι κα Θπηδηΐς, ϑα]δίϑά 
συίάς δίδιιγίῃςοία {π|ὰ] ὃ ἀσταπι πη ίςεσητῖς 
ΜΝ ετύπι πιοη τί (τὰ τεπετες, ἀπ ςδαὰᾷ ρα- 
ὈΠςαπίς, δύ αὐτο ἀΐπαϑ5 σαρεἰεπείδ. ποπιπν 
ἀαθαπι Α ἀπετίι {05 πετὸ ργορτεῖ ρυδίίςο 
ται πεειίσα!  δααγίεία, ἰδίας ἀπ ςορτιατίο, 
πε5 σεγεδαηῖ, Εἶος ραέϊό ᾿κουηαπίς ἡπί ργϑ 
τού 5 Διο σουπὶ ρταίς ε! ποτε δαπίαζ, οςν 
«ςαἰοπεβ (ἐπιρεταδαπάέρταιαραηῖ, ἡ ας 
Βε! Πα (αἱςίρετεπε. ΡοἢΠτεπιὸ δὰ Παῖς τς τεσι 
Ροτα πυπςοίπιρυρσηαλίί, παποίοϊατο με" ]ο ἕο 
τηληίβ σοί] !τατί, ροτζιε5 ταπτῶ εταπῖ, εἰ πλυ]τίς 
ἀΔπιηΐς αὖ ἱρίίς [ατεοςίπαπείρας αἰοιτ (απτ, 
4υΐί ρεῖ ἐογαπι πηοπτε5 (γα ἐσογτηΐ, (Οπρρε 
ἃ χυίδ. ΓΤ εοίπτας δύσει, εχ Ματίπα ρίξε, 
ἄλτα υἱτίτίπι ἀγας πη14,[εἰς γε ἐπηοτίτ ΝΜ]: Πα] α 
συοφ,( αχία Π|05 Ὠγεπιαγεῖ, ρτο τορτίς δά 
ςοπη θυ Πάιπ| Πρ η15,{{εηγ0} 464 Πα 1:8 ἐγτο 
πίδυϑ ἐχοίςεπαάί5. αἰ πιίς; ργεο ρεπάεγε σοὰ 
ἐξα ΕΠ. ΗῚ απο πποτίαῖες σθυλπόοῳ Οα ας 
τίβ Ρεςαηίαϑβ αἰεί ρυετγᾶς, ΕΔοείς Ὁ ἐσπιιτίβ, απ 
ἱππέϊί5 ροητς Πιμιπ5, ργα οί ρίτεβ ἐχειοίτθιις 
ΤΡ 65 ςοπιπιοἀίταῖεπὶ αρροπεβαπι. Ροίετίν 
τιι5 Ὁκίαν Διυσείζας ἐο5 ἐππά τας ἀεἰεαίτ, δ 
ππίπεγίοβ (ασ τογοπὰ πεππηάεάίς, δα Ερος 
τράίαπη, ᾿ς οπιαπούαπι ςοἰοπίαπι ἀερονίζοτοϑ, 
Οὐδπιίάεσ ἱππαδίξαπάδπι σαταπεγυπί, αι δα 
[αίςί5 ργα τἀπὶ εἴες. Ραιἤρεεδύτειπι Ομ, 
{ετε θἱ ἀεὶ ροιπετο Παοσαά ἐχυπέϊα σογυπη 
πλτίο εἰξ, (ατεγουαπι σα ἀςπὶ σοτροσιπι πε 
18 (εχ δ τίρίητα ςεπία σης: ΄αΐ αὐζοιη ἔσιτς 
δίπηὰ ρΡοϊεγδητ, οὐΐο τ]ΠΠ{α ἱπιρίεπεῖς, Τεγεα 
τίυ 5.  ΄ατζο ἱπτρεγάτου στη ζξοϑ {15 δςίς αἱ 
ἐἴοκ, Ια} Παίτα πεη ἀϊαττ, 1. Γἐ οπιαπι σευ 
τ ΠΡ τι (αίαν Δι συίεεας παί(βίβ, πὰ σοι Δι 
συΐζαπι Ππαδιταπάαπι τα ἤϊτ. σαο ἐπ στο 
Δ δεῖο εσλΐίτα ἰδπὶ παραετας. ἵΝαης δυο ἢ - 
εἰτίπια τεσίο, αἰχυς αἀ {ὰπλπτὰ πιοητίσ πὶ (ἃ. 
ςαπιίπα ραςαζα υἱαίς., Μηίπετία ἀείποερς 
πιοῃΐδηα ρΡαΓ5 . ίη (ὐτίεητετη δέ ἰῃ Δαὔτυπι 
ἘΕΥΣΟΠΒ » ἃ Πα Πατίβ Ν Πα ο] οἶδ΄ αύς τοπατιις 
Βοῆπ, Ηεπετήςίᾳ ςοπῆπίθιϑ : πᾶπὶ εοτῖπι 
«ατηρίϑ ἱπιπιίπεμτ, (ειεεῦπι καὶ Πατί δα ἴτα- 
Ἰίατῃ υἱηὰς ρΡειτίποητς, σὰς ἔπρτα Ν᾽ ειοπαπι 
ὃζ (ούταπι εἰξ. Νίπιπη κὲ μα τίςιιπι ἱπέον [τὰ-- 
Ιίξα ἐστεσίἐ ςοπιπτεηάαῖα πο (πὲ ἰηξετί 
υϑοέῃ αιοπίαηϊς ΠΙΟΓαπΊχαα ςίθει5 παίςίτατ. 

ἐ 2. ΠΡ 



τοβ ΓΕ ΔΝ τ πολ. 

[ρη] αὐτέπι δή εα υἰορῖοςα αιτα [ἐ Πεπιιβ ίεοας 
εἐχιεπάππτεαν, Ευ15 δατοπι πατίο 5 ππτ ἔνε 
Ρὸπιή, δ (ὐατηυηΐ,ατῳ Μιπαε]ίςί, δ ΓΝοτίςί, 
δίτηοηίδηα ἐχιοτίονα τς εηΐ πΊαί ΟΥ̓ εχ ρᾶττς 
ταπῃ Βτεηςίς δ Τ πακίς, 15 ἰλπὶ Ηἰγ τίς 5. ΠῚ 
Πηίτίπγαϑ [ταὶ ρᾶττεβ οπηηΐ τεπιροτε, ἃ ΗΕ] 
πειίοτιιη, ἃ Βεφαληοσγυτ, δέ Βοίοτχιπι, δέ 
«Πεγηγαπότοσι ποτά θης. Ετεηίπι ἐεγοοίν 
{π|| ἱπτεῦ Ψ ίπάεϊίςοβ Εςαιτή, ΟἸαυτεπατιῆ» 
δ Ν εηποῃςϑ (επίεθαπει.. Κα Βατογαπι δὰ" 
τὸπὶ ἐπ ςαητῃῇ, ὅζ (ὐοτυλητῇ. ΕΠ ίοπεδ πε- 
χγὸ ἃ Βείσαπτῇ λὰ Νίπαεϊςος. ρετιίπεηε, 
Ἑογασι ορρίάυπ εἰς Βτίσαητίαπι ὃ Οαηρο 
Δαπιπι, ὃ 1 ἰσαττίούαπι, πε αὐἱ Αγχ σα 4ΔΠ| 
Τασπιαίία. [)ς Ποτεπι ἰρίοταπι (ππ αἱτία [Δἴτον 
πὶ ίῃ [ταῖος.. τα χα Δπὶ πλεπηοτία ργσσ 
αΐτατ, (ὐὐπὶ υἱσυπι δας ἐπὶ ́ συδηά4π).ἢ 
ἰκίοηειι τγαχετίητ, ποη τηοαὸ ρυδοτεβ, τα, 
τῦχι ετίατπι ἱπίλπτες παῦε β τταςίλπτ. πος ἢ 
Ῥι(ςεεοπασίείςαης, πεγὰπτι ετίαπι ρύσερηδπ, 
τε πγαζίδης πιυϊίετεβ. σααίςαπαπε  ]Π]ο τα ηι 
λτε5 τπατεπὶ ςοπςερ{{π ἐΐςεγοητ. Ροί 05 
ΡῬτορίοτεβ {παπὶ Δ ἀτίατίςαιν Δ4 Α παῖε - 
ἕλτη ποπηι}}} (ὐοτίςί, (ατηί τεπεπε. [πα Νον 
Τίς(5 δ Γδυτί(ς ἀπε. Εξογατη Οπυη τη ἱπιρτι 
«ἀεητί(σίαιαβ ἱπουτίατίοπες γεργείς ΓΤ δοτίας 
δ εἰα5 διε γαλι5 ἴτας ππᾷ. Ν᾽ πάςξ πε 
τπβ Ασίτιν τεγεία5 δέ τε ιςε π|ὰ5,Ἐκ απὸ σαίε 
Υἱ ογαίηατίπι τίρατα ρεπάυπε, Ρεγτοτα Δ, 
Ῥίτηι ἱρίαγπι πιοηΐαπα, “υ 426 τε γάυ ΠῚ 
ἐχιδητταπιαϊί, σαί σοπηπτο ἀἐ ςο]! πα! εᾶτ, τα] 
[εϑ δεηε ςοη ἀϊτα: πιαίογεπι [πη ῈΠ ραγίειη, 
φυαίςετίπ) αὐ πογτίσεβ, δ {14ςτοπες σοη[ξες 
ὅδητ, πειἤταπὶ δ ἱπίταξε ποία πΠ{π| ᾿ς δίας: 
4έρ ται ργορίευ ΠΠογὰπι ἀγτες, πὶ ργορτεῦ 
κε] υτέ5 αἰρεγίτατεπι. Ἐχ υἱέες ἰσίταγ, δί ταν 
ται ςςεῖεγατιπΊ) ἑΠορία, {15 (πτεγάππὶ ραῦςε, 
Ῥαπιποανίηϊδθιι5, αἰ ςαπΊρο5 μαδίταδαπε, αἱ 
ααί εἰς οἴδυπι ἀρρεάίτατεητς, μα εγς, Εἰ σοα 
ετὰ {|| πε παῖ, ρέςεπΊ, τα δι, Γεγαπι, σαί ειιπι, 
ππτοΐ γειγί δα Ῥδητ, σαογααι συίάεπι εἰς ςορίᾶ 
(ἀρείεταῖ. δαρεῖ Ὁαγποϑ πετὸ Αρεηπίπιιβ 
ττοπ5 ἱπουπλ θές, ἰδσιιπὶ Πα ΕΠ 5 . (ἢ ΔπλΠ ΕΠ] -- 
ἔλιατι ςοπῆπεητειι, απίταρτο (εσιπι ἄτασε 
αἴτετο Πυπηίπε εἴογεαν ίη Α ἀτίατίςαπι Ππιιηι. 
ἘοάεπΊ αὐτο πὶ εχ ἴδοι Πυιίι5 αἰτοῦ ἐπ Πέγαπι 
Ἰαθίτατ, σαεπν Ατεπαη ποζαπε, [εν ἐπίπι 
ΔὉ Ηίΐτε πιοητίθιυ5 ἐπ πγαΐτα ἀ{ἰΠ|5 ςαρίτα {ιν 
τοΐ! οτίσίπεπν. Ἐχςοεῖία ἐπίπι ΔΙ ρίαπι σαρίτα 
ἐοπίίπυα παΐδεπαβ ἐχιεπάππηταγ, δ τηΐ15 
πιοητίς ἔβοίεπι ἐχῃίδαεγιπε:, τεῦ ἐπ. 
εἶε δι πεϊίπατα, ρίατεβ ἐπ ρατῖεβ δύ ρίαγεϑ ἴῃ 
ποχιίςε8. διτο τυ. Ρχηπιυς εξ μογμηι 

σ ΕΟ. ΚΡ 

σα τείνουσι δὲ κρὰ μέχρι δῇ χωρίων σῖϊ ὧν ὁ 
ῥίωῶ Θ' φόδετοὰ.»ύτου σ᾽ ἐσὲ τό φύλου κοὶξ 
λειπόντιοι, κοὲι πρὶ μοῦνοι, οἱ δὲ οὐϊνσξλεα 
κοὶ κοὰ νωρικοὶ τἀὼ ἐκὸς σπταρωρέιαν κατί 
χουσὶ ἡ πλίου μετὰ βρέγκων κοὰ τροναύων, 
λισῖα γούτωμ ἰλλυριῶν, ἅπταν τοῖν δ᾽ οὗτοι, (ΕἾ 
Φλ παλίας τὰ γειονδύοντα μόλῃ κατέηρε 
χρυ ἀεινκοὶ φὶ ἐλουν ἤϊων, σεκονα ωγοκοὶς 
υϊωγ,κοὰ γόδιεανῶν. ἐπαμώτατοι σὲ δ μὴν 
οὐϊνδελικῶν ὄδξεταζοντονλικά ἤιοι κοὰ κλαι 
σινώτιοι, κοὰ οὐγύνων δῖ, δὴν δὲ ῥαυτῶμ, δου» 
καύσιοιγ κοὶς κωτουαύτιοι,, κρὰ οἱ ἐστωνόῦ σὰ 
ΤῊ συϊυσελικῶυ εἰσι, κοὰ βοιγαύτσιοι. κοὶ πὸ 
λες αὐτῶν, δοιγαύπιον Ο' καμπόσθωυσυ, κοὶς 
ἡ Ῥ λικαίων, ὥςπόρ ἀκρόπολις σἱαμασία. 

Φὶ σὲ πρὸς εἷὸ ἱταλιώτας δὴν λαςῶν πούτωρ 
χαλεπότητΘ', λέγετοέτι γιούτου͵ ὡς πᾷ 
σϊαὐ ἕλωσι κώμξἧω ἡ πόλιψ,οὐ μόνομ ἡξησίοῳ 
αὐσῇροφονοιῦπτας. ἀλλ κοὰ μέχρι δῇ νη τῖν 
ων προϊόντας δ ἄῤῥονων. κρὰ μησί τντικῦ 

ϑα πανομβίους, ἀλλεὶ κοὰ τὰς ἔγγύους γυ» 
ναϊκας κτείνοντας ὅσας Φοίον οἱ μαύτεις ἀῤ 
ῥονοκυεῖν. μετά δὲ τού υς; οἱ ἐγγὺς ἤσῖν ταὶ 

ἀσ)οιατικοῦ μυχοῦ. κρὰ ἣν κατὰ ἀκυλνίοαν 
πόπων οἰκοῦσι, νωρικῶψ τὰ τενόυ"γὺ καιῤνοιςς 
ν᾽ νωρικῶν εἰσι,κοὶὶ οἱ τοισρέσποι, παταν 
σὶ ἔπαυσε δὴ αὐαέσίϊν κατασϊρομῶν τιξες 
οιΘ- τὸ ὁ ἀδελφὸς αὐτό! φροθῶς ϑόδίᾳ μιᾷ, 
ὥς τ᾽ ἡσῖκ πηοίπου. κοὰ πτοιαποτὸν ἐτΘ’ ὅδ, 
δὲ οὗ καί" ἡσυχίαν ὄντον» ἀτιδυκτακτόσε 
εὖ φόρους. κατὰ πᾶσαν δὲ τίὼ ἣν ἄλπες 
ων ὑρειν{υἐσι μᾶν κρὰ γυώλοφα χωρία. κατ 
λῶς γιωργέιδ)οι διωάμδεα, κοὰ αὐλῶνι δ 

συμεκτισμδύοι, Ὁ δύ ϑι πλέορ κοὰ μάλικτξ 
“πϑρὶ τὰς κορυφάς, στό ὃ σῖηὶ κοὰ συωΐαντᾶ 
οἱ λῃξαὶ, λυπρὸν κορὰ ἄκαρπτον διᾷ τε πὰρ 
ἄίχνας, κοὰ πίω τραχύτητα φὶ γῆς. κατὰ 

αἀσανιψ οαν ππροφῆς τε κοὰ ἄλκωρ, ἐφείδοντο 
τῶ ὅτε δὴν τ σοῖς τσεσύοις, ἵνα ἔχοιρν χρρη» 
γούς.. αὐτεοίίὐσαν σὲ ῥκτίνίιυ πίῆαν, σϊά: 
σα. καρόνεμὲλι, τυρόμ" που δὴν τὸ σ᾽ πόροαυ. 
“δβκειτοῦ δὲ Ὁ καρῤνῶρ, » ἀπρννινορ ὄρσς, 
λίμναν ἔχου δξιείων ἐἰς Ὃν ἴσαρον στοτὰμὸν. 
ὃς οαλαξὼρ ἄταγιμ ἄλλου στοταμὸν, εἰς ρ΄ 
ἀδφρίαν ἐκξάλκει. ἐκ Φὶ αὐφὶ λίμνης νὁἡ ἄλ 
λος ποταμὸς εἰς “δν ἴσρου ῥέι, καλούμνος ἀπ᾽ 
σασινὸς. νὸ γοῦρ ὃ ἴσρΘ- τὰς αὐχὲς δὴ ούὴν» 
λαμέανει Ὁ ὁρῶν, πολυσχισῶυ ὅν ἦν, κοὶς στὸ 
λυκεφάλωγ. μέλοι ἡᾺ γαρ δόύρο, φὶ λὺν 
εικῖς, συωεχὴ τὰ ὑψηλᾳ Ὁ ἄλπεωρ διέται 
νεγο γος ὄρος φαυΐασίαν τἴδχην. εἰπ᾿ αὐεύςν᾽ 
ἵκ τὸ ταπάνωθοντα δξαίρε σπτάλιψ εἰς πλέω 
μόβιε νὰ πλώσς κρουφά πρώτη οί δὴ ούπου 

ἅ τῷ 24. 



ΙΒ Ε 

ἧ πϑῥίινου “σόραν, "ὁ δὶ λίμνης ἀικλιμώη 

“πθοῖω ῥάχις μεβίως ὑψηλὴ ὅπο αἱ Σ ἴσρου 
πηγαὶ πλησίορ (ουήβων, νὸ τῷ ἐρκαυίου Ἅ)ον 
μοὺ ἀλλα δ᾽ ἀσὶν ἀδιορίφυσαι πὼς “ὦ ἰλλν 
φίσία νὼ ἋΣ ἀσ)ίαν, ὧν ὄξι τό, τε ἀπγύιννον , 
οῦς πὸ λεχθον, νὰ "Ὁ τδιλλοψντὼ φλυγαδία, (ὦ 
σὰ ̓ υδῥκέμᾶνᾳ Τ οὐϊνδελιν, δΡ ὧν ὁ δυῦ- 
ρας, "ὁ ὃ κλαύας, κοὰ ἄλλοι πλεισς χαρασ)ρώ“ 
σίεις ποταμοὶ συμθἄλλσσιν εἰς Ὁ Ἴ ἴσρὺ ῥέϊσ 
ύρον, (ὦ οἱ ἰάποσξες ᾿ τῳ Ἀσῖν ἐπιμικῶν ἰλ. 

λυοιοῖς ὸ κελῶὶς εὔν(θ΄, πόδ τούτους οἰκοῦ 

στ εἷδ τόπους, τὺ ἡ ἄκρα πλησιον τού δὴν ὄξιρ. 
οἱ μδὺ ὃν ἰάποσες προτόβρου κοὰ συανσ)ροωῦ- 
σας, κοὰ «ὧὺ ὅρος ἐφ᾽ ἑκά πόρου τίν οἴκησιν ἐ- 
χοντες, ὦ τοῖς ληδηρίοις ἀϑικρατοαῦτες, ἐκ 
πσεπόνίωπῃ τελέως ζυο τόϊ σεξαςοῦ καέστε 
φῦς καταπολεμμβῳύτες. πόλεις σ᾽ αὐδ, μἱ, 
πουλορ,αόπωνομ, μονήἥϊιομ, ὄγνσομ. μεθ᾽ οὕς 
ἡ σεγεσικὴ πόλις οὗ πσεδέῳ στα ἰώ ὁῥίῶθ’ 
αὐὴὸο παραῤῥέϊ ποταμὸς ἐεκ διδοὺς εἰς τὸν ἴσ 
φρομκβ τ δὲ ἡ πόλις δύφνῶς, πρὸς Ἃ ἡξ] δ᾽ 
σαν, πόλεμον ἢ) ὅκρα ταπανόταζυ μόρος 

ἣν ἄλπεων ὄξλι, καθ᾽ ὃ συμάτητυσι τοῖς καρ- 
νοῖ:»νὸ σί! οὗ τὰ ὑκῈὶ ἀκυληΐας φορτία κομί- 
ὥωσιυ ἁρμάμαάξαις, εἰς Σ καλού δ." πτίμστορ 
Ὅν, στισίίων σσῖὸν οὐ πλειόνωψ ἡ σ΄. ἐκάθῳν δὲ 
ζὶς ποταμοῖς κατπιέγετῇ μέχρι τῷ ἴσρὺ ὦ Ψ 

«ταύτη χωρίωψ. ἴδα ῤῥεὶ γὴν τὸ τοί μττορίον στὸ 
σαμὸς, ἐκ ἢ ἰλλυρίσυς φόρόμϑν 9. πλωτός. 
ἐκέχλλα σΐ ἐς Σ σάον. ὥς τ' δύμαρῶς εἰς τἰω 

σεγεσκίῶ καπογοτῇ, Οἱ οὖὺ σταννονίσς» κοὰ 
ταυρίσκους. συμξάλκει σί εἰς Σ σίου }] τίὼ 
σπόλιψγνὺ ὑγανλάσες. ἐμφοτόλοι σῖ εἰσὶ πλω 

σοὶ, ῥέουσι σ᾽ ἀὶ ἥνΨάλπεων. ἕ χρυσι σ᾽ ἄλ 
πες, ἵππους ἀγρίος,νὼ δύας. φασὶ ὃ πολύ 
ΕιΘ- κοὰ ἐδγόμορφου τι (δον γηυν αι οὐ αὐ 
“πῖς, ἐλαφοεισὲς Ὁ απ μα, πλίω αὐχονθ- ὦ 
φοιχώματος τοῦτ σ᾽ ἐοικονχε κῴ ερῳ,ιασὸ 
σὲ τῷ γγνεέῳ πυρίυϑα ἴλχειν ὅσου ασιϑαμιαῖ, 
“μ ἀκρόκομον, πτωλικῆς κόβ'χου ἡ στάχος. δὴ; 
σ᾽ ̓ αφίέσεων ἥδ κ Φὶ ἰταλίας ἐς ἢ ἔξω 
κελτεκίε νὸ τἀὼ πτοσαρκζον, ἡ σα σελασν 
σῶν δὲν ἄγουίῳ ἀδὶ λουγόνανον. δι" σ᾽ 
ὄτιυ ἃ ὯΝ ἁκεα ξόύεαν διυαμθύα, ας μήκους 

“πλειόν Ὁ ἡ σα κδυβώνωγ'ἣ σὲ ὀρβμα κὴ «ρνή" 
συμος ὃ ἡ οἵζα πόδι στοινίνα,. πὸ ἢ λούγόνυ- 
ψὸρ τὺ μέσῳ φὶ χώρας ὄτην, ὥς τῷ ἀκρόπολις, 
διά τε τὰς συμξολεὶς 2 στοτα μῷῶρ, σΐᾳ κοὰ Ὁ 
τ)γὺς ἕν, τοᾶσι ῖς μόβεσι. δὲ ὀττό τῦἡ ἀγρίπ' 
“στὰς οὐτόσθῳν τὰς δδυὺς ἔτεμε" τίὼ οἵα τῶν 
κεμμῆψων ὀρῶν μέχρις αὐτώνων τὸ τὶ ἀκοῖτα 
για οὐ ὸ τίὼ δὲ τὸν ῥίισον "τὸ πρρίτίω “ἢ ἀϑι 

ἂν ὠκιαν ἐγ πρὸς ἐκλοαιοὶςγνὸ ἀμιαιοῖς" 

οι. ΑΞ Εν -". τοϑ 

ἴγλΠ5 ἰἀ πεπιπη δί ἸΔσπηὶ ἐπ οὐ πτοπι πογσῦς, 
τηςεαίοςτίτες (ΠΡ] Ὶ1π|εὲ ἀοτγίαπ), πο ἱπ  οςο [ἢ τά 
ἴοπτεβ αχτα ϑπειοβ, ὃ Ηετγογπίδηη (γ] σλπὶ 
(απτ, ἈΠ ἔππε ςἀςσιιπιίπα 1π ΠΙγτίςαπιατῳ Α.. 
ἁτίατίςαπι πιῖπὶ ςοππετία. Ἐ᾿ χυίθιι5 εἢ χα πὶ 
ἀίξειβ ποπ5 ΑΡρεπηίπιιβ, ἃ ΤΌΝ πὶ, δύ ΡΝ 
σααία δ (υρδίαςεπτεβ Ν ἰπεἰςεγὰ σαίθ ας ἃ 
τὰ ΟἸλπεβ δ 417 σοπιρ τε, ρεῖ πΆ}1ς5 εχ 
σὐττεηῖεβ Ππυῆ ἰῃ ΠΠ{π| α΄ σευση ἐπίγαῆτ. Ροτ- 
τὸ ἰΪαροίεϑ8 είγοα ΠῸ5 μαρδίταητιοςος, σε [{- 
ἰγτίςἰ5 (ΤΠ Π 5. ςοπιπιίχτα, δ ρεπε5 105 εξ 
({υδ]ἐπτίταβ. ἰαροάεϑβ ίσίταγ αἱτοτυπιὶἤοτεπ, 
τε5 τορούεαδηίςα, δί υττο ς εχ πιοητίβ ἴα. 
τεῖε ἀοπγίς Πα Πα εητε5, ἂῷ Δυρσιίίο τλη; 
4επι Οαίατε, (σπιπλο ταπὶ ἰαροσγε (ἐδ ε]Πατί 
(χης, σαπὶ ἰατὸ Ἰφττοςίπη ἱπυαϊεἴζεγοητ. [ρ- 
(ογαπιαυτεπῃ ορρίά4, Μετ πὶ, Αταρεπιηι, 
ἸΜοπειτίαπι, Ν ἐπ ππὶ.. ΡΟοΙ᾽ ἢο5 υγθ8 ϑόρ ες 
Πίςα, ἐπ ρίαπο ἔτ, ἑπχῖα αιιδπὶ Οὐοπι5 ἐρ- 
(ἐρτατευ!αδίτατ, πη Πτασι ηἤπποπς. Ν 5 ἱ» 
Ρία αἀσετίας Γλασατσπη ΒΟ] πὶ ορροτίαπε 
{πᾶ εἴ. Οὐετϑτιετὸ ΠυποΠ ἑπτὰ ρτονίαβ ΑΙρί- 
πὶ ρᾶτϑ εἰξ, υδί (ὐὑαγηίς δαίπησίτας, χα 
εχ Ἀ συϊεία ομετα ρ᾽αυίετίς, δα Ρατηροτίσπι 
({ἰς εὐίπι αρρε 4) ἀεαςπιηξ, ά. ποη αἰττὰ 
σα ςςΟ τεῦ εἰξ, [πάε ρεῦ ἤπιος δά [ἤγὰπὶ 
τς υεξίαπτατ, Ιοςαῷ Βαίς υἱοίπα. Ραπιρού- 
τι5 ΕΠΠΊ ἀπ η 15 ΟΧ ΠΠ γγή5 πδυσΑ 1}15 ἀ εἴτ» 
ταῦ. [πτγαῖ δυτοπι ϑασπη» πὶ λοι] εἰπ δε σεται» 
ΠΑπὶ ούδτη, δ Ραηηοηίαπι, δζ Ταυτίίςος ἀε- 
Ιαβαῖασγ. Ἀκαετοίη δδυπι ἐτγαπιρίς Οσάον 
Ιαρίς5 δὰ ὑσρεπι, ἀπῖρο ίαπὲ παιισαδί!ες, εκ 
ΑἸρίβθας ἤσεηῖο5. ΕΒ εῆς δαΐζεῖη ΑΠρεϑ ε- 
πυοϑβαστείξες,  θοσε5. υτ(8 πηεπιοτίος ἴγᾶ- 
αἰ  ΡΟΙΥΒέα5, Ρεςυ ατί8 ἔουπιος δε  !υὯπ| οἵ 
σππηῖ, Παίτα ΄αίάειη δα ςεγα! Παζυγατη,ςοΪ» 
Ιἴο ἀπηταχαῖεχςερτο δ υ11{5,͵[π αἱ. καρτσ 
Ρεγαιὰπη {π||}{5 εἰξ, ο οτίτέρ (ὰΡ πχεητο ςατπίς 
φοδυπι δα ραΐηγος πιὰ σπίτι Πξ ςαρ 1] Οὐτιπ|, 
«ταίβίταἀίῃεπὶ ρύο ἐαυηί ρα] ςαππάα Πα Πα 
τοη,  ί αετὸ εχ [τα]! Γαρτὰ ςσζεπάοτίς, ία 
ἰῃ ἐχτεγίογεπι (1Ὰ}Π!π|, ὃ δά Βερτεπισγίοπεβ 
εἴτ, ρει 54! δος ἀυείς Πυσάπηϊ. ὰ πετὸ Βΐ’ 
[υίατη εξ: αἴτεια συ ίά ἐπὶ ρτο!χίου ρααξτσ 
ΡεγπΊ 4 Ὁ 11{5 ρεγ Οευττοπεβ:αἴτογα ετὸ γε 
δ δηρσυίία, ςοπιρεπάϊατίδέ ρεγ Ροσπίπιιπι. 
Οπτεγύπι Ευράπηυπιίη πηεάίο, ἐπίϊαγ ατοίβ, 
{τιπτὶ εἰξ,σαπι {0 ἀπιπε5 σοπῆσπδητς, δύ ραττί- 
ΒῈ5 οπιη θυ Ῥγορίπαππηι πε, Ἐὰρτορτεῦ 
Ἀρτίρραπος ἐχίοςο ρδυείτιιβ εἰς υἱλϑτ Παπὶ 
ηυδς ρεῦ Οεπιπιεποϑ πιοηῖεβ, αἱ δά ἄσυτον 
π65,8χ Α ηυϊταπίαπι : αἰίατη αὐ Κ᾽ Πεμιτηι:τεῖΞ 
τίαπι αα Οςεεηῦ, δί Βεϊίοαςο5; δί πιίαπόϑι 

: 4 αματῖὰ 
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απατία ἀαοίε ἐπ ἀσταπὶ ΓΝαυροπεηίςπι, [(, 
τυϑηυς ΜίαίεΠϊεπίε, Οαλ {Δ ἀὐτεπι Ππί γα 
ἐπρατῖς ἀσάππο, τειτίβ ας ἴῃ ἰρίο ἐπηπιίς 
ποητίρας Ροσπίηο ταυτί εἰ ςοπυειόὁ,  απὶ 
Ἐποάαπυπι ταίεςετία.. ἰδουπγ αε 1 επιδῇ “ 
αὐ ἐπ Η εἰ πειίογαπι ταπροβ.. Ηίης 4πε 
τια τας εἴ Δα ϑεηυάποβ, Ρεγ [υτὰπὶ πτοῃ», 
τοη], δύ δή Γἰπσοπεβ, ρει Πο5 δά πίτὰης 
σε, δ( 84 ᾿βεηυπι, δ δα Ονςεδηιπι δία, 
εἰπῇ (ἰπἀίταγ, ῬοΙγ δία ἰςτίρίυπι τεϊ στ, 
{αἴ τοπιρονίθι 5. δυτί ἕο ἀίηδ5 ἐπ Γδυτί(ςί5 
ἸΝοσίςίς. πιαχίπιε στε ρεπεβ Ααι]είαπι ἰη“ 
ποηίτ, αἀεὸ παίυτα ορτίπγαβ, υὐ ςαπὶ ἃ ἱπρεῖ- 
ἢείε τεῖτὰ ἄσος δά ρεάε5 (ΟἹ τπ|ὶ ἀεἴγα χ ετί5. 
ἔοίετΐς ςοηξείξίπι αὐτιπι ἡ πεη!45. ΕΟ ́Ἅπι δ 
ἕεῖὰ ποη υἰττὰ Ρεάςε5 Χ ν. εἴς, Δαταπι ρ΄ 
σπι ρεῖ ἔς ραττίπι ρυσταπὶ εἤς, δα ἔαθας δὺς 
Τυρίπί πιασηἰταἀίηεπι», οὐέαμα (Δπττηι ρατίε 
ἀεςοίια:ρΡαιτίπι πετὸ πηλίοτίς ἰηἀίσεις ἀίρσεν 
Πίοηίς, αὐ! πα ΠΠ|τα. Δ ἀἰυταπείθα5 αἱ- 
οτι ΒαυΡατοϑ [τα]{5., Ῥίπιε τ τεπτροτε, ἔπιεν 
Πίρίο αὐτί ργεςίαπι τεγτία ραττε ςατία5 πεηῆϊν 
{ετοταπι ρεῖ [τα]! Δπὶ, Ὁ ποά ααίάεαιαθί Τα 
το (ξηίεγυης, εἰς 5 δά ίατοτ 1 510}{πεησῃ 
ἄεάεις, δος πετὸ τεπιρεἴταϊς, τίποτα Διιτί, 
ἐοάίπαϑ πη ἐ οπιαπουτηι εἴς ροτείζατε, (5. 
τοτῦπι πος π ταζξαυ, Πςας δία ἩΙ ρδηΐα, Π- 
υῇ αὐτο ξεευπεέσταπα, γα ἔΟΠΠ]ς. ματιά τὰ, 
πλεη τπῖαπι. Εἰς ἰἄ ἐπὶ πίτ οὐ ἐς ΔΙρίππι 
᾿πιλοτίτἠίης δύ  ἐπιίζατε αἰ ΠΠεγεγες πηαχί» 
το 5 (Ποία πιοηῖε85 σοιηραταῖ, ΤΥ σεζπ1, 
Τγεαύαι, Ραγπαίπιηι, ΟΙγηηραπ, Ρε ίοη, ΟΥ̓ 
ἔαανι: Ταηγαςία πετὸ Δεπιασι, ποάορεη, 
Τυπᾶςεπὶ,., ΄αογαπι Ππουϊοβ, ἱπαυίς,, ἀΐεί 
απία5 τςπεῖε. ἐχρεάίτίς ἔας 16 υἱατοτίθιι5 ἃν 
(τεπάί ροίϊε, δί απο εἰτουίτί ἀΐε: ΑΙΡε5 αὰ, 
ἐεπλης 4ἰς πυίπίο αυΐάςπι αἰςεπα! ρος, 
Ἧ οπσοίταο ἀαίειῃ οἱ (4 Δίου τα ΠΠΠ τι5 (πο 
θυ δί ςο,ηποά δα ςαπηρο5 αἰτίπει, “Γτηῇ, 
τίοπο5 τείο ταπταπὶ σατο ΠΟπΊ ΠαΓ. ΠΑ 
ηυίάεπι ρεῦ Γίσατες, Τγύγῃεπο πιατί ργοχί- 
τπδηγ: ]Π!)πὶ ἀείπ4ε ρει 1 Διτίπος» ΄ιὰ τγαηίν 
ταί Απηίβραὶ : τεγείαπι ἀςίπάς ρεῖ ϑαϊαίν 
(05: υλτῖδηι ρεῦ ᾿ἐ παστοδ  οπηπ 65 ρτοτα- 
Ρἴας δίχις ριδοίρίτεβ, Γςας οὔπι αἰίοβ 
ΡῬετπιαΐτος ἱπ πιοπτίθιι εἴς, ταπὶ πετὸ τγείϑ 
ἑπσεηίε5 ἐχροπίς, εχ χαίρεις Βεπαςιις [145 
ἀϊοταπι ααπσεητᾶπι Ιοποίτυἀίπεπι Παρ ες, 
[λεταἀίπεπι πετὸ Χ Σ ΣΧ. ἐς συο Μίη. 
εἰυ.5 ἀπτηΐ5 εἰς. Βδυδίπαάς αἰτεῖ  εαθα" 
πὰς, Ιοησίτπάϊηί5 αυίάεπι (144.ς ς ς᾽ ς,[4- 
εἰταἀο πετὸ δησαξίον αᾶπι ριίοτίβ, ἐπιί τ 
εὐ αυςΠυιμυπι Διάμαπι. Τ εττίας εἴ ]κατίας, 

ΦΣΤΥΤΚΑΒΟΝΙ ΠΕΟΩΆΚΑ͂ΡΉ. 

“ιταρτη σῖ δὴν ἀδϑὲ τἐὼ ναρβωνῖτιν, Εἰ τίὼ 
μαοσαλιῶτιν σεχραλίαν. ἐρε δὲ κοὰ κ᾽ αι» 
ςόδᾷ ἀφίσει Ὁ λούγσθαυον. κορὰ τίὼω αδσ 

καιμϑύίω χώραν οὐ αὐ Ὅρ! Ὅρρ!" στοινίνῳ στζα 
λιψἐκτροπίι οχξαίντι τον ῥοσϊανὸν, ἢ τἰὼ 
λίμνίω τἰὼ λιμβύναν εἰς τὰ ἐλουκἤίων τοις 
δία, καὐτόύθῳν εἰς σακουύους ασόρθεσις σις 
πϑϊόρα ὄρους, κοὰ εἰς λίγγονας, διά πε πού. 
σῶν ἔτο᾿ ἄμφω κοὰ ἀϑὲ τυ ῥίωου κοὰ ἀϑὲ ὸμ 
ὠκεανὸν σίίοσίνι ο(ίζον τοι (ἐπτεί φησι πτολύξε 
ος ἐφ᾽ ἑαυπόικατ ἀκυλπίαν μάλιςιτ, γ᾽ τοῖς 
χοαυρίσκοις τοῖς νωρικοῖς, εὑρεθίωσ αι χυσίῳ 
οὕτως δύφνὶς. ὥςτ᾽ ἀϑὲὶ σ]ύο πι σίας ἀρσύς 

ραντι πἰὼ ἁδνπολῆς γίώ, σύβὼὺς ὑρυκὸν εὑ 
οἰσκεῦϑοι χρυσὸν. τὸ διώρυγμα μὴ πλειόνων 
σαῤχειν ἡ τορνπτεκαίσεκα ποσϊῶμ,, εἰναι δὲ 
τὸ χχυσοῦ ἣν μὰν αὐτόθῳν καθαρὸμικυάμου 
μὲγείθ’ ἢ ϑόῤμου, τό ὑγάδου μόνον ἀφεψα- 

θούτΘ’. δ ὺ δὲ σϊέιϑνι μὴν χωνέας πλέο: 
γ΄» σφύσῆρα δὲ λυσιτελοῦς, σιωδῥγασά- 
μϑύύων σὲ ποῖς βαρξαροις τῶν ἱπαλιωτῶμ ν. 
σδιμίωῳ. σπταραλρῆμα χρυσίον δὐωνόπόδου 
γλυΐϑαι Ὅρν πρίτῳ μόβει καθ᾿ ὁλίω τί ἰα 
σκλίαν. αἰδδανομθύος δὲ εὖ ταυρίσκους, μα 
νοπωλὲμ ἐκβάλλοντας οὖσ σιωῤῥγαζομὲ 
νους. ἀλλὰ ναῦ ἅσταντα πὰ χρύσεια, “σα ῥων 
μαΐοις ὅδε, καὐτοκῶϑικ σὺ ὥςπτόρ κατὰ τίὼ 
ἐβκμρίων, φόδουσιν οἱ ποταμοὶ γουσοῦ ψ1γ» 
μα “πῶς Ὅο᾽ ὑρυκθοἰ", οὐ μλύγοι ποσοῦγογε 
δ σ᾽ αὐτὸς οὐὴρ σπτόβὶ “τόν μεγέθους τῶν ἄλσ 
πεῶν κοὶς τό ὕψους λέγων, πταραξἄλλει τὰ 
οὐ τοῖς Ἑλλησὶν ὅρα πὰ μέγιστα » πὸ ταὔγω 
σον, τὸ λύκοκομ, σταρν αοσ ἐμ» ὑλυμτπτοψ, πτή 
λίομ, ὄσσων . γ᾽ σὲ ϑράκη ἀμὸν, ῥοσυύπίω, 
συύνακα . κρὰ φκσὶν, ὅτι σύτων μὲν Ἑκας 
«τυ μικροῦ σειν αὐβῳμόρὸν δυζώνοις αὐᾳ θη 
ναι διωᾳ τον, αὐθημϑβὸρ σὲ. κοκι πόδιελθέψο 

σὰς οἵ ἄλπεις. οὐσῖ᾽ αὖ πσεμτῆαῖθ’ αὐα» 
ξαίῃ τίς . τὸ δὲ μᾶκΘ- δὴ δεχιλίων κοὰ δι. 
αποσίωμ φζόίων, πὸ στχρῆπκον σεχροὶ τὰ αι 
δία, τι ήαρας σῖ ᾿τωδ) βάσεις ὀνομεέζει μό» 
νοψ, οἵᾳ λιγύων μὸ τἰὼ ἐγγισος Ὅσο συῤ᾿ 
ῥίωικῷ ποελάγει" ἄτα τίὼ 
[ὦ αὐνίβας διῆλϑον, ἔπα τίὼ οἵ σκλᾶσσ, 
σῶν - τεταρτίω σὲ, τίὼ σἤχ ῥαυτῶμ, ἅστοῖ’ 
σὰς κρημνωσῖεις, λίμνας σ᾽ εἰναε φησίμ., 
οὐ τοῖς ὄρεσὶ πλέιους μϑὺ 5 προῶς σὲ μεγα» 

λας, ὧν ἡ μϑὸ Βίώακθ᾽: ἔχει κᾶκΘθ' τῦρν 
σακοσίομ «ποίων, πλάτΘ' δὲ ἑκωῶτπον 
ποφυτάτοντα » ἐκρεῖ δὲ στοταμὸς μίγκι()" 
ἡ σ᾽ ἑξῆς οὐδρβανάς, “κτρακοσίωμ . πσλαΐ 

7. σὲ «ρνοπόδα τῆς πρότόδομ.. ὀβίεσι δὰ 
ποτὰμὸμ ἣν ἀδυύαν.. πρίτε δὲ λαῤιθ’, 

μῆκῷ" 

χαυρίνωμ» Ὁ 



ΤῊ ΝΑ. ΙΝ ΥΝ δ 

μάκθγνς τοιχκῦσιωμ σχοϊίωψ. πλάτθ’ 

δὲχ. ποταμὸν σἵ δξίησι μεγαν πικίωὸμ, 

“παντόυ σῖ εἰς του ττσὺν συῤῥίουσι. ἡοσαῦ» 
σα κρὰ πόδὶ τῶν ὁρῶν ἐχομὴν λέγειν δ΄ ἀλε 

“ινῶμ. μετὰ δὲ τἰὼ ᾿σωώρειαν ἣν ἄλπεων 
αἰχὰ φὶ ναῦ ἰταλίας. 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩ͂Ν 
βιθλίου πὲμσῆνν. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ. 
Ἐν τῷ πέμπί τὰ περὶ ἰταλίαν πὸ τῆς πω 

ρέίας τῶν ὥμπεωρ μέχοι τοῦ σικπελικοῦ πορθμοῦ 

καὶ ταραντίου κόλπου, καὶ τοῦ πσσεισϊωντοτου. οὐ 

εἷς βονετία, λιγουῤια,πίκἀνομοτασκία, ῥώμικ,παρς 

πανίκ,λσνκαψγία, ἀπουλία, καὶ ὅσαι νῆσοι τὴ ταῦ: 

τὸς θαλάσσν παράώκεντας οἰπὸ γογονϊτῶν μές 
χόι σικελιαῦς 

---- πε τ- 

Ετ ὰσὲ τἰὼ ᾿αώρειαν 
τὴν ἀλπεων,αΡχὴ Ζναῦ 
ἐτάλίας. οἱ γᾺ παλαεοὶ 
τίὼ οἰνωβίαν, ἐκάλοωυν 
ἐπαλίαν͵, ἀρ τόϊ σίκελιν 

τ Ξ α] κοῦ πορθμοῦ. μέχρι τό 
“αοαντίου κολπτυ,, Κοὰ τό! ποσεισϊωνιάτου 

διήκουσαν. ἀϑικρατῆσαν δὲ τούνομα,, κοὶς 
μὲ! φὶ ὑπσωρέας δ ἄλπεωυ πεουξη. στῶ“ 

σίλαξε σὲ κοὰ Φὶ λιγυσικῆς» μέχρι σὐύαβον πὸ 
“αμοῦ κοὰ φὶ ταύτη ϑαλάῴήας, ἀκ ἮΝ δρί- 
ων ἵΨ τυῤῥίωικῶμ κοὰ Φὶ ςρίας μέχρι στό. 

λας. εἐκάσεις σ᾽ ἐν τις δὐτυχήσαντας οὖν 
εὖσ᾽ πρώτους ὠνομαῶ τας ἰταλοὺς, μετα, 
σδυμῦαε Εἰ τοῖς πλεσϊωγώροις, εἰθ᾿ οὕτως ἐπί 
δύσιν λαθαν,μίλφι Φὶ ῥωμαΐωψ ἀδικρατέιας. 
ὀψὲ σῖε ποτε ἐφ᾽ οὗ μετεσῦσαν ῥωμαῖοι τοῖς 
ἐταλιώτοας τίὼ ἰσοπολιτείαν, ἐσυξς κοὰ Ὁῖς 
φὐτὸος ἄλισεωνγαλώτοαις, κοὰ φνετοῖς, τίὼ 
αὐτίὼ χονῶμαις πιμίω, »ρῶσαγορδύσαι σὲ 
«οἁ ἱπαλιώτας ποντίας κοὰ ῥωμαίους. ΓᾺ 

“ποικίας τς πολλες σήσαιν τὰς μδν πρότε- 
οον,, τὰς σ᾽ ὕσόδον, ὧν οὐ ῥά σιον εἰπὸν ἀ“ 
μείνους ἑτόδας. φιὶ μὴν οαὖ ήματι σύμ, 
“πάσαν τίω ναῦ ἱταλίανν οὐ ῥάδεον “όὸδι- 

λαβᾶν γεωμετοικῶς. καέποι φασὶν ἄκραν 
ἄναι τρίγωνον ἐκκειμῆίω χερὸς νότομ κοὶς 
χειμόλινας αὐατπολεὶς,, κρορυφουμβψίω σὲ 
“πῶς Ὧι" σικελικῷ σπορήμῳ,, βάσιν σΐ 
χουσαν τὰς ἄλπεις,συγχωρῆσαε σὲ κοὰ ἣν 
πλόυρῶν μίαν. πίὼ ἀϑὲ τὸν σπτορθμὸν τελσὺ» 
πῷὥσαν,, κλυζομλύίω δὲ συ πὸ τυῤῥίωι» 
χοῦ πσελοίγους, τρίγωνον σὲ ἰδίως τὸ σὐθὼ- 
γφάμμου καλέεται αῆμα . ταῦθα σὲ κοὰ 
αἱ βάσωις,κοὰ αἱ πλόυραὶ, πόδι όρθς ἀσὶψ, 

2Οτ 

Ιοησίτιάίηίς, ἑετὸ Πα έσαι Ο( Ο, [λείτιτά ἐσ 
Λίβ Χ ΣΧ Χιαπιπεπὶ οἥςίς Διάπδηι (ἀπέσταην 
«ἐπι, οσππε5 διτεπλ πη Βαάπαι πῇσππητ, Εἶπες 
΄υίάεπι ἀετηοητίθ. ΑἹρίη ἐς ἀϊςςηα4 ἴαπτυπα 
Παδεπιι5. Εχ τα ίςίθι5 αὐ ΑἹΡίππι ἴδηι ἐλ 

Ο αἰρίς Πα] ᾳ πὶ, 

ΤΕΔΒΟΝΙ5 ΠΘΕΟΠσΠΚΔΡΗ, 

εούυπι} εν Ωππει5. 

ΑΆΛΚΟΑΝΜΕΝΤνΜΝς 

Οκίπῖο μοϊμηιῖπο ἀο[ςτι κηίατ, 4κα αὐ Αἰρίμοι τααϊεὶ 
Ρας [Ἀπὶ {4 κε «ὦ [ εἰκῆι διἰομίμηι, [πμτά, Ταγεμπιιπμηι, ας 
Ῥο[!4οπίατεπι,, αἰφμε Ῥα [ἔξαγε . ἴηι δὶς ἰρα τοριοντος [βρη 
ψοπεῖα, [ἰρμγίᾳ,, ῬΙσσπηπι » Τιαςαπὶα, ΤΡΗ οἰα. Κουά, 
Οκηιραπίᾳ, Αρμῖϊα, Ἰη{μἰκ εἰίαπι 4μοι4μοι ἰη ΠΤ ἰςο πατὶ 
ἀ Οοπνᾳ «ἀ διειιάηι [τα [μπἴγ 6 ιρ ΟΥ̓ ΑΜΤΗΥ, 

ΟΙἿ ἱπῆπιαβ ΑἹρίωπι τδα! - 
ςἐ5,Εἴτι5 συλπι ας «ἴατε [τΔ’ 

ὈΣῚ ]ίατα αοςᾶτ, ἰπίτία εἰς, ΓΝΑη 
, πιλίοτεϑ [τἈ]Π!Ή184π|, τς αὐ ϑίςα 
ἢ Ιο ἱγετοναίφ ἰη {παπὶ Τ ἀτεῃ 
κίησπι ες ΡοΠίἀοηίδίεπι ρτο, 

στειία εἰὐ,.εποιγία ἀρ ρ εΠαθαπεΝοπιεῃ δὰ" 
τεπὶ ΟΡ τίπεηϑβ υἱῷ αα ΑΙρίᾶ ταάίςεβ ρτοςεί 
{Δ ΙΠυπιρίϊτ ετίᾷ ΑὉ οτα 1 ἰσιυ[ίςα, ψ αν Πυ- 
πιίηΐ5 ςοηἢπίλ, πιατίβέρ ρτοχίπι ἃ Τ᾽ μαίςίς ἢ 
πίρι5. {πτίαῷῳ υἱχας Ροίδαι, Οὐρίηατὶ πετὸ 
εὐἱρίαπι ᾿ςες, Ρτίίςος [ταῖοβ ξο] ςίταϊε ΠΟ 2 
τεηῖϊεβ,(π ςοπιπιππίοπς ἀειοςαῆε Πηϊίπιοϑβὲ 
αἴῳ Βυηποίπ πο πὶ 5 ἀοίηάς αἰτίας. 
{π οπιοηοίαπι ἱπηρετίιπι ρεγαεπίςε, Τλη- 
ἀεπὶπετο αῖῷ εχ απὸ κ οπιδπί ἐπ σερηί (Οοίς 
το πὶ δ ἰῃ οσἰυσττατοσῃ [τὰ]ος ποςαῖε, ἀεςγεῖαπὶ 
εἰἰ ἃ (ΔΔ{Π|5 Οὐ α]ρίηί5, δύ Ν᾽ επειίβ ἰάΦ οπὸ 
τίϑ ἱπηραττίγς!, σπί πετίοσί [τὰ]05 Βὰ οπιαπος 
ποςάτε. Βεγπιαΐτας ἱπίπροῦ ςο] οη 845 ρατείπι 
Ρτίοσίθυυ Δηπί5, ραττίπι ροἠεγίογίθι5 ἐπιίτν 
τεῖε, Ζυίθις πε ον ε5 41{45 πὸ ἔας]ε ἀἐχεγίπι, 
Μγηαίσίτυτ ἔογπια [τ] πὶ οπηπεπὶ ᾿ ἐοπιείτί: 
ςαταῖίοπε ςοπιρΙ εὐ, απ ἐπ ρτος!α! εἰς. Αξ 
΄υΐ εχιγεπγίταϊες {{Π{π8 1η. Δαΐξγαπι, ὃ ἢγ- 
Ῥεΐποβ οἵἵαὰς ἐχοιγγεηῖεβ, τίδησαλϑ εἰς 
ςοπιπιεπιοίδηζ, εἰτ15 πετιίςεπι δα εὐτίριπι 
δίουϊαπι ργοάαςί, ΒαΓΠ διτεπιαῇρε5 Πα ογε. 
Οοηςεάετε πετγὸ ἰλτα5 αἰτεγαπιίη ἔγεῖο Πηίτὲ 
δίςυϊο, δ Τγείῆεπο ΔΠΠπ| ρείασο, ςατογῇ ἕοτς 
τᾶ τεζιίς5 ἀεἰςείρτᾶ ΠΠεί5, ργορτίξ τίη συ! 
ΔΡΡεῖίᾶς, ΗΙς «ας αίςς, δ Ιατεγα τοιῦα της. 

Ωποά 
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Ωυοΐ ἢ ςοποεάειάαμπι εἴτε ἀἰχετίπι, πη οος 
εἰτουίατίς ἔογπιαπι εἴς ροπεπάιῃπ εἰξ, Ῥᾶ. 
{πὶ ἐπ απι4π ὃ ἰαϊεία, (Οοποεάδίαν δ [ἃς 
τετί5 μές ΟὈΠ πυΐτα5, τας πεισίτ ίη ΟΥΤ1Π1, 
Ἐλεϊίχυλ πιίπυϑ αρτὲ ἀΐχεγαηΐ, σαπὶ [4τ5 τς 
ταπὶ ἃ πα Δ ἀτίατίςο υἱψίη ἔγεταπι ργαίαρ. 
ῥοπδησ, ἰδίιβ αατεπὶ ἀδίαπιε δησυΐο [πε΄ 
ΠῚ ἈΡΡΕΙαπτας, ΑΡίῳ ἀπρσιῆο πειὸ εἴξ, οσαπὶ 
Ρατίεβδυείπυίςεπιποη πετριπολαςποη πα] 
ταπι, Ν᾽ εεὔπι αἷν Δτίπιίπο δά [ἀρυ ρίδῃι ἐχΚ 
τιεηλίταϊεηι, δζ αν δίςιϊο ἐτείο ἱρίο,, δά εχΚ 
ἐτευίτατοπι εἐδη ἐπὶ ρουπιτπι {πο Πδη- 
τας, Ἑυπάεηι ίῃ πιοάππιίς μα εε δύ [του 
δ πὰ ΕἸδάτίαιίςί [Δτ5 δ ἰἀργσία. (στη ἐσ 
Ὠίπι ἐπαίςεπι ςοποίάαητς λα Ατίπγίηί δύ κα ἢ. 
ἀεηπος ἰοςοβ, δησυΐυπι εἰ ςίαπε: Ππ δας 
ἵεπι πεηιλησαπι Δησαϊαπι εἰηςοίαππε , εἰτ- 
ἐππλξετεητίαπι (αἰτεπὶ εἰποίπης ποη ἐχί! ἐπ], 
Οὐυαρτορτεῖ Π πος ππαπὶ [Δζ15 εχίς, Παυά 
(Δπέτεξὶα εἰ ὁ ἤπια ἰαρυσίαπι παι σατίο, 
Ἐ εἰίφαππι ποτὸ [ι͵8 εχ ἴοοίβ δά τετῦ ΙΔτ5 αἱ" 
ἐσείυπι ἀείςγθίτ, ἶΝε πος συίάεπι γεζειπ1. δίς 
αυλάγαπσιυϊαπι ροτίιι5, ατὰπ| τείλη σα] ἤσα- 
ἕλτα εἴτ ἀϊςετε5: ςατεύὰπι πα ]10 ραΐίο τίη. 
συ ϊλη, ΠἰΠ χε] 5 ἀρ απ, Δ) ετὰπι ςοπῇτοτί ρα, 
ἔϊαι, αυδά ἤσυτα αυα σεοπιειτίςα τατίοπε 
πιεηίυτατί πειεαί, ΠΟ ἔαοιίε εἰγοπίοτ δι ττὰν 
αϊτίο ροτεί;. Ῥαγείςυϊλείπι ποτὸ Πᾶς πιο 
ἄϊςετε ρουπιαβ, 400 ἱπέοείον ΔΙρίμπι ρδ5 
εὐτιλ δ {Πππυοίᾳ εἰξ, ς«οποδαίταςεβ πη [(4]!ἰΔτ 
τπιετίας μα απ 5.]ρ[ιι5 αυτεπι {{Π|15 ρᾶττε8 π1ὲς 
εἰία .α 5α]αῇος εχίεαπε, Ἐχιχεπιίτατεβ πεγὸ 
ςοπυεηίοπεηι παρ εηῖ, πίης χυίάεπι τῳ δά 
ἤπια Ἀστείατίςί υἱτίπτα5 οὐ, Πίης πεῖο δά 
ταδυίτπλατι {ἰσυταπι τεσίοπεπι πχιε δά 
(Πεπιυδπι, Εἰσιηπίσσπι ἐπιροτγίαπιν αρί γὰρ ε5 
Ἀρεπηίηί ΑΙρίδιι5 κορυϊαπίας. (ὐοπείπαό 
δύτεπὶ [δίαςεῖ ποη πιεάίοοιίς5 σα 4επὶ ςαπὶν 
θα, ἰλεἰταἀίπε ἀοἹοησίταίπε αη ἐ ρετ ([44. 
ς, ἀππαηνηπε πε] πὶ. 1 λτιι5 εἴπ ἐπ πτετίν 
ἀίειι (ρεζίδης, δέ Ν᾽ επεζοσιπι Ποτς οἰαα!ί- 
ταῦ, δύ πιοηείθιι5 Αρεπηίπίβ αἱ δά Ατίπι, 
πὰπὶ δ Αποοπεηι ρεγπεηίεπτίθιι5., 1{ εηίηι 
ἃ ἰσυτίαίποϊηοᾶτεβηΠὙ Πα οίατη {γαπηριτηῦ, 
Δησιπζα ἀϊπηίτιεητεϑ Πτοτα, [)εμίης υδί ρας» 
[ατίπι πιεάίτειγαπεαπὶ ίη τεσίοπεπι εςεῆξε - 
εἰπε, απὶ δά Βιίδησμη ςοη{τας ἀστυπι, ἱΠ ΟΣ 
τὰπὶ δ Α ἀτίατίςα ΠΠπππ|ὶ σοπιπεετσητας, αἱ 
Δα Ατίπιίηί δ Φ ποοηίβ ἰοςα, Ρεῖ [ΠΕ γε 
ἄδην, Ν᾽ ἐπεζογιπι (είς Πτοτίθ15 ΔΡΡΙ]ςαΠσ 
τ65.ΟἸΙρίπα ἱσίταν (ΠΔ1Π|4 Πίος τεγπιίπίς ἰῃσ 
εἰυσάίταν, ΓῊτοτί5 χυϊἀέπιϊοπσίταο δά σος 
Πιλά, δί πα! α τ ςχ μαθεῖἐρί5 ευσι πιοηερι5, 

ΦΊΤΒΑΒΟΝΙΣ Φ4ἘΟ ΠσΚΑΡΗ. 

ὥςτε ἐἰ φημὶ δα συγχωρέι, πδδιφόβογρ μι 
μου ο(ἡμα τ: ϑετίον κοὰ τί βάσιν, κοὶς 
«ἰὼ πλόδυροίν. συγχωρκτίομ δὲ κοὰ τἰὼ λύε 
ξωσιμ πσαύτης φὶ πλδυρᾶς τίὼ ἀϑὲ τὰς ὐκ- 
σπολάς. τ᾽ ἄλλα σῖ ἐχ ἱκανῶς εἰράκασιψ, το 
θεμᾶνοι μίαν πλδυραὺ ἀῷ τόν μυχοῦ πὸ ἃ, 

᾿φβρίου μέλρι "τδι πορθμοῦ. σπτλδυροιὺ γαῦ λὲγο, 
μᾶν τἰὼ ἀγώνιον γιαμμίω. ἀγώνιθ’ σί ὄὴμ 
ὅταν ἢ μὴ συωνδύῃ πῶς τὰ ἄλληλα μόβε, ἢ 
μὴ δὶ πολὺ, ἡ σ᾽ ἀρ αιμίνου ἀϑὶ τίὼ ἅ. 
πραν πίὼ ἰαπυγίαν., κοὰ ἡ ἀτὸ “τό! σπτορθμοῦ 
ἀϑὲ τίὼ αὐτίὼ ἄκραν, στιάμπτολύ τι συωδύον 
σιν. ὁμοίως σῖ ἔχειν οἴομαε κοὰ τίὼ ἀκ τδὶμῳ 
χοῦ πόν ἀαρίου, κοὰ τἰὼ ἀὴ φὶ ἰαπυγίας- 
συμππίτηουσαι γοὺ ἀϑὶ αἷὰ πόβὲ αξίμινου 
κρὰ ῥαδρύναν τόπους, γωνίαν πτοιρῦσιμ" αὶ δὲ 
μὴ γωνίαν, πόδιφόβειαύ γε ἀξιόλογου. ὥς τ᾽ 
ἐ αρα πότ᾿ αὖ εἴπ μία πλδυρεὶ ὃ στχαρέπλους, 
δ ἀρ πὸ μυχοῦ ἀϑὶ πἰὼ ἰαπυγίαν, οὐκ σὺν 
θᾶα.Ὁ σὲ λοιστὸν τὸ ψνθονε ἀδὲ τὸν στορί μὲν, 
ἄγρλίω αὖ “ασογράφοι πλδυραὺ., οὐσὲ ταύ 
“τίω συθέαν. οὕπω δὲ τετηραπαλδυρον μάλλομ, 
ἢ πρίπλόύυρον φαίν αὖ τις τὸ χῆμα,. πρίγως 
νου σῖ᾽ οὐθοπτοσομῦπλίω εἰ ἐᾳ ταχρώμλν(᾽".. 
βέλτσιον σ᾽ ὁμολογάν,, ὅτι δὴν ἀγεωμετρή» 
σῶμ σιημώτων , οὐκ δύπόρίγρα ΦΘ' ἡ ἀπτό, 
οῦσις. κατὰ μόάθ’ σ᾽ οὕτως ἐπε διιυα. 

ἕν, ὅτι δὴ μδὼ ἄλπεων πόδιφόβρὲς ἡ ὑπώ» 
ρειᾳ δι, κοὰ κολπτώσϊας, τὰ κοῖλα ἔχουστε 
«ραμμϑύα πρὸς τίὼ ἐπαλίαν, πὶ δὲ κόλττου 
σὰ μδ μὗσα πρὸς ποῖς σικλαοσοῖς ὅτι, πὰ σί" 
ἄκρα ἀϑισροφίιῶ λαμβαύει. τὰ μδρ μὲχρε 
Φὶ ἄκρας κρὰ τό! μυχοῦ πόϊ κατὰ ὧν ἀσ)οέ- 
αν, τὰ σῖ εἰς τἰὼ λιγνσικίω σταραλίαν μὲ» 
χίγνούας, τὸ ὥ)λιγύων ἐμπτορίου, ὅτου 
σὰ ἀποηίνινα ὄρη σιυυάσῆει ταῖς ἄλπτεσιμ. ν 
πόκειτοιι οἱ δύθὺς τοεότομ ἀξιόλογον πέρι» 
σύμ πως ἔχον Ὁ πλάτιθ’ κοὰ τὸ μὴ κί’, τον 

δίων Ἑκαὸυ, κοὰ δεοιλίων . ὦ δὲ μεσιμβριν 
νὸν αὐτό πλδυρὸμ κλείεσοι σῇ τὰ δὴ ονετῶν ὦ 
σταραλίᾳ, κοὶὰ τοῖς ἀπεοννίνοις ὄρεσι. ποῖς 

“πόρὶ αῤίμινου, κοὰ ἀγκῶνα καθήκουσί, τοιῦ- 
σὰ γὰρ αῤξάμϑνα ἀν Φὶ λιγνσικῆς εἰς τὼ 
τυῤῥίωίαν ἐμβάλλει, τονίω σταραλίαν ἀρ 
λιπόντα, εἶπα αὐαχωροαῦτα εἰς τίὼ μεσόν 
γαῖαν [ατ' ὀλίγον, ἐπτοσϊαὺ γϑύκτται κατὰ 
“ἰὼ “πισίτιμ, ἀϑισρεφει πρὸς ἕω. κοὰ πρὸς 
σὺν ἀασ)βίαν ἕως ἣν ππόδὲ ἀρίμινον κοὰ ἀγσ 
κῶνα τόπων. συυάσηοντα ἐπ σύθείας τὴ 
δ οὐετῶν παραλίᾳ. ἃ μδὸ οὐὖ ἰούτῶς ἄλ- 
πεωρ ζελτικὴ » τούτοις κλείετοίε "ἐς ὅροις: 
κοὰ ἴσ: φὶ μὴν σπτχραλίας τὸ μῆκος ὅσον πἶ 

φκοϊίωμ ἰϑὲ τοῖς ἱξακισιλίοιςγμετὰ δὴν ὁρῶμ, 
μικρὸρ 



Ἂ ΤΙΡΕΑΙ 

μικρὸν σὲ Ἐλα ἤν Ὁ πλάζς δῥρα χιλίων. ἧλοι 
πὸ σ᾽ ἐταλία, ον. κοὰ πα μήνοις ὄη κορυν 
φουμλϑη διχῶς. τῇ ἦΝ πρὸς Σ σικελιπον σπορ, 

θμὸν, τῇ ὃ πρὸς τἰὼ ἰαπυγίαν, σφχῃγγομϑύα 
σ᾽ ἑκα τόδωθρν;, τῇ μὴν “τὺ τό ἀσβρίσ, τῇ σ᾽ 
τα Ὁ τυῤῥίωικοῦ πελάγους σι σ᾽ ὅμοιον 
ἡ αἴμα Ὑ ἀσ)ρίσ "ὸ Ὁ μέγεθος τῇϊταλίᾳ τῇ 

σε ἀφοριζομβύᾳ τοῖς ἀπ γυνίνοις ὄρεσι, κοὰ τῇ 

ϑαλαημ ἑκατόβᾳ, μέχρι φὶ ἰκπυγίας ( τόϊ 
ἰῶμδ τό ἡ] τὸν ταραν τῖνον τὸ ὃν ποσεισίω 
νιάτίω κόλπογ, τόγτε γα πλάτος Ὁ μέγισον 
ἀμφοῖν ὅξι πόδι χιλίδς κοὰ τοίακοσιος 71} 
ους. το ἢ μπκοςλαῆρῤμ, οὐ πτολὺ δὴν ἕξακισχι 
Λίωγ. ἡ λοιπὴ σ᾽ δὴν ὅσίω κατίχουσι ξρεζοι 
κοὰ λόυκανοὶ, φασὶ ἢ πολύξιΘ", πείῃ δὰ ἀν 
ναι τίὼ “ϑαλίαν τ ἀκ ἰαπυγίας μέχρι πτορ 
θμὲ κοὰ τοιαιλίωμ σχοϊίωμ. κλύζει σῖ αὐ 
“ἰὼ Ὅρδ σικελικῷ τοελάγει πλίου τὰ δὲ κοὰ 
πσρυτακοσίωυ σϊεσυσαν, τὰ δὲ ἀπρύνινα ὅρη 
σιωάψαντα τοῖς υτόρὶ αῤίμινομ κοὰ ἀγκῶνα 
πόπτοις. κοὶς ἀφοοΐσαντα ᾧ ταύτης πλάτ ’ 
φὶ χαλίαοι ἀν ϑαλάήας ἀδὶ ϑάλα αν, (ιν 

᾿ Ι ᾿ Δ ͵ Ἅ Ι 

σροφίω λαμβαύει σπτάλιμ, κοὰ τέμνει τὼ χώ 
ραν ὅλίω δ μῆκος. μέχρι ἡὰ σϊὰ “όδυκετίωμ 

κοὶ λδυκανῶυν»οὐ πολὺ ἀ( ούετῇ τό! ἀΡίσ. 
σιυωάψανταὴ λδυκανοῖς, δὲ Τ᾽ ἑτόβων ϑθτί 

λαῆαν ἀρκλίνει μᾷλλου, κοὰ λοιπὸν σῇ μὲ- 
σων ἣν λδυκανὧμ "ὁ βρετίωρ διεξιόντα τε- 

λδυτῷ πρὸς τίὼ λουκοπεραν Φὶ ῥαγίνας πῶ 

λουμᾶνας, τυπωσϊῶὡς μϑὺ ὃν ἐίρντιχι πόδὶ φὶ 
ναῦ ἱταλίας ἁπτάσης, τοῦτα πειρασόμεθα ἢ 
αὐαλαβξόντου ἐπέ πόβὶ δ καθ᾿ ἱκασα. Εἴ 

“πρώτου ττόβ᾽ δὴν το ταῖς ἀλπεσιμ.ἐσ1ἢ τος 
δέου δύσϊακμου σφοσ)οα,κοὰ γεωλοφίαες σὺ- 
καρπτοις πεσποικιλμθύορ. διαερεῖ σ᾽ αὐ μὰ" 
σον πῶς ὃ ποζσὸς, κοὰ καλέίτοιι ὁ ἂν φὴς 
᾿σόὶ σποίδου; "Ὁ ἢ πόβαν. φὴς ἡ δῶγ δὴ πὼς 
“οἷς ἀπουνίνοις ὄρεσι; τὴ πῇ λιγυσικῇ, πόδαν 
σὲ Ὁ λοιστορ.οἱ κειτῇ σὲ τὸ μᾶν σο ἣν λιγυ, 
συκῶν εὐνῶν τὸ τ κελίοο, ΣΝ ἮΝ τὸ τοῖς ὅν 
φέσι οἰκοαὺ ἣν» δὴν σ᾽ οὐ τοῖς ποεσίίοις, πὸ σῖ᾽ 

υὐσὸ ἣν κελὴὴῆν τὸ φνετῶν. σἱ μὲν ὃν κελζ! Οῖς 
πσόραλπειοις ὁμοείν ξς εἰσι, σπτόρὶ ἣν φνε ΣᾺ, 
“0 76ς λόγος, οἱ μὼ γα «οἱ αὐοδσ φασὲκελ΄ 

σῶρ εἰναι ἀγρίπκους δἷν ὁμωνύμων γταρωκεανε 
σῶν.οἱ σ᾽ ἐκ “τό τηοωϊκοῦ σπτολέμου μετ᾽ αὐν 
τἰώορΘ- σωβ σαι σιδύρο φασὶ δ ἐκ Φὶ παν 
φλαγωνίας γ)ετῶμ πινεὶϊςιμαρτύριου δὲ τού, 

του πὠφόβοντοιει, “ἢ πτϑρὶ τὰς ἱττποροῷίας 
ἀϑιμέλειαν. ἥ ναῦ μὴν τελέως ἐκλέλοιπε, 
“πρότόβου σὲ ετιμῶτο σταῤ αὐτοῖς ἀκ τόν στὰ 
λαιοῦ ζιλον πὸ κα τὰ πὰς ἡμιονίπισῖας ἵπ- 
σπουςιτούτου σὲ πρὸ ὅμηριΘ" μέμνατιχι" 

ΤΥ ἸῸΝ ΤΕ; 203 
[ατίτιιο πεγὸ ραυΐο πιἰπὰ5 [146, πα Π|6. Το 
418 [τα] 4 αησιήϊα αυίάεπι δέ ΟΡ οησα, ίη ἀὰ 
οβ ἐχουγγίς πεστίςε5. Ηπς ας ίη δίς τε 
{ππ|,Πίης αὐτῷ λά [Ὡργ οί, υττίπῳ πετὸ Πτίπ- 
σίῖ δ αῦ Αατίατίςο ἤπιι, δ ἃ Ἴ γεγθεπο π|ᾶ- 
τί. ΕΓ δυτεπι Α ἀτίαείς ἤπυϑ ἔοτητα ἱρῇ [τἈ]Ὲ58 
Ρεγασᾷ {{πγ{15 πιασπίτιάίης Οὐᾷ ΑΙ ρΡεπηίπῇ 
πιοητε8 ΓΕ τ ΠΔΏϊ, ὃ πτγη ᾧ πιατε υἱῷ Δα 
ΡΥρίαπι, τεγγατηίρ {πὶ 1 ἀτεητίπο, ει ΡΟ 40. 
πίατε οἰτουπάφιβ, Μ]αχίπγα ἐπίπι υτγίιτίςς [ατίο 
ταάο {{46.εἰ εἰγοίτει πη] ἂς ς ς ς :Ιδοίαάσ 
πιοτὸ ΠΟη πταΐτο πλίπι8 (εχ πλ}Π 8 : γεϊ ἐξ 
εἰ φυαλπίμπι Βεατῇ, δύ ρ!ετίῳ ἔνπσαποσῦ Ομ. 
τίπεπε ΡΟΙγ έαϑ γείεγτ πιαυίτί πη ἱρίατη εχ [0 
Ρυρία τίς ἐπ πετᾶ, ἰώπετς σιίάεπῃ ρεάεῆτί, 
{124.. τί 5 πα Πθιις εἴς, 8( δίςα!ο ρεῖασο αἱ. 
1υἱ,ςατία ττεγὸ πγακίτίπιο χαίησεητίς Πἀς,, πιῆ 
Πα : πιοηῖο5 διιτεπὶ Αρεηπίπί, πδ 1 Διυίπιίτιὲ 
δι Αποοπίβ Ιοςὰ αιτίσεγαητ, ἰἀργ σία [ατίτιια ἡ 
πεπὶ ἃ πτατί δα παῖε τεγπιίπαγο: τατῇις ἀεῆε- 
χίοῃεπι δος ρίεητεβ,οτΑπιίπ οπσιαπιτεσίο- 
πεπιίςςατο, [Δπ| (ἢ Ρίςεητε5 δύ ᾿ πσᾶπος; 
ΠΟη πια]ταπὶ Ὁ Α ἀτίατίςο ἔπι ἀἰατε πὶ 
πετὸ Γπιςαπί5 ρτορίπιαητ, (4 Αἰτεγιιπι πᾶσα 
ἰηςεἰπᾶταν. ΤεΠίης πετὸ ρον [τπσαπος ὃ Βεὰ 
τίο5 ἐχευγγιηῖ δά 1 ἐπσορεῖταπι τί Περί, 
πί τεγπηίηδητο5. Εἰςς ἰσίτιν 4ε ππίποτί Πυίαα 
«εἴατί5 [τα] (4, τα] ἐπὶ ίπ ἰογπιασι ἀϊα [πητ; ἀε» 
παὸ αὐτεηι [σα] {π{τίρίεπιε5., ἀΐςεις ἀε 
{{πσα} 5 ρατεςυ]ατίπι σοπαθίπυαν, δύ απῖε 
πηηίὰ ἀε(δίεζία ΑΙρίρ 5 τερίοπε ἀίςεπταβ. 
ΕΓ δυτεπὶ ἔα χ δάπιο άτιπὶ ςατηριι5, δ τας 
ἐϊαοί5 ςοΠ ΠΡ 115 πατίαβ.. παπς πιεαίπηι ετέ 
Ραδι5 αἀἰααίτ : εαρ τεσίο Πίπς Οἰΐραάαπα, 
Βίης ταπίραάαπα αἰςίτι, Οἰραάαπα ἀπί- 
ἄεπὶ πιοητίθιι5 φαίαοεῖ τῳ [ἰσυτία;, τε! ία σα 
πετὸ Τταηίραάληα εἰξ, Εδ πιοτὸ ἰοςα Πίς Ϊ .- 
σαχαπι ας (ΠΑ]]ΠΟὐασι σοπτεβ ἐπ Πα έτᾶτοτιπι 
π πποπείθι15., τὰ ἰῃ ςἂρίβ ΠΟ  ΠἸ ΟΥ̓Δ ΠΓΙΙΠ1, 
δίης (ἸΔ]Ποτιπι, ν ἐπετουαζ. (ΠΑΠΠ| φαίά ἐπι 
μί Τιδία!ρίπίβ ςοσπατί δί ςοπίαπροαίπεί ππητ, 
Οπτεγαπι ἄς Ν᾽ εηεείβ ἀπρίεχ εἴ ἰεσπιοῖ Ωιΐ 
ἄλπι επίπιὶ ἐο5 ἃ (14|Π|{8 εἰυζάειη ἀρρε]]α» 
τίοπίβ8. (ὐςεδηί δοςο 5 σοϊοποϑβ εξ τποπιοσ 
τία ρτοάίάεγᾶτ, ΝοΠπι ἐν ἐπειί5, σαί ροίε 
Βεῖαπι Ττοίδηστη, σαπὶ ἄπίεποτε (αἰ πτεπα 
αἰΤεειπί, εατίαπι ας ἐ ΡΑΡΠ]ασοπία ἰεηαετε, 
ἀείςεηαάί{ε δἰπεπιδησ, πος ο τε[πηοηπίο, σᾳ 
ἐπ ΑΙεμα (5 ἐηυί5 ἐπ τία, ας Πος Οπτηίπο 
τεπηροτε ἀεξεςίτ, Απτεα πεγὸ {ππγηῖο ἀρὰ 1 
Ιο5 ἱπ ποποζείπεγας, αὖ {ΠΠΟσῖται ἱπυίτατίοης, 
αυί δ στελπάο5 εχ ἐπιαθι15 πηι 05 {πππάέιπι 
ἀρίταραπε, Ουίυ τεί πιεπιίηίς Ε]ΟπΊοτι18. 

᾿υίαγιμσε 



294. 

εἰαὰ α ἸΝΤαατπι σοπὰς ὃ Ν᾽ ἐπετίβ σασετοθους ργαν 
{ἴδητς, 
Τίοηγῆας σαοφ δίοίϊα ἐγγᾶπιιβ Πέποα!επ 

ἄοτιπι ίεπιεπ ἐσαογαπι σοπίξίτιίς., 105 δά 
εααοίξεε ςετιαπις το! Ιεθδς, Δ ἀεὸ υὐ ρεγ αταε 
(05 ἐαυίπε ρύο 5 Ν᾽  επεῖς ποθί!τα5 ππᾶπεν 
τεῖ, δ δά Ιῦρὰτεπιροτα ρύσράᾶσο ἐρία ἰαπτδπὶ 
πςηάίςατεῖ, οἵα τα τεσίο Πα πιπίθι15 αἴ 
ΡαΙαἐρι πιαχίπιξ Ν᾽ επετία τείεττα ἐἢ. ΗΠ τς 
Δάεί εἰ πιατί σατο. ἵΝ4πιίοἷς ραττεϑ ἐξ εχ 
ποίϊτο ἐετέ πιατί Ππι|1ε5 Οὐ εαπο σαί παῦε, 
εἴ ραγε5 {Π| ςτείςξίεἰ ἀεοτείςζαί πἰςε5 σεγῖτ. 
Μηάε πιαίο γοαπηρί ρᾶγ85 πλαγίπίβ 45 ρίεπα 
ἤϊασηαι, [οβίβῳ δί ἀσσετίρα5; τὰς Αεσγ, 
Ρία5 ἐπίετίου, 4 {15 ἐγγίσαταν ταί, ας ρᾶτ, 
είτι εχίςςατατ, εἴ τιπίςογαπι σςαΐτα ἐγαόξποία 
εἴπ, ραττίπι παίσατίοπίρ. σσπιοάα. γιρίαπε 
το ΡΙ εις ἱπία!ατα πιοάο εἰπσἄταν, αἰίς αυασ 
«λπιὶ εχ ρατίε ΑΙ Ππδειτ. σα ἵαρτα ἤασπαπις 
ἀϊτείταπες αςξε, τς εχ Πιπη5 παπίσαῃ, 
ἀϊ εσιποάίτατεπιατπιπὶ Παΐρξε. ΕἘχ χυίθιι πῃ 
Ῥτίπη Ραάυς εἴξ. Μαχίπτας ἐπίπιίξρεπιιπιε 
εὸ ἐπιρυίθιιβ σγείςίτ ας πίαί 115. [5 πλυ]τὰ5 ἀ{Ὲ, 
ἔυζυς ἐπ ρατῖε5, εγυρτίοηίρι5 οςςατ εἰῆςίς 
οἤίααι, μαι ἱπστεῖτα [Δ ο ΠῚ{5,χτ ρ ετίτία πτοία 
{{ὰπι πο] αἰ ἡ Π|π|ὰ ἀρ εγας. ΡΒ εί(ςίς ἐσίτατ, ας 
αἰ χί, τεπιρουίθις ρΙατίπιο (ΠἈ ΠΟΥ σις 5.ῆπ 
αἰαπιίποοεδᾶτ, ἐ αι ι15 ΔΊ ΡΠ {5{πνί [αεγαπς 
Βοῇ, [πίαρτεβ, εἰ χαί οἰ ἐπὶ οὖ (Ταίατίς, Βεπον 
Ὧε5. ᾿ε οπιδη8 ρεῖ ἱπιρείαπι ροτίτ Πππε ας. 
Ετος ᾿ξ  οπγαηί ροίξετίογίθιιβ ἀπ Πί5 [πα]! {5 
ἀεἰειοϑ ρει ες, Βοίοβ πεγὸ ὁ Πηίδ 115 εἴα, 
ςεγαης [πάε πγιίφταπτεες οἰγοππηίαςεητες {ἴγὸ 
ἴοςος εὐπὶ Ταυτίςί5 Παδιτατᾶς, ΒΕ! αἰδίἀπς 
«δεῖ [λΔςο5 σεγξίεβ, ἄοπες εἃ σξϑ ἔππάϊίτς 
ἐχιίηα εἴ ἄσεσπ πεγὸ ηαί 46 ΠῚ γυία ρεττί 
πε ραίςξα!ί5 ουἱδθι5  ἀοπεῦ, υἰςίη!8 τε! 4 αε- 
τυητ, [παρ το5 Πᾶς ετ(ἃ πτατείθητϊ, αι Με ίο 
ἴδπυπὶ ει ΡοΙ η παρπεῖε,εα συίάξρτηίάεπὶ 
πίςυς εἴαῖ, Οπτπ 65 ἐΠίπι υἰςατίπι Πα έτα ΡΑηΐ, 
Πας πετὸ τεπιρείαἴς εἐχίηγίς ἀἰσηίτατί5 {τ Π 5 
Ῥαδᾶ εἰυίτα5 εἰς, φσαοατηπηοάο ΑΙρίβρ. Πηΐ- 
είπια, Ετ ρεορίπαυα Ν᾽ εγοπὰ εἰς, δι ρ! {Π᾿|π|ὰ 
δέπας ςεἰαίτ45.Π|5 ἱπίστίοτες Βυίχία ας Μίδῃ 
τυλ, ζ Επεσίμπ), δ σπηαπι. Ηας πιεάίο, 
ετίς εἴα ςο]οηίανςςτεγπι Ροπιρεία5 ϑίγαθο 
Ῥοιηρεῆ πιασηί ραἴεῦ ςοϊσῃΟ5 ἰπ ξαπὶ το Τί, 
ταΐτ . Ο4π| ποι εητῖος ἐ Ππατί παίζαιας 
καῦῖ. ἰπάς (6, ϑείρίο εγίὰ ῃοιηίηαπι πλ 184 
ἐπίαρει δάϊεςίς, ροπιοάιπι [ία5 Οαίας 
αυίησηαε παι πούιται ΠἹ Πα δα ἱη Πα της 
ἄσπὶ ἀεἀιχίτ: ἐ χαίθι5 φαίη σεητί {Ππ|{π|Π|| 
αἱ πεῖς (ἀγαςί, Ε]05 εἰίαπι εἰίίατε ἀοπαίοδ, 

5ὖἃἅὅἅ7ὃὀΪκ Αἰ ΒΟΥ ΝΕῚῊ δ᾽ ΟΕ ΟΕ ΒΑΡ Ἡ. 

ἐξ οὐετῶν, ὅδον ἡμιόνων γχΘ’ ἀγροπόδάωψ. 
Καὶ διονύσι Ὁ ὃ φὶ σικελίας τύραννον 

πόγθῳν τὸ ἱστποτγοοφέιον σωυεσήσαωτπο ἣν ἀν 
βθλητὼμ ἵστπωμ. ὥςτε κοὰ ὄνομα οὐ »οἷς Ἑλλησε 
γρόδαι τῆς φ)εσικῆς πωλείας. κοὰ πολιαὶ 
 όνον δυσυκιμῆσαι “Ὁ γηύΘ“. ἅπασα μὴν 
οαὐ ἡ χώρᾳ σοπιμοῖς πλκύψει» πολι ἐλεσι, μεᾷ 
λιστε σ᾽ ἡ τῶν φνὐετῶν. πρόσεςι δὲ ταύτη κοὶς 
σὰ φι ϑαλάπις στάθα. μόνα γοῖρ τοῦτα πὰ 
μόβανογεσῦντι φὶ καθ᾿ ἡμᾶς ϑαλάήας, ὅμοιο. 
“παῦε; Ὅρ" ὠκεανῷ, κοὰ στχρκπλασίους κει 
νῷ στοιέντοι τὰς τε ἀμττώτεις κοὰ τὰς πλημ 

μυρίσϊας. ὕφ᾽ ὧν Ὁ πλὲον πδ' πσεόον, λιν 
μνοϑαλοίἥας γίνετοιι μεσόμ. διώρυξι σὲ, κοὶς 
σταραχώμασι͵ καϑτίστς ἡ κάτῳ λεγομβη χώ 
ρας φὶ αἰγύσηου διοχδύετιχι. κρὰ πὰ μὴν αὐξε 

υκτοί κοὰ γεωργέτοι, τὰ σὲ διώπλους ἕ,. 
χει. τῶν δὲ ππόλεωμ αἱ μδρ νασιίουσιμ, αἷ οὗ 
ἐκ μόβλους κλύζον τοι ὅσαε σὲ “σσὲρ δὴν Ἑλῶρ» 
ον πῇ μεσογαέαᾳ κέίντοίι» σοὺς τῶρ ποτα. 
μῶν αὐώπλους ϑαυμασοὺς ἐχουσῖ, μοωίλεκτς 
σί ὁ στάσι" μὲγιούς τε γαρὅξι, κρὶ; πλὴν 
οὕτοιι πολλάκις ὑκ τε ὃμ βθέωμ κοὰ χιόνωψ, 
οἤχχεόμδν Θ: σ᾽ ἐς πολλαὶ μόδκ κατὰ τὰς 
ἐκῥολαϊςυτυφλὸμ τὐ ούμα στοιξ, πρὶ σϊυσέισ' 
ξολός δδιν, ἡ σῇ ἐμπειρία πόδιγίνεται, κοὶς 
ἣν χαλεπωταῦν, Ὁ μὴν οαὖ αῤχοδου, ὥς πῇ 
ἑφίω,., πὸ κελτῶν πόδιῳκειτο, τῶν πλεί- 
ον ποταμός, μέγιϑτε ἰὼ πῶν κελτῶν ἔϑνα 
Βοΐοι κοὰ ἔνσουβροι, κοὰ οἱ τὼ ῥωμαίων στό- 
λιν δῇ ἐφόσυυ καταλα βόνεσι᾽ σένωνόῦυ" με» 
“ἃ γαισατῶψ. τούτους μϑν οαὖ δὲ έφθειραν 
ὕςόδον τελέως ῥωμαῖοι, τοὺς δὲ βοΐους δγή» 
λασαν ἐκ πῶν τόπων. μετάςξαύτου οἱ εἰς 
σοὺς στδρὶ τὸν ἴσρον τόπους. μετὰ τοιυοΐς 
σκων κοιὺ σπτολεμομῦπότ' χεὸς σϊάκως, Ἐν 
ὡς ἀπώλοντο πτανεθνει, τἰὼ σὲ χώραν οὖσαν 
Φὰ ἰλλυρίσίθ: μηλόβοτον “οἷς πόδιοικοῦσε 
κατελιπον. ἴνσου βροι δὲ κοὰ ναῦ εἰσὶ. με’ 

διολαύιομ σ᾽ ἕσιον μηπηρόστολιψ  σπτόλαι μὴν 
κώμίιυ' ἅτταντ δῖ γοῖρ ̓ κοαν κωμησὺν" ναῦ 
σ᾽ ἀξιόλογον πόλιψ, πιόδιαν πὸ σπίσὺν συ» 

, " ὅπ 757 Γ 
νασήουσαν πως ταῖς ἀλπεσι. πλῆσιομ σὲν 
κοὰ βαρὼν " κοὰ αὕτη πόλις μεγάλ. ἐλᾶτε 
σους δὲ τούτων βρηξία,, κοὰ μαύπονα, κοὰ 
ῥήγιομ,κοὰ κῶμον. αὔτ στ ἰωὺ μδὺ κα ποικίᾳ 
μετρίᾳ. πομπῆι- δὲ σράξωμ ὃ μάγνου στον 
τὴρ κακωβέσαν αὲρ τῶν “πόῤκειμίψων. 

ἊΣ 

ῥαιτῶν σωυνῳκισην. εἰσὰ γαϊΘ’ σκασήωμ 
“πϑδὶ τοισιιλίους πτοσίθηκῳν. εἶπα ὃ ϑεὸς καὲ 
σαρ ποργνπακιοιλίους ἀϑιστωιῳκισῳν, ὧν οἱ 
«σγνπτακόσιοι δὲν ἑλλ ων “σπῆρξαν οἱ διφα 
γίσχτοι ᾿ σονηοις σὲ κρὰ πολιτείαν ἐσίωκε, 

κρὰ γε 



ἘΝ ΒΕ ΡΟΟνΝ Ὁ ΝΜ ΘΙ 

καὶ φέγραψον αὐεῖὺ εἰς ὧς συμοίκους, οὐ 
εαϑὐπτοιῳκήσων αὐτόθι. ἀλλὰ κοὰ πούνομα! 
Ὅ κτίσματι ἐκᾶνοι κατελιπτον. νεοκῶν 

μοῖτουι γοῦν ἐκλήθησαν ὥγταντποῖ:. (δ σὲ με; 
θφμίωσυθῳ) νοβουμκώμουμ λέγωτοι, εγγὺς 
σὲ τδιχωθιου τούτου λίμνη λέριον καλουμὲ 
να, πληροῖ σῖ αὐτὼ ὃ ἀσθύας πτοττιμὸς. εἰτὶ 
δδίασι εἰς τὸν πτίοῦμ. τὰς δὲ πηγεὶς ἐθγικον 
οὐ Ὅρ᾽ ἀσυύλᾳ ὄρει, ὅστου (Εἰ ὃ ῥίᾳυ Θ’. αὐτοί 
μδὺ οιὖ πολὺ τασὲρ τὴν ἑλῶν ὠκίω ται, πλι- 
σίου δὲ “Ὁ σπταπάούιϊον., πτχσῶν ταύτα οαῥίςπ 
ΚΝ πόλεων, ἰμὗ νεωςὶ λέγωτοι σημησικδνοα 

πουτακοσίους ἱππικοὺς αὐσβρας κοὰ Ὁ ταν 
λακθυ δὲ ἔσελλε ,β᾽ μυριάσῖας «ρατιάς. σῖκ: 

λοῖ σὲ κοὰ τὸ πλῆηθ’ Φὶ τοεμπτομβνας κατὰ 
σκδυῆς εἰς τὼ ῥώμίω κατ᾽ ἑμπτοοίαν. δῇ τε 
ἄλλων κοὰ ἐπ τ Θ’ στσαντοσϊαπῆς, τἰὼ δύων 
σ)οίαν φὶ πόλεως κοὰ τἰὼ σὐτυχίαν.. ἔχα σὲ 
ϑαλαήης αὐάπλοωαν ποταμῷ οχ δῇ ελῶν 

φόρομδύῳ σιδίωυ ν᾽ κοὰ σ᾽ ἐκ λιμθθ- μεγά 
λου. καλῷσαι σ᾽ δλεμίω μεσνα κι΄ ὁμώνυ» 
μος Ὅρ᾽ ποταμῷ. οὐ ὃ τοῖς Ἑλεσῖ μεγίφη μϑ 
ὅξι ῥαδυννα, ξυλουταγης ὅλη, κοὶὶ διέῤῥυ τος» 
γεφύραες τὸ πορθμίοις δσϊδὺ ομδύη, σίεχετοι 
σῇ αὶ μικρὸν φὶ ϑαλάῴῆες μόβος ο᾽ πικῖς πλὰμ 

ἀυοίσιυ, ὥοτοποὶ σὺ τούτου κοὶ χαυῦ στον 

παμὼν εἰσκλυζόμδνομ τὸ βορβορώσί σι ποῖ, 
ἰᾶπτχι τἰὼ σϊυσαόβίαν.. οὕτως γομῦ ὑγιεινὸν 
δ ἰστύτοι Ὁ χωρίομ» ὥςτε οὐτοῦϑα αδὺ μονο- 
μάχους τρέφειν κοὰ γυμνάζίυ ἀπὲσίειξαν οἱ 
ἡγυμονσῖν. ἐστ μδν οιὖ κοὰ ὧδ» ϑαυμαςὸν δ 
οὐθιίσξε, τὸ οὐ ἐλε οἷ ἀόρας ἀθλαξές ἄναε, 

ταϑαστόρ κοὰ ν᾽ ἀλεξαν σ)οείᾳ πῆ πὼς αἐγύ 
σή τόν ϑόδους ἡ λίμνν τἰὼ μοχθκερίαν ἀρ. 
ἔχλλει οὔκ τἰὼ αὐάξασιψ τόν ποταμοῦ, κοὰ 
σὸν ἡ »πτιλμάτων ἀφανισμόν, ἀλλὰ κοὰ Ὁ 
σπϑρὶ τίὼ ἄμπελου πτοίθ-,ϑαυμάζειν ἄξιομ. 
φύει μὴν γοὺ αὐτίὼ τὰ ἕλε, κοὰ πτοιξ παχὺς, 

κοὶς πολαὺ ἀγδισυῦσαν ἀαῤπου « φθέιρεττοα 
σὲ οὐ ἐτέσι τέ τροασιμ ἢ τσρντε, τσ: σὲ νὼ ἡ» ἀλ 
Ζινον οὐ Ἑλει,ταρατελήσιομ ἔχου τῇ ῥαουψύνᾳ 
τίὼ ϑίσιν. μεταξὺ ἢ βούτριου φὶ ῥαου γύνας 
πόλισμα᾽ κοὰ ἡ ασίνα, ναῦ μδὸ κωμίου, στοζ-- 
λαι δὲ ἑλλίωὶς πόλις φυσθ -, ϑησαυρὸς γᾶν 
ασινυτῶν οὐ σελφοῖς δ άκνυται, κοὰ τ᾿ ἄλν 
λα ἰσυρέντοτι πτόβὲ αὐδὴν, ὡς ϑαλαοκρατα- 
σοΐντωνι φασὶ δὲ κοὶ; ἀδὲ ϑαλάῆᾳ υσαρξαε, 
ναῦ σι ὄξδιυ οὐ μείογαξᾳ αἱ χωρίου δὶ γὴν γνή 
κοντὰ φὶ ϑαλάπης σιστους ἀπέχον: κοὶ ἡ δα 
ουγύνα σὲ ϑεαλῶὼν λέγωτοι κτίσμα. οὐ φὲ 

᾿ φοντοῖο δὲ τὰς Ὧν αυῤῥίιυῶν ὕξρεις ἐσϊίξαν:» 
Ἑπὸν σόϊ Τὴν ὁμδρίκωμ τινὲς, οἵ Εἰ ναῦ ἔχουσι 

Ἁ 5 μ᾿ 3» τίὼ πόλιψνκῶ τοὶ σῦ ἐπεχώρασαν ἀπ᾽ οἴκου, 
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ἰη παϊίτατουῖ πιιπιοίο ἀεἰσείρῇι, ΕἸαι ἐαπὶξ 
{0145 ἀοπιίςι{ Ππαδπετς, (εὰ ορρίάο ποιπεπ, 
τεϊίπηπεητο5,ε Νουα (ὐοπηαρρε!ᾶϊες, ἵΝο 
ποςοπιζίς5 ορρίάαπος ποςσαπεῖς; ΗΠυΐς Πηίτί 
Πλ15 'οςο Τ Αγίτ5 ἰαςιις εἰξ, χαζ Α ἀτι45 ἢτητ, 
τ ἀισεῦ ίπάςεαππειη ΒΑΔ ἱπρτεαίεης, σα 
τεπα ποτὸ ἐπ ἀϊα πιοηῖε Παρ ει, υδί ἃ ΕΠε- 
Ἀυ5.Πφοίαρτγα ρα ες] σὲ Παβίτατα (ππὸ Βα 
ταιιίαπη αὐτεπὶ ργορίπαι εἰ, στη ἐλ5 εἰυ5 τε 
σίοπίβ αὐ 65 Ἔχε ἐπ 5, Ναρ εν ασυίάξηι ἱπ εὰ 
ςεηῖϊ ἔαπε παίπσεητί ἐπαεί τίς ογάίηίβ τ΄. 
τί, Δητί 15 Διιτεπὶ ἀπ Πί5 ( δ ΣΧ Χ τε τ πγ1]ν 
Πα τλΠΠ|π ςοηίξας, Οτάτπι πείο οἰαίτας ἐρία ὃζ 
υἰτοιῖ ρτοθίτατς δύ αὐτί οηπίτατε Πουιετίς, 
πιασηίτιο οὐτη αἰίαγαπιΓευιιπι πιαχίπιο ΕΣ 
Ρατδῖα [ἐ οπηαπὶ πη ΠἌτιπι, απ εχ ρᾳπποῦ.. 
ταπὶ δ πεί{πηεηίοσγαπι οπιηίτίαπι τη εγοαίι 
τὰ ἀεοίαγαῖ, ' πιατί (στίσπι παδ ει παιιίσατίο“ 
παι, Πυππίο ρεῖ ρα ε5 ἀοἷλίο ος δ(1, ἃ πιὰ» 
πο ροχτ{6,Ροτίαϑ αὐτξίρίς, ἐοεπὶ πο 

παίει ποπιίης, ποοϑίαν Μεάοαςις. ἰπεγα ρα 
[πόε5 υγ5 πηαχίηηα ᾿ υσηπα ροίίτα εξ, το. 
τα σπείβ ςραζία σα! Πςῆ5,4 υ!5 ἀαία, ΡΟ 
{5 ΟΠ επιθί5 ρεγαστγαία.. (στη ἃ πτατί Πᾶς 
ἱπιηλείοπεβ, ΠΟ ἢ γπεαίοοεπ) δοςίρί( πιατίβ 
Ραττεπι, Αἀεὸ αὐ ππίαετία ςοσποίϊταβ, Πίπο ἢΐ 
ἐϊα τηατίπο, μίπς Πιιπιίπίθι5 4ΠΠποητ 515 τα, 
τγαηλτη εαἀΐςείαγ Οὐοτεηι, Ε]ος ρδέϊο ἱσίτιν 
(Ια εὐτίπηβ οοπιρεγί(αγ Ιοςα5, Νπάερία- 
ἀϊατοτίρι5 εἀὐπςαπαάί5, ἃς ἐχεγοίτατίοπε οττῖσ 
ἀϊεη ας, Πυποίἀοπειμπ πηδοίτ{[οσὰπὶ ἀ εἴ, 
σπδιεγπηξ. [πτοΥ Πατεῖ εἰτ15 [οςί πλίγα ΒΕ Πα {1 
[πα εἰς, χιὸ ρα! τί υ ἐπ οςίδ δες ηποχί- 
8 εἴτ, πεπιααπιοά )α ΑἸεχαπάτίαπη ὅεον 
Ρ(ρΑΙ 415 υἱείππι οἴζατε ργοριπαξ, ργορτες 
Δῇληΐ5 ἱπογ πε τπ1. {{Π11| οτίατι σπαπείςεῃσ 
τε ςοσποι(διυα απο ἡ τπ{| 80. ἐπεπίς ααὰπι δά, 
ταί Ῥέ!Πετεα5 ρας σγεαῖ, τε] τί τευ Ρειβοίτ, ὃ 
τλα!ταση γα εγ εαίτ, ἀππίβ ποτὸ αδίπου δὲ 
΄υίηῷ ςουγαπηραηζιν, ΑἰἸείπσπν συοαὺς ἱΠ 
Ραἱαάς εἴς, πη] επὶ βε ἀαεππα {τιπὶ Πα ηδ, 
παοίητεγαα! ο Βατίαπι  αιεπης σαἤ το Πττπὶ 
εἴξ, ζ Βρίπαῃος σι επιτεπιροτε αἱσαΐι5,αἴ 
αυοπάδπι (Τύφοᾶ οἰπιίτα5, δ. χαίάςπι ςεἰεθτίϑ, 
{πη 1) εἰρῃ!5 Βρίπεπίϊαμη τΠπείδιιγιιβ σοτηπιοησ 
{γατιιτ, αἰ. , ἀε ρ[{5 πτεπτοτίο πηᾷάδτα Πτηζ, 
Ὡζρεαραά ὅ5 πιᾶτίβ εγατπιρετγία, Εατη(ατ τα 
ἀτταγ) πα πτατίβ ΑΙ πεταί, πῆς ἰοςιῖς. ΧΟ 
ἃ πιατί [146..4{{{85.1η πλεάίτονταηεα ἰαςεῖ, Κ᾽ ἃ 
υδπα ἃ Τ ΒεΙ3115 οσἀΐτα ρει μίδ εξ, ( διτίεπὶ 
ὙΠυίςοττ Πίϊτίαϑ ἔειγε πεααίγεη τ, ΡΟ 5 
ηυοίάαπι τηεο ααπηρίετατ, χαί δζῆος πη τῶν 
Ροτευ εξ ηπαρίτδρῇ πετὸ ἀοπιᾶ τεάίεις, 

8 Ηκς 



20 ΒΤΆΑΛΒΟΝΙ ὁ 

ας ἀὐοη αταίοτί ἐχ ράττε ρα 16. τὰ ςΟτίν 
τιεητυτ, απ λτίοπε5 Παρεδης, ἘρίτεγριμπΊ, 
Οταίΐίαᾳ,  ἀτία, δ Ν ςειία, δζ αἰία ῃπυί5 σεηε" 
τίβ ορρίάα!α. τα οπὶπλΐΠ115 ἃ ρα Ι 18. πον 
Χεηταγ, πιο άίςίς (αγ1πὶ Ἀααίσας ΟΠ 5 ΠΊΔΙί 

υἱοίπ πης. ἃ ἀτίαπι συίάεπι ἐπ οἰ γεαπη οἰαίτασ 
τοι (υΠΠ πιεπιοτία: ργο  ίξαι εἰϊ, ἃ εαΐ5 η0 
καΐπε πιο ίςα τγαηίροίτίοης {ππιρῖα, δ Ππι5 
ΔρΡΕΙΪατα εἰς Δ ατίατίςβ. ἃ σαμεία παρὸ 
χίπηα ἃ Γ᾿ οπγαπίβ σοπαάϊτα εἰποῦσ επίθις 
ἔτ ροίτα ατθατιίβ. Δα σαν Πυμίης αἀιτεχίο 
Οπεαι5 παπίσατιν παι 5 ρὲν ἵΝδιοπεῖπ 
ἢυυίσπι ρ[ι15 {2 4.1..κ. Πξητεδβ δά Πέγαπι Πἰγ- 
τίςα δά ἰρίαμα (Πρ αοηταῦ εἐπαροτία, Οοηϊε 
«ἰληταιτεπι τε ἢί (Δὲ πιαι{είρηαϑ : σἱπιιπῦ Β- 
σῃςοί5 ἀοἹ 7 5,ηπα ρἰαυ 5 ἱπεροπίητ: οΙεαηι 
φιστούςαι ΠΠ| πίει τηδηοίρία, ρεσογα, με ε5. 
Ἐχια Ν επειίο απίάεηι η65 Α αιηβεία εἰ; 
΄4ύκ Πυπγίπεαῦ ΑΙρίθυϑ Δείςεπάεηίε ἀξ ετ’ 
ταίπαζατ, ρεύ φυοῦ {τέ παυίσαταν Πα4η5 
κῊ Π|ς δέ ( (ν αὐ ἀτθεῖι τἴχυε ΓΝοτγείαπι, τ, 
δι (πη. Ολεθο, ςοΙ εἰς αἀπειι5 (ίπηρτος ἔν 
φηίδ, το πές ἀἰ(ςοίδέτ, ἔνοσι5 αατεπ ε δὰ 
Ρυτραπάπηιαῦσγαμη παίιτα ᾿ΦΟσ Ε15., ὯΕς πηΐν 
τ Δ [εττί (α τίςαβ.[η ρίο Πηπ]ἰοπιεα 5 
εἰϊτεπηρί στ), ΟΡ απὸ πιεπτογαϊέε: εἴ Γίπια 
{π15 ροττι5, Ια ςτ15 πλίγοεοοτε, ερεεην στε 
φαίαηες Πιιαίατ {5 Αησες ἔστε 8, Πτᾶτς ΠΊΟΧ {τσ 
τυπιρῦτεβ,ἰαῖο ὃ ργοίηπλάο (απ ἡπαίο, ὁ υί 
δας, εἰ ἃ 5 απο ἀὔτακατ ἐχοερτο, (αἰ 5 Βα εν 
το λα 857 θΟἱγ δέτ5 υτῃου εἴς, Ιοςαπιόρ ἰρίαπι 
πτατί5 (οητεηγ, δί πγαίτἐπὶ Ὁ ἐπ ἀΐσεπιδ ποςα- 
τί, Τίπιαταδ(υταίς ΡοΟΠάἀοηί 5) κ πιστίδ. 4εἶαν 
εἰς. ἀεςίαϊε ἐπ ρτοία πα Π: Φείηε ἰηΐτα Γεγγαπὶ 
Δοίογρταϑ (4. οἰγοίτεν Ο εἰ Χ Χ,εγαπιρίτίῃ 
παῖς. 1) ε [ἰοπιεάί5 διτεπὶ ροτεητατα πος ίπ 
τηατί, δζ Τίοπιςάςα τεϊϊαπεχ πη ππ5. δ ααα 
ἔῃ Γλπηία σεηῖς, δί οίτοα ἐηπείξες ἄτροϑ πὶς 
πιοτίος ργοαίτα (ππτ ἄς αν, αυοαά ἰΓοτίτε 
ἀπ||ς ἑαταγῦ εἰς, (ςείρ ε(5 ἀρ οτίεπι5. πὲ εἰί]υα 
πιοτὸ ρειηατα [θα Π15 πα] σαἴα.» πε] Πέϊα αἰ 
ἔπ πιο, Αδἰητ δίςσιτεί ας Δα ῬΗδειποηζεπὶ 
δ ἰοσούεβ Ε]εἰίαε5,(π ρορυΐοβ οσπειίαβ αἵν 
Ροτεϑ, είτςα ἀπηηεη Ἐπ πῦ, φαΐ Λα} 1 τεῖ- 
ταῦιπι ἐχίΠτ, σαπὶ αἱςίπα5 Ραάο ἀΐςαταγ. [ν 
τεπγίρ ἰεύξητεβ οἰ εζίγα {π{{]28. ἀπε ἀπηπῶ Ρὰ 
ἄσιη ἰἀςεηζε5,η αυίδι5 ὃ ΝΜ] εἰ εαφυίάε5 Πητ, 
Ἡ οι επίπι π 81] (η [οςί5 ἱρ[5. εχίας. ἴῃ Δ εν 
πειίς πὲ χυί Γἱοπιεάί ἱπῆσπες εχίτυπς 
Ὠοπούεβ. ἵΝααι ςαπτἀ15 {|| πηπηλο ]αΐ ἐππι15, 
ἄυο ρεσκίεγεα [τοί πτοηἰγαπεαν,αἴτεῦ [πποηΐ 
Δυρσίας, αἴτει ᾿ίαηςς Α εἰο]ίς ἀίςατιι5. [πίαρεῦ 
ἐαυ]λητιτ, α αἰίςς ιςίϑ ἔςταδ ἰτὰ πιδίπείςεχε, 
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αὗται μὰν ἂν ἀδιπλέον πόδιέχονται “οἷς ἵλᾳ 
σιψ» ὥςτε νὸ (λύζεῶ. ὑπίπόρστομ ἢ, Οἰ ἀρ δία, 
κοὶ ἄσῆριο;, κοὶ οὐκέτιᾳ ,»ὁ ἄλλα ποιχῦ τος στὸ 
λισμάτιᾳ, ἡ ον μδν “τὺ ἣν ἑλὼν φνοχλξ 
αρχι» μικροῖς σί᾽ αὐζπλοις τεὸς τίω ϑίλατ- 
ταν συυῆσηαε, τἰὼ σ᾽ ἀσ)ρίαν ἀϑιφανὴ γηυὰς 
ὥτα πόλιν φασὶν, ἀφ᾽ ἧς τὸ τούνομα Ὅρ᾽ κόλ᾽ 
πῷῳ γλνια)! τῷ ἀσ)ρίᾳ, μικραὺ μεπτάθεσιμλᾳ 
βὼν. ἀκυλκίᾳ σ᾽ ἡστόρ μάλισα πῷ μυχῷ στλὰ 
στάζει; ἰυτίσμα μὲύ ὄξι ῥωμαίων ἑὠντειχιῶ 
σοῖς σσόρκειμθύοις βαρέκροις. αὐαττλέι ἢ ὃλ' 
κάῴσι 5] αννατίσωνᾳ ποταμὸρμ ἀδὶ πλεισους 
ἑξήκοντα σας. οὐ ξτοίε σ᾽ ἐμπτορέϊον "οἷς 
στόδι τὸν ἴσρου δὲν ἰλκυρινῶν ἐθνεσι, κομίζουσε 
σ᾽ οὗτοι μδὺ τὰ ἐκ ϑαλῴηες,γὁ οἶνου ἀδὶ ξυ- 
λίνων πίθων ἁρμαμάξαις οὐαθρύτες, ἡ ἴλας 
ομἀκένοι οἵ αὐὐαβοκζττοσῖᾳ: γὼ βιοσικήμοιπα, ΕἾ 
σϊδῥματαέξω σ᾽ ὄδι δὴν οὐκάκῶν ὅρων ἑάκω, 
λπίᾳ. διορίζον τῷ δὲ ποταμῷ ῥξοντι ἀτῷ ἣν «Ἀ. 
“πίων ὑρῶν, αὐάπλου ἔχοντι, τὸ σ᾽ πα δίων ἀϑὲ 
σοῖς χιλίοις εἰςνώρπειαν πόλιμοστάρὶ [ὁ γναξ᾽ 
οφδ καρβξων συμβαλὼν κιμξρίοις, δον ἔπρα, 
ἔφ». ἔχο σὲ δρόπτος οὔτ’ λρυσιοπλήσιᾳ δ 

φνὰ (ἃ σισϊηρουργεία, ψὺ αὐπῷ δῇ Τρ!" μυχῷ 
σόϊ ἀοβοίσ νὸ ἱδρὸν “Σ διομήδος δὴν ὠξιογιμνά 
μης, τὸ πίμαυον, λιμδδᾳ γοῦ ἔχεν "ὦ ἀλίος δ 
πρεπὲρ» τὸ πηγαῖς Κ᾽ πτοταμίο ὕοῖα τ Θ’ δῦ. 
θὺς ἐἰς τί ϑάλαἤαν ἐκπίπηοντ Θ΄, πλατᾷ 
τὸ ξαθξ πτοταμῷ. πολύξι σ᾽ ἔρηκε πλίω 
μιᾶς, τὰς ἄλλας ὧλμυρδ ὑσίαῷς.νὸ σὰ κὸ «δ 
ἀδιχωρίος, πηγίω κρὰ ματόμα ϑαλάήαες ὄνθ᾽ 
μάζειν Ὃν πόστον. πτοσεισϊὠνθ» σε ῴησι στ 
παμὸν δὴν τίμαυου εκ δὴ ὑρῶν φόβόμϑν, κα 
παπίσηειν εἰς βόβεθρορ, εἰθ᾿ νασὸ γῆς φὐεχθρν» 
σαὶ πϑλὶ ἘΝ  ΧῪ κρὶ Δ σάδιος, ἀϑὲ τῇ ϑπλάηξ, 
στἰὼ ἐκβολ(ὼ ποιξ δ]. φλ ἢ πὶ διομήσους σῖυ 
ναςείας, πτόρὶ ἢ ϑάλαἤαν πούτίω, οἵ τε δος 
ομσίειϑι νη! μαρτύρια, κἢ τὰ πτϑβὶ σίαυνς, 
οὐς, "ὦ Ὁ αῇγος Ὁ ἵστπιομ ἱσυρόμῆνα, πόρὶ ὧμ, 
δῥοῦμθω: ἐφ᾽ δον πῶς ἱσορίαν χρήσιμον τὰ δὲ 
στολλα δν μυθδυομύων ἢ κατε ψσυσμῆνωμ, 
ἄλλως αὖ σε" οἷον πὰ πόβι Ὃν φαΐθοντα, ὦ 
σὰς ἁλιάσῖας τὰς ἐπ᾿ ἀγερομλνας πόδὶ τὸμ 
ἀοισϊανόυ, Σ μησϊαμὲ γῆς ὄντα, πλησίον ἢ Ὡς 
στοζόου λεγόμδινορμ. οὶ τὰς ἡλεκρίσίας νήΐους 
σὰς πῶ Τ᾿ πιάδο νὼ μελεαγρίσες οὐ αὐ ταῖρν 
οὐσὲ γοῖρ τούτωμ οὐσῖγν' ὄξιν οὐ τοῖς τόστοις. 
Ὥρἱ ἢ διομήσίει τῆ αὶ τοῖς οὐεγοῖς, ἀφσεσίειγα 
υϑύαε τινὲς ἱσσροιῦ τοι τιμκαξ, Οἱ γοὶρ ϑύετοις 
λσῦκος ἵππ αἷν ρ)" κρὰ σ᾽ψοαλυφ τ 

ἥρας αῤγέας σἸέμκνυ ποτε, “Ὁ σ᾽ ατίμισῖθα 
αὐτωλίσίως, πτῶσμπθδύουσι σ᾽ ὡς εἰκὸς Ὁ ὦ 
σοῖς ἄλσεσι τόντοις ἡμόβοῦ δι τὰ ϑηρία»ς 

κοὰ λύάριδος 
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κρὰ λύκοις ελώφους συωαγολάσεδιαι. πρῶ» 
σιόντωυ σὲ ἐν αὐθοώττων. κορὰ παταν αὐόν- 
χωγ»οὐὲχεδγαευτὰ δὲ διωκόμῆνα σὸ ὥ ῶν: 
νῶν, Ἐπεισϊωὺ καταφύγοι σϊόῦρο. μκκὲτε 
σδιώκεῶτα φασὶ σε τινα τὴ πσανυ γνωριζο»; 

᾿ς μϑψωμ ὡς ἐκ ΦιελέγγυΘ’. κοὰ σκωτῆσμᾶνου 
ἀϑὲ τούτῳ στχρατυχέν καυαγέποαις , λύκομ 
οὗ τοῖς δικτύοις ἐχουσὶν. ἐιπόντων δὲ κα τὰ 
σπου διαὺ εἰ ἐγγυᾷ τοι ὧν λύκον, ἐφ᾽ τε τὰς 
ζείας ἃς ἐἰργάςαι οχλύειν,, ἀφήσειν αὐτοῦ 
ἐκ ἣν λίνων ὁμολογῆσαι. ἀφεθοντα σὲ ὸμ 
λύκον, ἵσπων ἀγέλίω ἀπελάσαντα ἀκαυ- 
«πριάτωμ ἱκανἑι σπροσαγαγέν πῶς ὧν πόι 
Φιλεγγύον σαθμὸν ; ἂν 4᾽ ἀφλαθόντα τἰὼ 
χάοιν ἀαυςκοιάσαι “κε (ὧν ἵππους λύκορ, 
κοὼ κληθίώαε λυκοφόρον. πάχει μᾶλλον ἃ 
κάλλει οἹχφόβούστας. «ὅν σῇ ἀπο ἐκένου σἤχ- 
σεξαμδύους τό, τε καυςήρμομ φυλάξαε, κρὰ 
“οὐνομα Ὅρ γηύει ἣν ἵππων. ἔθ. δὲ, ποιὰ» 
σαιϑήλειων., μὴ δ αλλοτοιοα ἵνα μϑύοι στὰ 
ρα μόνοις τὸ γνήσιον γ᾽’ » ψύσῦξου γηνομὶν 
ψης γ᾽θούσε ἱστπέας.ναὖὶ σὲ, ὥς τόρ ἐφαμᾶν, 
“σᾶσα ἐκλέλοιτσον ἡ τοιαύτη ἄσκασις, με: 
πὰ Ὁ τίμαυου,᾿ δ ἰσρίων ὄξ᾽ σταραλίας μὲ» 
χ! πόλας ἢ πρόσκηται τῇ ἱταλίᾳ " μεταξὺ 
δὲ φρούριον πόῤγίστιι, ἐκυληίας δεῖχον 6 
κοὰ πὶ Ξτχσίίους. ἡ σὲ πτόλα ἴσδουτοι μὰν οὐ 
τολπῷ λιμβνοειοῖξ!, νκοῖσῆο; ἔχοντι, ὄορμα 
κοὰ ὄύκαρστα. καίσμα σ᾽ ὄδ αρχαϊζοντολ, 
χων ἁὶ τίὼ μήσϊειων ἐκπεμφθρντωμ. σἤα- 
μαρτόντων δὲ φὶ πράξεως, κοὰ καταγνόν- 
σωρν ἑαυτῶν φυγίω, 
Τῷ μϑν φυγάσίϊωμ κ᾿ γὐονίασοι γβαιπκος, 
ὡς καλλίμαχος ἔρπκῳν. 
Ατὰρ κείνων γλώοσαες φνόμίωε τοόλας. 

τὰ μν σιὴ ποόδαν πόϊ γτεζσυυ χωρία . οἵ 
σε οὐετοὶ νέμονποι κοὰ οἱ μέλοι -σολᾶς, ὕ. 
“σὲρ σὲ δὴν οὐυτῶν κώρνοι,κκοὰ ἰκρνομοίνοι, κοὰ 

μεόνχκοι, κοὰ σύμβροι, ὧμ οἱ μδὸ πολι» 
μιοι τοῖς ῥωμαίοις σαῖρξαν. ἀφνομοίνοι. δὲ 
κοὶ γὐετοὶ συυεμάχοωυ » κοὰ πρὸ τῆς οὐνί» 
ἔκ ςρατιᾶς, ἰυὑΐκα βοίους κοὰ συμβρίους.1- 
“πολίμοαυν. κοὰ μετιτοιῦττς οἱ αἵ οντος ππτόὶ 
-“ταδου, κατέχουσι μὴν ἅπασαν, ὅσίω ἔγκυ»ν 
τλφαῦσποαι τὰ ἀτσοννινα ὅρε πρὸς τὰ ἄλππα 
μελχιγβνούας, κοὰ τῶν σαββάτων, κατέ 
χον δὲ Βόιοι κοὰ λίγυδῃ", κοὰ σφύωνσυ", κρὰ 
γαζάτοι πὸ πλέον. πτῶμ δὲ βοίων ὀξελαῶδφν'- 
σῶν; ἀφανιδδούτωμ δὲ κοὰ τῶν γισατῶν, 
«οἱ σγνώνωψ. λέπσετοι τὰ λιγυσικα φύ. 
λα, κοὰ τῶν ῥωμαίωμ αἱ ἀποικίαι. ποῖς σὲ 
ῥωμαίοις οὐχ μέμικτοί, κοὰ πὸ τῶν ὁμβοί: 

κῶν φύλομ, ἴσι σῖ ὅπου κοὶ τυῤῥίωῶμ, 
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τ ςεγα{Ππρί5 ἀσστεαφητυτ, ἀπεηταητία ῳ ἢῸ 
ΠλΐΠιιπ ε5 πηΔΠι15 ἀσπηα!ςεητες ρατί, Οὐ ά 
{{ατὰ5 ζαπε5 πη εὐ εηεαν, δέ ππς ςοπῆισς, 
τίη αν ηἰεοϊατίοπε εεἴϊλτε. ἕδίηα πειὸ εἴ, τς 
[εργέπι δἀπηο άπ ἕαπ αιειπρίατ, τη [ἃ 
εἰεη 45 πδαίπγοη τής, 40 Πποπ πγτεάίοςτί τε’ 
πεγεῖατ, απ εχ τέ, δύ Πουγίη ἰοςίβ σαγρεγεν 
τυτ.[5 ἱσίτ γί ἱεπαζοτεβ ἔοσγαν πο {ΠῸ, 
ἱγτγετίταπι Πα εγο πα! πριιη, δ {ΠΠ|5 ρεγίοοιπι 
τοσίταπείθας, πε]! εὐ πε ρτο προ παάξίς σοη- 
{ιταεγεζαςΠ]αῖα ἃΡ ἐὸ ἄδπηπα ρετίοίποσες, Πς 
ἐτετίδαϑ Βείσατη αι πα Πιιγοβ. Εἰ οίπθεῖς [εἴα 
«δέει εἰς. Ἐπ πὶ ἀείπε]πρῦ, πιασηιπὶ 
ἐαυδεῖ αὐ ἐητϊ ἀρίταπτοπι, Πα} ποτατῖ ςοὰ 
τετίο, αὐ Πά εἰ] οΥς ΠΑΡ υ] αὐ ἀυχίς. Επῆὶ 
τεςερῖα στατία, ΠΑΡ 115 πρί Ποίδπη:Πυ15{Π-ς 
διίπάε!υρίίειαςβ ποπιίηαίε, πεϊοοίζατε πιὰ. 
σίς συδηι ρου οΠττίης ργαδῆτεβ. (Οαΐτι5 
{πςςεἤοτες δ Πσπιιπη δύ Πποπηοπ, σα τατῖ σας 
πετί (εγταίτο, ατίρ (ο115 εἰς {τ 05 ἱρία Ιεστίεἰπιὸ 
ΡειΔαγάγεῖ, ἐσσι παπιὶ ΠῸΠ.Π| δ] επατο σοη" 
(τεῆς. Ἑαυίηᾶ Βίπο ρεςεραε ςο! ἐδ τίτατίβ ρτὸ 
σέπίετη ἐχτίτΠς Ηας πειὸ τεπιρεἰϊατεζαξ αἱ- 
ΧΙΠΊ5) Οπτηΐ5 Ππἰαὲπιο αἱ τεῖ ἀδἔεςίτ οχ εγοίτἃ 
τίο. οί ΤΙ πιαιίαηι, ΠΠσογαπι ας ΡΟΙαπι, "1 
τ5 εἴ ας [τα] ίος δἀίαςετ, η πιεαίος Τ ετρα 
{πε ἐλ εἸΠ εἰς αν Αι υϊ!εία ς τ  π  αἰδηβ 
{λα 5. Οφτεγῦπι ΡοΪαίπ πα, Ρουτιιβ ἰουπιαῆι 
δαθεητς {ἴτὰ εἴτ, ρατιιδβ χαίάζ,σογπι τπζέιο 
(5 δι ροιτποίδ ργα (ς ἔεγεητε (ηίαἶ45. Βυΐ 2 
ίσυσα απιτοηη εἰ 14 (ὐο] Πουιπι ἐς ΠςίτΠπ1, αι 
δἀπετίας Μίε 4ε8πὶ {πηπλί(5{πεγαπτ. [{ποτο- 
τα πὶ {πηροτα5, ζ ἔασο ἀεἰρετατίοης (Ο] ἐςίτί; 
(Ἰταοοσαπι α646πὶ Πἰποιτα ἘΧΊΠ ΠῚ, 
(ὐο]εβογαπι ποτ ἔεγπιοπε ΡοΪδπὶρρε πὲ 
τε Ἰος1ΠΊ, : 
Ν τί (αἰ Πἐπηδοΐλι5 πσπιεπιοσαῦ. δὲ σσίοποπὶ 

ἰσίταγ Τταπίραάαπαπι ἱποοατ Ν᾽ ἐπ ετί, δ δ] 
υἱῷ ΒοΙ4,σρεγ Μεπεῖος (ατηί δ (ὑεηοπια; 
πί δ ἱΜΜεάοδςεί δ ϑγιαρτί, ἐ φαΐ. πουπίπί ο 
τπδηο Ποίξο5 ἐχτείτογᾶτ αἱ χα, ψετῆ (ὐεποπιᾷ 
πί, Ν᾽ επετίζρ (οςία ἱππιχουῖίε ἀὐπηα, δ δῆτε πὶ 
ὨΐΡ 115 ἐχρεαϊτίοηςξ, σποτείηροτε Βοίος δ 
Ἰηίαθτες Β.Πο ρεγίςαεραπτιι δί ἀπηί5 ρο- 
{ετίοτίριιβ, Οἰίραηδπαπι αετὸ οΡτίπεητ ραν 
σᾷπὶ απέππετίατη 47,4 πλπίδιη πΠοῆτε5 ἄρεη. 
πίη δὰ ΑἸρεϑβ οαἰγτουηάδηςυ (Ἰεπαᾷ δ 88: 
Ῥαίίος. ΡΙυγίπιατη αατ Βοῇ δύ1 ἰσυτες δί 8ὲ 
ποης5 ἃ (ταίϑτς ροίδίερδητ αὶ εἰε 5 πε 
Βοήσ, ἀεἰ ετίϑ'΄ χυας (Πα ίΑτίς τῷ δεποηίδυϑ; 
Τἰσαγαπι ηατίο τείτατ, δύ Βὸ σπιβπουύιητι ςο] ον 
πία. ᾿ὰ οπηδηί5 αὐιτόπη δέ Ν πι δγοσιπι ἱπιηιίσ 
χία σεηϑ εξ, δζ δι θ8.Π|οςίς ΤΠιήςονᾶ. 

θ᾽ 2 τς 
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ψιλῷ οπίπι ποτα σοπα, ρτία5 αᾶπι Ἰξοπια 

ῥαδίως ὅτι ΤΟΥΤῚ απ ρΠςαγεταν ἐπτροτ, ἡπαίςεπι ἄε 

ἰήιβαινον ἂκ ὈτίοΥ51οςΐ ἀἰσηίτατε ἀςςετταθαπτ. Ετπιςἀᾶ 

Ἀήλοιε ἀεἢ, ἱπτεῦ αττοίῳ 1 ἰρετίαι Πππαίαπι, πὶ Ἐ {εἰρίος 

εἴιγά περοιὶ βὰς [ς τταςίεραπε. Ο πο Πουδί 1145 Β εἰ οτ 
ἐκ τὸ Ἢ ἱποιπτοπαϑ αἰτοτί πη αἰτεγος σεγερᾶς, εἰ 5 
ἀκίαηι, ᾿ φετζλπιεη εἴτ, πε ἐαἀεπιδά]ος ἐρτεάίεπτεβ 

ἀεπἤετγεης. σίταν ΤἈμςί5 δά πεγίι5 ἱποο 5 
Ῥλάϊ Βαυθαζοβ ἐχεζοίτιπι επλίττεητί 15, δο τε 

Ῥεηε σείζανουπὶ ποηπίοπσό συίάεπι ροίς μὲν 

αιδηάαπι πιο! Πτίξ γατία8 ἔα! εαρίεπε,αεε 
εἰ αὐ πετίας εἰεόξοτεβ ἐχεγοίτα ἀπέϊίταγας, Ρο- 

{εΔ ἀε]οςοτῆ ἱπιρετίο ρεγ(ἀςςείξίοηξ ασδῃν 

ἐἰᾶ, ρρυσπᾶτες,πιυῖτας ςοΟ] ΟΠίαϑ ραγιίπε Τμα- 

{κοτᾶ, ραυτίπυ  εηρτοτᾶ εεςεγῦτ, ρ[πρεβταπγξ 
Ψιηρτοσᾶ: πᾶ ἥ ρτορίοτεβ εγᾶτ ὲ ἐπι ίπάεβὶο 
πιαπί (αἰοίρίε πες, πη(δί5 ρα(δίπι ςοϊοπἤ8, δ 
Ῥτίοτα ςοϊοπίαγσηι σεπεῖὰ ςοηίεναδριηξ , δύ 
παποπηίπογῇ Βὲ οπιαπί ίαητ. ΝΝες πιίπιβ 81. 
ἐοπὶ Ν πιρτί αυίαάᾷ ἀἰσπηταν δέ ἜΒαυϊςί, ας, 
Δαἀπιοάϊπα Ν επετί, Γἰσατε5 δ [πὲ τεβ. Γίς 

Ῥαάαπιπετὸ, εἰγοαπιί Ραάυμη φα] εἶ εὐτίπηος 

{(πητ εἰαίταϊς 5, ΡΙαςεητία, ὃ Οὐεπιοπδ: πις τα 

ἐπτεσίοπε ρτορίπαηασί(δίπις, πτεν Πα5 δ Ατίν 
αὐίπαπιίπης Βατπτα, Μ]υτίηα, Βοηοπία. Ῥτον 

ρεϊεαυεππαπιίη πάγαπι πηεάίο' ἐχίσιιδ η0188 

«ἴδηι ίαςεπε ορρίάλ,ρετ χυα τεγ εἰν Κα ΟΠ ΔΠ1, 
κατα, ἐ πεσίαπι ! ἐρία!, ΝΥ αςτί, (δηιρί, υθί 
συοταηπίβ ἰοτσηι ςοηδείετυγ. ΟἸἐτεγηα, ουυτι 

(ὐοτπεϊίσπι, Εαπζείηα, ϑίηα, Παρί Πασυίορτο- 
Ρίπημα δ ἘΒυρβίςοηί ας ργοχίπιαίαπτια,., 
εἰαχίπο,, Εἰξδυτεπὶ Ἀτίπημαπι Ὑ πα γοσγιπ 
«οἱοηίαδ ςὰς δέ απσεπηα., Ν᾽ εγπν ὑττωααε 

Ἐξ οπιαπο δοςορίς ἱηυίπος, Ηρ εἴ δὐτεηι 
Αιίπνίπαπι ρούτιτι, δί εἰαίά οι ἢ ΟΠΊ 15 ΔΠ| 
πεπ,. Ε' ΡΙαςεπτία Ατίπνίπυπι 464. {πητπ}}}1Ὲ 
δί οἸς ς. ϑαρτα ΡΙαςεητίαπι πεγὸ δα (οτος 
ςοπῆπηία, ἔπίγα πΜΠατία (εχ δ  Χ Χ υτὸς Τί» 
είπιπη εἴν, ὃ Πα πόσα ]ο ρτα τευ υὲϑ Ὧπὶ 
ηΐς Ραδιιπλίπρτεαάίεης. ΕΑ ει δί τεα ἐξ {πε 

μάκυδισα. ΟἸΑΠί ἑππι, Αἴας [λει οπεπν, δύ δαιτος ἢ α{- 
σίλλα, Ἀ4κα {Ππτί ραΠΠ]Παπτίπ τγαπῆτυ, ὲ εέϊὰ πετὸ 4 Ο- 
οὐαί ςεἴτιπι υἱὰ ρτατεῦ Ραάαπι,αα Γλατίαπι ἤαπγεῃ 
ἘΣ ἫΝ εἴξ,πιαρπα εχ ρατίε Ππτοία, σου Γ ατίπΊο5 αἱ ν 
ἕκμ 4 Οϑ ΒΆΡΕη5 Ββασίοσνασαογασι ᾿γπεητία πλΠ|8΄ 

διαιγεϊϊονῖ,, τία εἰτοίτεν τι ΒαΡεπ5. Ηίπς ΑΤρεϑ ίαπι, δ - 
σεῖ (Ἰλ]Π ςιι5, Α ἃ πιοηζεβ δυζεηι [-ππς ἱποαπι 
Βεηῖεβ υτδ8 ΕἰΕ Ταςα, αὶ ρ᾽ τί αἱσατίπι Πα 

Βίταπτ, εσίο ταπιεπ ρτοθίτατε πἰγογαπι ἤ6- 
τοῖ, δ τοδατ πα! τατε Πίπο πλάσπυπι εἀπςί, 
ἐατ, δζ ἐχαίταηι τη]είτα ο, εχ αυίδυ (εξ, 
5 τὴ]! ςτὰγο5 σςαρίς ογάΐπεβ. Εἰ δυζεπὶ 
Τειῖδο εἰιμτας ἰαΠρηίς, ὃ πιεητίοης 4ίσηδ, 

ὩΈΞῸΟΟσΑ Ἂρ Η. 
ποιῦτα γα ἄμφω τὰ ἔθνη, πε φὶ ἣν ῥωμαΐσ 
ων ἀϑὲ πλέον αὐξήσεως, ὥχὲ τινα πὼς ἄλλπε 
λα πόῥὶ πρωτείων ἅμιλλαν. κοὶ μείογ ἔχον» 
τα, ὼν πίξόριν σπτοταμὸν, ῥᾳδίως ὡδιδιξθαιν 
νον ἀλλήλοις οὶ εἰ που σινεξς ἐκ σρατόας Ἐ’ 
σποιοαῦπο ἐπ ἀλλήλους οἱ ἑττόδοι κοὰ ποῖς τέ 
ροις ὅδις μὰ μὴ ἀφλέατεεῶαι Οῖς ἐς αὐὐαύεν 

σόπους σγοσου, οὶ σε κοὰ ἣν συῤῥίω ὧν Ξε 
λαύτων «ρατειαὺ» εἰς ἐδ πόβρὶ Σ στάσὺν βαρ 
ἔαρους, ἃ πραξαύ δὴν δῦ, ταχὺ πολι ἐκ’ 
“πεσόντων σῇ τίν που φίμν, ἐπεοράτδυσων 
οἵ Ἑτόβοι ζῖς ἐκθαλοῦσιρ. ἐμ ἐκ σϊασυχῆς δὴ 
τόπων ἀμφισξατοιῦτδυγπολλος ἕκατοι- 
κιὼν τὰς μὴν τυῤῥίωικας ὑπτοίησαν, τὸς σῖ᾽ 
ὀμβοικὰς πλέσς δὲ δὴ ὀμξροικῶγ. ἐγγυτόβω 
γοῦ ἤσαν. οἱ δὲ ῥωμαῖοι πτωραλαξόν τόϊν͵ κοὶς 
“σιμψαντόν ἐποίκους πολλαχοῦ» συυεφύσ 
λαξαν τὸ τὰ δὴν πτρεστοικασαύ πων γύνοκοὶξ 
νωῦ ῥωμαῖοι μδ εἰσιν ἅπτοιν τόϊν. οὐσῖγ᾽ σῷ 
ἡ ον ὁμξοικοὶ τέ τινόῦ" λέγονται νὸ τυῤῥίως 
κιοἱ, πε ϑτίστόρ γὐετοὶ, κοὺ λίγυδυ νοὶ ἔνσου-- 
ἔροι. πόλεις σὲ εἰσὶν ζν Ἂς τό στάσθυ, κοὰ τς 
οἰ τον πάσυμ, ἁύλφαν ἔς πλακονπία μδὺ» κοὲξ 
ἀρεμώνψ πλησιαξτατοίι ἡΣ] μίσίω που τίς 
χώραν. μεταξὺ σὲ τού δὴν τε κρὰ αλιμίνα παβ' 
μα, νὸ μαπῖνν  βονωνία; πλῆστον ἢσῖν ῥάσα 
φύνης τὸ μικρᾷ πολίσματα, αὐλὶ μεν οὐ δὴν 
σῖ! ὧν ἡ ἐς ῥωμίωυ δοϊός, ἄκαρα, ῥήγιον ἐπα 
δυνενάκροι, κάμποι, ὅπτου πανήγυρις στωτε 
λὥτοι κατ᾿ 7Θ΄. κλίπόννα, φόρον κορνηλ 
ον, φαουφντίᾳ σὲ τὸ σίνα πτιὼς Ὅε᾽ ἰσάππι πο: 
σαμῷ (Δ Ὅρ᾽ ῥουξίκωνι Ἰσῖα σιωάζουσι ἴον 
αῥιμίνῳ. τὸ δὲ αδίμινον ὁμέρκων ὅτι κῶτοι.» 

κίαγκα θάπόν κοὰ ἡ ῥαούγννα. σϊεσεκτοι σ΄ 
ἐποίκους ῥωμαξους ἑκατόβα ἔχει δὲ τὸ αρίμο 
νον λιμβψα, νὸ ὁμώνυμον ποταμὸν. ἁ ὃ πλᾶ 
κουτίας εἰς αρίμινομ στζδια αἴ. σαερ δὲ πλανς 
κρντίας, ἀϑὲ μὴν αὖ ὅρους φὶ κο-"ούτης, τίκε 
γον οὐ ᾿Ξ μιλίοις πόλις, τὸ ὁμώνυμιίθ᾽ ὃ στ; 
ραῤῥεων ποταμὸς συμξάλλωμ τῷ στάσίῳ. 
λας! δέου, κοὰ σϊόρθων, κοὶ ἀκου διστέτώλα 
μικρὸμ οὐ σπχρόσϊῳ.. ἡ σ᾽ δὐθξια ἐἀσώκελον, ὦ 
σταρεὶ τὸν σπιζοὺν δ) σϊονοίαν ποταμὸν Βα 
ραϑρώσϊας ἃ πολλὴ πλείους κοὶι ἄλλους ἔχου 
στε ποτάμους γ ὧν Οἱ Ἂν σ)ρουςντίαν μιλίωψ 
ὄτ᾽ πϑρὶ ἑξήκοντα. οὐτόύθον δὲ κσὶν σὰ ἀλ2 
πειαὕρη κοὶ ἡ κελτικὴς πῶς σὲ τοῖς ὄρεσιμ., 
ὄλι πόλις τοῖς ἀπόῤκειμλνοις Φὶ λοαζης λοῦςς 
κα. γϑιοι δὲ κωμησϊὸμ οἰκοῦσιψ, δύανδρξ σ΄ 
ὅμως ἡ χώρᾳ, κοὰ Ξ“ρατιώωτικον οὐ τδύϑῳν “Ὁ 
πλὲον ὄξι, κοὰ Ὁ ἣν ὑσσικῶμ πληθθ’. δ 
ὧν καὶ ἡ σύγκλετθ’ λαμξανε, τίἰὼ σιώτας 

ξιμισι δὲ ὴ σϑων πόλις ἀξιόλογος κειμϑιύᾳ 
κατ 
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κατὰ μίσίω τίὼ δοϊὸν » τί ἀῤ γϑνούας ἐς 
σλακοντίαν , ἑκα πόμα σδεξχουστι στίδίους ὐς 
κατὰ σὲ ταὐτίω τίὼ δοϊὸμ » κοὰ οχκονισῶ 
κρὰ ἰλεις. ἀκ δὲ πλακῳντίας εἰς μδὸ αῤί» 
μινον, ἐἰρατοξ. εἰς δὲ ῥχούγνναν., κωτείπλους 
Ὧω᾽ σασίῳ σϊνοῖυ ἡμόλῶν κοὰ νυκτῶν. στο; 
λὺ σὲ κοὰ τοῖς οὐὴὸς τό! πτασὺν κατέχερ ὑ: 
“ποϊλῶν, σἱ! ὧν αὐνίξας χαλεπὸς διῆλθε 
“ποιὼν ἀδὲ τυῤῥίωίαν, ἀλλ᾽ αὐξψυξε τὰ τς 
σιΐα ὃ σκαῦρίΘ’ διωρυγαῖς πλωταῖς ἀν πόὶ 
“τσυυ μέλοι σπιρμηςῶν. κατὰ γαῦ πλα. 

κοντίαν ὃ πρεθίας συμδζλλωγ ἴ90) ππείσϊῳ, 
κοὰ ἔτι πρότόλου ἄλλοι πλέιους πληροῦσὶ τοξ 
ραν πόδ μετρίου, οὗ Θ: σὲ ὁ σκαῦρΘ- ὄδιμ 
ὁκοὰ τἰὼ αἰμιλίαν ὅσον «ρώσκας, «ἰὼ οἵᾳ 
-σεισὼν κοὶ λοιώϑης μέλοι σαββάτων. καὶ» 
τόὐθον οἵ σϊόρθων Θ΄. ἄλλη σ᾽ ὄὴρ αἰμιν 
λίᾳ σχσε χομδύκ τίὼ φλαμινίαν « σίωντ: 
σ“τάτδυσαν γοὺ ἀλλήλοις μαῤκ’ λέσισῦς, 
κοὶ γάϊ Ὁ’ φλαμίνιΘ:. καϑελόντου σὲ λί; 
γνας, ὃ μδ μὰν τὼ φλαμινίαν ἐσρωσφν ἐκ 
ῥώμας οἵᾳ τυῤῥίιωῶν, κοὰ φὶ ὀμβοικῆς, μέλοι 
“τῶν πόδι ἀῤίμινον πόπτωψ " ὃ δὲ τίὼ ἑξῆς με. 
λει βωνωνίας, ἐᾳκέθῳν ἐς ἀκυλπίαν σπορὰ 
πὰς ῥίζας τὰς τῶν ἄλπεων ἐγκυκλούμε » 
νΘ- τὰ ἔλα. ὅριον σὲ φὶ χώρας ταύτης, ἰὼ 
φὴς ἀελτικίω καλοῦμϑν, πρὸς τίἰὼ λοιπίω 
ἐπταλίαν. πότε ἀποφύνινον ὄρ(Θ- ὁ “σὶρ φὶ 
πυῤῥίιωίας ἀπεσϊἑσίϊεικτο. ποὰ ὃ ἀςσὶς στὸν 
σαμὸς, ὕσόρομ σὲ ὃ ῥουβίκων, εἰς τὸν ἀσίοίαν 
Ἐκδισθντος" ἀμφότόβοι, τῆς σΐ αρετῆς τῶν 
πόπωρμ τεκμήριον, ἡ τ δυχνογοίᾳ κοὶς τὰ 
μεγέθη τῶν πόλεων. κοὰ ὃ πλοῦτίΘ:. οἷς 
ππᾶσιν σαφῥεβλίωτο τἰὼ ἄγλλίω ἱπταλί- 
αν οἱ ταύτη ῥωμαῖοι. κοὰ γοῦ ἡ 7κωργου: 
μϑύη γὴ πολλοὺς κοὶ στανποίους ἐπκῴόβει 
καρποὺς. κοὰ αἱ ὕλας ποσαὐτίω ἔχουσι βώ- 

λανομ., ὥς τ᾽ ἐκ τῶν γύτόύθῳν ὑοφορ βίων 
ἡ ῥώμη πρεφυτοι ποπλίομ. ἐσ: δὲ κοὰ ἀεγν 
»εοφύρΘ οἰχῳόδβόντως, οἵᾳ τἰιὼ σὐυσοίαν, 
(δ δὲ μέγιφον λιμοῦ ὄξιν ἄκίθ’. πρὸς ἅν 
παυτας γοῦ κοχροὺς ἀόνων αὐτέχει, οὶ οὐ» 
σε ποτε ὑδιλείπειν διωυαπται, ἰαὺ πὸ ἄλο 
λουσί»υ ϑύμτοι ασαύις, ἔχει δὲ κοὰ πιτο 
πουργία ϑαυμαστέ. πὸ σ᾽ οἴνου Φὸ πλῆθθ: 
μἰυυύουσιυ οἱ “πίβοι. ξύλινοι γο μέζους οἴ. 
πων εἰσὶ, ποσλαμβαύει δὲ πολὺ ἡ τῆς πῖτο 
της δύπορία πρὸς πο δθώνηπομ " βίαν σὲ 
πίω μϑὺ μαλακίων, οἱ στϑρὶ μουτίνίω πόποι 
κοὰ τὸν σκουταῖναν ποταμὸν φόῤουσι στο» 
σῶν πολλὺ καλλίοἰν, πἰὼ σὲ πραχέαν 

᾿ἡλιγυσιοὶ κρὰ ἡ πῶν σύμθρωμ, δ ἧς Ὁ πλὲ- 
ον τῆς οἰκέᾳς δὴ ἱπκλιωτῶμ ἀμπίχετοα, 
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πιεάίο ἱπτεν ΡΙαςεπτίατι δύ (ΠδΠι ἰτίποῖο ἕὰ2 
ςΕΠ5.8 αὐγάς Ο ΟΟς αἰ} [λα Ης π υἱὰ 
εἰ Οἰητο τα δ [ο]Π 8. Ἐκ ΡΙ]εεητία αετὸ Ατίν 
τΐηασπη αἰ Ἐητία ἀϊτα εἰς. Β8ε4 Βὲ δυεπποπὶ 
ΡεγΡαάιηι παιίσατίο εἰδ ἀΐοεγα ἀπογῖ, ἢ έ 
αὐγόρ τοτίφηϊ. ασηλίπεγα Βαάτιπι ραΐ5 ρᾶ 
[αἀίρυβ ο τίπο ταν ρεσ ασα5 Α πηΐδαὶ πηγὰς 
σηίς ἀ ΕΠ ου] ταίρι ἱτοτ ἔφοίτ πη Ὑ Βα, Ος- 
τεγάπι δοοιτιῖ ἀφ ἀπε 5. ἐχ Ραύο υς τη Ρὰς 
πιεηίΠ1π| ἃ σταπι ἑοίδί5. παι σατίοπίθιις σοι 
τηοά 5 ραΐ465 ἐρία5 ἐχίςςαιητ ἐ ςαπιρί5. ΡὲΣ 
ΡΙφςεητίπα πηι επὶ τα ΤΥ Ραάτπίπ: 
Πα π 5,41 Ὁ ἵτεπὶ σοπιρ  αγεβ πὲς ἤπσπῇ υἱίτα 
πιοάιτιπι Ρ] επί τ5 Πα σπαι. ΕΤΙς ΠΠ|ς δεοασταξεῖ, 
ηυΐρετ Ρί(45 εἰ Τνππᾶ υἱς ϑαθαῖίοϑ τπίλτῃ ἢ γᾷ 
αἱ ἃ ἐπι} τ, δ πίῃς μεν ᾿)ειτῃοπεπι. ΑΙα 
πετὸ εἰς Α ἐπηΠα, ας ΕἸαγηιηΐαπι ἐχείρίς ΕΟ 
ἄςεαὶ επίπιίη σοπίαϊατι ΚΜ. ἐρίάιϊς, δ (, Εἰ 
τηΐπίυ5 ΠΟΙ] ορσα [σογατ,αἰζέοτεβ ἀὐτεπι "σαν 
ταπιἐγαποῖε: "ἐς απ ΕἸατηίηίατη ἐξ οἵηᾷ 
Ρεγ ΓΒυϊςίαην ὃ Ὑ πιρτίαπι, αἰ Αυίπιιιταη: 
αἰτοῦ τε πὶ ρου αἴσιε Βοποηίδπι, ὃ ὁ 
εαἰπ Δ αυϊΠείλτι, ρίορε ΑΙρίυπι τα έτος; 4π- 
ἐἴο Ρεῖ συεαπὶ ςίγοα ρα 65 Θοροτς. Εἰιπίτις τὰ 
᾿σίοηίϑ τευ πη Πι15 πο η ἔγοταβ οἶδ, απαπὶ (ἰ(4]» 
Ρίπαιῃ πιποιραπι5 (Πα ἢ] απι. Α ἃ τε! τα πὶ 
Τα! απ ὃ πιοητος ἄρεππίηί ΤΗυίοία ἱπιπιί- 
πεηίες, δζ Α εἴ!5 απηηίς, δύ ροἢεεπιὸ ἐ μυδίς 
οὐ, πετίῷ Α ἀτίατίοσυπι ἱπτιαηταβ ρεΐασιβ. ΗΟ 
ταπι αἰττιιτεπι  οςογαγη;τπ ρία Ποπγίπ ρτὸ 
δίταϑ τείξαταγ. τὰπι ὁρρίάἀοτιιπι πιὰ σπίτιαο, 
{{|Π| ΠΕΙῸ α{π{τίατιιπὶ Δπηρ!ταάσ, ΟΡ 5 
οσηη 515 Πα 5 τοσίοηί5 Πα ίτατοτες Κα οσιᾷ 
τί, ςοαεῖετί5 ἀπτθςο! απτ [{4]15. Ναηῷ το [5 ἐσ 
{{{π8 συ]ταγα ἱπιπιο ἀΐςο5 ἃς ἀἰ ποτ 5 ἐπα τοίς 
{ταζέα5, δέ πεπιούα ταητυπὶ Παίσεηῖ οἰαπαίν 
τπ|π|, ἐἀπςαπαί5 πΐπο ρογοοσιπι σγεριΡι5, 
πιαχίηπγα ΕΧ ρατῖς ἰδ οπΊδπι5 δἰατυν ρορα]ι5. 
Ἐρτεσίξπετο ἔεγεπο πη]ίο, ΟὉ ἔεγαςία αησὰ 
ται ἀρ απάδητίᾶ ἔτι ίξεγα εἰζ, πο ἃ ἔδπηίβ το - 
πιεαίαπη εἰξ ρετπηαχίηηα. Οσητγα τοπιρείϊατεα 
εηίπι ἀπίιοτίαβ, ἀοτίβ ας τα ἐσ πίτατο πὶ γα 
{{π|τ. 8ζ πα!]ο ἀεῆςετς ροτοῖ ἐπ τεπιροτς, 
ΤΙσετ τασίιτι σοετογατιιπι {{ου Π]Π τ 8 ἐπ Δ] είσατῖ, 
(αἱ ας ρίςε,πάπι αὐ πηίταπάα ργο διό ίος 
(Ὡ απίδποτὸ οπὶ τε τροτταβ, πδία ρα ργδν 
παηςίδτ, Β΄ Πση 5 πᾷ ἔα τίςατα, ἀσπτίοΠ!οτ 
ταασηίτπάέηςξ ἐχοεάιτητς, δι ρρεαίτατ ἐπίπιίπ. 
σοηϑ8 {Π|4 ρ (5 ςορία. ἵ οςί αιτεπὶ στη ίος 
ὃ δευζαπο δάἀίαςῦτος ἤϊπυίο, πη οΠΠΠὰ δύ ΤΙ ἐα, 
[05 οπιπίθις5 ργα απτίοτα ἔεγτι π. ΠΠογ8.1 σι 
το 5 δυίεπι δί [πίυρτεϑ αίρογα, ὁ ηυϊ, πᾶσ πα 
Ιιαἰία Ρατ5 ἀοπιοί εἰ ἱπάυπιεῆτα σου Πςίτ, 

ΕΣ ἣ ΝΜ εσίοςτίᾳ 
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ἹΜιεὐϊῆοςτία πτοτὸ Ραταδιίηί, ὃ συίθι5 ρτεσίοῇ 
τὰρεῖε5 δύ σαιαρία τεχυητας, δέ μος ἤχασιι» 
Ιᾳ αοῖπἰ5 σεῖπαβ ατγίπο α{ΠΠ05 οπτίπεηζεβ ἢ. 
Ἰϑεη5,υεἰ τη ταηταηι ἐ πρετῆςίς. Η τε πο 
«5. ποη εδεπὶ πυης Πὰς ΟἸ τ ποτ ΠΟΥ {{π| 
ἴα δ ουτα, [οττὸ χυΐὰ ἐπ πιλία5 ἐκ Τγδηία!ρίν 
τίς (14{Π18 δύ ΕΗ (ραπίϑ ἱπσζα ργοποπίπητ 5 
Ρετίοτίθι5 τεγὸ ἀππίβ ορεία ἀαΐσατι,, ΕἸ ΠῚ 
ὟΝ εἰς! ας δυο ηῖ Παδείεησ, δύ ἐπα [ἔξασηα 
Ἰοτγαπι αἷςο, δέ 2410 πππίς πἰςίπο. ψτεγαμπε αεσ 
τὸ Ρ]αςεητίο Πηίείπιυϑβ εἢς. Ε] ας αιήάεπι ρτί- 
'κπ [τα] τα ραττίςαΐα, ΕἸαζξ 5 εἰγουίτα5 417 
ἐἶα5 εἴ. δεσσηἀα ἐχροπϑτυς ἰσιιτία, ΠΡ [15 
Ἀρεπηίπίβ πισείδιιβ, ἔπτεῦ (παἸ αγη(ς ἐμ πὶ 
ποςατιγῃος τοπηρονο)αῖῳ Ετευγίαπι {ξὰ. ηἱσ 
Ὧ1] ἀεἰςείρτιίοης ἀΐσηῖ πα Π5, ΠΗ φιὸά τιῖ- 
οΑἰίηι υἱτατὴ ἀσιηξ, ἔεγτα πὶ 2γ 1165 αἵ ειτέ - 
πιλη1, [λιίσαπτεσ» σοπίθα, ἑπτὸ ποτὸ αχα 
ἐποίάἀεπεεβ » αὐ οΠἀοπίαβ α χαίς, Ὁ οττῇ 
(αητ Πίίςε σοπτίποητοβ 1 Ππίςί, σαιηρος πα 
Δα δὐπεπι 1 ἰδ εγίπι ροίδίεηζεβ., 4105 δά 
(0115 οὐγαν πα χί πιὸ Πιμι5 αἰ Παίς, ἀσπεςρον 
ἰασιιίπεγες. Ῥατίο ἀστειη εχ αἰτεία, Εγτυλο 
πὸ ἴσας ϑαιάοπίοο πηγαί (ππεςοηῆπεβ. ΕΣ 
Αρεππίῃί5 πιοπτίδιι5. “ΕΠ οΥίβ ἐξΠυΐτγαταας 
θυ 5 μα τυ τι5, ραττίπηί ρετίρ. 
ίλτα ἐχουττίς ᾿πτυυτγίαπι,, ἀοίποςορ5 αττεπνίρ. 
ίλαι αἰ ογ λίπα 5.» Ρυ γε ἢν ́ σιίάεηι ἃ σα 

αἰτίας Ν᾽ περείααι, ροίεα πετὸ ϑαδίπος δέ 
1 ατίποβ, ἐξ στα αὐ [{τπ8 υἱῷ Πηϊείπιοϑ. Δ α., 
ἰλεςπῖ αὐτοπν πτούο σιοήδπι ἐρή! Ππιίο, δζ 
Ταυοίςίη ᾿οασίτσαίπο δύ ατἰταίπε ἰητοῖ ίς 
Ρϑιεβ. δὰ Αρεπηίηιπη αογὸ Δ ἀτίατίοο υἱ΄ 
εἰσππι ροίασο (εἰς Παΐσεπτ . ρτίντιί συίάεπι 
Μαιρτί,, ροίὲ εος ϑαδίηί, ροίξγεπι Εατέιμηι 
Βιαϊίτα το. σατπι οὔτ ο5 ἃ Πιπίπε ἐπίτίπη 
«ρίαπι, 1 λτίπι ἐσίεξαν τγα εν 5 ἑατεν (Ο[Ἐ8: 
Π{πτὰ5 δί δίπαείαι αὐ ἐπὶ δ δα δίπίαπι ἰαςεῖ, 
Εἰαυίεπι(ΟἸτ8 ττἰσί8 κα οπηδηθς παιαΐε απο 
ΤΡ ετίβ εὐαπιρίτ, οαπὶ ρεα τευ εΠ5, ἐχίεῃν 
αἰτι δαζοπι πῃ Ιοπ στη, τίσι πη (ὐαπηρα- 
πὰπη ἀστιπι ὃ ϑαπηπίταπι πιοηῖοβ, ϑαρίηία 
ποτὸ ἑητοῦ 1 ατίποβ, Ν᾽ πιρτοβῷ ἰαςετεχίεη, 
αἴειν δ ἰρία δα ϑαπιηίτιη πιοιτεβ, Ργορίῃ, 
αυίον Διρεπηίηο δὰ δ εἰίποςβ, Ρε σοβ. δί 
ἸΜατιίος, (πκτεγάτνίπ δαίηίο ας ΤΠ αςίς πῖς 
ἀἴο Ν᾽ πιθτίίαςεπε, πιοητεβίμ τγαπίστοΠ αἰ 
Αὐϊπυίπιαι ἐ δαςπηδπι; ργοςοάπης. Τῆαυ- 
ζούχαι Ππίς πα ἱρίς εἰξ τηοητίθιι5, χυΐ εχ 
Το ιρσατία ἰη Δ ἀτίατίς {πᾶ σο5 συδαπαπογίαπι 
ἐπεϊσάαπε, ἃ ργορτίο δυτοη πιατί ςαρίπητίηί 
είσαι, ατο ΤΡ ἐστί. ἃ Ὁ Πὲ58 ἐσίτατν ρ 5 ππηρτο 
Ριίπιοχάιο, υηίιοιία Πρ Πατίπι Ροτςαζταπγδο 

Σιο ΘΞΕΘακ ΑΡΗ͂. 

τίὼ ὃ μἐσίω οἱ πόδι ττοστάσύιον δ ἧς οἱ ποῖ» 
πήπόυ οἱ ππολυτελες,νὁ γαύσαστοι, νὸ πὸ Φιδ, 
σον εἰσὺς πταῦ, ἀμἰμαλλύν τε νὴ ἑτόδόμαλε 
λομοτὰ ἢ μέταλλα ναυσὶ ἿᾺ οὐχ ὁμοίως τὰ οὐ- 
τοῦϑοι ασουσϊ ζεται οὰ τὸ λυσιτελίςόμα 
ἴσως εἶν τὰ ον τοῖς ᾿σππδραλπάέοις κελποῖς (ἷ 
σῇ ἰδκοίᾳ. πρότόλοψ ὃ τασουσϊά( ἐπεὶ Οὗ 
οὺ οὐδρκίλλοις χρυσορύχιομ ἰμ, κώμκ οἵ ὄξι 
πλησίον ἐκουμονλου κοὰ ταύτης φὶ κώμης 
ἄμφω σί εἰσὶ πόδι πλλακρνπίων. αὕτα ἦν σία 
πρώτη μδ)ὶς Φὶ ἰπαλίας, μέχρι σϊδύρο πόδιω. 
σϊδυξόϑω. σϊδυπτόμαᾳ σὲ λεγεόϑω ἡ λιγνοικὴ 
οὐ αὐτοῖς τοῖς ἐπφυνίνοις ὄρεσι, μεταξὺ ἱδοω 
υϑύν φινωῦ λεχθείσης κελπικῆς κοὰ φὶ τυβα 

ῥίωίας, ἐσὲμἐχο(ᾧ πόδυιγάσεὼς ἄξιον, πελίμὸ 
ὅτι κωμησϊὸν ζῶσι, τηραχέϊαν γίεῶ ἀροαῦτες, 
ποὰ σκάπηονπου, μᾶλλον ὃ λαμομῦποῖν͵ ὥς 
φασι σιυσεισϊών()". προύτοι σῖ εἰσὶ σιωεχέϊς 
Ὅύτοις οἱ τυῤῥίω οἱ» τὰ πεδὲακ ἔχοντες “ὰ μᾷ 

»" ποπτόμδ Ὑ' τιδόρισὸς,κλυζομᾶνοι τὰ ἡδν 
σῶς ἕω μάλισα μόῤη (ρρ᾽ ποταμῷ μὲ οι φὲ 
ἐκβολῆς αὐτό, ψ] ) ϑατοδα, τῷ ὐβρεννα 

«Εῦ σαρσϊώῳ πελάγει. ῥᾷ ὃ ἐκ δὴ ἀπεφννίνωρ 
ὁρὼῃ ὃ πιξόβις. πληροῦ τῇ σ᾽ Ἐκ πτολλῶὼμ στοτοβ 
μῶν. μόϑ- μϑὺ ποι σῖ αὐφὶ φόρόμαν δ. φὰ 
πυῤῥίωίαςὉ σ᾽ ἐφεξῆς διοθίζου ἀτο αὐφὶ, 
πρῶνρῃῳ μῆς σὠν ἐμξβοικίεο, ξυστο οἷὺ στεβιυας» 
κοὰ λατίνους αὖ "πῶς τῇ ῥώμῃ μέχρι ἴναλέ 
ας πταραξιθλκπται σῖε πὼς τῷ ποταμῷ μᾶδο 

κοὶι “οἷς τυῤῥίωοῖς Ἐ2] πλάτθ-, ἀλλήλοις σὲ 

κατὰ μῆκος. ὐξχουσι σὲ πρὸς τὰ ἀτο γύνινα 
ὁον πὸ; πλεσιάζοντα Ὅο᾽ ἀσ)οίᾳ πρῶτοι μὰ 
ὀμβοικοὶ, μετὰ ὃ Φύτους (χΕϊνοι,τελόὺπταῖος, 
οἵ οἱ τὼ λατίνίιυ ἔχοντόν' αὐξά μᾶνοι τοοίν- 
“τόϊ» ἀ “τὶ σπτοτιιμοῦ ἡ μὲν οὖ δὴ λατίνωμ 
χώρα,μεταξὺ κἄτι Φὶ τε ἀτὸ ἣν ὠσήων στὰ 
φαλίας, μέλρι πόλεως σινυΐοσης χοὰς φΦλσαξ, 
νῆς, χὰ σ᾽ ὥστα ὅλην ἐπένειομ Φὶ ῥώμας, ἐςὃ 
Ἐκδιίσϊωσιῳ ὃ πιξόδις στρ αὐ πέρ ῥυείς. ἐκτέ 
νετοίι σὲ ἀϑὲ μῆκος μέλρι φὶ καμπτανέας» κοῖς 
δν σαμνκτεκῶν ὑρῶμ. ἡ σὲ σπιξίνη μεταξύ δὲ 
λαπίνων κῶται, Οἱ δὲν ὀμξρίκωγ, ἐκτενετας 
δὲ κρὼ αὐτὴ πῶς τὰ σαμναπικᾷ ὅρῳ, πρὶ 
μᾶλλον συυάσηει τοῖς ἀπγυνίνοις φὶ καπὸς 
οὔεσίνους Τε, κοὰ πλιγρίους » κοὰ μαρσούρε 
οἱ σ᾽ ὁμιβοικοὶ μέσοι μὴν κῶντας φὶ σχαβι- 
νῆς κοὰ δὲ τυῤῥίωίας., μέχρι αῤιμίνου κοὰ 
ῥασυγύνηρ, “πδσίασιμ οαόδρθαλλον ποῦ: τὰ ὅ- 
οκιτυῤῥίωοὶ σὲ τοχύονποι σα αὐτοῖς ῖς ὅς. 

ρεσι,, ποῖς πόδικυκλίουσίμ ἐκφὶ λιγυσικῆς 

εἰς ὃν ἀφοίαν, ἀ φὶ οἰκείας αὐξώμϑυοι θα 
λῴῆκς, κοὰ τόϊ πιθόλι4.Ὁ-. τὰ καθ᾿ ἑκασςς 
δὲ διέξωμλω ἀτ αὐτῶν τούτων αῤξάρδωοι, 

οιἱτυρ 
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οἱ συῤῥίωωοὶ “οίναυ σαχρὰ “σοῖς ῥωμαίοις ἐ- 

προῦσποι κοὰ τό! κοι ἡτώσιεγορ δον τοί. οἱ 

σὶ Ἑλλίωσυ οὕτως ὠνόμασαν αὐτοὺς πᾶ ἀν 

συῤῥίωοῦ πο ἄτυ Θ’» ὥς φασι, τόϊ Ξέιλαν. 
σΘ’ἐκ λυσϊείας ἀγρίους σϊόύρο. ἀν γοὶ λι- 
μοῦ κοὶι ἀφορίας ὃ ἄτυς ἄς τῶν ἀφργόνωψ “ 

ρακλέους, κοὰ ὑμφάλης , σϊνοῖψ πααἐσίων 
ὄντων. ἀλάρῳ λυσίὸμν μϑὸ κατίαε. τῶμ σὲ 
συῤῥίωῶν “ὃν πλέω συτείλας λαὸν ὄῥξ. 
ξείλον, ἐλθὼν δὲ» τίν χώξαν ἕαυτόϊ τυῤ'᾽ 
ῥίωίαν ἐκώλεσε, ποὰ σϊώσεκα πόλεις ἵκτιν 
σον, οἰκήκίιυ ἁδιςήσας πάρκωνα, ἀφ᾽ οὗ 
ταρκίρία ἡ πόλις. ὃρ σς τίὼ ἐκ παϊσίων 
συώεσιν » πολιὸν γεγολδιαι μυθόύουσι. πό 
σε μδὸ οαὐὺ ὑφ᾽ ψνὶ ἡγεμόνι σι οόμανοι., μὲ» 
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γα ἴχνομ. χεόνοις σῖ ὕφόβου οἤχλυθίιῦαι τὸ 
σύςημα, εἰκὸς κοὰ κατὰ πόλεις οἴχασα “ 
ὧδιῦσε βίᾳ τῶν πλασιοχώρων ἔξαντας. οὐ 
γοι αὖ χώραν δυσϊαίμονα ἀφηντόῖ», τὴ θὰ» 
λχῆμ κατῷ λαϑέων ἐπέθηντο » ἄλλοι τεὸς 
ἄλλα πρεπόμβιοι πσελάγκ., ἐπεὶ ὅπτου γε 
συμπνδύσαεγν ἱκανοὶ ἰσταν οὐκ ἀμαύακϑαι 
μόνου τοὺς ἀδιχεροιῦ τὰς αὐτοὺς, ἀλλ κοὶς 

αὐτωπίχειρεν, κοὰ μαπρας «ρατείας στοῖν 
ὗε, μετὰ δὲ “ἰὼ φὶ ῥώμης κτίσιμ σίαμα, 

ρατί" ἀφικνέϊποίι, λαὸν ἄγωμ ἐκ κοοίν ΄ 
θον. κοὰ σεξαμλίων αὐτῶν ταρκαυατῶμ, 

νᾷ λουκούμωνᾳ δ ἀδιχωρίας γαυαικὸς, 
γηνόμν Θ’ δὲ ἄγκῳω μαρκῳ . δρ) βασιλᾷ 

᾿ τῶν ῥωμαέων ΦίλΘ- ἐὀασιλόῦσον οὖτι», 
κοὰ μετωνομάῶ λόῦὔκι Θ- ταρκωύιθ’ 

πρίσκθ:. ἐκόσμησε σ᾽ οαὖν πίὼ τυῤῥίιωί- 
ὧν κοὰς αὐτὸς» κοὰ δτωτὴρ πρότόδομ. ὃ μἣν 
δύντορίᾳ σϊπμμουργῶν τῶν συυάκολονϑα. 
σαύττουν οἴκούῳν " ὁ δὲ ταῖς ἐκ Φὶ ῥώμες ἃ, 
φορμαῖς λέγωτοίι δὲ κοὰ ὃ ϑοιαμξικθς κο- 

σμθ’ κοὰ σσάτιπος» κοὰ ὡπλῶς ὃ χῶμ αὖ- 
λύόνπωμ, ἐκ ταρκαυίων σϊδύρο μετφνεχϑῆς 

ναε, κρὰ ῥά θ οι» κοὶ ποελέκεις. κοὰ στάλππ1γ5 
γόυ, κοὰ ἱδδοπτοιίωε, κρὰ μαντικὴ, κοὰ μου» 

σιίκὴ ὅσμ σϊημοσίᾳ λῶνποι ῥωμαῖοι. σούς 
που σ᾽ ἵός ἰω ὁ σϊδύτορ θ᾽: ταρκαύμθ: ὃ 

σούπόρ ΒΘ“. δοστόρ κοὰ σελδυταῖ- βα» 
σιλόδύσοας ἐξέπεσε, σπτορσινᾶς σ᾽ ὁ τῶ κλου 
σιων βασιλεὺς πόλεως τυῤῥίωϊσϊ- κα 
“ἄγει αὐπὸμ ἀϑιχειρήσας οἵ! ὅπλωμ., οὐχ 
οἷος πε ἰὼ, καταλυσάμϑν «ἰὼ ἐχθρὰν, 
ἄπῆλϑε φίλ Θ:, μετὰ τιμῆς κοὰ σϊωρεῶμ 
μεγούλων., πόδι μὴν τῆς ἀδιφανέιας τῶμ 
συῤῥίωωῶωυ τοῦτα. κρὰ ἐπι τὰ τοῖς κοίιρεσ 
“ανοῖς πραχϑοντα,, κοὰ γα ποὺς ἕλόν» 
“ας τίω ῥώμίω γαλαϊτας, πατεγτολίμαν 
'σανγ ἁῤνοῦσιμ ἀριβέμβνοι πα τὰς σαβίνους" 
«. 

οὐ αι ΜΕΥ 8. χὰ 
Ἴγεβεποβ ἰταῳ βἐ οπλαηί Εςτυίζοϑ ἈρΡοἶ 4 ε 
διφτιήςος. ας πεγὸ πος εοβ ποπιίπε πον 
πιίπαιτ ἃ Τγυσμεπο γος ΠΙίο, συίεχ ἔγάία 
ςοἷοποϑβ μᾶς πη τεσίοηπς, Ποιτί τγὰ {τ ἀπέ, 
Ατγϑ επίπι εχ ρτοσηατῖίς ΕΤογ α ] 5,εῖ Οαρῆαᾷ 
1.5 απυ5,ς {εχ τατε ας της ροριυ εἐππίττα 
τε ςοσετεῖ, ὁ ἁποῦ. ΠΙ 75 ἰοττε ίδόϊα, ᾿γά αυή 
ἀεσπιτεσηί ποςοοτς τεπιίς, Γγτπεπο αὐτῷ 
πιαίογξ ΔρΡΡ[ἐςᾶ5 ροραϊαη1, ἔοταβ δρίτς ἑαίδίτ, 
Ηᾷς{|ετἀς ἰηστεπιι5 οὐα, ες ίπο ποςαυίπο 
αὐίης Τ τ πεηίᾶ. Οὔέρ πα! ἢ ςᾷ ἀ δανθίρ, αν 
εοπιζ ρταίςοςει, ἃ ἃ ΤΓατηπίπη σοσποπιζ ὸ 
ςερύτ,οἰαίτατε5 πὶ ςοπά ας σης δ ἱπεὰπι 
τε Ρριτεσίτία ἱπ 0115 σγατίανςαπείςεπτς ταις ἔὰ 
Ουϊαηῖ, ἄτα [ἃ τ ἰπ εο εἰΠοτείςεθαι ἀρίξεία, 
Ἑαίριτερεΐξαγε, απὸ (ὰ}Ρ ἀποςε ἐπ ππιἰ εἴ 
(εητ, πιάσῃ ἱρίοττ ογατ ροτξεία. Ροίγεηγίβ ἐπὶ 
ἀετεροτίθ.ςοποοτας {Π γεσσά! ΠΑ: αἠ Το 
τα (απ, φυίς πὉ (αἱρίςοτ! ὃζ ςἰσίτατεδ ρίας ἀἐ, 
πιΠ85.[1ς Πηϊπιου τ τι σε 5:Π ς. Ε]Αυα ε- 
πίπι ταητᾶ ἀρτοτῖ εατίτ τη Οπλ τί ε5, πλιὰ, 
τἰτίπγαϑ ἰαἰγοςίπᾷαο αὐ 5 πτσδί(5 δι, ΑἸ ἐτι5 δά 
Αἰία σσπιετ πτατία. Οὐαπάοαιίας {ςΟοοτά ἑν 
τοῖ ςδίρίτγαίςξι, πῦ πιο ὁ ἱπουτίλητεβ ργορα, 
(χες μοίτεϑ (τίς πα! αἱ Πεης, ε( επί υἱτγο ἱπέεν 
τε ἰπιρεῖιι5, δ σσίπηυσας ἐχροεάίοηε8 (λ - 
ταῖς Ροί τὸς Κοιμᾶ πετγὸ ςο αι, Ἐ)επηατα. 
τι95 Αἀπζιατ τεσαςητςς ὁ (οχίπιδο δά άυςέῃϑ5 
Ρορυϊ, χα ἃ Γαγααυίη ἢ }.Δοςερία5,Εχ ἐπ ἡ 
σοηδπχοῦς ποιμποπς ροτοαῖ, 15 ἀεμίπο πα 
«οἴ ατςο γεσί ἐοπιδηο δηγίοίτία Φειμη δας, 
δάορτυς εἰξ ἐπηρεγίσηι, ὃ πτταίο ποπηίης ἔν. 
“αταημίπίμ5 Βυίίσις ποςατιῖ8 εἴς ΕΗ ίς ἰοἰξεερα 
ἐετ ρτίι5 Τ οἰ πγασηΐς αΠσηίσεγσης οὐηᾶν 
τη τί5: 6 αι4 ἀγτίποῦ ξασμίτατε ἐε ςορίλ, σέ 
Ποπιίηςξ ἄοπιο {πδίςοιτί (ππειῃ!ἰς αατρυς ἢ τίς 
ἃ Κ᾿ οπτᾶπᾶ οἰπίτατε ορροτνταηίταιί, Νᾶα πια 
πιοτίς ργοαίτ εἴξας εἰ ρἢαἰία ογπαπηζία, πα 
[ρσηίαζῃ ςο(υἱατία, εἰ {Ππλρ|Ἐτἰτεν τηασίἢτατυῖ 
ἄἀεςοτα ἐπ ̓ ξ οπτδηᾶ υτος ἃ Τατησίη 5 {γᾶ51.» 
ταίπητ, δε ιήτος, ἐτίεσαγεβ, ὃ τας, δ (δεγοτ 
[λείεπάογ τίτιιβ, αἴ διιρυτία δζ της, αυλπι 
Ἰκοπιαηίδαάτείριυἱαγρᾶτ, Ε]Ταίτις ΠἸΠι5 Τλεηυΐ 
ἠίαϑ (ες πι5 οχτίτίτ ςοσἠοπιξίο Βιρεύθυς, ἢ 
τεσ εχίγεπλς, εἰς ἐλ εἰϊ ἐγοσηο, εα σὰ 
{{ τεχ Ροσγίεπα (64  ιπςα ογαῖ οἰττί[25} ἀγπνέϑ 
τοάαςεῖς ςζοπαταβ εἰς. Οὐπο ἡ πρὶ εἤϊςετε [ἃ 5 
ποίαυϊοραςε [αΕἶΔ. (ἢ ἀπγίοίτία ρορυ δ οὐ παπὶ 
γί5 γεςερτίς Ποπουί, ἀοηίς565 ατασπίβςοςε {ἢ 
τι5. Ὀ(ςεἴ5ι:. ΕἸςς στίαςξ ἐς Τ οἰςονυην οατέ, 
ταῖς. (Δυΐά (ηΐσρεῖ (ὑατεξαποτῖ σεῇ ας Ν ὃζ 
ςαρίατθε ἐ οὐπατεάοπεος Πα] 5 ἐπ ϑαθίωϊς 
ἀρρτείσί, ΕἸ ἀεπιίδέμ πιάονῦξας ἀεΡ ε!!αγῦτε 

5.2 δ αὺς 



31: ΦΡΥΊΒΑΒΟΚΝΙΣ ΘΕῸ ΘΕ ΑΡΗ͂. 
δ χυα {ΠῚ {{ ἐπε ίθτι5 ἀςςερειᾶτίρο! α ὁ 
πιληίβ, αὐ ἐπιίτ5 ἐρή ἀιτίραεγαης, Ργδῖεγεα 
ἐο5 συί δά (ξ «ἀρία λοπια ζοηξισοιᾶς, Δ] 5 
Ρτοιτεχεύσηῦ Ππλ] εἴ αίεγηῖ ας πεχτίπ ΠῚ 
ἐσηεπι, (ει ἀοίεξ Ὗ εἴζαϊε5. Β οπιαπί τς 
Ρτορτοῦ πιαϊ σῆοβ τείρορ, σα εγπαίουεβ ΠΟ 
(ατίϑ {ΠΠ|5 στατίες πιεπιοιίδηι ἐπι Πε αἱ ἀέηζ, 
ἵΝαπι ἀἄδία οἰυίατε πγίπίπιὲ {ΠΠ 05 1ητεν εἶσε5 
{ττίριοβτείιεγε, 566 δί αἰίοβ ηυίθιι5 85 ἐρ. 

«νίδε κάκ. αι ἐς ΠΑ 116 σοπηπιπίςατπιὶ ΠῸΠ εἴαῖ; δά 
σιπ σανὶς ᾿ΟΟα  ΕτΆ ΠΟΥΠῚ οχτεγηλίπαᾶττα 145, Πα ς 
«αγά ἀΐρπης ΑΙ Οἰαΐτα5 πα ση ίητεῖ (ἴγοεσος οἱουία; οὐπὶ 

Βουηίησπι οχυταἀίης, τα πὶ πεγὸ ἐπ Ποία (14- 
ταί πὶ ουπι ροτεητ5ίπΊα εοτ, Ὁ [Αῖγο εἰ- 
Ὠΐ5 ρτοτίις αϑ(ἐπαίς, [η Ργιμή Δ ροΙ πη ί5 τῶν 
ὑἷο ἄρυ!μἹεογυπι ποπιίπατο, ροίτα5 εἰς ἐπ ες 
λυτιβ. νηὶ ας ππης στε ἀἰοίτατ » σα, 
ἄλληι ποηγίπαραταν Α σγ]α, εαΐρ ἃ Ρεἰαίσί5 ἐ 
Τμεῖαϊα ρεοξεςεί5 ςοπάϊτα ἔεγίυγ (ατεγὺπι 
Τ᾿ γάίς ́ ιο5 πλυίατο πος ]ο Γγυῇεηο8 πὸ 
ταϊηλδηῖ, ἀπειία5 ΔΟΥ]εος θε]]Πσεγαητί- 
δυπσ,τασγαπ δίς π5 σαί 48 υγθίς ποπιεη ΡεΥ 
ςοηϊαδατατ, ςαί ἐπηαγο ΤΠ λ]5 αὐ ρτο 
κείροπίο (ΑΙ ατοηι τεηυποίδη5, χαῖρε; (4 εἴς 541 
πειηχαί ΤΙ χαίςί Ομ ἢος ἀοοίρίεητεϑ ον 
πεη,ςαρίαπι πεῖ (ἀρ αλΑίο ἸΟσδΊΊετε ΠΟ 
πιίηε ΟΝ εὐὺπι τλπι ἐρ! ἐπ ἀ 44, ταπιέρ σοτίοία 
σαυοηάᾷ οἰυ45,1|χ 4ππ|ὶ Πᾶς αταῖε οὐ 5 ε- 
{σία ἰογιαῖ, Ψ  ςίηα ἰληδ πιαρίϑ ἕασεης δ Δ]. 
ΠΕΔ. πο] οττη ργοδίταίε Πουηέπιπι, Πὰς πα] 
σο Οκτγείδπα ὑοζαπίαγ, ργορίευ εο5 αυ λ4 
εὰ,εὐπτΑΠ 5 παϊετἀίηΐς σγατία ργοβεί(οςταγ, 
Ἐπίπηπειο Βεϊαίσοβ σεητξ πειυ δἰ πιᾷ ρεῦ 
πηϊπετίαπι (τες, ργβίεγπι ρα Δ εο]ςᾶ 
Τμεαϊίοα ἐχοςῖ υ{Ππ|ουη ἐεγπχέςοηβίεη 
ταῦ, Ἐο5 οτἱρίηξαρ Ατοδαάίβ. ἀποζίε5, υἱτα πη 
τα! ταγετα ἀεἰεσίςἁ, αὐκίοῦ εἰ Ερμοταβ. Δ 4 
4ύυλπι υἱτα {π[Πττίο ἢ εἴ ρεγπιι 05 σδπεῖν 
τἰἤεης, ἰ4επὶ οπτηίθι5 πο ςα δι ἐπηρ εν ἔς, 
Ψηάε δίδρυά τςοος δίαραά αἰίος χιοίςαν, 
ηυεδάήε ςοπείσίτ, πσεητειη ςοπίξοιπί της 
φ᾽οσγίδαι ἵΝαπι ὃ Ηοσηετο τεῖτε, Οσεία σοἱοσ 
πΐἔπετγε, ΝΊγΠε5 επίπι Ρεπείορεη Δ] 5, 
ΔΙΑ, ἱπαυίτ,αἹ οὐ ρεγπιίχία Ππ συλ εἴς, (απὸ 

Οὐβ. Ἀςμαί, 
δαης Ογείεηίεβ πηιασπαηίπιί, της Οὐ ἄση65, 
Τυίατίαπι σεπιιβ Γλοείςαπι, Δ αί  Ρ εἰλίρσί. 

ἄτσος συοφῳ Βεϊαίσίςαπι, ΓΠεα! α ας, 
τυτ, ἰΏτεΥ ἐγπρτίοπεβ Ρεπεί, δ ΤΓειπιορυ" 
[25 υἱηις 24 πιοηίαπιπι Βίλαἐτταδέ. το 
πίαπι δ {Ππογᾶ Ιοσούιπι Βεϊαίσί εχίειης. ἴον 
πεπὶ Γ͵οδοπαῦπιυοῷ ἱρίε ροεία Βεἰαίσί- 
οἰπ| Ποηλίηδί, : 

κοὰ; ἅπτόρ ἑκόν ἣν ἔλαβον ῥωμαίων ἐκῶνοιλᾷ 
φυρα ἄκοντας ἀφείλοντο. τοὺς ὃ πούτρις δὰ 
καταφυγόντας σταῤ αὐεδσ Ὁ ἐκ φὶ ῥώμης ἔν 
σῶώσαν ἱζοὰ Ὁ ἀβάώψατον πῦρ» κοὰ τὰς φὶ ἱ. 
εἴας ἱδδείας. οἱ μδὺ οαὖ ῥωμέζοι σῇ εἧὰ τό, 
τὶ φαύλως δ)οικοιῦτας τὼ “πόλιν. οὐχ ἴ- 
κανῶς ἀομνημονδύσαε τίὼω χοιν αὐτοῖς δὺ- 
ποῦσι, ππολιτειον γοῖρ δϑνπτσυ οὐκ αὐξγραν 
ψαν εἰς εζὺ πολίτας. ἀλλὰ Εἰ «ζὺ ἄλλους ζὰ 
ἱὴ μεχίχοντας δὶ ἰσονομίας, εἰς τὰς σῖξλ- 

“οὺς δ᾽ ὡραίου τὰς κοαρυτανῶψ. στχρὰ δὲ τοῖς 
τλλησῖν δυσρκίμησον ἡ πόλις αὗτα δηξ τε αὖ 
ἀβιαν κοὰ δικοκοσυμυίω. δε γοῷ λᾷϑαρζς 
ὧν ἀπίσιξρ, αι σπτόρ δαυα μλύα πλᾶςον, κοῖς 
πυθοῖ δὸυ ἀγυλλαέωμ καλούμῆνου, οαὐξθακς 
ϑαυσαυρὸν. ἄγυλλα γοὺ ἐλογίζξρ ποπρότε, 
ρον, ἧ ναῦ κομρξα, κοὰ λέγωτοι ποελασγῶμ 
ἀτίσμα ἥδ εκ ϑεηαλίας ἐφιγμάψων. ὃν δὲ 
λυσϊῶν, οἵ σπτὸρ τυῤῥίωοι μετωνομάδδησανς 
ἀϑιορατόυσαύτωμ τοῖς ἀγυλλαΐοις, στωσιὼμ 
ὭὍρ᾽ τέχει ας. ἐπαυθαύίξρ πούνομα Φὰ τυχὸν» 
λεως. τοῦ ἀῷ πτδὶ πέχους ϑεηαλὼν πινύρ 

οὐδὲ στ! ἀρκοιναδοι, πῶσπγορδύσαντίΘ» 
αὐτὸν χαῖρε " δεξάμνοι τὸν οἰωνὸρ οἱ τυῤῥκε 
νοὶ ὥξον, ἁλοῦσαν τίὼ πόλιν μετωνόμα(ἂμ. 
ἡ δὲ οὕτω λαμπρὰ κοὰ ἀϑυφανής πόλις, ναῷ 
ἴχνυ σώζει μόνον. δύων σ)οεὶ σ᾽ αὐφὶ μᾶλλομ 
“πὰ πλησίου ϑόῤμεα;,, ἃ καλοῦσι ποιρετανὰν 

σἤχ «ὁὺ φοιτῶντας ϑόραπείας χίοιν. εἷὺ δὲ 
-σελασγοὺς, ὅτι μδν αῤχαῖου τὶ φῦλον κατὰς 
«ἰὼ τλλασῖα πᾶσαν ἐπιπόλασε, κοὰ μώλις 
σὴ σιτκροὶ “οἷς αἰολδῦσι τοῖς κατὰ ϑεῆαλές 
αν, ὁμολογοῦσιυ ἅπαντοῦ' ογεσῦντι, νομίζειν 
σὲ φασὶν ἐφορίΘ’. Ὁ αὐξκαθον αὐκάσϊας ὄν 
σας ἐλεῶνα ςρατιωτικον βίου. εἰς δὲ τἰὼ αὐ- 
τίἰὼ ἀγωγίυ) πτροπρέστοντοιι πολλοὺς, ἅπαν 
σι πϑ᾿ ὀνόματι’ μεταύδιῦζαε, κοὰ σπτολλίω 
σίφοίνειαν κτῆσικόγτι, τοὶ σεχραὶ Οἷς Ἑλλησι, 
κοὶὰ στάρὰ ποῖς ἄλλοις σταρ ὅσους σπποτε ἀφ)- 
γαβύοι τετυχήκῶσι. κρὰ γον φὶ κρήτης ἔστος 
κοι γεγόνασιν, ὥς φασιν ὅμαρ Θ".λέγει οι ὃς 
σϊυοσεὺς πεὸὺς πίωελοπίω" 
Ἄλλα σῇ ἄλλων γλῶοσα μεμιγμϑυΐα . οὖ μδδ᾽ 

ἀχκχωοί. 
Ἐρ σ᾽ ἐτεόκρητόν" 'μειγαλήτορδιν» οὐ σὲ [εὐ 

σϊῶνόυ, 

Δωρμἐδῖν τε τοιχοίκσῖν, δεοί τε πσελασιγοὶ, ἢ 
Καὶ Ὁ πελασγιπκὸν αφγος: ἡ ϑεῆαλία λὲ 

γέτοι, μεταξὺ τὴν ἐκβολῶμ δὶ πίιωειοῦ, 

κοὰ δὴν ϑόδμοπυλῶμ ἕως φὶ ὀρεινῆς Φὶ κατὰ 
σίνοόνυ, οἵα ἡ ἐπταρξαι δὴ, πόπων πού ἣν πε 
λασγούς . πόυτε δέκα που σϊωσϊωνοΐϊζον αὐτὸς 
ὁ ποιατὴς ὀνομάζει τσελ ασγικομ" 

“όν να 



ἘῚ  ΒῚ ἘΡΕΙ 

το δῦ ἄνα σἱωσίωναΐϊε τοιλασγικέ. 
πολλοὶ δὲ κοὰ τὰ ἡπειρωτικα ἔθνν » τ 

λασγικὰ εἰρήκασιψ. ὡς αὶ μέλοι σίδύρο ἔσπζρ- 
ξαύτων »᾿σελασγους τι πολλοὺς κοὶς δὴν ἡσ 

ρώων ὀνόματί καλέσαντόῦ", οἱ ὕςόδον ἀπο 
ἐκένων πολλαὶ ὧν εὐνῶν ἐπώνυμα ταεπτοιή» 

κασι. κοὰ γοῦ τἰὼω λέσθον ποελασγίαν εἰρή, 
μασι, κοὰ; “Οἷς γ᾽ σῇ προίδὲ κίλιξιψ, ὅμερ Θ΄ 
ἐΐρυκε οὐ ὁμήρους πσελασγούς" 
ἱσπποθοθ- σ᾽ ἄγε φῦλα πελασγῶμ ἐγχεσὶ. 

μώρωμ, ̓ . ρ’ ᾿. 
"Τῶν οἱ λαβίοσαν δῥ᾽:ξώλακα νακετάάσκομ. 
τῷ γ᾽ ἐφύρῳ Ὄο᾽ αῤκαδίας, ναι τοφῦ 

λον το ἤρξῳν ἁσίοσος, φκσὶ γοὺρ, 
Ὑ ἔς δ ἐγγύοντο λυκάονΘ’ αὐτεβξοιο 
ὧν ποτε τίκτε πελασγός. 

ΑἰσύλΘ’ σ᾽ ἐκ τό πόβὶ μυκίώας αξγόυς 
φησὶν οὐ ἱκέτισιμ ἢ σϊαναοῖσι αἰ γγύΘ- αὐ ἣν» 
κοὰ τἰὼ ποελοπτοννπίον ὃ, τεελασγίαν φησὶν 
ἔφορΘ- ἀλαθίικε. νὸ δυοισπίστας σὺ οὐ αἦχε» 
λάῳ φησίν, ὅτι σϊαναὸς ὃ γ᾽ ϑυγατόμωψ στε’ 
“τὴρ ελθὼμ ἐς αγος., ὥκησφν ἰνάχου πόλιψ. 
“σελασγιώτας σ᾽ ὠνομασμϑύος “πρίν, σῖα 
γαοὺς καλεια)ῇ νόμου ἔθηκῳν. αὐτικλεισῖας δὲ 

“τρώγουυς φησὶν αὐτόν τὰ πόβι λήμνοψ κοὰ ἴμ 
ἔρον ἀτίσαε, τὸ σἱὴ πού ἣν ἀινὰϊς, νὴ μετὰ τυῤ 

ἰωδ τὸ ἄτυος εἰς ἰταλίαν συωρῥαε. νὴ οἱ 
ἀτθίσϊα συγγράψαντες, ἱοορᾶσι πτόρὶ ἣν πε 
λασγῶν, ὡς κὶ ἀδίωμσι γϑνομβύων 7 πσελα; 
σγῶν. σκ ὃ Ὁ πλανήτας εἶν νὼ δέκίω ὀρνέων 
ἀϑιφοιταῦ ἐφ δοῖτυχε τόπτους, τσελαργοὺς 
ἘΥ 7 ἀη ἀλωιῶς, φὶ ὃ τυ ἐπε άϑα 

κος ἦδ Ὁ μίγιςον Εἶν φησὶ τἰὼ τϑαλίαν ἀ 
λοαδης μέχρι ὠςείων δὲ ιιλίων που τὸ ποντὰ 
χοσίωμ «τξσϊίωψ. πλίξγος δὲ τό ἡμίους ἱλατο 
“τον Ὁ τεὸς Οϊς ὀρεσίψ. εἰς ἿΝ ὃν πίζας ἀκ λού 

νης 7 πλάσς ἣν ν᾽ σα δίων εἰσὶν. γὐτόσθῳν σὲ 
εἰς σαλδετόβας σ᾽ π «στάλιψ ἢ γύθονε εἰς πτο» 
“πλώνιομ»σ᾽ ὁ ἐκ σὲ στοπλωνίου εἰς κϑσσαν ἐγ 
γύς ὦ. οἱσὲχ φασὶ. πολύξιΘ’ σ᾽ οὐκ ἄναε 
«ὐὐ παυταςαν Χαὶ λέγφι ὐ ἣν σϊὰ δ λένα, 

“πόλις ὄξει, κοὰ λιμίω, καλοῦσι σὶ᾽ οἱ Ἑλλίω συ 

σελίμης λιμβῥα»νὺ πόλιν. ἡ μὼ ὃν πόλις οὐ 

μεγάλ. ὃ σὲ λιμὴν, μὲέγισύς τε κρὰ κάλλισος; 
ο᾽ αὐτο! πόδιέχωμπλέους λιμῆψας, ἐγχιξα, 
θές πάντας; οἷον αὖ γλύοιζ ὦ ὀρματηρίομ 9τὸ 

λαοκρατησ αὐδὴν αὐὐρώπων,"οσαύτης μὴν 
ϑαλάπας, πὐοὐπτομὴ χόνου, πόδικλείετῷ δ᾽ ὁ 
λιμίω ὄφεσιν ὑψηλοῖς, ἀφ᾽ ὧν τὰ πελάγκκα 

. Ὁ ἡδύς), νὼ " στερδ᾽ ὡψ, τὸ “ ἠιόνος ἑκατόβωθον 

πολὺ μόβος. μέταλλα ὃ λέῤς λδυκδ σε νὸ στοι 
κίλου γλαυκίζονῶς, τοσαῦτ᾽ ὄλ᾽ νὴ ταλικαῦ, 
σὰ μονολίύσς ἐκόδι δῦντα πλάκας κοὰ φἡλας, 

δ ΝΜ τνν 9. 
Βεχὸ υρρίτεν Ποάοησςε Βεϊαίρίςε, 

ΡΙετίῳ δ σεπτε5 Ἐρίγοτίςαβ ἀρρεϊδυοτε 
Ῥεϊαίσίςαβ, απ υδπιη!ας υἱφ ἐκτᾶτες. Η τον 
{πὶ ΠΟ Πουλίπιθι5 ροϊϊοτιοτε ρει πιυίτος 
Ῥεϊαίσος πᾶςσιιρᾶτεπ,,Ὁ {ΠΠ15 ἔγεααζεία σεπτ, 
{πα ίάετε υσςαίρ]λ. ἵΝ πὶ δύ ᾿ς ες ἀρρεί]λπε 
τε Βεἰϊλίσια, Εἰ παρ ίταπείδ5 Ττοδάεπι ΟΥ̓ οΐ 
Ρυ5,Πηπίτίπτοϑ Ρεϊαίσοβ παςυραι ΓΗ οπιεσιδς 
ἘσίΓΗἰρροιποιι ίσιιοβ ρεγτοῖα Ρ εἸλίσοϑ, 
Οἱ] εἰς πα έτᾶε !ςτὰ5 πἰπιίβ ποτε σίο Ρ45. 

Ερδοτο διτεπι δυποῦ ἱπίτίο ξαΐς Ηοον 
ἀυς, σεητ μᾶς εχ Δτοδαία οτίρίπεπι χης. 
(υἱ ἀἰπίπο ᾧ Εγεαοπε σπᾶτοβ ἐχείτίε αἱ, 
ααζ οἹ αι ΡΒ εἰαίσις ργσογολαίί, Α εἰςἢγ Πὰς δὰ, 
τε η ἐΔ πο ΠΠ5,.ππ|ς Γ)ηαία 5 Ξοτῦ σοόπας 
εχ Ατρίς Μίγεεπατγᾶ εχείτε ργοσίαίε. ΡεΪον 
Ροππείππι επί Βεἰαίσία ποςίταταπι ἔΠ|Πε, τε» 
{5 εἰ Έρμοτας. Ευτρίἀες ἐπ Ατομεῖαο 
Ταπαᾶ {Πᾶ Π] τ απίπαηϊασιίηῖα σεπίζοτεηι 
Ατρος υεηίεητῷ, [ΠΔεΒέ υτς ἐημαθίταῆς ςῦ, 
τιεπλοτδῖ, υᾧ Δητοὰ Κὶ εἰαίρί ποπιίπαΐεη- 
τατ, υὐ Γαπδί ἀεΠίπο ποζατοηξ, Ιεσὲ Ὡταοᾶ 
(ληχίε, Ἀπτίς! 4.5 χαοφ (τέϊρίυτη τεϊαιίτ, 
Ρτίπιος ἐο5 [-επηπῦ, πιρ τ ςοπα ας, εν 
ΓαπΊ ΠΟΠΠιΠ]5 εαπὶ Τ γτιθεπο Ατγ 5 ΠΙΙΟ, 
ἴῃ [τα] απὶ ςοπηίτς ἀππδαίψαίςε, Ἰτ οεγ αυοῳ; 
Ἀτείςαγᾶ (ςτίρτοτες ἀε Βεἰαίρ 5 τγδλάίάετε, ἃ- 
τ πί5 ἔα ε Ρεϊαίσοβ, σαί στπιέπἰξαγ δαίαπ, 
αυὸ ἔοτβ ποολγεῖ, ἤπς ἀν ΠΠπς εγγα σα! ςοπὶ 
πχεατᾶτ,ρτο Ρεἰαίριί Ρεἰαισί, («4 εὐ εἰςοηία 
ςατεηῖ δῦ Αἰπεπίεπῇδυ5. (ατετάπι ΤΗυςίς 
Ιοποίτιαίηξ πηαχίηι, ἃ Γνὰπὰ αἱῳ ΟΠ, ρεῖ 
Πέτα [4 4.πλΠ || 5 ἀπο ιι5 δύ συτησοητίς εἴς 
ἀίςείς, [ατἰτα ἀπ ρεγ πησιαπα πιίπιι5 ἀΐπιίάίο. 
Ε᾽ Τὰπα πετὸ ΡΙ͂ἃς υἱῖγα ἤα6. Ποςς εἴτε Βίπς 
Νγ οατειγαβ {τ Οἵ, . υτίιβ Πίπς Ροραὰ 
Ἰοηίᾶ (126.Ὁ ς τι Κ  ΡοριΠοπίο Δα οῆλπι 
ἔετανὲ Ὁ ( ς ς,αἱῇ Ὁ ς ἀΐςᾶς. Ροϊγδίις αετὸ πῦ 
οπγηΐα πλ]Π}ς σος Ο Χ Ἐ Χ ίηθαίς, Ηοτῦ 
πὰ συία ἐπὶ οἰ(45 δζ ροττι ἐπ, (ταί αι 
τετι 8( ροττᾶ δέ αγθεπησελίωώες, (4 εἰς Ιαπα ἂρ 
ΡΕ ΙΑ πα, ντθ5 αὐ επὶ μαι ἰλπὲ πιασηλ. Ν]4 
χίπγα5 πεγὸ δύ ρυ!ςΠειτίπιις ροῦτα5 οἰξ, πα» 
τοϑ ἐπίγὰ (6 ρούτι5 δπιρίεξξεηβ πιασησς ρτο- 
[απ αϊτατία ππηίπετίσβ. αἰασεὺὸ ας οπιπία χαΐ 
πιδγίϑ το πεᾶτ πιρ ετί, ἔς [ς Πετεῖ γρςερταςι;» 
10 τ Ιατὸ ρατὄτίς ρεϊασίτηιητος ρετδῆποσ, (εἰ 
{{Ξ πεγὸ πτστίθ. ροττιις ἐρίς εἰγουγης! ἀξ, χαΐ 
Ρτοίρεξιαπι!σσὲρ εἴ ασί ρταδεαπε, ἴναπι δ. 
ϑαγα πίδς, δύ πγᾶστιὰ Πτοτίβ ττγία 5 ρᾶτ5 σεῦ, 
πίταγ, Τἀπτὰ πετὸ ςαη αἱ δ υὰνῇ ἰαρία δ [ὲ 
εἰ {Ξίπλί Ἂς τα] 5 εἰο(δίο εἴ οὐ πηΐςο ίητευ 
βία ἴχο τἀδυϊα, ἀτῷ ςοἰυπιηα ρα θελητετ, 
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Ρἰἰκαινῖει, 

Ῥο Τ᾽ γά- 

φαάια ΠῚ 
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εἰἴαα ἀπ ἢ ς 

ἀϊς ἐχιαῖς 



χιδ 

Νι ἱπῃρσαία Κι σπνάηδς οσἰαἰτατίΒ ορετα, αὐδί 
αι τε! σαν απΊ, Πα Χίπια ἐχ ρᾶστε ἢ 5 ἐχ ἴο 
εἰ ἐορίαπι πα εᾶτ, ἵΝΑπι σπὶ πιατί τιςίπα [πὶ 
σαπῖραι οι ίο, οἰ εἸαρίάε5 ἐπε ησπεαΐ, 5 
ὁ ρείασο δαεμεπάος 1 δε ἐχείρίς Α εαἰ 
βοή 5 χιοφ πιατοτίαπι, λα αοατία (οἰ ςοτ αἵτε» 
εἴα, δ ρίοςετα, Εαςία αδαπάξ πρρεαίταῖ, 
΄υδπὶ ςοπίοί πηι ἐπησπηρ. Πυυίας ἀεἀυείτ, 
Ἰῆῖεν {τη δέ Β (85, αστα τγαοϊα εἴτ, ααος 
Τααυίοίς αὐφ Γἰσυτίς τεγπγίπο, Ι ετίς (ςτίρτο 
τε υ ίπης, Ρίία αὖ 75 «οη ἀίτα απε Ρ Δ ηί 5; 
αυΐ ἐ Βεϊοροππείο εὐ ᾿Νείζοτε αὐ πευίυ5 Πί 
ὑπὶ πη]! ἰτατιητς, Εἰ ἐπα σαητεδ ἀυτεΕΠὶ ΕἸΤΟΤΕ 
ἀϊβεδιί,ΐ φυίάεηι ΜΙ εϊα ροπίυπ,α! ἢ ἀεγοΡί 
(λπυτα τεππείιπεαρστσαι, από ΒΥ] πο ατί, 
ὮαοϑΚ αἰτξίητες απληε85 [πί ππῖ. η ἱρίοτιμπι 
«οηρτείδίοηςε Ἄτηί (οἰ ίςει αἵ Α εἰατίδ: απο 
εὐπὶ αἰτεῖ ἐχ Δυτειίο πτυΐτας ἀ εἰ ίτατο ΠΟ τὰ, 
τπεπίητεσει, (ο( τε ατίατη ἀἰυί{π|5:3]{π8 ἐχ ἃ - 
Ρεπηίπο. Οσῆπεπείρ ασίεπι {115 τπὰπὶ ἐπ ΑἹ 
ποιπι,αἀεὸ πταίπο τοἰ Παπτυγ αἰτία ἱπιρ εία, 
υἱἵ σαί ἐπ απ Ρουαπιτίρί5 ἐχίφηΐ, ἡ πίςς ηίρίς 
«εἴε (εἴς πεηποδηῖ, το ἢς, υἱ ἐπιατί δ ποῖ Κ 
πιειί!5 παυιίσατί βυπιίπίριι5 πεςοατίο πό ροῦ 
ἔπε, ϑραςίππι δυίεηι αὐπειία Πασίριίοηίς 
{ϊλ4. εἰς εἰτείτεν πὶ  . Τιδάίτυπι εἶ ἰῃ ἈΡυ 5, 
«απὶ ρτίπιᾶ Πΐ αὐππε5 ἐπιοητίδιιβ ἔευτί σσσρε- 
τυητλίῷ ΑὉ ἱπαίσεηίς πειίτος, πε ίῃ ὑπ ςοη 
ἢαοητοβ ἄρτοβ ἀεηγείσεγοης, ροΙ Πςίτος εἴα 
τεσίοπξ αὐίηίπιὸ ἀεπηιειίαγοβ, ΠΦετηζ ἰοτταί, 
ίς. Οἰυίτα5 ααιοπιίρία ἔσο κ φαοπάδηι πε 
αἱἀείυτπεῳ Βοςτεπιροτε πε ίρῃ ο Π]5,αυτ 
οδίουτα εἰς, ρεορίεν ἔγυσαμι ςορίαπι, ἀχουῖ 
ορετα, πδιιαΐοιη πγατετία, Πα Ρτίίςί5 ἀπ η15 δά 
ταδτίτίπια πτεσατυν ἀςεπιίπα. Ἐτεηίπιίητεῦ 
Ἑτιαίςος δε 11 οἱοτία ἐχςε!]εραησ. ἐγεταραης 
ἐο5ἐπιρτοδί υἱςίπί σατο. ἰλτεγ (τηρεῖ πὶ 
δατεητεβ, Νπης πειὸ Ρ115 ἰη ς4 Πςαπαίς ὁ 
τὰ ἀοπηίθι5, αΠΑταπιζ πιασηίβςεητβ ςοη 
{υπλίτας, χαί, τεσίο τίτα Β εγίδτιτη ἀρ ραῖδη- 
ταν, Μ᾽ οἱ ατοιγδηιβ ἀσεῖ πλατί ΔΙ Πππίταν, ΠΟ ς δι 
τειη πτοο σε! Πςαίιπι εἰς ορρίάπηι. ἱπ ρτο- 
ἐαπμάδτα ες ΠΙ Πἐπλί5 δύ ρύσεςερ5 ππαίσις (ΟἹ 
{ϊς εχιαῖ, ουΐυϑ ίπ πειτίςε ρ᾽απίείεβ. εἰς, ἐπ 
[νας Πιαίρ5 πὸ αὐδί5 πιοσηίδ, αὐ πὶ 
Παάίοταπι κ ν αἰσεηῇι εἰ εχ δαί τυρο5 το - 
ταατάπα αἴηις ἐς {5 εἴς, Εἰς ἐ Τγιτμε. 
πίβ ῥ᾽ εγίχψαε ςοηΠίζεγαης,, ὃ εχ ρῥτοίςγρείϑ 
ἃ 5.114, χαί φυάτιοῦ απ ταπι σοπρ!εητε5 οὐ 
ἀίΐπεβ, δίεπηίο ρεῖ οί 4 οπ ἐπὶ ρτείςι, [δ π- 
ἄεπι ρεῖ ἱπάςία5 ἀϊςεάεητεβ.] οσιιπ, {Πι|πῚ 
τεϊχααείαπε, Αὲ Ρορυϊοπίσπι ἐπ {0 ]{π|ΐ 
ἰοςαίμπι, ριοπιοηίοιίο ῃ πιᾶτε ρίβίυρῖο, 

ΦΥΒΑΒΟΝΙΚ ΠΕ ΟΟΔΆΑΡΗ. 
ὥςτε τὰ πλᾶσα ἥεκ προπῶν δ γών δ᾽ οὐ 
σῇ ῥώμη, κοὰ τιχῖς ἄλλαις πόλεσιμ, οὐτό ον 
ἔχειν τἰὼ χορυγίαν. κοὶ γῈᾺ σδὺιξάγωγός ὄξιῳ 
ἀλίθΘ» δὴν μετάλλων, ὐδῤκειμύων φὶ θπ- 

λάδηες πλησίομ ἐκ ὃ φὶ ϑαλάἥας οχσεχομξ 
νου τὸ τιξοισῖ- τίὼ κομισίω͵ τὸ στίὼ ξυλέι 

αν τίὼ εἰς τὰς οἰκοσυμὰς,σελμά δ δυύυτά, 
τὴν, νὁ δύμκκεσοίδν, ἡ τυῤῥίωίᾳ χοραιγὰ τίὼ 
“λειείω πῷ ποταμῷ, κατάγουσαιν ἐκ ΣΝ ὃς 
ρῶν δύθὺς. μεταξὺ σὲ λοις γὺ πίσης, ὃ μιζα 
κρης ὄξῃ χωρίον, ᾧ πόδαζι φὶ τυῤῥ[ιυίας, κοὶς 
φλλιγυςικῆς κιχοίωτι δὴ συγγραφέωψ πολ 
λοὶ ἡ ἢ πίζα, καισίεα δ δὴ ον τῇ πσελοστον- 
νήσῳ πσειστι "οἷ μετὰ ν ἐφορίθ)- ἀϑὲὶ ἔλιου τρᾳ 
πόύσαντου ἡ ] ὧν αὐώπλοωυ ὃν «πλανήθη- 
σαν οἱ μὰν, εἰς Ὁ μεταπτόντπιομ, οἵ στ εἰς τἰὼ 
πσειστάτιμ, ἅσεαν-τσϊ» πύλιοι καλούμϑνοι. σῖν 
οἷν ἢ ποτε μῶν ζῷτῷ μεταξὺ κατ᾽ αὐτῷ τίὼ 
συμξολίω, αὖνα νι, τὸ αἴσαρίθ’. ὧν ὃ μὰ δ 
ἀῤῥατίσ φόρετῇ πολὺς, οὐχὶ πᾶς, ἀλλὰ βιχᾷ 
αιδδεὶς ὃ σ᾽ ἐκ δὴν ἀποννίνων ὀρῶνισυμτε» 
οὐντόϊ σΐ εἰς οὗ ῥέιθρομ. μετεωρίζοσιν ἀλλή 
λούς ταῖς εὐτιπκοστύαις ἀϑὲὶ σο(οῦ πομ,ὥς τε τ 
ἀδὲ δὴν πιόνων ἐτῶτας ἀμφοτόμων, μεσ ἐτε 
ρον ὑστὸ θα τόδε κα θορᾷ )). ὥς τ᾽ αὐάγκ σίυσ' 
ανάῴπλωτα ἐκ ϑαλά ας ἄναε, στίσἝοι σ᾽ εἰ» 

σὶ τὸ αὐάπλου, πόδὶ κ᾿. μυθδύσσι σΐ ὅτι τπτρῶ 
σορμτκὴν ρῶν κατεφόβοντο οἱ στοταμοὶ οὖσ 
σοι, κωλυόμδνοι σσὸ Ἵ ἀϑιχωρίων μὴ συμπε 
σύνποϊ' ἐς γ᾽ κατακλύζοιον τί χώραν, τσ 
οἰδϑαι μη καπακλύσεμψ, Εἰ φυλάξαι τίὼ πῇ 
σιν. δυκᾷ σ᾽ ἡ πόλις δυτυχῆσαέ ποτε, ποὺς 
νωῦ οὐκ ἀσδυξξ, διά τε ὄδυκαρπίαν͵ Εἰ τὰ λὲν 
βυργία, νὼ τίὼ ὑλίω πἰὼ ναυπηγήσιμομ, κε 
εϑὸ “παλαιὸν ἐλρῶνῶ στὸς «ὧν ἡξ] ϑάλα αν ' 
κινδεμύσς. τὸ γοῦρ μαχιμώτοβοι πυῤῥίωῶν ὗν 
πῆρξαν, οὶ δώξιυαν αὐοδὺ οἱ λίγυ δι, στον 
νηροὶ γειτοσι πλόυραὺ ὄντες. ναῦ ὃ“ πλίομ 
εἰς σὰς οἰκοσυμες αὐαλίσπκετῷ τὰς φὺ ῥώμην 

καὶ ταῖς ἐπαύλεσι βασιλεία κατασκδιυαζο 
μλύων πτόρσιπί. ἣν δὲ οὐ λα τεῤῥαύων, ἡ μλν 
χώρα κκλύζετοι πῇ ϑαλάκ. τὸ δὲ πίσμα οὖ 
φάραγγι βαβέᾳ. λόᾳ.. δὴν ὑψηλὸς πτόβι 
κρημν(θ" τούτη, τ πορυφίω ἐπίπεσὺς» ἐφ᾽ 
ἡ Ἰαούποιι “5 τέχος φὶ πόλεως οἱ ἐτο αὐν 
“Ὦ αὐαξασὶς, τορυτεκαίσεκᾳ «ἀ δέων ὄδιυ ἀὰ 
φὶ βάσεως, ξξα πὰ (ὦ τὸ χαλεπὴ οὐ τοῦθ 
σιωΐςξεσαν χινὲς δὴ) πυρῥ μῶν Εἰ ἣν πῶγε 
γραμμδύων Ὀὸ σύλλα. πλφρώζαντες ὃ τίς 
ταρα τάγμαϊα ρατείας, διετῆ χόνον ἐπολε. 
ορκηθκίων, εἰθ᾽ κασύασον δι σδεχώρασον πὶ 
“όπου. ὃ δὲ ποπλώνιον ἐπα ἄκρας ὑψηλῆς, 

ἱφρυτοαι, κατεῤῥωγύας ἐς τέὼ ϑάλαοσαν, 
κοὐ 



ἘΠῚ Β΄ Ἐν π' 
κοὰ χεῤῥονησιζούσιις, πολιορκίαν κοὰ αὐνρ σε 

δε γμϑύου στόρὶ «δῦ αὐτὸν κοκροὺς, Ὁ μδΡ οαὺ 
στολίχνιον ποκῦ ὁδαμόν ὅξι » πλ΄ιὦ ἣν ἱδῥῶν, 

κοὰ τὴν κατοικιῶν ὀλίγων . τὸ σ᾽ «τ σίνειον οἷ, 

κᾶται βέλτιον, πῶς τῇ ῥίζμ τό ὄρους λιμὲ, 
νιον ἔχου κοὶὶ νεωσήκους. δ} κοὶι δὐκὰ μοι μό 
νὰ ἣν τυῤῥίωίσίων δ᾽ σπταλαεῶν αὕτη πτό- 
λεωμ, ἔπο᾿ αὐτὴ τῇ ϑαλάῆκἱδ)ουϑαι. αἴτι- 
ομ σῖ᾽ ὄτῃγ Ὁ “' χώρας ἀλίμᾶνομ. διόπτόρ τσαν 
σάσπασιψ ἰφ δυγου οἱ κτίςικι τἰὼ ϑέλα αν; 
ἢ πϑεβαλλοντὸ ὀῥύματα τεὸς αὐτοῖς, ὥςτε 
μὴ λάφυρον φηριμου ἐκκεί τι γοῖς ἀὐιπλδύ- 
στίσιν. ἐσ: δὲ κοὰ ϑωυσσποπτεῖον στο τῇ ας 
κρᾳ. κα ποησύετοι σῇ ἀτὸ Φὶ πόλεως πόῤ᾽ 
ῥωύῳν (δὼ ( μόλις ἡ σαροϊων. ἐγγυτόβω δ᾽ 
Π νον’, ἕ πως δέεχουστε φὶ σαρσῦν(Θ- σὰ 

δέους. πολὺ σὲ μᾶλλου τούτωψ, ἡ αἰϑαλία 
“πῶσιχεςόδᾳ τὴ ἡπείρῳ ὄλην ὅσομ τ διεχον 
στε σχόίους, ὅσους κοὰ φὶ ἀύρνου διέχει. οἰρὶσ 
σου σΐ ἀφετήριον δ τὸ χωρίον ὄδμ ἀδὶ 
σὰς τρεῖς τὰς λεχθέσας νήσους. ἐἰσυμον σὲ 

κοὶ ταύτας μές, αὐ αξαντοῖν ἀδὲ Φ σπτοπλώ 
νιον» κρὰ αἰ ταλλέ τινα οὐ τῇ χώρᾳ ἐκλελειᾳ 
ἐϑύα. ἀδυμὰν δὲ κρὰ «δὺ δῥγαζομδύους “ὃν 
σίσϊκρου “μὲ φὶ αἰϑαλίας κομιζομᾶνομ. οὐ 
γα διιύᾳτοι συλλιπαίνεϑαι καμινόυόμε» 

γΘ- οὐ τῇ νάσῳ » κομίζεται σ᾽ δὺϑὺς ἐκ τῶν 

μετάλλωμ εἰς τἰὼ ἡπσείρον. ὦνο σὲ σία στον 
οασυξον ἁνῆσ- ἔχει » κοὰ Ὁ πὰ ὀρύγματα 

αὐαπλεροῦ ὃνα στάλιρ Ὅ όνῳ χὰ μεταλ- 

λσυβούπι, καϑιάττόρ ἐὺ πλαταμῶνας φα’ 
σὶ αἷὸ ον ῥόσϊῳ» κοὰ τί οὐ στάρω τΐτραν 

“ἰὼ μαρμάροψ, κοὶὰ τ ο᾽ ἐνσϑῖς ἅλας, οὕς 

φασὶ (λέταρχθ’ . οὐτ᾽ σαὺ ὁδατοῦδφνας 
ὀρθῶς ὃ φήστες μὴ καϑορᾷ ὅντα μάτε τίὼ ἐύρ 

νον ἐκ Φφι ἠπείρου» μήτε τίν σαρσῦναᾳ, οὔτ᾽ 
ατεμίσίωρ Θ΄ οὅ φήσας γὺ χιλίοις εἰναι κοὶς 
σἤχκοσίοις σχότοις τοιλαγίας ἀμφοτόβας, 
κοὰ γοιῦ εἰ τισιν» ἡμῖν χ οὐκ οἷ σαῆρξαν 

ὁρατοὶ οἷ ὑδὲ ποτοῦτον,, ἐφ᾽ ὅσον σκφεῖς ἕσ 
ὠρβῶντο, κοὰ μέλισα ἡ ἀνρν)", ἔσι σὲ κα΄ 
σὰ τίὼ αἰϑαλίαν λιμίω αῤγῶθ- ἀξ Φὶ αῤ' 
γοῦς, ὡς φασὶν. ἐκέσε γαῦ πλόύσαε, τίὼ 
Φὶ κίρκης οὐαισῖψ,, ζει τοιαῦτα τον ἰάσονα τῆς 
μισϊεία ς ἐθελούσης ἰσϊᾷυ τὼ ϑεαὺ.. κρὰ σῖᾳη 
κοὰ ἀ δὲν ἀφολεγγισμάῴτωμ σταγρύτων, ἃ 

ἐποίοαυ οἱ αγοναῦ τοι σἤχ μῆζειν ἔτι, κοὰ 
γωῦ οἵᾳ πτοικίλους τὰς ἀδὲ φὶ ἡΐον Θ- ψάφες. 
αἱ δὲ τοιαῦτοχι μυϑοπτοιΐαε. τεκμήρια τῶρμ 

λεγουθύων ὑφ᾽ ἡμῶμ εἰσιμ, ὅτι οὐ πταὐ ταῦ, 

ἐμμρίθ' αὐτος ἐπλαπ]γν" ἀλλ᾽ ἀκούων ϑρυλ’ 
ιλουμβύων δὴ» Ῥιούτωμ πολλῶν, αὐτὸς στῶν 
σεπήθει μήρκη σχοημάτωυ κρὰ ἐκτοπισμῶμι 

ον ΓΈ σις 

δ «Ποιτοπεῖϊ είοπι μαδές, {ἀπ πὶ ἐστ ρον 
τίδιι5 δύ ἱρίᾳ οδἀοπεπι οςίρίςπς, ορ ρίδι:- 
Τυπὖὸ ἱρίαπι τουτὶ, ργατεῖ (Δ ογα8 ὁ 65 ἀοἴεε» 
τα π7, δ ἀοπιοϑ πιοαίςα5. Ν᾽ ἐγ πὶ πάπας ἱρα 
{ἀπὸ {τεηπεπτίοτεβ μα εςίηοοίδβ, δα ἐρίι8 
πιοητί5 τα ἀίσεηι ἐχίσαιπι ροταπι Πα ὅς, δέ 
παιιίσίοτε ἀουηίς Πα. (διιο είγοα (Οἷα ἢ ςο Γμα 
(ςἰ5 ἐχ αὐθίδιι5, απτίαιπτα5 δα πᾶτε ἱππάατα 

τα ἢ τί ετυτ. Οὐΐεϑ γαῖ σαπία ἐς, σαία τγα 5 
τεσίοηίβ Εεἰὰ5 ἱπιροττποίας εἰ. ἐπὶ οὗ τοπ 
ςοπηϊτοιεβ υὐίαπὶ πγατίτίπγας ΓασίταθαπῖοΣ 
ταβ, ε΄ απτς {25 τατα ἰαείε απ ργορυσηδςιι- 
ΙΔ, πε {1 ἱπεμεία τίθιι5 Ὀτξεάο πᾶ παύου ἐπ 
Ρτοπιρτα ίαςοίεπσ, ἐχααίς Ὁ ἢ]! οτιιπι Πεγεητς 
8 πεττίςς ἡιος ΤΊ Πγύπο ἀῃηποταπτί (ρε-, μυσμπα 
εὐ] εἴς, Εχ αυτδε δατεπι ργῶ τα], ἀργὸ τἀ ΠῚ Θἢ ον, ἐμ Π ρῆ 
ϑαγαίηία ςεγηίζ: ργορίας πετὸ ΟοΥίίςα,, ατ18ὲ πὸς ΡΙίςες 
ἃ ϑαναϊίηπία τ (144, ἀθ οε: Πττογίῳ ργορίη, οο) μαηιίῇ 

΄αυίογ εἰς ΔΑ ει ἢ αἱ ία, σὰς τγεςξτίβ αδ ει Πα ή5. "πε ἀμ 
αυδηταπὶ ετίαπι {{{{ἀτ ἃ (ὐοτίίςα. ΕΠ ς αὐτοπὶ εἰρρ ἀπο 5 
«πιο (ςίπγιι5 Δ (Ο] τε τπὶ ἰῃ πηᾶτ δ, 1Ὲ ΓΕΒ. γεπεογι ει 
ἵατῃ αἰ ἐπίπ45.0 οτ15 εἰξ, Ε]45 δύ ἱρῇ οἱαῖνν Ἂν. θορρ. 
πλι5,οαπὶ θοριυΠοπίϊπι ςσοπίςεπα εις πιι5 πα Ἐφ» 
αἱσατασί, αθὲ Ποπ Πα 145 δάμις εἤοίςέο πο τα 
ἴζατε ρετίρεχίπιιβ. Πετιιπι αι Ὁ [δ ογασέ τέ 
αίπιαβ, Πο ἃ εχ ἰρία ἀεπε ἢ εθατιιν Α εἰ πα Πὰ- 
Πα α {{ πΠ εἴας ἐπα ἰοτπαςίδιιβ σοπεοαυα, 
ταῦ, η πγαί᾽λπη ςοπιρίπαοί πο ροτεῖξ, Μοχίν, 
σίταγ Ὁ ΕΟ Τοτίδιι5 ἀεἴειταν πη ςοπείποπν 
τεπι. ΕΙος ααὐπηίταϊίοης ἀΐσπιπι Πα εῖ  πίαϊα, 
αὐ χμαυίϊα ἐΠοἰβίοπίδιυ5]οςα, τεπιρουθας 
Ὑυσγ18 γορί ετὰ σεγπαηζατ. δίσαι ἐς ποσί ΡΙᾺ 
τδπγοηίδιι5, δ ἐς Ιατί ἱπίμ! ας πταύγσους ῥιοαί 
τιιπ εἴξ. [4επὶἀρια [Π 405 4ε ία! ε ΟἸτατεθιις 
ΑἰΤεγίτ, ΝΟ εγρὸ τες αἰχίς Εγατοεηες, 
ἐςοητίηεπες πε (ὐοτ[ςᾶπι, πε ϑἈγαϊπίαπ 
ςετηί ροῆςε ἌΡΝ ες Αὐτεπνίουας, ]αΐ εα5 
σέίη ρείασο,ατγαπης πη] ς ἂς ἀαςεπία ἀρ εῖ!ε 
[τλαία παυίτ. Διο πίδαι {{ χαίδιι5 α]ἢ5,πεὲ πὸ 
Ρίς (Ἀπέ(ρεςαἰε!ε5 ἐχτίγ ἤξης, αι τὰπι ρτος 
ςα} αδεεητ, υτ πη ςενπετγεηῖ, δ ρτείος 
τίπι (ὐοτίίςα, Εχτας αὔτίπ Α εἰ ἢ ΑἹ τα ροστιιβ Ὁ 
πιίης ἄτσοιι, Ὁ ἄτρο παὺί ἐξ αι, πτρεγῃέ 
Ῥεητ ἵΝαπι ςα ΝΜίεάε Οἰτοεη ιπΐογς ἐσποιρί 
(ετ, Ἰλίοπ ἐπὶ {{ΠΠ|π|86 ἀο πγίς ἃ αυστίταςε ξετᾶς. 
Ρεγπιαπεῖς δάας ετίαπη σιαί ἃ πιίαυτίαταιπα 
ΔὈταίατ πτίετατεβ, ας Ατσοηδιτς ἔξοεγᾶε, 
δ ίπ απὰπὶ ςοπηρα(ἐΐ σα ςα{ (πητ ἐπ τέρα. Εἶτα 
ἰα[πτοάί αετὸ Δθυϊαπιεπτοτῦ Βίοπεβ εοτ 
αυᾷ ἃ ποδίς παυγδητυτ ἰη ἀἰςία πτητιας ΗΠ οτπα 
τὰ ἱρίς ποτ οπηπία ρεσ (ε Πηχεγίτι(ς αὶ ςατη τὰ 
Παπτ αι! σάῖος γα πλογε8 διιά νεῖ, 5 Ιοπ σας αὐ 
ἀέρας αἰ αητίᾳ5, Ιοςοχαμ ας ἀἰστεῆίιοπες. 

(ίςως 



26 Ἐ' ΝΑ ΒΒ ΟΝ 

Ποῦ ΨΊγ σιν ἴῃ Οἐδπιιπι ἐχίε ἔεςίτ, πη | 
τοῦ ὃ ἰαίοποπ σαπὶ μαίς δ {ΠΠ| ππἸποτοβ ορυςε- 
πειίητ ποίας δ Μεθ εῖδο, )ς Α εἰ Πα]ία χυία 
τἀ πτ αἀἰχοτίπι, Οοτςα πεγόναᾷ (τες γεν 
ΠαπιἈρΡΕΙΙᾶτ, πα! ἐσ ηὲ ςοΠ τατ,αίρετα, δ ΡΙα 
τίηγίδ ίη ρατδ 115 ργουίι8 ἱπαςοίς δ 115. 4 εὖ 
τ πί εἰ πιοηῖεβ παδίταπι, εχ [Δτγοςίπη8 αἱ 
κτατὶ ἀεσεηζεβ, πρεζεπείρίαϑ ἱπιπημαπίτατε Βε- 
ἴυα5.(ὐττπὶ ἐγρὸ ᾿ἐ οπιδηΐ ἐπηρετατουύεβ ἱπ εῸ 5 
ἐγγαδπτ, ἱρίογαπιῷ ςαἴξε]|2 ἱγγαπιραῃς., πιὰ- 
σπαπ (εὐπουιπι σέέσεπισαρτῦ Δ πε Πδηΐ, 
Ἑέοπις ςείπετε οἱ Ππ1π] οε αγίγατί, αυᾶπη ἀοτα 
{{ἰ5 υἱάσαταν εἢσίε5, συάπιῷ Ῥε[ίατιπι ἀρ’ 
ρατεαῖ αἰ τίτας, ἔα οίεδ τταςα]εητοι. Δ πε ἐπίπη 
ταἰταπι τοΪείασε ποη ρουπι; αὐτρεγίοςοταί, 

᾿8ηῖ, δ ἰσπαιίαπι πη εηίατί ἀοπιίπος σοητε, 
ταης. [τας [Πἰσεῖ ρτὸ εἰ5 ραυ!υα απ ἐχροπδηΐ 
Ῥιεςῆ, ἀπτεπ Ροσπίτεπτιία τογαπεηταν, ΕΑ ίς 
τΑὈ Πα ταπλεη ποηπι 14 {πῆς εουιπι σαίξε![α. 
ΒΙείηί, αγαχ, Ἐπίςοηία, ναραπεβ. [τοςον 
τσ ζερίογεϑβ ἰηίαϊα Πυπί5 ἰοη στ 4ίπεπι αἴ 
{εταπιί ἡ] ατία σετιπι, δ τ, ΣΧ εἴς, [ατἰτα 41. 
τὐΔίπετη ττογὸ 1, ΧΚ  ϑαγαίηία δαζεπὶ ] οησί, 
τυάο ς ς δί αἰσίητί, [χτίταο ΣΧ ΟΝ 111, δεσαπ- 
ἄστη 41105 αὐ ίτ5 (ὐοτίςε οἰγοίτετ τγία τ] ς 
114 δύ ς ς {ἰ14.. ϑατάϊῃία αατειη ιαίπου πη], 
[4 εἴς Εΐυ5 ρατ5 ποη πιο ἡ(ςὰ εἰξ αίροετα, πιίηί 
πτείρ τη 114. άσηα συ Ρδτ5 ἀρτῦ Πα, 
δειτγεθα5 οπτηίδιι5 ε!ςαπλν»ρτεοίρας (τἰείςο. 
ῬΙεταίς ετίαπι αὐ ε5 σοητείπεῖ,εχ χαίδθιι5 αἱ, 
σηίοτεβ ἐπης (ὐδγ 815 δ δι Πςἢ{.} οςογῖ απο - 
4πε αἰτία πα]! σητα5 σα πὶ οἰοίξας, Ιη[ἀ» 
ἴα εηίπι «εἰξίιο ἐεπηρογε πιούδοία εἰς ἐπ ἰοςί5 
τηαχίηιὲ [οσοι πα 5,8. σαοά Παςίρία πισιαπί 
ρορυϊδηίαγ ίηςοῖς, δ αι 4επὶἐτεσπξτγεῖ, χαί 
Τίδεεβῦεβ ποςαηταῦ, σὲ Δητεα οἱ ςίς 5 ποηγίς 
Ὡλγοηταν, ΝΜ] επτοτίος ἐπίῃ ρύὸ “τττπὶ εἴ, [ο]α 
{πὶ Ρ]εγοί δα Δαςεητει ΕΠ] οΥς 15 ΠΙίο 5 ππς 
ΔρρΡΙ σας, δ ςυπὶ ἑηία]α: ἀοςο] 5 Βαγθατίβ 
ςομλδίταῖδε, σαί πατίοπε Τα πίςί εγαησ. Ροσηΐ 
ροῆηιοάιιπ ἐ Ὁδιτῃαρσίης ἀεἰατί, ἱπηρετίαπι 
οδτίπεγπητ οαπιβ ἤ5 Δἀπιεγίπηι ᾿α οαηαποβ 
δεῖ σογεραηζ, Ἐ]Π15 δαζειη ἀο] εἰί5, τευ οὐ 
πίαπι ροτίτί (χπε Ε ουημδηί Μοπιαποπῖ ποτὸ 
αυατογηί ππε ροριΠίν Τατατί,, δοίδίπατί, θα- 
ἰατί, Διςοπίτεβ, ρε! απ οαδί ἐπ Ππδδίτατ Νεφ 5 
φτί συίρρίᾷ μα ξείεςηγίπατή : δ σας Παρί, 
ταπλςξη ἐσπίτεν (ευτηΐ, ας αἰίοβ ἀσσατατὲ ςο- 
[εητε5 (ρο ἄς, ραττίπι πάἀσεηδ5, ραττίπι Γᾶ5 
φααοτα παυίρι5 ἱπιλεηζεβ, ρτοίεττίπι Ρίσ 
(λῃο5. ΜΠ (κί εὸ ρεαίοσεβ συσάαπι σο ΡΒ εητῖ, 
Δ[α [ε(δί οπγίτειιπε», εαπὶ ρε ΠΠεπείδιιβ ἐπ [ος 
«ἰδ ἐχειοί( αἰδίἀυς παιτίτε πιίηίπέ ςσάιςδῖ, 

ΞΕ ΟΟΠΟΒΑ͂ΡΗ. 

κοὰ καϑάστόρ τὸν ὀσϊυοσὶα εἰς τὸν ὠκεανὸμ 
δξέβθαλε, παραπλησίως κρὰ τὸν ἰάσονα, γι’ 
νομθνψης κρὰ Ῥύτῳ πλάνης τινὸς κἀκείνῳ κῷ 

ϑαπόβ, κοὰ μβνελάῳ. πόδὶ μὴν οωὖ φὶ αἰϑαν 
λίας τοσαῦτα, ἡ δὲ κῦρνιΘ' ,πδὸ ἣν ῥωμαΐ» 
ὧν καλέ τοί πορσικα . οἰκέτοι οὲ φαύλως 
σραχέϊα τε οὐστε, κοὰς ποῖς σπλείσοις ἱκόῤεσε 
σ᾽ ύσέατ᾽’, τελέως ὥςτε τοὺς κατέχοντας 
πὰ ὄρη, κοὰ ἀ λιφπριῶμ ζῶντας, ἀγριωτί, 
ρους ἄνα ϑερίων, ὁπόταν γραῦ ϑρμησῶώσιμ 
οἱ δἥν ῥωμαέωψν «ρατεγοὶ, οὶ περ ασεσόν τοι: 
“οἷς ὀδύμασι,, σπτολὺ τελλΉΘ’ Ἑλωσι τῶν αὐ» 
οβραπτόσϊωμ, δραῦ ὄξιμ οὐ πῇ ῥώμη, κοὰ ϑαυμεᾷ 
ζενύσου ἐμφαίνωτοιι τὸ ϑαρχώσίισιν ρὲ τ βὸ 
σκηματῶσϊ σῦν οὐ αὐτοῖς, αὶ γὰρ οὐχ “πομΐ 
νουσὶ (ἰιῶ, ἃ ζῶντοιν ἀσταθείᾳ,, κοὰ αὐακῶδασ. 
σίᾳ «ὧν ὠναστεμθύους ἁθντγοίξουσιυ, ὥςτε καξ 
“τόρ ἢ τυχὸν καταξαλλουσιμ τσσὲρ αὐτῶμ, 
ὅμως μεταμδύειν. ς: οἵ ὅμως οἰκήσιμά τινα 
μόβα,κοὰ σπτολίσματα που βλαησίνωρν ἦς, κρὰ 
χαραξκοὰ γϑικονίαε, κοὰ οὐάπανδυ", μῆκθ: 
σὲ φλνλίου φεσὶν ὃχωρογράφθ: μίλια 6 ξ΄» 
“λα τθ- σὲ δ. σαρσῦν- σὲ μῆκ Θ: δ κ πλά 

1Θ΄ σὲ τε, κατ᾽ ἄλλους δὲ κύρνον μὴν στδρίο 
μετρ», πόδι χιλίους λέγωτοιι κοῖς σίχτον 

σίους, Ξχόίους. φὶ σὲ σαρόῦνΘ’ κρὰ τεηρασ 
κιδιιλίους.. σι σὲ αὐφὶ Ὁ» πολυμόδθ- τρα 
χὺ  κοὰ οὐκ εἰρίμμαίον, πτολὺ σὲ κοὰ χώραν 
ἔχου δυσϊαέμονα “Ἡἷς τοᾶσι σίτω σὲ κοὰ οἴχ- 
φόβόντως. πόλεις σ᾽ εἰσὶ μὴν πλέιους, ἐξιόν 
λογόι δὲ Καῤβαλις,κοὰ σουλχοὶ, πῇ σί᾽ ἀρετῇ 
δὴ πόπωμ αὐπιτάοσυτοιί τις Κοὶ μοχθηοίς, 
νοσδῥᾳὶ ἡ νῆσος “τό ϑόβους,κοὰ μάλισα οὐ “οἷς 
ΙΝ - , Ἄν Σ -» . 
δύκαρπουσι χωρίοις τὰ σ᾽ αὐ τι τοιῦ τις, κοῖς 

σπορθέτοιι συωεχὼς σσο πῶν ὀρείων, οἵ ἰκα- 
λοι ποῖ οχγηθρεις ἱολαεῖς πρότόδομ νον» 
μαζόμδινοι. λὲγωτοι γαὺ ἰόλαδ- ἄγων τινὲς 
ἣν παίσϊων πὸ ἡρακλίους ἐλθέ σί δυρο,κοὺς 
συνοικῆσαι Οἷς πίἰὼ νῆσον ἔχουσι βαρβάροις, 
τυῤῥίωοὶ σΐ ἤσαν. ὕτόδον δὲ φοίνικσῖν κατε, 
κράτησαν οἷ ἐκ ἐαρχπσδν(". κοὰ μετὰ τοῦ 
σῶν ῥωμᾶζοις ἐπολέμσαν, καπαλνθφντωμ σὲ 
Ἐκέινωμ στανθ᾽ «ὕυσὸ ῥωμαίοις ὑπῆρξε. τίτο 
ταρα σ᾽ ὅδι ἣν ὀρείνων ἐθναγταράτριν(δοσιν 
σοι. βαλαροὶ,ἀκονιτδῖν» ον «σηλαίοις οἱ κοῦ 
σόν εἰ καὶ τινα γίιὦ ἔχουσι ασόρεμον, οὐδ ταῦ 
τίω ἁδιμελῶς αἀσέϊοοντες, ἀλλα τὰς 7 ὄῤγα 
ζομβψων καθαρπτοίζοντός:. ὧδ μδρ δὴν αὐπόσ᾿ 
θι, ἄξο σὺ ἀϑιπλέον, τοῖς ̓ ν πῇ πόβδαξῳ τσεῖ: 
στέταις μάλιστ, οἱ δὲ πσεμπόμανοι φρατατο 
γοὶ πὰ μᾶν αὐτέχουσι . πῶς ὥσί ἀπαυ-' Ι 

σϊῶσιυν. ἐπεισϊαὺ μεὶ λυσιτελῆ τρέφειν σύσ 

νεχῶς οὐ τόποις νοσόβοῖς σρα τσισεσῖομ ΦὉ΄ 
λέπεταξ, 



' 

Ϊ 

ἂν ΦΆΒΡΒ 
λάπεται σὰ «ρατηγ ἂν πίχνας πινεὶς, κοὶὰ 
σα τηρήσαν τοῖν ἔν (Θ- τὶ ἣν βαρέαρων. στα 
νηγυρίζουσι γοὺ ἀδὲ πλείους ἡμόδχς ἀῷ τῆς 

λεπλασιας,ἀδντίθοντοίι τό, τι (ἶ χειροαῦ τας 
στολλούς, γίνον τοί σ᾽ γὐτοιῦϑοι οἱ τρίχα φύ. 
οντόυ' αἰγέιων οὐπ᾿ ὁβείας, κοιοὶ »καλουμᾶνοι 

᾿ δὲ μούσμονσί", ὧν πιχῖς συραῖς θωραπίζοντοιι, 
᾿ κῶνται δὲ πΐλτει, κρὰ ξιφιδίῳ . ἀν πτάσιις 

σὲ φὶ μεταξὺ πο-πλωνΐου πρὶ; “πίσης ἱκανῶς 

αἱνῆθοι κατήδύονποω, δὶ μήκεις σῦ εἰσὶ κοὰς 
σταράλληλοι ογεσίομ,, κοὶ; πρρξὶς ἀϑὶ νότον, κοὶ 
λιξύίωυ σεβαμμλύαε, πολὺ μϑύ οι Ὥω᾽ μεγὲ 
θει λέπεται τῶν ἄλλωμ ἡ αἰϑαλία. ἀπὸ τε 
Φιλιξύας Ὅρ᾽ ἐγγυτώτῳ δίαρμα φασὶν χω 
ρυγράφθ’, ἐς τἰὼ σαρσϊὼ μίλια τ΄. μετὰ 
υἱὲ πτοπλώνιον πϑοσαε πόλεις μικρὸμ σσὲρ φὶ 
ϑαλάπης σι στ οὐ κόλπῳ βοιυὸς ὑψηλὸς, 
ἐφ᾽ οὗ τοἰτίσμα.,συύκειται σ᾽ ἡρακλέους 
λιμίω κοὶς πλεσίομ λιμναϑιέλαἤα. κρὰ στα- 
ρεὶ τἰὼ ἄκραν τἰὼ “σπὲρ πτόι κόλττου ϑαυα- 
σκοπ ον. ἀκολουθεῖ γαῦ οὐ ϑαῦθθ ὁ τῇ Βα“ 
ΔΛαΐνῳ μόνου, ἀλλὰ νὸ τῇ πορφύρᾳ παρὰ γίωῶν 
αὐξάχινθ' ἀὺ δὶ ἐξω ϑαλάες » μέλι κοὰ 
σικελίας. ἀὺ δὲ δ᾽ ποοσῶυ ἐἰς ὠσίαν ττρασ 
πλέουσι πολίχνια ὄξι,ρχουΐσπιον, τὰ πῦρ 
γοι,κοὰ ἁλξομ,νὦ φρεγίωίᾳ, εἰς μϑὸ σϊὰ πρα 
ουιϊκίσκους στζδεοι ““. οὐ δὲ το μεταξὺ τόπος 

δὴ καλούμθν Ὁ» ῥιγεσούιλλα . ἱσσρέντοαι σὲ 
ἡγε ἀδ» βασίλειον, μαλαεώτου τοελασ' 

»νὦ “ ΄ 
γοῦ, ὄμ φασι διυᾳςδύσαντα οὐ τοῖς πόποις 
μετὰ δὴν" συνοίκων τοελασγῶν , ἀπελβᾶν 

᾿ οὐδονσε ἐς ἀθίώας.. τούτου σὺ ἐσὶ τοιφύ; 
λου, Εἴ οἱ τἀν ἄγυλαν κατεσικκοτάϊ. ἀ σὲ 
“πραουίσκων εἰς πύργους» μικρὸμ ελζῆος δῇ 
ἐπ΄. ἴσεσῖ ἐπίνειον ἣν καερετανῶν ἀ ν᾽ 
σαδύωμ. ἔχει δὲ ἀληθείας ἱδρὸν τοελασγῶν ἴα 
οῇρυμα, πλούσιόν ποτε γγνόμᾶνομ . ἐσύλησε 
σί᾽ αὐτὸ διονύσι(θ ὁ ἣν σικελιω δὴν τύραννος 
ἘΣ] Ἂν πλοῦ ἂν ἀδὰ ἔύρνον, ἀρ δὲ ἣν πύρ 
γὸν εἰς ὠςιαν σ᾽ ξ΄ δὲ Το μεταξὺ ὁ άλᾷ 
ον κοὲι ἡ φρεγίωία, πόδὶ μὰ) φὶταραλίας Φὶ 
“υῤῥίωικῆς, ταῦτα εὐ σὲ τὴ μεώγαΐᾳ, πος 

λες πὼς ταῖς εἰραμϑύαις, αρήπιόν σι κοὰ τος 
ρουσιαγκρὰ οὐλσινιομ, κοὰ σούποιου. "πῶς σὲ 
“αὐτοῖς πτολίχναε συχναὶ, βλαράτοι κρὰ φε 
εγντινὸμ » ποὰ φαλόβιομ, κοὼ φαλίσκου, κοὰ 
νει τα, κοὶ, στετωνίᾳ, κοὶς ἄλχαε πλείους. αἕ 
μδὸ δ αρχῆς συμυυεεῶσαε, τινὲς σὲ δὴ ῥωμαέ 
ὧν οἰκησαντων πταπεινωσαάντωμ, κρϑτάστόβ 
«ὅν οἰκίους πτολεμύσαντας 'πολλάκις,, κοὰκ 
σὰς Φησί ας. γγιοι σ᾽ οὐ συῤῥίωός φασὶ ὧν 
φαλόβίους, ἀλλὰ φαλίσκους ἰδτομ εθν Θ- τι- 
νὲς, κρὰ ὖὺ φαλίσκους πόλιν ἰδιόγλωοσομ. 
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Ἰξ εἰίχύμπι εἢ δαζοπι {8 ἱπηρεταϊοτίδι5, πε 
ἐχειοίταπι ἀξ εητ ιτθιι5 σαϊρυίρία, δ αυΐ 
ἄεπιὶ Βαιραγοσιπι πιοτξ Οδίςγ δα πτε5. ἵΝλπὶ ἤ 
Ρο(]αιτοςίπαπάππι, ἀΐε5 σοι ρ  τίπλο5 ρτξς 
ἀκα πιηαίπαβ ςο]εργαης απο πεουτίαπητηα», 
τοδί πτοία 65 πῃ πηᾶηιι8 γειγα τ, ΕΠ5 1Π1Π- 
{0115 παίςαπειιν γί ςἔθ5, αυί ρτο [4πΔ θί απ κα 
Ρτείπυτη ριοοίξαπε, Ππο5 ΝΜ] πτοπο5 το οί 
τλητ,εοταπιίείε Ρε 5115. οταςίβ πο άο τη 
πίπητ, Ρεῖτα ατύπίυτ δ ρασίοης, Α' πιςαία ἐπὶ 
τε Ρορυϊοηί δχ Ρ (28 τεσίοη ςε ἰλτί5 ςεγπππς 
τας πία!α;, ΟὈΪο σα Δπζεπι ίμπτ. ρατίτοτ ᾧ 
(εἰρί!5 αἰ αητεβ; οππε5 ἴγε5 (η αὐπέγσπν Α τ 
εαπιίρ ςοπιοτίρ., Δ ει Π αἰτία πλῆτο σρετετίς πλΐς 
ποῖ εἰν, Εχ ΔΠίςα πέξὸ ἰῇ δαγαίηία, δέ ρτο- 
Ρίι5 εἰν, ἀπ πείαπι τ ΠΠἰατίπ πὶ Ο Ὁ Ὁ εἴς, [οσ 
ςούασι ἀεἰςτίρτοτεβ ρτοαίάετε, ΡΟΣ Ροριο 
πίυιη, Οοήα ραυο {ὰργὰ πταύε ορρίάιτπι ἔχ 
ταῦ, [π {{πι1 ταπγα 5 {ΡΠ πιί5 εἰς. τη αὰ δ 
«αἰβόλτιπι εἰ ορρίάπηι, (ἃ ΄αο Εετςυ 5 
Ροστιιβ ἵαςει, δ ἰλοιῖβ ἐχ ταί (4 {{π|5. ρτορίπ 
αυὰ5. ἃ 4 {{παβἐὉ ἐρ[{ὰ5 αίπτα ἘᾺγ πποτιπι 
ργοίρεξίας εἰ, Τ γππιιβ εηίπι πο πιοαὺ 
σἰαηάες,πεγὶπι ετίαπι ραγραταβ ρχοίεηυίτατ 
Ρτορετειγαπι,ᾺΡ ἐχιεγίοτε ρεΐασο, πος» ἐπ δί 
οἰαπὶπεμοαπ8, Δ᾽ ΟΟ 15 Οἰίαπι παύίῳ απ’ 
εἶδα εχίσαα ὁοοιιγπηία θο5, Γταυίοιμσι, 
Ργισί, Ηαἰίαπι, Ἐγεφεπία, Δα ΤΙδαίσοβ τ ς Ὁ 
(πηι 44. [πτεῦ μπαο! σα μας εἰ ΄υεπι ᾿Ἀ ε- 
σἱβ α Π|4πὶαοςδης, ΕΙδης Μία! αοτί ΒοΙαίσιτες 
σίαπι ἔ{Π|ς (ττίρτία πηαπάάτυηι εἰζ: ααῦ, πὶ 
Πηίτίαγίς Βεἰαίσ 5 ἐπ Πές ἰοοίβ τπάσθα ἐχςε}» 
Ιεπιςαὶροίεητία, ἱπάς ἀἰστεῆυπὶι, Δτηεπας 
ΡειήΠπ Ἐχ μαςπατίοης ἔχητε ετίαπι ἢ} οί Δ π- 
φγαίατι μα ίταετε. Ἀ' ΠΤ αιιτίςίβ πετὸ δά ΡΒ γε 
σος ραἶο πιίπαϑ σετοίορίητα Δα. Α' 44. 
ἴπάε Χ Χ Οατείαποτιπι εἰ εππροσγίσην, πα 
Ῥεῖ Γυςίπα τεπηρΙα Ρεἰασίβ σοηίἐτ ἔλα π, 
ἡποηάᾷ ορυεπεί(5ἐπιιιπλ,ἰα απο ἃ Θι οἱ ας τ 
ἕαπηαϑ [)ἰοαγἤ5 ἀερεςαΐαταϑ εἰξ, ίη σατία 
δα (οηϊςαπι, Α' Ργεσίς ΟΠ σοι Χ. Π34,1π 
τπιεάίο εἰς ΗἩα] πὶ εἰ Εγεσεπία, Ετἀε Ἴ γεῖπε 
πὶ συ τηατίϑ Πτοῦς πο ἀἸςεπάᾳ αἰία πητ, 
Οατετπιίη πιεαίτοτγαποα, ρύςτετ ἴαπι ἀἰζίαβ 
παὐδες ἐχίδησ, Δτυγετα, Ῥεγυα, Μή, 5" 
εἰ, ἃ ἀ πες σρρίδυϊα ςοπιρίατα: ]οτατί, Ες 
γτεπιέπαπι, Βαϊ τή, ΕαΠςα, Νερίξα, διατοηίας 
αἰ ίαίᾳ ςοιπρίατα, ΝΠ Πα] 14 4 ἐπίτίο συίάεπι 
ςοηἰξεραπε , αἰία ας] ᾿ς οππαπογιπὶ ππε 
ςο]οηία;. εἰ ἀερτοῖα: {τας (ἐρία5 Πηίεί πιὲ 
ἐχραυσπατίαητ,ας Εἰάεπα;. ΑΙ] (Δη ἐ Ἐὰ. 
Ιετίοβ ἰη Τ πυίςίς τεσίοπε πιίηίπι  !οςαπάος 
εἴς αἰυης, ἐξ4 Βαϊ ίεοβ ρεὺ (ς σεητεπι. 

[ Ομ απὶ 



ΡΙῸ 

(Λυἱάδηι ετίαη Ἑα τος ργορτῆ ἑ4ίοπιατίς οἰ 
τὐτάτεὶ ροίαετε. ΑΙτηαί Ὁ ξαςὶ ϑγιηρῃα! έν 
ίςαπι ρρε !δητ ίπ τί ΕἸ απγίηία ἰλσεητεπι, ἱπ 
τεῦ Οςμεςῖος δύ ἐσαταηι, 50 πιοῦῆτε δυτεπι 
δοσταα υτ9 εἰ Πεγδηία : σο ποηγίπε ὃ 
ἄεα συσάαπι πιποιραᾶττν, “α4π| Πίτίπυί πγίσ 
το ἀΐσπαπτατ σηοες, Εοάςξην ἢ ἰοςο ρίας 
κετηρί απὶ εἰξ πιίγίβοιπι (α οτί σέπιι5 Βαρεηβ. 
ἵΝδηὶ σαί εἰα5 παπιίπε αἰἤαπταν, πα 5 ρεάί- 
Ῥιι9 ργηα5, δ ςορίοίαπι ἱπαπιδυίαης, (ὰΡ 
δας ἄαπιοης, πι [4 α΄ ἴσης, εἰποίεηι. Εὸ ἐπ. 
φἝη5 ΠἸοττα ἐπππὶ πα ττιιο σοπαεπίτ, δ ςεε 
Ὀυίτατίο ρίας, αυα φυοταηηίδ ςεἰ εργαῖ, στα 
εἰλ ρατίτου δύ [ρεέϊζαςιηί ᾿τππ5 χιοα ἀἐχί, ἴῃ 
τηεαίτειγαπεα πεγο,αχίπιδα πιοηταὴα εχ 
ἰαῖ Δυτγεχίαπι. τἢ|ΠΠ|Ὸ ας Ὁ Ὁ ἃ ξοπια αἰ 8π5 
Παά. ΟΙαἤααι πεγὸ Ὁ Ο ( ( ρτορς εἴς,  Ρε- 
ταπα. Δα αστί θεατίταίπειη αοςεάπητ, δ 
ἴαςιι5 πιασῃί δ ρεγπηεί, αἰ δ πααίρα- 
τἰοηίρια5 ραῖεπι. ὃ ρεγαναί τίς πηεη[5 πα» 
ετἰαητ ορίοπία, ὃ ρα! αἱξιο5 δυίςι]αβ. οι 
τὐσαίςιπὶ ετίλπι ςτεπιίαπη, ραργγαϑ ας δ 
εἴπ ςορίοία ΓΝ οπιαπὶ ρὲ Πιμαΐος. σοπας" 
«ἥαταν, αὐ! αἰχαείη Τ δεγίαν ὁ Ἰλσαθας εξῆπ- 
ἀπς Ε΄ αυίδιι5 εἰς Οἰπιίηί5., ὃζ πα εἴγοα 
Μεϊπηίος δέ ΟΙαυπι δ ῥτορε ᾿ξ οπιασι, αν, 
τποάιπι δά πηαγε ϑαραῖα. ἔς οπσί(ξἐ πιὸ διε πη 
τεττα Ραίαπγεηα Δττοτίο αἱςίηα ,ροΥ ΠλπΠὶ εχ 
(ΔΠ| Δ Ὑ μυίςίαπι ἐχεγοίταβ ἱπουτίαπε 4 
τις εἴ Δ ποία, οται σα ρατογεπτ οποία ας 
(τ τες δ Δτίανίηί ρεῦ Ν᾽ πιο τίαπι, πη ε] οσ ἀτι- 
τοῦ σύας Δυίπιίηί. [0 ἐπίπι [τί5 Πιι πηι} 65 πιῦ 
το ἥππηι, (πτεγὺπι σπὶ ἢ ἐς ἐρίε τγαπίτιις [1- 
είοης τεπεγείυν αὐουζατία5, αἰρετίογεπι εἰ, 
σεῖς ςοαζξι5 εἰξ, Ετταπιεη σοπιροϑ επαίτ, ίαᾳ 
ρεταῖο πλασηδοροΓ ραρηδϑ Εἰληιίηίο, Τὶ 
ἐςία σποφ υδί ἔοαις ργορίπασίου εἰς, αδ εν 
ταῖοηι σα] ἀΑΥιπ| ἢ εἴ ἃ ΠΙΔΓΙ1ΠΊ, πος ΠΊΐΠι15 
αρυπάας αυᾶπιὶ Βαία, ΄ς τείας οπληε5 
ΠΟ ΡΠ ταῖε ρύαςε! πη. Ὑ αἰτία ἀρρ]ίσαταν εχ 
Ῥϑτῖε οτγίεητίβ Ν πθτία, ας ἂρ Διρεπηίπίς ἴῃ 
εἰρίτ, δέ αἱττὰ ετίλπι αίηας Δα Ππαπν Α ἀτία- 
τἰςαπι. Ηἰΐς επίαι ἃ ᾿ξαπεππα ἴῃ απ « 
ες. ρτορίοτγα Δείποερβ τεπεης, ϑαυΠπδπη; 
Αὐἰαηίπαπι,, δεηδπὶ,, (ὑαπιατίπιιπη. [δὲ δ 
Ἀείς Πυυίας εἴς, δζ πιοπβ (Πίπραπιβ ὃ 
δεηπτίπαπι, απιηΐβ ΓΜ εταστιι5, δύ απαπι ον 
ταπα. [ἢ Π σε πδπῳ ἰο οί5 ρυίουεβ ἔμενε [γα ας 
τεγπιίηί αἷς (ΠΑΠ]Πος 4] φυλπά4π| πιατίβ εἴας 
Ῥαττεπι, Ποῖ [πηρογαῖογεϑ ροπαπιεῖο {απ 
Ρο(ιετγίας. ἄητοα σαί ἐπὶ ἃ εἴη ἤπιπγεῃ τοῖν 
πλίπιιπι [οί ερδηῖ, ττία5 ἀ αθίςοπεπν σαν 
ὅπη, Δ εἰϊ5 ἱητοι Δ ποοης Ιριξ ἐἰϑεπερα! δι, 
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οἱ ἢ οἰακοῦ συμδαλίσκον λίγεστῃυ δὰ σῇ φλᾳι 
μινίᾳ δσϊῷ κείμδνον μεταξὺ ὀχακλῶν κοὰ ῥώ ἡ 
μης. σὺ σὲ Τρ σαράκτῳ ὄρει φόρωνία στό» 
λις ὄδιν ὁμώνυμίθ- ϑιχωρία τινὶ σϊχέμονι πὸ 
μωμϑῃ σφύσῆρα ὥο δὴν πόδιοίκων, ἧς τί, 
μᾶνός ὄἄξιυ οὐ Τρ σόπῳ ϑαυμαείω ἱδῥοποιΐε ὦ 
ὧν ἔχον. γυμνοῖς γορ στοσὶ διεξίασιψ αὐθρα.. 

κιαὺ κοὰ ααοδιαὺ μεγαλίω οἱ κατεχόμανοι: ᾿ 

ουὺ φὶ σγαίμον Ὁ’ ταύτης ἀσταθῆς, κρὰ συ 
νάῤχετοω πλῆθθ’ αὐβρώπων ἅμα φὰ τ Ἐποῦῦ 
ναγύρεως χάοιψ.ἣ σιωυτελᾷτ κατ᾿ ἔτ΄ κοὰ 

λεχθείσης ϑεας, μάλιξι σῖ᾽ μεύγαξα ΠΝ 

ἀῤῥήτπιομ πεθ2 τοῖς ὄρεσιν. ἀπέχει γραῦ γἡ ας 
φὶ ῥώμης ο᾽ μείογαίαᾳ χιλίους σρκδιους. πὸ δδὺ 
κλούσιομ ὦ «ἐγγὺς δὲ τοὐ ἣν ὄξι, κρὰ ἡ πόρου 
σία ποσλαμβανουσι ὃ πεὸς τἰὼ δυσϊαεμονέ. 
αν φὶ ̓ χώρας κοὰ λίμνας, μεγώλαε τς νὴ πολι 
λαξούσαιε. τὸ γα πλέον “ἐπ σρέφοντοι τὸ ρὲ ὦ 
φοσιμ ὄψον πολὺ,» ἣν ση!ωῶν τὰ λιμναξα, " 
τύφοι τὰ τὸ ππάπιυρθ», αὐθήλη Τὰ στολλὴ κοΣ 
πακομίζετοι ποταμοῖς εἰς τἰὼ ῥώμίιυ, ὃς ἐκ᾿ 
δισθασιμ αἱ λέμναε μέχρι Ὁ πιβόβεως. ὧν ὄξιψ 
κοὰ ἡ τὸ κιμινίᾳς ἡ σϑβὲ οὐελσινίσς, Κοὰ ἡ πο 
οἱ κλούσιομ, »ὦ τ ἐγγυτάτω Φὶ ῥώμης κοὶὼ φὶ 
ϑκλώτς (χδάτα, ἀρτάτω σὲ κοὰ ἡ πεὼς ἀᾷ 
ῥατίῳ γὴ πιασουμλύᾳ, καθ᾽ [ὁ αἱ ἐκφὶκελε, 
“ικῆς ἐς τίῳω τυῤῥίωίαν ἐκξολαξ, «ρατοπὲσ 
εἶδις αξο τόρ κοὰ αὐνίδα χρήσιχτο, σϊνοῖψ οὐ." 
σῶρυ» ταύτης ὅπ. ποὰ φὶ ἐπ᾿ αφιμίνου σὰ δὶ 
ὀμξρμκῆς, βελσίων μδὰ οαὖ ἡ ετ᾽ αῥιμίνους. 
“πἀτεινοῦ ποι γα οὐταῦθκ ἱκανῶς. τὰ ὄρήν, 

φρουρομθϑωμ ἢ Ὁ -ϑοσίων πού δὴν ἀδιμελῶς;" 
ἰωαγκάδον τἀὺ χχλεπωτόβμαν ἐλέϑοι » κος 
ἐκράτησῳν ὅμως νικήσας μάχας μεγάλας 
φλαμμίνιομ. πολλὴ ἢ κοὰ δὴ ϑόῤμῶν ὑσϊα τν 
ἀφθονία ψ»} τἀὺ τυῤῥίωυίαν τῷ πλησίον ἕνας 
φὶ ῥώμας. οὐχ πῆον σῖ δὐαναε δ ον βαΐν 
αις ἃ διωνόμαςαι πολυστάντων μάλιστ, τῇ 
δὲ τυῤῥίιυίᾳ σταραβέθλητοι 5] τὸ πρὸς ἕω 
μόϑιθ- ἡ ομξρικὴ, τἰὼ αῤχίῶ ἀν ἣν ἀπῳννέ 

νων λαξούίῳ, κοὰ ἔτι στόραςτόβω μέχρι τό! 
δία. ἀκ γα οἹὲὴ ῥαουγίνης αξάμϑνοι κατέ 
χούσιμ οὐ γον Ὁ» πλησιον νὼ ἐφεξῆς»σαῤσιναῦν 
αρίμινομ,σήνων»»ὦ κωμαρινομ. αὐτό σ᾽ ὄλη νὰ 
ὃ ασις “ποταμὸς, κοὰ Ὁ γιγγοαῦον ὄρ’, κοὰ 
σῳντῖνομεκοὶ μυτουρ Ὁ’ πτοτάμος, κοὰ Ὁ ἱπν 
ρὸψ Φὰ τύχης. πόδὶ αὶ ζύτους αὐὺ πόσους ἐσὲ 
“σὰ ϑρια φι πταλίας ἢ πρότόβομ,:ὦ Φὶ κελτῖ 
κῆς ἡΣ] Ὁ πεὼς τῇ ϑαλάτκ ταύτη μόδος. κα 
“πόδ μετατιθρυΐστου πολλάκις ̓ ν ἡγυμόνωμψ, ᾿ 
πρότόβομ μν γε τὸν αἰσιμ ἑποιοαῦτο ὅρμον, 
στζλιψ σὲ τὸν ῥουθίκωνα ποταμόν. 5) σ᾽ ο 
μϑὸ ὥσις μεταξὺ ἀγκῶν Θ' κὴ σίωεγαλ ΗΙ 

ϑ 
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ὁ ὁ ῥαξίκων μεταξὺ ἀριμίνυ νὸ ῥαυφννες, ἄμ 
φὼ σῖ ἐκπήσπηυσιμ Ἃ ἐς ἐσ)ρίαν, ναυὶὴ συμ 
στοίσιις Φ λοι  ἄλπεων ἀποϊειχβέσαες πὰ 
λίας, ούτονυς δὰ ἦν ὅρος ταῦ οἵέι, τὼ σ᾽ ὃ» 

ξοικίι καθ᾿ (ὦ πσῖον ΠΩΣ μέλοι "ὁ ῥασφίνης; 
ὑμολογοῦσιμ ὥστοιντες οχ τείνειν. οἰσκε τῇ γαῖ 
σου εἰ δὰ σὴ αξίμινον φὐθονε. στόρὶ τ΄ 

φασὶν ἐκ ἢ αιμίνο “δ ἀϑὲ ῥώμης ἰονζο 5] ὦ 
φλαμμινίων ὁοϊὸμ, οἵᾳ φὶ ομξουκῆς ἅπα(ᾳ ἁ 
ῥοῦς ὄξι, μέχρι ὀκρίκλων ᾿ὸ ΕΥ̓ΛῪ ὅδεξως συ δίων 

γ᾽ κὐ τοιακοσίωμ δὲ ζῖς χιλίοις . ΦἕΡ μδὺ σι 
μῆκος. Ὁ ὃ πλάτΘ- αὐόμαλόρ ὄξι. πόλεις σ᾽ 

εἰσὶν αἱ φνὸς Ὁ ἀπρφυνίνων ὑρῶν ἄξιαι λόγε 
κατ᾿ αὐτῷ δα τίὼ φλαμμινίαν δοϊὸμ.οἵ τε ὃ» 
κρίκλοὶ πῶς τῷ σίξόρι,»ὁ λάβολοψ, τὸ νάβνα; 
σ; ἧς ῥεὶ ὃ νὰὲρ ποταμός» συμβάλλων τῷ τίξε 
οἱ μικρὸν σαὲρ ὀκθέκλωμ, πλωτὸς σ᾽ ὃ μεγά 
λοις σκάφεσιμ εἶπα καρύουλοι, (ἷ μπκουανίᾳ, 

σταῤ ἰδ ῥέ ὃ πενέας. τὺ στὴὸς ἐλ ῆοσι σκώφε 
σι κατάγων ἀϑὲΣ πίδόλιν τὰ ἐκ ἢ πεσίρ. ἃ 
ἄλλαι σ᾿ εἰσὶ καϊικίαε σα “δ δστὸν πλεβαυό 
μᾶναε μᾶλλομ, ἢ οἵᾳ σπτολιζκον σύσημα, φόρου 
φλαμμίνιομ, τὸ νακόβλια, ἡ τὰ ξύλινα ἀγγᾶα 
δῥγαζομδυὐμ" νὰ φόρον σεμπρώνιοψ:ὐ σξξιᾷ σὲ 

᾿κΣ ὁδοῦ θα δεζονζι εκ Ὁ ὐκρίκλωμ εἰς αρίμινομ, 
ἐνπτόδαμνᾳ δξι, "ὦ «σολήάτιορ, τὸ αἴσιον, τὸ κα 
μόρτη, οὐ αὐτρῖς Οῖς δρίζουσι “ἢ πικρνπίνίω 
ὄρεσι. 9] ἢ ϑάτόλᾳ μόλε, ἀμόῥίᾳ τε τὸ τοσξ 
ρόνελκις πόλις ὃ εἰασίλλομονὺ ἔπρομιπλησι 
ὁμ Ὄύτο σὰ Ὁ σόῥβολῶν  ὑρυς. ἅπαξ σὺ 
δύδαέμωμ ἡ χώρα μικρῷ δ᾽ ὁρφωτόβμα ((ᾷ μᾶλ 
λομὴ πυρῷ εἷὖν αὐδρώτποος βεφσ(ᾳ. ὑρφνη ἡ," 
ἡ (ἀξινή ἐφ᾽ ἑξῆς οὐ ταύτη ἶδαβεθλημθύη 
 αὐὴ Ῥόστου ὃνππρ αὐτὴ πῇ τυῤῥανρκβχνὸ Τῖς 
λατίνοις ἢ δ( πλησια (4, Ούποις ἀκ, Ὁὶς ἐ- 
πῳυνίνοις ὄρεσι, βαχύτονα ὄδψ. αὔχεῦ ὰ ὃν 
πὰ σϊεκα ἐθνν ταῦτα ἀν ζβόδξως "ὦ  τυῤ 

ῥίωίας, ἐκτείνο} ὃ ἀϑὲ τὰ ἀπφύνινα ὅρ᾽ πρὸς 
τῷ ἀἀδίᾳ λοξὰ τἴδεμξαλλονγα.ἡ ἢ ὀμθοικὴ νὸ 
“Ἰϑαλλα ἤσ(,ὡς ὄρ), μέχρι “ ϑαλάῆαες. πρὶ 
Νὰ ὃν Συμξοιο ἱκανῶς ἀρμ.). (χθῆνοι ὃ «ονὴν 
οἰκοῦσι χώρων, ἀϑὲ μῆκος ὃ διάκουων "ὁ χιλί 

ὧν Ξτίδίωμ ἀρ ΤΣ σιξόβεως νὴ νωμλύπου πολὶ 
χναρ, μέχρις δαείνωμ. πόλης σί᾽ ἔχεσιμ ὀλίγας 

βε 1 Ἄν». Δ - ῃ (Εἰ γτεταπενωμῆψας; σς εἷν σιυωεχεῖς πτόλες 
ΕΝ ἢ Ἔα ᾽ 

μους, ἀμυπόβῤνομ,"ο, ῥεάτῳ πλησιάζει κώμη ἰν’ 
' ποβοκρὶᾳ, τὸ τὰ οὐ κῳζσκολίαες ψυχρὰ ὕσίαᾳ 
πα; ἀφ᾽ ὧν (Οἱ πίνουσι τὸ ἐγκαθίζοντες ϑόλα- 
πόύουσι νύζρυς. (χβίνων οἵ εἰσὶ γὼ οἱ φόρολοι 
πέτρας, πὼς ἀπόστσιν μᾶλλον πωτοικίαν 
σδύφεες. κύρες ὃ νωῦ ἦλ κώμιομ ὅξινιἰω ὃ πὰ 
λις ἐπίσημος δ ἧς ὥρμίωτο οἱ πὶ ῥώμας βασὶ 
λόύσαντόυ, τῖγὸς τάτιος τὸ νουμᾷς πτομπήν 
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αἱ ΕΒυδίςοη ἱπιεν Δνμιαυμι δί Β αυεης 
ΠΔη1. ἀζεζησς ἐπ Αἀτίατίςιπι ἐχεουτγτγίς ρεἰα- 
σαβ., ᾿Νυηςυπίπετία αἴχας ΑΠρε5 [ταὴῇα ἀς. 
πγοη[τγαῖὰ εἰς. ΕΤΙ5 ἐσίτιις οπλ 15 τεγπιίηίς, 
τεάοαμηι5 αὐ Ν᾽ πηρτίαπι,, ἥσᾶπὶ αΐας [ἐ4- 
πσηΠαπ ἐχίοπαί, τοπίςητείιπι οπηη 5. ἔΠας 
επίπι αἵησας Ατίπιίπαπι Ο τ τς εἴτε αἰεέαηῖ, 
εχ Ατίπγίπο ἀπτεπὶ τεῦ Ἰδὲ οπηάτη ρον Εἰδπιίς 
τίατατίατη [οί ἐπεί ρεῦ Ν πιρτίαπι οἴ Οὐ τίς 
εα105 δέ ΤΙΡεγίαι, (44. 1, δ ο ς ο {ρτὰ πα. 
Ις. Ηας ηυίάεπι Ιοησίταάο εἰ. Οπτειῶπι 
Ἰατίτιο ἱπιραγ., ἰπττὰ πποητεβ πετὸ ἄρεη, 
Ὠίποβ ἢ ἰαπευτθεβ αἰ σηίτατε ργρςε!]επτεϑ. 
Αἀϊρίααι φαίάεπι υἱᾶπὶ ἘΪαπιίπίδτιν ( οτίςιι. 
1|, ΤΊΡετί ρτορίπημί, Τνλτο! απ, Νάγηα, ρεὲσ 
αυᾶπ ἵΝδγ ἀπτηίς ἰαίταγ, ΤΊΒετίπι ἱπἤτιοπ5 
Ρδυϊο πρεῖ Οςγίςα!απι, ἐχίσιίς πααίσαθέ 
115 παυίσήβ. Πεμίπςο (ὐατη! ὃ Μεοιαπία, 
Ρτατῖοῦ ύλπι ἰαίταν Τεη δα : δί Ηἰς ραγιμν 
115. (παρ 5. πο] εξῖοβ εχ ἄρῖοὸ ἔτι 5 ἀειον 
Βίτ ἐπ ΤΙβετγίηι.,, δαηΐ δ αἱίας πίσαπα Παίς 
τατίοηε5., ροτίιβ τὰ σγατία, ἡπάπιιΠο οἵ ς 
αἰ} { σοστα σοηστέσατος. ΕΌτπη Ε]Απιίηή. ἵΝ 
ςεγία, δέ υδία ᾿σηεα [ Ὀτίσαητατ, Εοτῦ 5επὶ, 
Ρτιοηῆ᾽ εχ οαΠ15 αὐτεῖη Δτίαιίπιπι ρογπτε- 
Δητί, αἱὰ ἀεχτγα ἰπίοῦ ἀπιηὰ Οσςιαττίς, δ, Βροσ 
Ἰετίιπτι δ Δ εἰίαπι, δ ίη ἱρί[5 τποπεδας Ρίν 
ςεπιτίηοσαπι σοηΠηίθι5.. δα ππτοηΐᾷπα (αΖ 
τηεῖίς, ΑΙτοα εχ ρας Δπιοτία, ὃ ἢ 
(εἴ εἴατα οἰίτα 5,6 τ Πρ ΕἸ Πα ὃ [τυσατη Ργορε 

ΡΝ Τιιάον τέδιρ 
εὐΐλκις ργδ. 

«εἐ|}. Νὰ 
ἢος (πὸ πιοητίβ ἐχςεῖθι εἰς. Ν᾽ ίιτοτία γε- γιαῖῆς τούδιρ 
σίο {εττ {{Π πιὰ εἴτ, πιόταπὰ αἰίαιαπτο τηασίς, 
΄ια ΠΙίσίπε ροτία5 ᾧ τείτίςο πηογία δὲ τ 
ἰπρρεαίτατ. Εἰ πιδταπα ϑαδίηία εξ, ογάϊΐπε μι 
ίς αα!είϊα, Πςας [4 Τ τίς, ὃ αι Πα ργορίπ 
418 ἔππε, 8 Αιρεπηίπο [δ σὲ πηγαί πάτα. 
τἰαηγ απ αίρ ετίογα Εἰς ηιπ ας σεπτε5 ἀεςεπὶ 
(ἰηἰτίαπι ἃ 1 δ ετί ας Τ αἱςία ἀπςεητες, καῇ Δ - 
Ρεππίπυπι δ Α αἀτίατίς ππᾶτε ρτοτγα πε, 
ΕΧ ΟΡ] ίααο ἱπίεζξας αὐ Ν᾽ πλοτία αἰ αἀ πτᾶτε 
τπατίαπδ(ατ αἰεὶ οἰ )ροτείσιταν. () 6 0 (ἃ 
τί5 χροἐτὐπν {{τ, ϑαδίπί αη συ υπι ἱποοϊπε 
Δοτατη, π Ιοη στα ίπειη ργοτοηίαπ ἃ ΤῚ δ οτί 
αίφ ἱΝοπιεητᾶ ορρίάιπι, {{44.. πλΠ}Πς (τ δά 
Ν εἰίποβ ραιοαβ συ 4επὶ Δοτεπι65 [χα γ υτ 
65,61} οσιτ] αἰδί Δυίτατς παϊξαΐα5, Απγίτούσ 
ΠιπΊ. δύ ἰπτογσογοᾷ,ίςσαπ [κα εαΐο Πηίτπγι ἢ. 
[π᾿ οἐϊζο!ής ἔτίσίάςε αηπα (ππτ, σαυτῇ ρὸ 
τ15 ὃ ἑηίεΠο πιουθος συταητ. 5 Βίπούπ 
ιοσιῖς σης όσα] ρεῖτες δά γε δε] ἢ ἀτιπη, 
΄ιδηι δα Παδίταπάαπιὶ ἀρτίογοβ, τίς τ 5 
4αοπα.Π| ἐπί σπίβ. πσπς δυτοπὶ τίου 5, ὁ 
αὔὰ εχεί πηι 1 Ταξίις, δέ ἵΝαπια ΡΒ Θπιρίν 

ἐ 2 [ας 

εὐκλᾶξς, 



2:0 5 ΤΆΔ ΟΝ ας 

1{5 ὲ σίπα συαπόάος τερπαητοβ Ἡίης Οὐτί 
τεβ ρρε ίατς (οἱ εης ἀοπστδηοβ, αὶ ογατίον 
ποσὶ παρεπτλὰ ροροΐααι γομιταίρ ἃ γα, 
ταπν, ὃ τΑ[ 65 μα ίταπαί (εκ 65 4] 66, υἱοί ροτία5 
ααάτη υτθε8 σεηίοτί ἀσςθεῆτ, ἄ σοῦ εογῦ ἐστε, 
φίἐ οἸἐτς τί δ υίπετίβ ρ το ἀΐτας εἰς, σά ἐδ 
ραίςίπι ργοδαοίς. τηαχίπη ἐ στεσίθιι5 δέ δι. 
κηεητίς ἐππάεητ, ᾿ὲ εδείποτιπι αεγὸ πλυϊοτυπι 
ΌΠΙΙ5 πλίγαπι ἰῇ πιοάαπη ποδέΐς., Με δυτέπι 
{υπιηπγατίπι ἀΐςαπ. [τ] σα πόα ρεςογυση δζ 
ἐγτασᾷ ρτο(λητίίδίπια πυτείχ εἰξ, αυασ αἰ ἐκ 
Ῥατῖεϑ αἱ 5 ατοβ αἰῆ5 (πη γέθιι ργίῃείραταπ ἃν 
αἰρίϊσαητατ. δαρίπέπενο σεῆϑ ἀπ] {ΠΠ|Ππ|ὰ 
εἰἰ, πα ίσεημο; ὃζ αἰσοτίσίπεβ. ΔΌ Πί5 Βίςεπείν 
τί, ϑαπηηϊτεβί ἰῇ ςοἱοηίας5 ἀεδαζε: πουαπι 
δὐτοπ]} πςδηΐ, ότασα ποιὸ Βευτή. Ἐχ ἐογαπι 
πεταίζατε ἐοττίτυί 5 ἀσειπιεηζιιην υ 8 ἔς - 
ςετίτ,οατεγα  αἰτεστίς, αας ορο δα πεγίαγήβ 
ἔῃ Παποπίαμε φταῖεπὶ οὈΠίτεγς. Ια ἐγ (οτΐ σ 
φιού Γαρίϊιβ αὐτῆοτ εἰς, Εἰ οπιᾶποβ τὰπιρτί. 
καὺπι ἀἰ αἰτίατιαπη (ςπίαπι ςςερίξς, εὐταν ἔταν 
{5 Ροσί (απτ σεμτίς. Ῥὲτ ἐρίοβ υΠἃ δα[ατγία, 
ποι ππασηος ἱοη σ τε πὲ5 ἔξγαγὰ εΠ. [Ὼ ασλπὶ 
δ ΪΝΝοιπεηῖαπα ἱπείαϊε, ἀρὰ Ηεγεεαπν 8.» 
Ῥίηογιπι τπὐσυαι,, πιρτα Τ δετίαι ἰαςεητοπη, 
ἐχ ἐλάσσω (ΟἸἢπᾶ ροτία ἱποοδῆς, ΤΠ εΠίης 
1 ἀτίαπι ἰαςε πη αυο δέ αὐτὸ 5 βεσπγα, το ετί, 
πὶ τ 85 οχ ποῖ ἱ δεῖ ῥτίι5 ςΟἸ]ἐσίς. Αι ἐν 
΄υΐ εηίπι, Μ οἱίοί, Η]εγπέςί, ἃ Βουίσέπεσᾳ Νο 
τὰς ρροίεί. Ετ ἰδ ατο! ! Βείίζατη πα εητος Ατ 
«εῖ,Α] 7  σοητῦτιις πγαίοτο5 ὃ πηίπουεβ, εἶτ, 
«ἃ ρτςδον {ΠΠ4πὸ Γ᾿ οσηστη πα ίταπτεβ, πὶ 1ηΐ 
τίο αὐ ςοπαίτα ξαίτ. Ἐ᾿ ααϊδεις Ποπ πα] 5 υἱ 
«ατίπι {π|5 Ιεσίθιι5 ται ἄπςετε ορποηίερατ, 
«απ Π|}|ἃ (πὶ σεηῖε ςεπίεγεπῖμγ, ἃ ἐπ οδτλ 
πηὰ σαπὶ Δ ης τ ρϑῖνς, ὃ Αἰςαπίο ΗΠ [8ὰ 
τεηζαπι ΔΡ  ] συ ε, πτεπτοτία ργσαίτυπ εἴ, 
Δα Πτ5 ργορς ΟἤΠίδπιας ΤῚΒ εὐίτα, Ρ αα! πὶ ἃ 
τη αυ((ἀργὰ, οἰγοίτεν ιυάτυοτ ὃ ΣΧ Χ [Ἰ4. ορρὲ 
ἀυΐσπι πα! βολῆς, ἃ ἀυεπτδητεπι ἀείπάε [ἃν 
τἰπαπιτγέσει ΑΡοσγίσίπυιη υί τὰπο]οςς, τις 
έπσυης ᾿κ οηγὰ εἰϊ ποο  ἐραπγ,σαπὶ Α ἐπεαίο 
εἰεταῖεια ἐηΠὶ λάπετίαβ Ππίτπτος Βὲ ὑταῇοϑ, 
αι Ατάςαμ ρον (ἃ τεπηροτγίς τεπερᾶτ, Ὠ τας 
αὐτειῃ αὉ Ανγάεαϊε πα (λα. δύ αι κ. ΝΙῶοΥ 
πιοτὸ ἃ [ Δαἱηία ΗΠ, ργοχίπηε πτσεπι σοσῆον 
τίης αι Πςαπίς, εηιο οσίογεπε δ. ρσηαπὶ 
Ἐκ ατα 5,1 ἀτίπτς σεςί τ ἀτ ἐπ ο85. τε ο]έςί 
τοῦ σοίξα ἱπιρετίστι αὐ ορτας ἔσο 5 ετίδαι Γι τίς 
ΠΟΚ5 Δρρε!αιπς. ΕἸος ετίαπι ὃζ σεηίτοτς παπᾶ 
τίς Ἔχ γεθιις σχοοφεηίς, Δἰςαπίυς ίη ΑΙΡαπο 
τησίς, χα ́σαλητῖ οτος τατῦ αἰαῖ ἃ Γ᾽ οπιὰ 
ΦΊρατα ροίυίς, Εο ἑηἸοςο ἰκοπιδηί ρατίτες ας 

ΘΕΟΟΩᾺΑΚ ΑΡΗ. 

λιθ’  τόύθῳν δὲ κρὰ κυοίτας ὀνομεξζεσιῳ οἷ 
δϊαμκγοροιῦταιν εὖ ῥωμαέσς βιξύρα Ἂ κοὶὰκ 

πραάτομ, ΚΟ κλλας καφικίαι σοιχυ ποι, κώμας 

μᾶλλου, ἢ πόλεις ὕξεταάζοιντ᾽ αὐ. ἅπασα σ᾽ 
αὐτδὴἕ ἡ γὰ σἤχφόρόντως ελακύφυτός ὅδ; κοὶὰ 

ἐμπελύφυτ',θάλανου τε ἐκφόβᾳ πολλὴμ. 
ασοσϊαξα ἢ "τὺ βοσκήμασι τοῖς τε ἀλλοις,κοὶς 
σὴ ἡ Ὁ ἡμιόνων’ Τ ῥεατίνωρ διωνόμαᾳ 

«τῶι βαυμαςῶς. ὡς σ᾽ ἀπειυ, ἄστχί(ᾳ ἡ ἱπαλίας 
θρεμμά ἥν τε αῤίπν βοφὸς νὸ καρπῶν ὄξιγ,λ 
λα σί Ἰσῖνκ {1 ἄλλοι μόδα Ὁ πω τείωμ τυγχά ὦ 

γ3Θ,, οἱ σαξῖνοε ὦ 
κοὰ αὐποχθονδυ,, πού δὴν σὶ᾽ ἄπτοιποι πικοντῦὦ 
νει, 5: δὲ νὸ σταλαεόπα του 

μοι 7 τὸ σαμνῖτῦ᾽ τού ἣν ἢ λδυκωνοὶ, πού ἣν 
σὲ βρύῆιοι. τίὼ σ΄ αῤχαεύτητα τικμήριορ 
ὧν τις σπτοιόσαιτο, οὐὐαγοίας τὸ φὶ ἄλκης ἀεί, 
ἀφ᾽ ἧς αὐτίσου » μὲχρ: πὼς τὸν πῖον τα χρό 
νον. φησὶ σ᾽ οσυγγραφεὺς φάξιΘ'. ῥωμαισς 
αἰδδιῶι Τὶ πλούτου τότε πρῶτομ, τε τ 
νους Ούτο κατίοησαν κύρίοι. ἔςρωτοί σῖξ σίξ. 

9 ἘΡ ΣΝ Ε . τ Ε Φ 
αὐδὲν ἡ τε σαλαρίᾳ σὸς ὃ σπτολλνη οὕ, εἰς ἰυϑ, 
κοὰ ἡ νωμϑντανα συμπνη καθὰ ἥρη ὧν φὲ 

σκθινῆς κώμης σὲρ τό τιξέρεως καιμαύν, ὃ 

πὲρ Θὰ αὐτὶ πύλες αὐ χομθύη φὶ κολλινῆς. ἕν 

ξῆς σύ ἡ λατίυν κῴώτοιι, τὺ αὶ τὸ ἡ ἣν ῥωμαίων 
σόλις, τὸ πολλὲς σιυφληφῇα ἡ μὴ λατίνης 
προότόδον αἴκοι γὼ, κοὰ οὐολσποι,κοὶ ὄβνι- ῦ 
κοι, ἀβορλγῖνδῖο “ἐς οἱ στόρὶ αὐτίὼ “Ἄ ῥώμίω, 

κρὰ ῥούγουλθι οἱ τίὼ αῤχοξέων ασίεων ἔχον» 
σόν κοὰ ἄλλα συτηματά, μείζω κοὰ λέω 
“ὰ πόδιοικοιεῦ τα οὖν τότε ῥωμαίους «ῆρο 

ξν,ἰὠίκα πρῶτον ἕκᾷσο ἡ πολις. ὧν ἡγια κα 
σὰ κώμας αὐφνομξιαν! συυξξαχινον, αν δσεο. 

γὲ μὴ κοινῷ φύλῳ τιταγνῆνα. φασὶ ὃ αἰνεί- 

ον μετὰ "δ᾽ στο ρὸς ἀγχίον͵ (ἢ “ σταισῖός ἀ- 
σκανὶσ καταραντόυ εἰς λαῦρομ λαύρῳν»ν, 
σλησίορ 1 ὠσίωμ, κοὰϊ “ν σιβόβεως, ἀιόν Ὁ μὰ 

κρὸν ὑπὲρ “ἢ ϑαλάξας δύῃ οὐ γίῆαγσι ὁ ὅ- 
τοσι φιζόγοις, κτίσαε πολιν. ἐπελθόντα 5 λᾷ 

“ Ν "3 , ῃ . 5 , 

αἶνον Ὁ ἣν ἀδοοιγίνων βασιλέα, Τὴν οἰκοαῦς 
ΓῚ ͵ ᾿π -“ “ἷ“εεν ΔΝ 

σῶν Ἃ πύστομ (ὅξονοὕπστου ναὖ ἡ ῥώμη ὅδ, συ 

μά ες λρύσρον! σοῖς πόδι τον αἀνείαν ἀϑὲ ἐσ 
γειονδυουτας ῥουπούλους αἷν αραῖξαν κατές 
χοντας. στέδεοι σ᾽ ἐσὲν ἀὴ Φὶ αῤσίξας εἰς “ἢ 
ῥώμίω ρξ΄ «νικήσαντα σΐ ἀὴ φιϑυγαβόςλα, 
ουϊνίας ἐπώνυμου καίσαε σελησίου πόλιμοστ 
λὶψ σὲ ῥου:ούλων συμβαλόντων ἐς μάχίω, 
ἂν υν λατῖνον τοεσξυ, “ὃν δὲ αἰνέιαν νικάσ 
σαντὰ βασιλόύσαι. κοὶ λατίνους καλίσαξ 
εὖ ὑφ᾽ αὑτῷ, Εἰ σούτου δὲ τελδυτήσαντ 
κοὶι τὶ γτοκπηοὺς τον ἀσκανιου,ἄλξαν κτίσας 
οὐ Ὅο᾽ ἀλξαΐνῳ δρ4, δ) χονζι φὶ ῥώμης τοσοῦ 

γοργῦσομ κοὰ ὁ αῤοῖτᾳ γὐταῦθα ῥωμοῖοι στὰ 
“οἷς λα» 
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»οἷ»λατίνοιὰ διὶ ϑύουσιν ἅσπτασα ἡ σιιυαρχία 
ἀϑοοιδ) ὥστε. τῇ πόλει σΐ «Φάςεσιν αχοντὰ 
“πθονου τ ϑυσιας χρόνον Τὴν γνωρίμων τινὰ 

νίων. ὕςόβον ὃ τερακοσίοις ἔτεσιν ἱσυρέι τοί 

σὰ πόρὶ ἀμώλιομ, Δ ὧν ἀσελφὸμ νεμήτορα" 
σὰ υδὸ μυβώστη, τὰ σῇ ἐγγυτόβω σίςεως. δὺς 

σίξξαν το μδὰ τὸ τὼ π ἄλθας αῤχίω ἀμφότε 
ροι τῆν ἣν ἀρ γόνων τό ἀσκανίς, σχτείνου 
σαν μέλοι “τόν τιδόῤεως. σπαραγκωνισάμαν Ὁ’ 

σῖ ονεώπτόλ Θ- ὃν πρεσξύτόρομ, πρχῳν ὃ ἀ- 
μώλιθ΄ ἡοῦ σῖ ὄντι’. ϑαγατρὸς Ὅρὶ νον 
μάτορὶ ὸν μδὸ γὺ καυαγίᾳ δυλοφον εἰ"τἰὼ ", 
ἵνα ἄτεκν Θ- σϊχμένκ, δὰ ἕσιας ἱόδειαν κατε 
φησε, ἰθονίας χάοιψικαλοῦσὶ σ᾽ αὖ τἰὼ ῥεαν 
σιλξίαν. εἶ τα φθοραὺ φοράσας, δι᾽ ὑμωμ αὐ, 
σῇ παϊοίων γμνομδύων,, τίὼ μὰν ἀρξῳν αὐπὶ 
σόϊ κτένειν χαριζοιῶν Θ’ τ᾽ ἀσὲλῴῳ. ἐὺ σ᾽ 
δδέθηχε πρὸς τὸν τιδόριν, κατα τι στοκπγοίομ, 
μυδδύοντοιὶ μδὺ ὃν δῇ ἀρε(Θ΄ γλυξανὶ αὐὺ στο 
σας. ἐκτεθούττις σ᾽ τὸ λυκαΐνας ὁραθίωυσαε 
σκυλακσυομθώους.φαύςυλου σῖε τινὰ ξῶπε 
οἱ τὸν τόπον συφορθῶν αὐελόμϑνομ ἐπθρὲ: 
«(αε, σϊᾷ σ᾽ ̓ ασολαξὲν ἣν διωα Ἐν τινὰ, ὑ- 
“πηπκοωὺ σὲ ἴορῖ ἀμωλίῳ λαθόντα ἐκθρέψαι, 
καλέσαι ὃ σὸν μδὸ ῥωμύλου, ἂν ὃ ῥώμομ. αὖ 
οῇρωθον τὰς σ᾽ ἀδιθεάγαι οἱ ἀμωλίῳ, νὸ Ὁῖς 
σταισι καταλυθούτωυ σῖ ἐκένων, κοὰ φὶ ἀρ’ 
χῆς εἰς τὸν νουμήπορα πόδισέσης ἀπελθόντι 
οἴκασε, κτίσας τἰὼ ῥώμίω, οὐ πόστοις αὶ πρὸς 
αἵρεσιν μιζλλον. ἢ πρὸς αὐάγκίιυ ἁϑυτμσίέ, 
οἱριούτα γοὺ δβυμνὸμ τὸ τσΐχῳ Θ΄, οὔτε χώ; 
ραν οἰκείαν ἔχον πἰὼ παδ)1Ε ὅσῃ πόλις πρόσ- 
φορί», ἀλλ᾿ οὐσῖ᾽ αὐθρώτπτους οὖν σιωωρικήσον 
“σὰς, οἱ γοὺ ὄντόυ ῴκραῦ καθ᾿ ἀὐ τᾶν, σὰ» 
σήονταν πρὸς τοῖς τέιχεσι τὶ κἰ(ομθδης πόλε 
ὡς» δ) Οὶς ἀλέανοῖϊς ταν “ππὠσέχοντόν. κτλ 

λατία σ᾽ ἡμεκοὰ αὐτέμναε, αὶ φεσϊ αι κοὰ 

λαδίνου, νὼ ἄλλα »ιαῦτα πότε ἦλ πτολ ἰχνια; 
ναῦ δὲ κῶμας, κτίσεις ἰδιωτῶν ἀῷ Χ ἢ μ μὲ. 

κρῷ πλειόνων τοῖς ῥώμες τωδίων. μεταξὺ 
γοαὖῦ πδιυἰμτῆον, κοὰ πόι ἕκτου λίθου τῶν 

᾿ πὴ μίλια οχοημαινόν των φὶ ῥώμης καλξ» 
᾿ ποὰ Τότιος φῆσοι. ἴὅξρυ σῖ᾽ ὅοκομν ἀγοφαίνου, 

σι δὶ χτὲ ῥωμαέωψ γῆς» οἵδ᾽ ἱδρομνήμονσι' 
ϑυσίαν ἀϑυτελοῦσιψ, οὐτοιῦϑτι τὲ κοὰ οὐ ἄλ. 
λοις τόποις πλείοσιψ, ὡς δρίοὶς αὐθωμόβὸν, ἰὼ 
καλοῦσιν ἀξάροαυϊαν. γνομάνης δ᾽ οι «τί, 
σέως, φασὶ κατὰ τίὼ κτισὶμν οὐὐαερεϑίισαε 
ἣν ῥῶμον. μετὼ δὲ πὐν κτίσιν αὐθρώττους 

σὐγκλυσῖας ὃ ῥωμύλθ᾽- Ἀθροιζῳν,ἀ πσϊέξας 
ἄσυλόμ πὶ τευὰνθ- μετὰξὺ Φὶ ἄκρας κρὰ 
τὸ καπιτωλίου . ἐσ σ᾽ Ἰκᾷ κατοφδύγον» 
τὰς τῶμ ἀσυγατόνωψ, στολίπτας ἀρ φδίνωψ, 

258. 

Ε λτίηΐ,εχ απίποτίο Γόσηο ἰου ἐπτπιοῖδπι. ἰη- 
{τὰπτε δατεπι (οτ τεσῆροτε, ργς τ ξι5 ἐπ ταί 
ταῦ ΠΟΙ οΥίθιιβ ττηιῖβ ἐαπεπίθιι5., ΒΟΙΣ αἰ, 
το πὶ ἀηπίβ ( Ο ς ς Απιιηΐ ἂς ἐταιτία ΓΝαπηίτον 
τίβ [λξία πλεπιοτίας πιὰ πάατα (πητιρατγείπι ἔα 
Ιοίς, ραγείπι ργορίαβ Πάἐπι. ἄταθρο επίπι 80 
Δίςδηΐ ρτορπηατῖίς ρεῖ {ποςείδίοποόιι ΑΙ 
τεσηῖαι οςζερείπης, Πα τὰς Δ ΤΡ εγίπι 
αιἰαταταπι ἐγαῖ. (ατευηγ ααίοῦ Α πηι τι5 πὰ 
τὰ παίοτς {ἰρρ]άτατο. έσπαπιπααίογατ ες 
τὰπι ςαπὶ Ναπλίτοτί ΠΙ 5 δα εἴϊει,ας ΗΠ, ΗΪ 
τπὸ σαί ἐπι ίπίεγ πεπδηάιι ἐπί Π5 οὐττη, 
οδτ: Πίίανο πογὸ (υτρεπι ρτο (5 τητογοίροτει) 
Υ εἰἰς (Δεόγάοτεπι σοπίϊίταίτ, (εγια πες πὐγσέ 
Ὠἰτατίβ στατία : ἐλπὶ [ὁ Πεᾶπὶ ΒΘ. }Π|8π| το οτᾶτ, 
(ουτιριίᾷην ροίξεα ἀερτεῃεπάεηβ, σ᾽ ΠΊΕ }}{5 
Ραττα αἰτία, ΘυΠαἵαπι απ ἀἐπὶ ςοπίεοίς ἰη σαΐ 
ςεγοαι, [ταττί στατίαπι {Ρ οΠ5 : Ρ ΟΠ 05 πεγὸ 
τίτα ρατγο ἐχροίαίτ πη ΤΊ ογίηγ, σιιο5 ΓΝ ͵δυτὲ 
“σεηίτος αυϊάταγ. [ἐσαπη ἃ Παρα, σατυ]οσιμπι 
ἱπίξαν, Ιαφατί ἱπίρεὐϊαγεηξ, Ἐδιπέξιτ Ιο οί {ΠῚ 
τς (α υ] σα 5 (α] τος ἐπατιής ἱπέδῆιος. (οη- 
ἐεζατί Πςετ. (Δ ίταμπη φαεηάαίη Α πγυ]ίο ΄ο. 
ξαρ] ετέτη,ἀςςερτοϑ εὐποαίίς: δύ ἈΪτοσ πὶ ἤπι2 
ἄεπὶ δὲ σαλ α] πὶ: αἰ τογιιαι αιιτεπι [ἐ ἐπι πο πιέ 
Παίς. ΗΙ ἐγσοὸ σαπὶ δά ο᾽ειίεης, ἱπιρεῖα 1π 
Ἀπιυ]παπ (αέϊο, εἰπὶ {{ἰγρ επί εἰὰ5 ἀοἰ εἴτα 
τυαπτ υΠΡι15 ἐχτίη τίς, δ γειτατο ἴῃ τεσπῇ 
ΝΝυπλίτοτ; ἀοπληιγεπετί, ὸ οπιαῆι σσπαίς 
τὔτΠ]οςί5 ποη ἡπίάετη αὐ ίσγίο ἀο] είς, εὖ ἱ2 
ἀοηείς,(εἀ πεςειϑίτατε οἰ ατίς. 5 πὶ εηίπὶ 
ΠΕΩ» πηαηϊτ, ΠΟ ἀστιαπη οἰγοιπη Ἰλοεητζ ἃ. 
Ιεη ἄτα οἰαίτατίδ (τί ἔευ τ] ἐπ ΒΆθει πε ΠΊΟΥΞ 
τα 5 δα Βα ίτα τ ἀρ απα  σοΠιιεπι ῆἢϊεδ. 
(οἱ εηίπι δά εἰᾶι,εοτίαπι Πα ίϊαρᾶτ, αὐ δ8 ξ. 
αϊπελπάα πιοσπίρ5 ρτορίπαησί, πες ΑἸΡ απὸ 
τιῖπι ἐπτροτίο (αι εεῖί. ἐγαπτύτζεπι (ΟΠ ]Ατία» 
Δητιοηπα,, Είά ἐπα, Γι αυϊηίαπι, αἰ ἱρίρ Βαύι5 
σοπετ5 ἀπ οβίταης η΄! επὶ ορρίσα]α, παης 
αὐτοῦ αἱςί, ργίπαταύ; απογη 4 ἃ αἸ Ποία, Ιοα 
σεὰ ἐοπια ἰλ4..Χ Χ Χ ἀἠξαπτεία. [πιτὰ ]υίη» 
τισι ἐσ ίταν ὃ (χίιτη Ἰαρία ἐπὶ ({Πς ἐπίτη πᾷ 
Τία «εἰσ πα ατα) ]οςα5 εγας Πε Π  ἀρρο τι, 
αὖοί ὸ οπηδηί τὰς τευ πηίητι5 πηοπίϊγα 581 82 
στί, Βαςίουαπν ργϑίμ! 65, ὃ Ηϊς δ "5 1π10. 
ςί5. Ρογίπ4ε ας πᾳ Πηίθ 5, δά πὶ ἀ{ς ἰςτίΠ., 
εἰπε αδίο! πε, συοα Απιραγιαῖε το δῖ, 
Οτἴα ἱσίτυν ἱπτεῦ ἐο5 ἐεάϊοῃς, ἰητοῦ ΘΕ 
ζαπάα πισσηία, ἐξ ἐπλιπι οσοίπιπι π|Π -π τγα 5 
ταῦ, ψεῦς ἀείπαάς ςΟα τα. Κοηλυ 5 τηοσύτα 8 
ςὐπεπαβ ἀρ τόσα, ἰ(λοτ αὔεηάᾷ Ιοςα ΑΙ 
Δροτίξ 5,1 πτοῦ ζο !Πεπὶ ὃ (ὑδρίτο! :ηπὸ ρετί 
σίςητεβ Πηίτίπιοϑβ, οἰ μίταῖε ἀοπαζος ρον 

ε.2 (8 
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Εϊδ ἐπ δά ἐρίίοί οπαθία πεαοίγες, Νερταν 
ὯΟ ςοπίξοταταπ) ἐηπείεγς συ] σαῦ σεγίαπιοη, 
ηυοά δέ παςίρία ςοπῆοίταν ἐᾶτε. (ὐσππεηί- 
εητίϊοιι5 ΡευπηΠπί5,πΊα ΧίπΊα ΕΧ ρατῖς δα πί5 
εαϊςίτ, πα α ἢ 65 σαπ τ αἱγσίηεϑ εὖ ρτοῖε- 
ἐἰλβ τδρίδητ, εχ ἐγρὸ Οστίππι Τ' 1 ατίπ51η. 
Ἰυτίαπι τίη ἀ σας ΓΕ 15 αὐ πΐ5, π τε σηί ἰοοἰείαν 
τεπ| δί οἰαίτατί5 σαπὶ ὲ οὐπαΐο σοπαεηίς. (ας 
(0 διιῖεπὶρεῖ ἀο! μη 7 ατίο 1 αιήη ἡ ἰοἷὰβ Ποπ 
ἐπιτί5 (Λαίτδ 15 πὲ Οπιθ 5 τε αἰτἰπηρεεί, 
Ῥοί  οαναίαμι Νυπια Ροπιριι5, 1, τίο 
ςοητούτα Πεῖῖ5 τεσησπι υἰςερίε, τα ἰα Βεπτί 
ας (αν αἀἰτίς. Εἶπες χυίάοπι ον ί5 [ὲ οπγο ογοδν 
είο εἰϊ, αιτοα πιαχίπις Πα πείσας, Βγίου ἥι8ς 
ἐλιι ας ἰλδιϊοία αἰτεία., σοἱοηίδηι εχ Δτοςάΐ, 
δι ἀεάδιόζληι αν Ἐπαπαάτο εἴς ςοπιπιεητον 
καῖ. ΕΤαίς εηίπι Ποίρίτίο ἱππδιτπι ΕΠ ε σα! εη, 
ἔλυμλ εἰϊ (τειγοηίϑ δοιτεβ ἀσίταητεπι. Ἐπαπν 
οὐ ἃ Νίςοίξγαία πιαΐγον ας τατίςίπα πα! πο- 

εἰτία ΡΟ! εδαι, ητο!}οἐχεγατ, ἴῃ ἔλτίβ εἴς, Ηευσιι. 
ἴεπι ροίἐ ςοπίαπιηιαία ςετταπγίηα, ἀεοΥ ΠῚ Πι 
πιεῖο δα(οίίαπιίπ, Φυίδι5 Ησιςσα  τεππηςία 
είς, (Δογδπ| οε επὶαρειτὸ ροίας, δ( (ὩΠγαςδηύ 
«οτίτι απο ας, ατεπὶ ὃζ πα σταβ Πού σα] 
εγυατῖ 6 εχ ςαια (πο {6 τοῦ κ᾿ ουνᾶπα 
ταπι (ςγίρτον Πσηππὶ ροηίς, δὶ οπτατη οτίσίπε 
(ὐγαοαπηι εἵΐε πτεπ, σα ροπο5 εὰπὶ ποτε 
φραττίο (ΔοτΠςίσαι (γε σαηι, Ε] ες]  ἀἰ σατισπι 
ἐχίίξας : δί ᾿ξ οπιαπὰβ Ῥορυΐυ5 Ἐπαηάτί πᾶν 
ἐεηι ΠΥτρΡΠαγαν πηδπ| Ἔχ {ἐἰγηαητΕ5 ρεοτοίσ 
Ρυΐς πεηεγεητυν Ποποτίδιιβ, τ ἐπιαταῖο ρτὸ 
ἵΝίςοίελία,ποπνίης, απ (ὐδυ πη οπείπι ἀρΡΡ6}» 
ἰδηῖεβ. ςτἀσπ- 1 ατίπί, σαπὶ ἃ ρυπτούἄίο ραι- 
εἰ εἰἴεης, πες βἐ οπιαπο (ρ εἤεητ ἱπιρετίο, ρο 
{τεὰ υἱττυτίϑ αὐπγίταϊίοπεαι οδπρείσεητεβ, 
δι ΚΚουποίο δχ ςατετίς ἀείης τεσίδα5 Πυρίε, 
(ἐπ ἔτετε οπιπεβ, Ἐπ δέ Αεάμί5 δὲ Ν οἹςίς 
δ Ἐετγηίςίβ, ρείαβέρ [ἐ ατα]5 δέ Αοτίσίηί, 
Ὀα5,,πί|ὰρ εἴ ὃ Βαϊ δ Αυσγτζυίςί5 ἃ Ρτί, 

᾿πεγπατθι5., σαηζία ἡξογυτη ρῥίαρα ἴ Ατίπο- 
τὰσι ποσίτατα εἴδ. Ν᾽ οἰσούιπη ἀατεηγ Ροπιε- 
κίοτιπι ἀστί Πηίτίηγί ἱ ατίηί5. ἐγαπῦ. δίς ετί- 
αἵπι ορρίααπηι εἰς Ερίοϊα᾽, σποα Τ αὐ υίηις 
Ῥηίςας ἃ ππα]λπχεητίβ ἀγα ε. Αεαυογῖ σαον 
΄4υς ατίθι5είπογσηι Πίςίἀοπὶ τ 5 αἰγα 
ΡίΔ5 ἐχείηχίς, Εἰπ5 ΠΠ 15 Ν᾽ Οσοσιιπὶ πιεῖγον 
ΡοΙῃ Βαεήδπι ἐπ ροζείξατεπι γεάερσίς, τειν 
πίςίσετὸ δ 1 Δυΐηίο, δύ ΑἸΡ ας υἱείηϊ εγδητζ, 
ἃς ίρῇ Βέοπια, Νοπ πρὸ αὐτοπὶ ἀϊίδας Ατίν 
ςία, Το ες δ Διπείππι. (πιογύθηι ΑΙΡαηί 
σαπῚ ᾿ὲ ΟπΊδηΐ5 ἐπ τίο ἔῃ ππτπὶ σοη(ρίγαθαητ, 
ουπηδί 1 ἀτίηί, δζ εἰ] ποτα Ππ|ὰ] εἤξητ. 
ὑπ πεχὸ ρει ίς (υ ορείπερδητίπιροτίυπι, 

σῈΟ 6Α ΑΡΗ͂. 

ἀδιγαμίας δὲ τούτοις οὐ τυγχαύων ἐπαγγέ 
λάτο να ἀγῶνα ἱστπικον Ὑ- σπτοσεισϊῶν Θ᾽ ξ 
ρὸν πον τὸ ναῦ ἁωνπελουμϑὴ. σαυελθον ὃν δὲ 

πλεισὼν πολλῶρ,ἐκέλδυσε πὰς σνθφνους ὧρα 
σπτίσαε τὰς ἀφ γμθύᾳς τοῖς σξομβύοις γάμυ. 
μετιὼμὴ τίὼ ὕξοῳ, μετὰ ὅπλων τῖπ Θ’ τον 
τιθΘ΄ ὃ βασιλεὺς δ κυρζῦν ἀδὲ κοινωνίᾳ Φὶ 
αὐχῆς Εἴ πολιτεία συωξξα πῶς ῥωμύλομ. Γι" 

λοφονπύφντ Θ΄ σ᾽ ᾿ν λαουϊνία πὸ τατίσ, μόν 
νΘ'ήρξῳν ἑκὼν ὧν κυρίδὴν ὃ δωμύλος, μοτύξ 
δὲ ὥδον διεσίεξα"» τίὼ αῤχίω νυμᾶς πομιυτέ 
λιθΘ' πολίτης Σ πατίν, ταρ ἕκον δὴν δὴν σα 
κύων λαξων. αὕτη ἡᾺ ὃν ἡ μάλισα πιοδυομς 
νη Ὁ ῥώμης καίσις ὄδμ, ἄλλη σίξ τις πῶ τόμα, 
"ὁ μυθώσϊας, αῤκωδεκίω λ ἐγουᾷα γϑυΐαν! τὼ 
ἀγικίον τα δυοίνοου, τούτῳ σῇ ἀθιξονωθῆ. 
ναι Ἃ ἡρακλέα. ἐλαύνοντα τὰς γηρυόνυ βξς. 
πουθόμῶνον σὲ φὶ μηβὸς νιποςράτης ἣῃ ὄύαν 

οῇρον, εἰν σῖ᾽ αὐτίὼ μανζκῆς ἐμπειρομοῦτι τᾷ 
ἡρακλξ πεπρωμῆψον [ὦ πτελδυτήσανῖι εἷὰ 
ἀθλους»ϑεῷ γγνεῶπι : φράσαι γι γεὼς ὧν ἡ- 

ρακλὲα τοῦτα, Εἰ γέμον Θ΄ ὐασίϊξξαι, κοὶς 
ϑῦσαι ϑυσίαν ἑλλίμικίω, ἰυὺ κρὰ νωδ ἔτι φυν 
λάἥεδαι Τρ ἡρακλᾷ, κοὰ ὃ κεκίλιΘ- ὁ δὲ 
ῥωμαίων συγγραφεὺς, (ὅδ τίθεπτοι σεμέϊον, 
σπόξλλίωικου ἂν κτίσμα τί ῥώμίω, πὸ παῤ 
αὐτῇ πίω πιίτοιου ϑυσίων, ἑλλίωικίω ἂν τῷ 
ἡρακλ ει" κοὰ τίὼ μετόδα δὲ τόν δ αὐάῆοου. τὸ 
μῶσι ῥωμαῖοι, μίων δἣν νυμφῶν ΕΨ νομίσαν» 
“δῖ, καρ μλύ πιν μεπτονομαδδέισαν. οἱ αἵ᾽ ον 

λατίνοι καταρχεὶς ἦν ἧσαν ὀλίγοι» τὸ οἱ σελ 
ους οὐ πτῶσξιχου ῥωμαίοις, ὕς ὅδομ δὲ κατα, 
πλαγγύτου" χέὼ ἀῤετίὼ πῶτι ῥωμύλου, κρὰ 
ἣν μετ᾽ ἐκένου βασιλέων, πσήποοι πού τοῖν 
ὑπλρξαν, κασαλυθοντωμ δὲ δ᾽ πε αἰκούων, 
κρὰ ἣν οὐόλσκων, κοὰ ὀῤῥνίπωμ, ἔτι δὲ πρότα 
ρου ῥουτούλωμ τε τὸ ἀξοριγίνων, πες δὲ τού 
ποις ῥασιῶψοικοὶ αῤγυρούσκωυ σῖξ τινων, "κρὰς 
πρεφόῤνων, ἡ τούτων χώρα λατίνε πῶσηγόν 
ρόδῦ τοι πια( ἂν οὲ δὴ" οὐδσλσκὼν δὴ πωμεν 
σίωμ οντιμου πσεότον., ὅμορον ποῖς λατίνοιρι 
κοὰ πόλις Ἐπίολᾳ, [ὦ πα τίσκα ψε ταρκύσ 
νιΘ΄ πρίσκος, αἴκουοι δὲ γειπονδύονποϊ μας 
λισος τοῖς κυρέτοιις, ὦ Οὐ Τὴν σ᾽ ἐκέν Θ’ σὰς 
πόλεις δβ επτόρβθασφν. ὃ σ᾽ ἑμὸς αὐτόν τἰὼ (Θὐ-. 
τοσαν ἔλε τί μητηούπολιν τῶν σὐόλσπκωψ.. 

ΟΥ ΔΗ ͵ “7 

δῥνικοι ὃ πλησίον ὥπκοιυ Ὅρ᾽ τε λαουινίῳ (ἢ 
σῇ ἄλξαᾳ, κοὰ αὐ πῇ πῇ ῥώμῃ» οὐκ ἄπτωθῳν σ᾽ 

» 3. ᾿ , Ἀ »"ἭΝὌ Ἁ δι ᾿Σ 

οὐσῖ᾽ ἀρικία,κρὶς πελλί γα, κοὶς αὕπιον, ἀλξοε 

νοὶ ὃ καταρχεὶς μὴν ὡμονόοιυ ποῖς ῥωμαΐοις, 
δμογλωοσοί τε ὃν τόν, Κοὶ λατῖνοι. βασιλόυ δ᾽ 

μοι σ᾽ ἑκώ πόδοι χωρὶς ἐτύγχανον, οὐσϊὐ 

σ᾽ ἑῆνν ἀϑιγάμιςξ τεῖσαν πὸς ἀλλήλουρ. 
κρείόλα 



ἘΣ ΒΕ Ἐ 
οὶ ἰόδὰ κοινεὶ τὰ ον ἄλξα,κοὰ ἄλλα σϊίκοια 

“πολιτικαὶ, ὕςόβου σὲ πολίμου συταὐτ’. ἡ 

εδὸ ἄλξα κατεσκώφα, πλίω πόἱδβοῦ. οἱ σ᾽ 
ἀλξανοὶ πτολῖποιι ῥωμαΐωψ ἐκοίθασαν. κοῖζ 
ἥβῥώλλων σὲ δὴν πόδιοίκων πόλεωμ, οἷ μὴν 
αὐμρίθησαν, αἱ δὲ ̓ πταπτανώθασαν ἀπαθοῦ- 
σαι, Τινὲς δὲ κοὰ ἠυξήθησων σα πέὺ δύνοι- 
αν. ναυσὶ μᾶν ομὺ ἡ παραλίᾳ μέχρι πόλεως 
σινουξοσης ἄν τῶν ὠσίων λατίνκ καλξτοιι, 

πόνον σὲ μέλοι τόϊ κιρκαέου οὐ μόνομ ἐ- 

τβανα ἌΣ Δ ΝΣ τίὠ μεοσογαίας 
σὲ πρότόνον μὴν οὐ πολλίω;, ὕςόβον δὲ κοὰ 
μέλοι καμπανίας δγέταινε, κρὰ σαυνιτῶμ, 
πρὶ πσελιγνῶμ, κρὰ ἄλλων Τὴν πὸ ἀτγούνενου 
πατοιιοαύπων. ἅτπταστις σῦ ὄδιν δυσϊαίμων 
κοὰ ττχαμφόρί, πλίω ὀλίγων χωοέωψ ἡ κα 
σὰ τἰὼὺ παραλίαν, ὅσα Ἑλώσϊη κοὰ νοσδβεὶ, 
οἵᾳ τὰ τῶν αῤσεατῶν, κοὰ μεταξὺ αὐπίου, 
κοὰ λαουϊνίου,, μέλοι πτωμβνπίου » καὶ τινων 
Φλ σατίμϑες χωρίων; τὸ Φὶ πόδὲ ταῤῥακίναν; 
κοὰ τὸ κιρκαζον, ἢ εἰ τινα ὀρεινοὶ κοὰ τουτηοῶν 
δ, κρὰ τοῦτα σ᾽ οὐ τελέως αῤγαν ουσῖ᾽ ἄ-’ 
ἡρασις, ἀλλα νομὰς σταρέχει σϊα ψιλᾶς ἢ ὕ- 

λίω, ἢ καρπούς τινας ἑλέους ἢ πσετραζ, 
ους. Ὁ σὲ καίκον βὸν Ἑλχῶσϊοι" ὃν, δύοινο 

σατίω ἀμπέλου τρέφει, τίὼ σῇρνσ)οῖπν. πὸ 
λεις σ᾽ ἀϑὶ ϑαλάτε μὰν εἰσι Τ᾽) λατίνων, 
τέ τε ὥστα,, πυόλις ἀλίμαν Θ’ σΐ τὼ πρό- 
«χωσιψ,ἑιυ ὃ τὶ βόδις σταρασκὄυκζε, πληροῦν 
ψλν Θ΄ ἐκ πολλῶν ποταμῶμ. τηχρακινσὶύ- 
νὼς μᾶν οαὖ δοίζοντοι μετέωρα οὐ ϑρ᾽ σίζ, 
λῳ͵ τὰ ναυκλήρια » Ὁ μλύ οι λυσιτελὲς νιν 
χῷξ, κοὰ γουὺ ἡ δὴν πσερετικῶμ σκαφῶν σὺ» 
σπορία, τῶν ἐκσεχομλύων τὰ φορτία, κοὰ 
υὐχιφορτιζόντωμ., ταχαὺ πτοιὲῖὶ πὸρ ἀπτὸ» 
“πλοιυ πρὶν ἢ τόϊ ποταμοῦ ἅψα δα, κοὰ μὲν 
ῥοῦς ἀχεουφιδδ)ντ, ἐασλέϊ κοὰ αὐάγε: 
“τοῦ μέχρι ζὶ ῥώμες, σχόζους ρ΄. κτίσμα σ᾽ 
ὄν τὰ ὥστα ἄγκου μαρκον, αὖτ μδὸ ἡ στὸ" 
λις τοιαύτη, Ἑξῆς σί᾽ ὄν ἀντιουν, ἀλίμαν Θ’ 
ποὰ αὐτὴ πόλις. ἵσθουτοι σῇ ἀδὶ τσξΐηραις, 
διέχει δὲ τῶρ ὠσίωμ στόρὶ σ᾽ ξ΄ σπσίίους. νυ» 
νὶ δ οαῦ αὐῶπαι τοῖς ἡγνμόσιμ,, εἰς 60’ 
λίω κοὶ ἀνοσιυ τῶν πολιτικῶν. ὅτε λάβοι- 
ον κοιρόμ, κοὰ οἵ ᾧξρ κατωκοσθμίμ χοώ στὸ 
λυτελές οἰκήσεις ον τῇ πόλει συχναὶ, πρὼς 
σὰς τοιούτοις ἁθισίημίας. κοὰ πρόπόρον 
σὲ ναῦς ἐκέκτίωπο. κορὰ ἐποινώνοωνυ τῶν 

λεοηθίων ποῖς συῤῥίωοῖς,, καὶ πόρ Ἀσῖν 
ποῖς ῥωμαίοις “ππακούοντόι",, διόπτδῥ κοὶς 
ἀλεξανσῖοίθ' πρότόδον ἐγκαλῶν ετσέΞει 
λεν κοὰ σϊημήτοι δ. ὕςδρον ποὺς ἄλλους 
πὼν λιοῶμ αὐχτασύμπωμ. τοῖς ῥωμαίοις ἢ 

ὉΠ Ὶ ΝΟΌΣ 22ὲ 
ΓΝες πηίπι5 ταπιεη ςοΠ Πα ία, ΓλοΓα ς σΟτπΊτηΣ 
ηΐδ εἰαπῖ, δύ τε! α ἑπτὰ οι, Ῥο  ετίοσί 
ἀείπάς τειηροτγε, οηἤαδῖο ἱηεῦ ἐς ΡΒ. Α! 
Ὀὰ ἀίγατα εἰ, τεπιρίο ἀπιαχατεχοερίο. Α1Ρα 
τί αεγό  ο. εἰαίτατε ἀοπατί ππης, ΑἸίς αετὸςίτ 
οσὐπᾶτε5 οἰπίταῖο5, ραταίπι ἀε] εἴα: ραχτίπι οἴ 
τε Ε1165 εΤεης, ἀερτεῆϊα (χης: Ποππι]!α ρτὸ 
Ἐξοπιδποιιιπι δηιίοἐτία ἰῃ ἀτρ]οτεπι ζατιπι 
Βοτυετε Νιης 4! 4Ἐπὶ πγατίτίπγα ἐρί ἃ α αν 
Βεπὶαῳ δίπαελπι, (ΟΠ (8,1 Ατίπα αἰ οίτιιτ, 
Ἀαπιεα ηυίρρευίῳ Οἰτοφίαπι ἐχιεπάςδαζαῦ, 
δίίπ πιεάιτετγαπεαπὶ σαίάεπι ρτίι5, πο πὸ 
ταῦτα. Ροίτεα πετὸ ας ίη (ὐαπηραηίλπι δ 88 
πιηία, ἃ Βε σπος, ὃ αἰίοβ ίποο 5 Αι ρεπηίηὲ 
Ροιτεέϊα εἰς, τοῖα ορα!εητδίπηα δ ξουεΠ{5{- 
πιὰ, Ργοῖου Πτοτα] ἃ ρϑῦςα, ας ρα! υτία ίαπε 
αἴσαε που οίδ, πε] τί τ εξατεβ, ὃζ αι πῖον 
Απτίαπι δυίηί πη αἱ Ροπηετίαπι, δέ δετί 
πᾶ ΄υρκάαπιίοςα, δέ Γαιγαοίηαμη δῖ (ίτος, 
{υπ|, δ {{ πὰ πηοητᾶπα δ ρειγοία ἔπη, σας 
ταπιεη ἱρία πεηυεὲ Οπηηίπο {ποι ]τ8,1πῸ| ἰπίτ “ 
ἑἰυοί τητ, (ε ἰφία ραυ]α ργοίϊαητ, τε] πιὰ» 
τοτίαπι 6} ρα αἱ γε5 πιοπίδποβί ργοπεπτιδ. 
Οεευραπι σαίάεπι]ίςες ρα! τ 115 δάίαςεαῖ, 
πἰπεία ταπιεῇ ὈΓΠΠῚ ἐςγας[5{π|8 Ρ γε οίριτ5 ἘΠ 
{τ ἀὐοσίρι5.. Εχίδης διιίεπι πιαγίτίπγος [.4- 
τίπουαπι ατ8 65, ΟΠ ἱπιρουτποία σαί επι 
Ριορτει πγπι, απ ΤΡ εΓ5 πγα 5 τοξει, 
[15 ἀπ ηΐθι15 ἀσοτεραῖ Νοη ραίπο ἰσίτατ 41» 
(οεἰἡγίης ἀσίτατα (αἴ [λητ ἰῃ ΔΠ ΟΠ Οτί5 Παῖς 
σία. Δειαπιεη πἰηοίς ππΠῚτὰ5. Πεπιρε πιίηΐ» 
{ἰταπτίαπι ςορία (σα ρ μαγαπΊ, α  115 ἐχί πη" 
ταῦ ὃ ἱπιροπιηζαν οπείᾶ, ἱπιρίσταπι ΕΗ - 
εἰς παπίσαηαί [λουΠτατεηη, απτεηιᾶπι ἤσπιεπ 
αττίπσαητ. δαητ δ εχ ραγίε [ευλί5 οπειί. 
Ῥιι5, Δ  ΠΕΠῚ ἰητγαηζ, δ ρεπε5 Ἀ οπηδπὶ ΠΔ64, 
(δυ ΧΑ Χ Χ δαπειία ρεοάπςαπητυζαησα. 
ΟΠίαπν, ας τας ορρίάεαπι, εἰς ἄτης 5 Μία" 
οι5 ςοηίάίε, [εμίπς Ἀπείαπι εἰς, δ ἱρ» 
(4 αυίάεπι ροτίι σΆτΈΠ5 οἰίτα 5, {τὰ εἰὲ ἐπ 
ταρε, ἴοπσέ 40 ΟΠίΑ δὴ Πα ς ς ἃ τ, κ᾿ 
ἵΝυης δά οτίμι γευ πη ἀπ ραπαγαπῃ πλοατίο 
πεπὶ ρτΠεοίρίρ 5 σοποε εἰὐ, δύ τε ρ 5 πα 
δ τπητ, () οείτοα ἐτεχπεηζεβ ὃ συίαεηι 
τιασηίῃςος η ἐα ὑτθὲε 44 Πυίυίςεπιοάί ρε’ 
τίσιίπατίοηεβ., δαίβοατο σης σἀε5. δι. 
Ρειίοτίθιι5 δηηίβ απ Ὲ5 μαρεΡδης, σι 5 
σαπὶ Βιγαίςί5 ἰατγοςίπαηαἱ (οοίεἴατοπι ἰηί- 
Ῥφης., Ἰίςες ίαπι βἐ οπιαπο {πρίςεϊί ἱπηρες 
τίο, δ οὔ εαὐΐὰ5 δί ΑΙεχαπάει απίεα, 
δί 1 επιειίτία5 ροίζεα., πρίβίς χυί ρτοάο- 
Πεὲ5 {π᾿ ρΡοτείξατεπι τεάίσεγεπι, ἐ05 ἐ οπταᾶσ 
Ὠίς τεααίᾳ τ, ἱπουίατίοπςε {{π|ι} φἀίαποϊαὲ 

ΒΟ σιατίϑ 



52:4, 
φτλείβ συ σπὶ π]αίεη5,εἰ5 (ς ἀσπατε σοῦροὸ 
γα, ργορτοῦ ἀπτίηαλαι σαπη (ὑτοεςί5 πες ταν 
ἀϊπειη, ἐπα σηαιπιαατζειι εἰ] εἰ ρίο 5 υἱγοϑ χαί 
τεσπαπ]ταϊ ία ας ἀΐςαγοίτ» Ἰατγοςίηία {π|ὰ] 
ἐπχίττειε, ΟἸπηῷ ἐπ ίογο (ὐαἰξουίβ δί ΡΟ] Παίς 
τειηρ! «ἀἰποατ ιᾶτίς πεποιεηῖ ποποτίρα8, 
4005 πηίπειῇ ἐοηζεγαίονεβ ἀρρεϊλητ, ρίο5 
σαί (Ἰγα οίλτη {Πούσπὶ ρατγίαιαι ρορυ πες 
ἐγαπγίζτετε, ᾿ξ οπιδηί ἀείηε {Π105 4Ὁ εἰ σα, 
πετίβ ἐχεγοίτατίοπετερτγεεγιης [α αίαπι 
Οἱαπιπεάίο Ιοςαίπην ἘΠ 1 Δυϊπίασπι, 1 4τίπο 
ποηγίηΐ ςσπταταης Ν᾽ ἐμ ετίβ τεπηρί απι μα 5, 
Ἐία5 συγατη ἃ πιαίοείθα5 ἀςςερίαπι, Δγάξαϊοα 
τασητυσ. [πε αυτεπιαπ)ίαρεγ ῃςς εχίαι Ατ 
ἄεα, Ἐ υευϊοταπι ςοϊοηία 4.1. Χ Κ ἃ πιατί αἱ 
{πλη8.ςἱ ρτορίπαημα ΕΝ ἐπουίβ ς 65,001 ἃ 
εἰπούαπι ςεἰ εἰ τίταϑ εἴξ αἴ ςοππεπτα5. ῬΟρΡα 
[απείδιυις ποιὸ ’Ιοςα ϑαπιηΐ 5» πεςΠ|{5ΐπιο., 
ταπι το]! ἐχίδης ορρίάφουιπι με ίσία {ΠΠπ’ 
{εἰα [ἀπὲ ρεοριογ δά πεπίδηζεπι εθἀεπηᾶ ἐπε 
ΔΠῚ, δζ εἰαις ἔλεγα ἐχ {Π4τῶρείπατε ροίξετίβ το“ 
ταοηά δία. ΡοΟΙ Δπείσπι (ἰγεςίσπι εἰς {4.0 Ὁ 
ἀ{{Π| 3η5 δύ τ  ΧῸᾺ πιῦϑ πιατί δ ρα πα ίριι5 
ἐπίϊαι ἱπία!α. 4αεπὶ ςορίοί!5 σεγπηίπατε ταί 
εἶδ ἔδπια εἰξ, ΟΡ εα ἰοτίαίς πα Οἰτοα ςοην 
πεηίεηία αδυΐα τπὐ]σαης, θεῖ ετίᾷ (ὐαἴτε]- 
ἴση, δ (ίτςεϑ5 (Δςο] ]Πππ|,8 . ΓΜ] ὲΠετιος ἀγ8ΠΊ. 
Μοπῆταπι υΐεηι δέ ασπαη ήδη Ν᾽ Ἰγ(5.5 ραΐε- 
ταπι. ἴῃ τηεάίο' ας δίοσδδ εἰς Πυυίας,, δ 
Ριορεήϊασι Ηρ οΥπια5., ἀεδίπςο ςοητίσα, 
Ὁπὶ {{πι5. Ρουθ 5 4ε(ξίτακζιτηλ, αἰ ςίπι15 τ Π - 
ταπιτηοὐο ΟἸἰγοοίο ρεγεχίσαιβ ρατίεβ δά. 
ἑλςεῖ. [πῃ πιεαίτειγαηξα στὸ Ῥοπηείίι5 σεῦ 
ἐπτηγίπ ει χπἰς ργοχίμί Διο πῇ ρτί8 ἰηςο  ε- 
Ῥαπί, σαί χα ὃ (ὐαπηραμίᾷ ταπεραπε Ροίὲ 
εο5 Ο(τί, απ δ ἐρίι Οδρδηίᾳ ραιΐεπιο δείπε 
Ῥαπι. Ηοςαὔττεπιροτε «ἄξια υἱῷ δίπαυςλπι 
Τ διίπί τεπξεας ἀἰχίπιβ. Οιήρρίᾶ πετὸ Οἱςείς 
δί Δυίοπία σξιί ργορτί οδτίσίε, παπὶ τ Ο- 
(τοτῦ σεηϑ ἀεἰεςετίτ, ἐογΠίη συλ Κα οπιδηίς 
(Δἴυα πναπεῖ, ας πιοῖε συ 8 ραἴτίο (ςτίρια ρῸ 
ετίςα ἰη (τεπίς εεγίαπηεη ρογπεηίδηϊ, Ηἰ το 
περ ρτοπαυπείεητ. (ατεγῦ σαπὶ Αϊμοπῇ πιὰ 
τε δίσυϊατη πε (ςπλεῖ χυίά4επνίποοϊπετίητ, δίς 
εὐ]σπιτὰπι ρεΐασις Δυίοηίιαι ἀρ εἰ [ἀτιῖτ, 
Τ)είηςερ8 Οἰγοαίο ργοχίηια ἱπίγα ας 1 ἃ 
καςίπα εἰ, πίει Τ Υδοίπα, (4 εἰξ αίρετα ποςὰ- 
τ εχεο ἡποά εἰ ορτίροίτ εἰ οΡίεςξία Ρ4]15 
ἑποῦς εἴς, χυᾷ ἄπο απὶπο5 εἰηείαι, ἐ χα. πιὰ 
ἑούεπὶ Απρῃίάυπι ρΡ ε Δ πς Εος ἐπ Ιοςο πιὰ 
τί αἀὐϊαποίταν Αρρία υἱΆ, ἤταία ἃ ̓ ὲ οπια τ: 
Βευπάιμίαπι, ἃς ΡΙατίπγαπι ρεγασταία. ὁ πὰ» 
εἰἰπιίδ ἀπ ίμ}5 ἢς (ΟΙ σαι αἰτίη σῦς, 1 λχαςίπα, 

ΦΤΥΤΒΑΒΟΝΊΙ 5 ΘσΦΕἘΟ ΘἈΚΑ͂ΡΗ. 

χἀοίζεδϑαι μδν αὐποῖς, ἔφη, τὰ σώματα σα 
τίἰὼ πῶς δ ὉὩλίωας συγγγύειαν . οὐκ ἀξι- 
οἰῶ δὲ οὖσ αὐτόν ἀνόρας, Ξτρατηγέμ τε ἅμα 
Φὶ ἱπαλίας,, κοὰ λμεήρια ἐκτσέμπειν. κοῖς 
ὺ μλὺ τῇ ἀγορᾷ διοσκούρων ἱδλὸμ ἱαἤρυστε- 
μϑύους τιμαῦ, οὖς τοαϊντοῖ; σωτῆρας ὑνομαΐ ὦ 

ζουσιμ, εἰς δὲ τίὼ Ἑλλάσϊᾳ ποΐμπειν «ὃ τῶμ 
ἐκείνωμ στρτίσῖα λεηλατήσοντας , ἔπους 
σαν δ᾽ αὐεδὸ ῥωμαῖοι φὶ ποιαύτης ἀϑιτησῖσύ 
σεως. αὐοὶ μέσου σὲ πούτωμ ἢ πόλεων, ὄντ 
πο λαουΐνιον. ἔχον κοινὸν Φν λατίνωμ ἱδδὸμ 
ἀφροδέτας. ἀϑνμελοαῦ οὶ σ᾽ αὐτὴν σς πῶς 
γόνων αὐδεώτοι. εἴτα λαύροντον. τπσόβκειν 
“τοὶ σὲ τούπωμ ἡ αρσῖξα κατοικίᾳ ῥουτού. 
λωμ ἄνω ὃ «δέους ἀρ Φὰ ϑαλάτας , ἐστ δὲ 
κοὰ ταύτῳς πλησίον ἃ φροδίσιομ ν» ὅστου στα 

νηγυοίζοσι λατῖνοι. σαννῖτοαι σ᾽ ἐπτόρθασαν 
εὐὺ τόπους, κοὰ λείπετοι μὲν ἔχνκ πτόλεωμ» 
οὔσυξα σὲ σῇ τἰὼ αἰνέιου γέγονῳν ἁϑλσϊεμίν 
αν, κοὶ τὰς ἱδροπτοιίας σ᾽ ἐκείνων δὴ χρόνωμ 
σαρασεσύδι φασὶ, μετὰ σὲ ἄνπιου Ὁ κυρ, 
καῖου ὄὴψ, οὐ ὃ κοὰ - σαόϊοις » ὅρ(Θ’ νυσι(ξα 
ὧν ϑαλάμ τε, πορὰ Ἑλεσῖ. φασὶ δὲ κοὰ σπτῦ» 
λύριζον ἄναε, τάχ Ὅοδ' μύθῳ Ὅρ!᾽ πόδὶ Φὶ 
κίργοις συμοικειοιῦ ποῦ ἔχει πολίχνιον κρὶς 
κίρκης»κοὰ ἑδρὸμνἀθίιϑας βωμόμ. σιείκνυῶπε 
σὲ κοὰ Φιάλίω τινὰ φασὶν ὑσϊυοσξως. μετάς 
ξὺ δὲ ὅ,τι ούρας στοταμὸς ,κοὶι Ἐπο᾿ αὐτο ὕ» 
φορμθΘ' ἔπειτα ππῶσεχῆς αἰγιαλὸς ἀλίμε- 
νΘ'. πῶς αὐ Ὅο᾽ μόνον Το κερκαέῳ λιμβύμ, 
ον ἔχουν. σαόῥκειτοι σ᾽ οὐ τῇ μεσογαίᾳ 
“πωμθάτιομ ποεσῖίον « τί δὲ σαυεχὴ ταύτη 
πρότόβον αὔσουσι. ὥκοαυ,, οἷ πτόβ κοὰ τίὼ 

καμπανίων ἐιχὸν « μετὰ δὲ τούρυς ὕσκοι, 
κρὰ τούτοις δὲ μετίω φὶ καμισανίας, ναῦ 
σ᾽ ἅπαντα λατίνωμ δδη μέλρε σινοΐίσσας» ὧς 
ἕισπτον. ἴδιον σὲ τι τοῖς ὕσποις,, κοὰ πὸ δὲν αὐ 
σονίωμήνεισυμξεβξηκε, τῶν μδν γοῦρ ὕσπων 
ἐκλελοιπότωμ ἡ διάλεκτθ μϑε; »ταρα Οῖς 
ῥωμαίοις, ὥςτε πρὴ στοιήματτε σκίωοξατε- 
οι, κατά τινα ἀγῶνα τητζποιορ,, Κοὰ μιμο- 
λογεδαι, πῶμ σ᾽ αὐσονίων οὐσῖ᾽ ἅσταξ οἷ, 
κησανπτωῶν ὑδὶ πῇ σικελικῇ ϑαλαάπε, τοῦσες 
λαγθ: ὅμως αὐσόνιον καλξπτοι. ἑξῆς σ᾽ ὃ» 

καὴὸν Ξισϊίοις Ὅρ᾽ κιρκαέῳ ταραπίνα ὄδι, 
“ραχινὴ κωλουμύα πρότόρομ ἀρ πόϊ συμξε» 
βμκῦτΘ-. πρόκευτοιι δὲ αὐποῖς μέγα ἘλΘ’, ὅ. 
“ποιοῦσι σἸύο στοταμοὶ. κλξτοιι σ᾽ ὃ μείζων 

αἰ φὸς. γὐ τοῦ δὲ σιυάσηει τῇ ϑαλαήᾳ 
πρῶτον ἡ ἀπιπκίᾳ δός, ἐσρωμῆύα μὴ ἀρ φὶ 
ῥώμης μέλρε βροντησίου, πλέσου σ᾽ ὁσί δυο» 
μδύπ. πῶμ σ᾽ ἀϑδὶ ϑαλζῆκ πόλεων πού“ 

σῶμ ἔφα Ἴομλύωμ μόνομ » φὶ τι ταρακινῆς, 
. κοὰ ἣν 

Ὁ πρὸς ον πὶ τὺ δ ὐππππππααιαιπιισσσσ...ππαππππαταπππσπσπ πὰ σεν νοσ νυν νὐνμννννννντ ὅ...ϑᾧψ...... ὅ ὅὃ»“»“ἀᾷτἷ 



᾿ ΨΙΒΕᾺΙ 
κοὰ ἣν ἐφεξῆς, Φορμίων Ν ὦ μινπούονης, Οὗ 
σινουεοσης, κοὰ Ὡν ἐσ ΝΣ ταραυτός τε πο 
βρῳντεσίσιπλασίου ὁ τὸ ταῤῥακινῆς βαδίζον 
σι ὑϑὲ Φὶ ῥώμης, σπαραβεβλατοῖ τῇ ὁσίῳ τῇ 

ἀππίᾳ διώρυξ ἀδὲ πολλὸς τόπους πλιραμεν 
γη τοῖς ἑλέοις στε κοὰ τοῖς ποταμίοις ὕσίασι, 
“λῶται δὲ μάλιστε νύκτωρ, ὥς τ᾽ ἐμθαύτας 
Ἐφ᾿ τασόδες ἐκβαένειυ πρωΐας, κοὰ βασλίζειν 
σολοισῆου τῷ ὁσίῳ πῇ ἀππίᾳ,, ἀλλὰ κοὰ μεθ᾿ 
ἡμόδαν ῥυμολκᾶτοι σί; ἡμιόνων ἑξῆς φορ 
μία λακωνίτον παίσμα ὄδηρ, δρμίας λεγόμε» 
νον πρότοϑορ οἵ, τὸ δύορμον. κοὰ “ὃν μεταξὺ 
ὃ κόλπου ἐκῶνοι καϊάπήαν ὠνόμα(γιπὰ γᾺ 
κοῖλα παῖ τὰ κοϊά ἥας οἱ λάκωνσῦ: πῶσαγο 
φδύουσιψ. ονισι σῖ᾽ ἑπώνυμομ Φὶ αἰνέον τρον 

φοῦ ὧν κόλπου φασὶν. ἔχει σὲ μῆκος οἰξδίων 
6 αῤξάμανΘ’ ἀν φὶ ταρῥακίνης, μέχρι φὶὰ, 
πρας φὶ ὁμωνύμου οὐξωγὲ τ᾿ γύτσύθῳν «σήν 

λαεᾳ σωδρωεγεθη, κατοικίας μεγάλας, κοὰ 
πολυτελεῖς σεσὲγμᾶνᾳ. γὐτόύθῳν σ᾽ ἀδὶ τὰς 
φορμίας το αράκοντα. ταύτης σ᾽ αὐεὶ μείου 
εἰσὶ κοὰ σινουέοσης αἱ μιντδιρναε, στέδέους 
κατόβας διεέχουσαε πόδι γ΄. σΐχρῥε σὲ δδῖς 
στοταμος,κλεανὲς σΐ ἐκαλέτο προτόβον. φὲ 
ρετοί σ᾽ ἀνωΐρον ἐκ ἣν ἀπιγυνίνων ὑρῶρμ, κοὰ 
φὶ ἰουσίνης παραὶ φριγιλλας κὠμίων πρότε’ 
ρον σ᾽ ἰω πόλις φυξιΘ-. ἐκπίτηει σὶ εἰς ἄλ 
σος ἱδδου τιμώμανον πόδι ἢ δ-ο “τοὺ δὲν ον μιν 
πούρναις αὐυυκείμαψου τῇ στόλει. δὴν δὲ ασπ. 

λαΐων οὐ ὄψει μάλιρτέ πρόκαντοα οἵύο νηί; 
“σελάγιας, πσαυσϊαρία τς κοὰ πσὰντία;, μιν 
κραὶ μάν, οἰκούμαναι δὲ καλῶς, οὐ πολὺ ἀπ᾽ 
εἰλλήλωμ διέχουσαε, Φὶ ἠπείρου δὲν ἁδὶ σ᾽. 
ἔχεται σὲ τό! καϊάπου κόλτστου Ὁ κίκουξομ, 
"“ύτου σὲ φοαῦσνι, πόλις οὐ τῇ ὁσίῳ τῇ ἀπο 
“πίᾳ καμβψη. το αὐ τοῖν σ᾽ εἰσὲυ οἱ τόττοι δι» 
σφόσῇρα δύσινοι. δ ὃ κέκουθΘ: νὁἡ ὁ φοαυσῖα» 
νὸς, (Ἷ ὃ σμτινὸς. δὴν διωνομκασμδον εἰσὶ, κα 

᾿ ϑάπορ κοὰ ὃ φάλόῥν Θ᾽’, κοὰ ὁ ἄλβαν Θ᾽, νὸ ὃ 
»τι γαῦ Θ΄. ἡ δὲ σινούεοσα γὺ σιταύοις κόλπῳ 

᾿ ἔσθουται, ἀφ᾽ οὗ "νὸ τούνομα. σῖν(Θ’ γα ὃκολ 
᾿πὸς πλησίου. ἔσει 4. αὐφὶ ϑόῤμὰ λουβα κώλ»; 

λισι πτοιοαῦ τὰ γερὸς νοίους οὐίας. αἴντοῦ μὴν 
εὐ ἀδὶ ϑαλάῆκ δῷ λατίνωυ πόλεις. οὐ δὲ τῇ 
μεύγαιᾳς . πρώτη μὴν αὲρ ἣν ὠςίωρ ὄδρ ἡ 

ᾧῥώμπ κοὺ, μόνη γε ἀδὲ Ὅρ᾽ σεδόδὶ κᾷ τοῦ. τσεν 
οἱ ἣς ὅτι “πὡς αὐάγκίω οὐ “πῶς αέρεσιυ ἐκτε 

σαο ἄρητοί, προδδετίου σΐ ὅτι οὐσῖ᾽ οἱ μετα 
τοῦτα πτοσκτίσαντας τινα μάβδη, κύριοι τό) 
βελτίονΘ- πσαυ, ἀλλ᾽ ἰσγυλ δύυου τοῖς προῦ- 

πποκειμϑύοις. οἱ μθύ γε πρῶτοι Ὁ καπίϊώλιου 
«οἱ Ὁ παλάτιον, ν᾿ ὃν κουρῖνον λόφομ ἐπεί ἢ 
χισαν,θς ἕω οὕτως δυνπίβε, τῷ Οῖς ἐξωθῳν, 
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δί ησυκ ἀείποερ5 Εουιπῇ, ΜΙ ίστύτγπο δίηπορ 
(δ εχίγεπια Τ ἀγεηταπι δύ Βυυπαάιἠίμ Βα 
πὲ5 Ταγδοείπᾷ πετὸ Κὲ οπγαπι ζεῖ [ἀοίεητί, ἰού» 
(λαὰ Αρρίδ"ν υἱλπιρροπίϊατ, δύ υίά ξ ηλαΐ 
τί5 1η. Ἰοςί5, απ δ ρα ιηἶτε5 δέ Πιταίατί!ε8 
{πΊρΡ]επτδηϊας, ΒΕΓ ἐπὶ πού πσπατηαχίπι Πὲ 
παυίσατίο , πα 4αἱ ρτίπιί5 ἱπίςεπάαπί ἴεπε. 
Ὀτίς, οὐἱεηὶς (ο]ε ἐστείδί, υἱα ΔΡρΡία τε] 
απ εὐλαᾶτ, δ ἱπε εχ ἀἐτ τγὰ με πτίθ 15 πη} 18 
τοῦτα ςο ρεταπηθιζε. Βυθίπαάςε Πογπιή, 105 
ςδαάϊάετεϊ Δςοπς5741125 ρτίι ΕΤογπγίδϑ ἃ [12» 
τίοηί5, (4 ἐΠ᾿ Πουπιί Ροηίτατε ἀρρε!ϊαθδης. πὰ 
“πεάίο ροίτιπι Ππαπι 1} Δί ετατη ποπυίπα, 
ταπητ. στὰ εηίπι οπηηία (ὐαίδτταβ Ἀρρε ] Δα σ 
το Ἄοοπαβ. Ρ]ετίς Ππαπὶίρίαπι εχ Αἐποας 
πὐτίςς σοσποσῖεη ἀἰϊχιε ἔογυπς, ϑῖαα, αἱ, 
τεπὶ ςεπτ Ἰοπρσίταπποπὶ παΡεῖ, ἃ Τ ἀταςίπα 
αἱ ίπ εἰυζάεπι ποηηίηί5 Ργοπιοητογίιπι η.- 
ςποδπδ. ἰπσεητεβ Ηϊς ἐρεῖ πος ραπάπηταγ, 
ἀοπιίο Πὰ πιλσπαίππηρεποίίμβοστείηξεςος. Ηος 
ἐχίοςο Ἐοιπιίοβ ας ἐξα 4, Τππτ τ ( Ὁ (.[ητοῦ 
Βδης δὲ δϑιηπεῆδηι Μ|πεύτπς (σπτατίπῷ δά 
Πλ64.1,Χ Χ Χ αἰητες. ἱπγεγβαίταστς Ετίβ απὶ 
πί5,ιοπη αητέα ΟἸεαπίπ ποςσαιεγε, ἰαδίτατί 
(πρετηὲ ἐς ΔΡρεηππίηίς ςοΙ ΠΡ 08, δέαστο Ν ες 
{πἰπο, ρτδτεῦ υἱσαπὶ γερο |145, εἰατί[δίπταπι ον 
Ππι αὐεσι. Ἐχευγγίγαστοπι ίη Γυπςᾷ (Δ οΥ1Π1, 
Παεπ πτιασπίς Ποηοείθιβ Μιίητατγπεπίςζ τες 
Ιερυᾶῖ, ορρίάο ἱπειμη πίε [π ἡρίο ἰρεῖαπ 
κατ ρτοίρεξειι ίαςεητ λίπ, ας ρτοςσα! 
ΡΕΙΑσο Ραπάατία δύ Ραπτία,εχίσυς συίάξ,ες 
τεγὺπι Παδίταςιη!5 [τεηιεητο5, ἰητεγίς πο δά 
τιοάππη απ πέϊα;, πεγὸπι ἃ τονε α ἢ5 Ὁ Ὁ 
τ, (επτοῖος, ϑίπαί (ὐαίείαπο ςοπτίσιπ οεἱἐ (5. 
σαθ πι,οα αίεςίτ ατρ5 Εαπαί πη Αρρία αἱδς 
Τοιῖὰ μας οἵα, ργαςίρια δάςὸ τπὰ σεπε. 
ταῦ, αεγπι Οασυθυ ὃ Εαπάσπιμπι ὃ ϑετί, 
Παπι, [ἰςιπί ΕΑ! σπαθὶ δύ ΔΙΌ πα υπι δύ 84- 
τασηαμπη . ἑητοῦ ΠΟ] παπησγαταγ, δέπας 
ἴῃ ϑείαπο {τὰ εἰὲ {{πι1; ἃ στο ποπιεπ πεπαΐσ 
ςαῖ. Εἰ ρτοχίπγχα ςα] 4 ττπτ Ῥαΐπες δα ἃ. 
στίταΔίπε5. χασίααπι Δοςοπιτηο Δί πηϑε - 
Πα αιίάεπι αγΡ 65 1 Ατίμοτιπι πἸαεϊτίπις. ἂς 
Ρτίπια ἵαρτα Οἰίαπι ἰη πιεαίξεγταπεα ᾿ὲ οπτα 
εἴς, δι (ΟΙαίαρεν Τίβετίπιίαςες, 4ε ηυ4 ίαπι 4 
ἐἴαπι εἴ ἐαπὶποη ἀεἰείξ, (ες πεςείίίαῖς ςῦ 
αἀίταιη εἴς. Αι ἀἀατηις δέ {Πιπ44ἱ οτίαπη ἀεί 
ἀεκαιϊῃςία, λάδι εχ ρατῖς δα ἀίεγᾶτ, ποα 
(λπὲ ροτίοτα {πᾶ ἰπ ροτείξατε μαδιιεῖς, ποτ πὶ 
ἰλἰί5. δῆτε Γππαπγεπίϑ (εγιεταης, Ρυί(οὲ 
πη Οδρίκο! ιν ὃ ραϊατίαπι, ςοἸ ἐπτ ας 
(Οιυμτίπαϊςαι, Πς πλπίετς πλιιτίς, αὐ πρηΐεητίσ 
Βι5 αἰίῃπας, ἐχιεχίῃ 5 ἔας 5 ἔοτες δίςεπία, 

Δᾷςὸ 

ἈΡΑάα γα 
Ρ Τ᾽ 86 
ἐοπ, 
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Δάεόδυςτ. Ταιίτ5 ρείπιο ἀἀδιζιᾶβ ἱπσυτγία,]ο 
ςοτῦ ροτίταϑ πὲ, ταριαγ αἰγρίπα α]ο((ςεγεῖ 
ἑπίυτία. ποι εἰ Μίαγσαβ πποητ (δ! δ 
Δαυξζείηᾶ ετίαςεπεζ ίητεῦ ἤ5 ζαπηρῦ ΑἰΠπηγῶ8. 
ἐπαίςῦ ἀπ ο5, δ 40 4175 ἀπε πλιὸ οίη ἐλ 5 
«εὐϊοήπ,ιυτσεητε πεςείβίταϊε ρυίουίριιδ σοραὰ 
[λυΐτ, ΟΟ11ς5 ἐπίπι δάεο πηι ϑοχίγα τη υγῸ 5 
Ρετηττοτε, σαί ἐποῦ!  τία ἐαρεγηὲ ςα(ε}]ὰ σὰ» 
Ρειει πεηπαῦρ γε (ε Βα εΐρατ, τοῖα ετίαοχ 
ΡΙοτα οἰγοιίτ, αἵ ἑΠ Ὁ υἱτίπα!ς πιίπίπιε πα] 
{τ υἕ φυίάς]οςοτῖ ἀείς πα δεγυία8 τεάαγ, 
συίτ, πᾶ (πρρ[ εὐἱτίρίς, ἀϊεξίο Εἰαυ πο ςοἱ 
ἷε, δ.  ἐπιίηδ!ί. Ἐὰ πεγὸ Ιο τα αἀπσεπιδητρ. ΠΟ 
{0 ]σαίτον ςαρτατί ροτεγατν το οίτοα ρτο τα 
ἀΐοτε οχτογίι 5 ἀπέξα ἰοΠα, δ δεςερῖο ἰοΪο, 
Πλά,ν! ἀσσειξ ροιτοχειε, (αρεγ ας {πρετ 
εἰ]ο ἱπτετίου επτυγᾶζ οὦ ταττίθιις, ἐ(ΟοΠΠπὰ 
ρουτα ίῳ δα Εἰαυ πᾶ ἱπηροίπογᾶς τ ἀσσε, 
τε αἰ πχεαίο τεττία εἰς ροτία, εἰ πΠοπγίπίς 

σατὰ ξο}}ς Ν᾽ πιίπα!ί. νυ ί5 ἐσίξίρ τι πυτηΐν 
ταεητᾶ α[ 75 ἰπά ἐσ επ5 πα η πηζτι5.γ{π|8 σεπε 
τίς ε(ξ. Ρυίίοος ἰπέ:ΠΠ 05 ἐδη 4επὶ δ 4ε (δίρί!ς 
δ ἀεροίετίς ςορίτατίοηςξ (ἰςερίΠεαγθίτγον. 
Ωυοηίᾷ πη ἀϊοςοτῦ πιιηίτοηίδιι5,(ς 4 40 αὐ 
πιίϑ, ἑππαταίρ αίτεατε, εὐτε δ σεεζεγαντ του 
[ευϊτατ μα γε οπιδποτῖ εγατ νο υἱγίδχαί 
ἄεπι πιοσηΐα, ἔξ υἱγο5 ποσί. ργορασ λοι" 
[αἴοτε ρυϊαρᾶς, Οτππὶ οί ΓΟ] ἐρίππιίη οἰγουί 
τα θοηῦ,Ας ρεγπλα εἴ εἰ]οτ πίτίο, α 5 τίς 
ἐε5 αὐ ποίιε5 [ς]ς ραίεεεῖ ἱπο15, πα ]1ὰ 
Ρτοξεξιο ίοις ἰοςογᾶ Βεδία ἔιτυτὰ ἕαίτ, Οὔζ, 
αὐτίαίε αὐτῷ ἰαθοτε τεῖτᾶ ργορτίαπι πε  ςαί" 
(επῖ. αὐἱα Βοποτυπι συγ ΔἔΠιιχή{ε αὐ[ι5 
εἴς, χα οπτηεπὶ μαίας Βοηίτατξ ἀητεςεϊ!εγεῖ, 
απαπὶ ΟΡ ςαπίαπι Δά εὖ οἰαίταϑ οτειττ, αὐ σὰπι 
ςοπηαλεδίι, τππ|1 15 δύ ρί4{δ 115 Δα 41. 
εἰα ρεγάπτεῖ, ας Πηεῆηε τας, σαπιτοῖ σα 
(π5:τοτἱποεπαία, τος ρεγπγαταίίοπε5 ἱποίααι, 
πα ]ο  εῇςίεητοϑ τἔροτε ἵΝαπὶ ρεγηγαταῖοε ς΄ 
ἀπείοτα ἤσυτα, ροπίαπεί συίάδηι σαία5 εχί 
{πη ςαπι αἰέπι5 4118 εχ ας (τἀ ροηίο, δί ςαἢ 
εἰυπι εχ σα ϊβείο ρτο ςυρίἀίτατε πουλί, τᾶ 5 
αυίάξ δά τες, δ ἐρί ππειϑ!ου σορία δ παῖε. 
τία, δ ἀεπεξίδητες ἀπιηε5,πλγ ΗΠ ςἃ ΠυΔ Π44Ππὶ 
ριαίδης δδαπάδητίαπι. Βείπιαβ χυίάεπι ἃ. 
πίο εχ ΑΙΡᾳ ἀεειπτεπβ, ργαίεν 1, ατίη Ν1ατ5 
ἰογαπι τα επ1. δί ρτορίπαιη Π|{ σατηριιπι 
΄αυουίηιςε ΤΙ δετίηι ἱπίγες, ἱπάς ἵΝαν, ἃ ΤῈ, 
Π45, δ αἰή, χα ρεῦ ν πιρτίαπι Ιασαπτα Παή, 
εἰάεαι πιίςοηταν Τίρετί. Ν᾽ εὐὐπιὶρεῦ Ταίςί’ 
πὶ. ἀσταπιί ΟἸυΠπαπὶ ΟἸ εαηί5. Απριπξι8 
ἰσίταν (ὐκίατ, αὐ πᾶ Π05 εἰι15 σεπειίς ἀεἴςε,᾿ 
ἐἰπδ,ρικείρυσπι ςυταπι αὐμδυίς, ΠΠίτατίς ὁ 

ΖΕ Ο Ω4Α ΑἈΡΗ͂. 

ὥς τ᾽ δὲ ἐφόδου τίπος τάσιος ἕλον ἐπελθὼν, 
[ὠΐπα μετίμ εν ἣν ἀρσταγεισῶν τἥνθρνων ὅν 
ξοιν.ἀγκός τε μαβῆὸς τε σλαξὼν Φ κελλίομ 
ὅρος νὸ Ὁ ἀδοντῖνομ ὅρος, ὦ Ὁ μεταξὺ Οὐδὴν 
πεδίου, δειρτημθύα, νὰ το ἀπο ἀλλήλων κοὶ 
ἀν ἣν πῶτετειχισμλύων, πεσέθκκον αὐαγ 
καίως, οὔτε γοῖρ οὕπως δβυμνοὺς λόφους ἔξω 
πάλους ἐᾶσαι “οἷς βουλομϑοις ὡὠντεχισμᾷ 
“",πλῶς εἰχον»οὐθ' ὅλου ἐκπληρῶσίιι τὸν οἴ 
χον ἴσχυσε ἋΣ μέχρι τό! κουὶρίνα. ἤλεγξε δὲσε 
ρου!" τέ ἔκλειψιν" αὐεπλήρωσε γοῖρ “γῶ“ 
ὅδεὶς τόμ τε ἡσκυλίνον λόφορμ, τὸ τὸν οὐιμίνᾳ 
λορ πρὶ τοῦτα σ᾽ δὐεφοσῖα τοῖς ἐξωθῳν ὄξί. 
διόσπτόρ τάφρον βαθέων ὑρύξανπόυ͵ εἰς 20 οὖσ 
ὡς ἐσϊεξανῷ τίὼ γί, νὸ ϑξέτειναν ὅσομξξα 
σείσιον χῶμα ἀδὶ πῇ φύρὸς ὄφρύι φὶ τάφρον, 
κοὶ ἐπέβαλον τῶχος κὶ πύργους ἀν  κολίς 
νᾶς πύλης, μέχρι “ ἡσκυλίνας. σσο μέσῳ ἢ 

Ὥρ᾽ χώματι, τροίτα δδη πύλα ὁμώνυμθ᾽’ Ὅρ" 
οὐϊμὰνάλι λόφῳ μδὲὸ ὃν ὄδυμα ποιδυ ὄξι 
“οφὶ πόλεως, ὄῥυμα ἣν ἑτόρωμ δεόμϑ. κα ; 

μοι δυπκοῦσιμ οἱ ττοῶποι τὸν αὐτὲν λαξέυ οἷς 
λογισμὸμ πόδι τε σφῶν αὐ, τὸ πόδι ἣν ὕσε 
ρον. διότι ῥωμαίοις πτωσῆκῳν οὐκ 2 ὅδυ» 
μάν, ἀλλὰ ἀν 2 ὅπλωμ τὸ Φὶ οἰκείας αεφὶ 
ἔχειν τὸ ἀσφάλφαν, νὴ τἰὼ ἀλλέων δυγτορίων, 
ποωῦλήματα νομίζοντας ὃ πὰ τείχη τοῖς αὐν 
σβοασιυ, ἀλκὰ εὖ ἀνόῆρας Ὁῖς τέχισιικα ταῦ 
χεὶς μδὼ ὃν ἀλλοβίας τ κύκλῳ χώρας ὅσιις ἀν 
γαθῆς κε νγὸ πολλῆς, τ6} τ πόλεως ἐσϊάφος 
δυεπιχειράου, ὁ μακαριδδησόμϑῃ οὐσὲν ἰὼ 
σοπιῖον δυκλήρημα, πῇ σῇ αὐετῇ νὸ ἴορ᾽ πό 
νῳ Ὑ χώρας οἰκείας γπνομϑυύας ἐφοΐνει σιιυσῆρα 
μήϊις ἀγαθδυ ἅστχσαν δυφυίαν.αόρξάλλα 
σα σῖ ἰιὼ ἀϑὶ πτοίοῦπον αὐξαθέστιε ἁ πόλις αὐ 
σίχά το ἣ τροφῇ, ὅδ ὃ ξύλοις, κρὰ λίθοις 
“τὸς τὰς οἱποσυμίας» ἃς ἀσϊχλάτηως ποιοῦ 
σιν αἕ συμπήώσεις κοὶ ἐμπρήσεις, κοὰ μετά» 
πράοσ4ς»ἀδιάλᾳσηοι τὸ αὗτοι ὅσαι, τὸ γὉ αἷ 
μεταπράοσεις, ἑκούσιοί τινόν' συμπηώσεις εἰσ 
σὶ, καταξαλόνδῇν κοὰ αὐοικοσὺ μοι δὴν πτὼς 
σὰς ἀϑιθυμίας ἃ τόδα σ᾽ Ἑτόδωμ. πρὸς τοιῦ τ᾽ 
ὃν, τότε Ὁ μετάλλων πλὴθ- ἡ ἡ ὕλην οἱ 
κατακομίζντες ποταμοὶ, ϑαυμαείω τίχα 
σι “δ᾿ ποχορηγίαν. πρῶτος ἦν αὐίωγν, οὐ ἀλ 
ἔας ῥέων φὶ πρὸς μαρσοῖς λατίνης πόλεως, 
(ἱ οἵᾳ τὸ π᾿ αὐτῇ τοιδὲς μἰχριφὶ πρὸς Ἂμ 

αἸἰδόδιυ συμξολῆς ἔπειθ᾽ δνὰρ, κοὺ ὃ τονᾷς» 
οἵ οἵᾳ φὶ ὑμβοικῆς εἰς Σ αὐ καταφόλομβνοι 

“ποταμὸν τὸν τίθεσριψ. ας ὃ τυῤῥίιυίας τὸ φὶ 
κλουσίνης, ὃ κλέανις. Ἐπεμελήθα ἡδ οαὺ ὃ σὰ 
(κχςὸς καίσαρ, ἣν τοιούτωμ ἐλαϊωμάτωψν 
“ πόλεωο,πρὸς δὴ τὰς ἐμπρήσεις, συωΐάξας 

σρατιωτηκὸν 
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οβ πωτιλὼν Ἐκ ἣν ἀπελδυθόμων τὸ ξσαθῆν 
συν. πῶς δὲ τὰς συμπήώσεις τὰ ὕψν δὲν κοι» 

νῶν οἰκοσυμημάώτων καθελὼν » κοὰ κωλύσας 
ὀξαέρᾳν πτοσϊῶν δ) πττὼς πιιῖς δσθῆς παῖς σῖπ 
μοσίαις, ἀλλ᾿ ὅμως ἐπέλιπῳν αὖ ἡ ἐπανόρ- 
θωσις, εἰ μὴ τὰ μέταλλα κοὰ ἡ ὕὥλα, κοὰ Ὁ φὶ 

“πορθμίας δυμεταχείρισον αὐτᾶχε. ταῦτα 
μδν οαὖ ἡ φύσις φὶ χώρας παρέχεται τὰ σὺ, 
συχήματα τῇ πόλει. “πῶσέθεσαν σὲ οἱ ῥω, 

μάζχοι κοὰ τὰ ἐκ Φὶ πεῶνοίας. πῶν γαῦ ἑλλήσ 
γὼν “τόρ τὰς κτίσεις μάλισαᾳ δύτυχῆσαε σὺ» 
ξαύτωμ » ὅτι κάλλους ἐσοχοίζοντο» ρὲ ὄδυ- 
μυότητίθ κοὰ λιμβύων. κοὰ χώρας δύφυ- 
οὔς,ο ὅποι πτοαυόησαν μαϑλιστς ὧν ὑλιγόοη 
σίχν ἐκείνοι, «ρώσεως δοϊῶμ, κοὰ ὑσϊζτωμ εἰ» 

γῆς, κοὰ «σονόμων τῶν διυαμβύων 
ἐκλυζεν τὰ λύμματα φὶ πόλεως εἰς τὸν τί» 
θὔδιν.. ἵδρωσαν δὲ κοὰ τὰς κατὰ τἰὼ χώ, 
ραν δουὺς. στξοδϑῳύτόιν ἐκκοητοίς τε λόφωμ, 
κοὰ ἐγχώσεις κριλάσίων, ὥςτε τὰς ζρμαμά; 
ξας σϊεχεῶτε πτορήμείωψ φορτία. οἱ στ᾿ “συ, 
νόμοι, στιὼ νόμῳ λίθῳ κατακα μφθον τοι δ» 
οὐὺς ἁμάξαις χύρου πορδυτὰς , γὐίας ἀν 

λελοίστασι. οί τον δ᾽ ὕξι "Ὁ εἰστεγώγιμομ 
ὕσϊωρ σα τῶν ὑσραγωγειωμ, ὥςτε ποτα 
μοὺς σα Φὶ πόλεως κοὰ δὴν κασονόμων ῥέν, 
ἅπασαν σὲ οἰκίων σεσῖου σὲ ξαμϑνες κοὰ σί- 
φωνας, Κρὰ κρουνοὺς ἔχαν ἀφθόνους, ὧν πλεῖ 
βἴω ἀδυμέλειαν Ἑποιήσστο μαρκθ’ ἀγρίπ’ 
“τας, “πολλοῖς κοὰ ἄλλοις αὐφθήμασι κοσμή» 

σὰς τίὼ πόλιν. ὡς σ᾽ εἰπ ἂν οἱ σταλακοὶ μὺ 
“δὶ κάλλους τῆς δώμης ὠλιγόροαυ, πρὸς ἄλ- 
λοις μείζοσι κοὰ αὐαγκοκοπόβοις ὀντόῦ", οἱ 
οἱ ὕξόρου κοὰ μάλιστ: οἱναῦ καθ᾿ ἡμᾶς, οὗ 
σὲ τούτου καϑυςόδησαν., ἀλλ᾽ αὐχϑαμὼ 
τωρ πτολλῶμ, κοὰ καλῶ ἐπλήρωσαν «ἰὼ πό- 
λιν. κοὰ γοῦ πομπή’, κοὰ ὁ ϑεὸς καέσαρ, 
κοὰλδ σεβαΞςὸς, κοὰ οἱ τούτου στόλοϊσυ", κοὰς 
οἵ Φίλοι, κοὶ ἡ γαυὴ,, κρὰ ἡ ἀσελφὴ, τοῶσαν 
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Τ᾽ δεγείπογιπι πλεῖ πυΠίτδ εις, οί δ άπς 
{05 Τποεηά τα ἔεσγεπῖ ορεπὶ. (ὐοητία χαίπᾶς 
πεγὸ ΠοιιοσιιπΊ αἰτἰτ4Π 65 φα βοίοια ἀοροίς 
{τ δέ ης 5 ἰπρία ρεάε5 ἐρτπαρίητα (αἰ ἐπέ 
τι δ Πςατει πῃ  αέτ πη ρα] ςατ αἱςίηίτατς 
τἱαταπι, Διτίαπγεπ 1 ὃ πιεῖ !!α, δ πγατοτία, 
δ ροστοχίθτη γε ἱπΠίταταπι Ομ Πογεῦ, τον 
ἀἰέιϊπιτοάυἐϊα ρταςερτίο ἀεἰςοίεε. ΕἸος ηαΐ 
ἄσιη ρτοίρετοϑ γεγαπι ἐπ ςτα5 ἰρίᾳ τεσίοη!ς 
πᾶταγα ρφθεῖ, ἃ αἰεςίτ εἰ δὲ ουπαπιιβ ροραΐαβ 
αυίςησία εχ ργοιἀοπτία σσπ[ηταπάτιηι ε - 
ταῦ ἴΝαηι σαπιίη ςοπεπα 5 κα ποής (τα ο 
αοιυτί πιαχίπιῥ, ας (οἱ εττες απ αἱ εδηΐ, σἰππι 
Ρυϊομείτααίπεπι ὃζ πιιπίπιοηίαππι ίποςηίοίς 
Ριοίρίςετεπορουταϑῷ δ αρτί ξεγαςίττοην, [τὲ 
εατηαχίηπγε αηίπιαάιτέτεγαηῦ, μια {ΠῚ ραγυίῇς 
ςογπης, ἔγαία αἱ εἰίςες υἱαγαπιααιυα ἀπέξι5, 
εἷοαςας, σαίδι18 οἰαίτατίς ἰογ465 πὶ ΤΙ Βοτίπι 
εἰασγεηίαγ, (εζηεῖε Τίςες ἔγατας ἐπὶ στο, υἱ΄ 
45. Ἔχοί[|5 δά ας ςοἰ 15, Οχασσογδείβ λ]σ 
π| 5, απάε παυΐσίογαπι οπεία ρἰ Δι τ ἐχ οί" 
Ρεγεηταγ, ΟΙοαςς ἀστο σαπιεγαζα ἰαρίάε,ρ ες 
τι1145 ζαττίβ ταπιεπτούαπι [επηίτα5 το ]τευγᾶτ, 
Τλδηΐα δυζεπι ρει δαπράποξ5 ληπαγαπι αδ εν 
145 πῆιητ. υὐ ρεγ ἐπ), αἰ εἰολςαβ απ ΠῈ5 
ἱπυηάατε υἱἀεαηταί, δέ ππίπετίας ρτορεῦιον 
ὅυπὶ α΄ 465 (τεγγαπεοβ πτεαῖυς; ΠΡ ΟΠ εκ ἃ 
βῆιυας ποποί5 παρ εαπε, (Ὡ σοτιπη αὐσυγατ 
Ππλαπὶ αΠΠἰσεπείατη Μ, Αἃ στίρρα ἐρίτ, χαί ατν 
Ῥεπι ρΙυτίθιις 75 πιοπιιπιεητίβ δἀογηδιζ, 
Μεασυίςη [ς ἀἰκεγίμι : πἀξεῖοῦς5 {ΠῚ Ιξοπιαπὲ 
αὐ ὲ5 ρας Ὠγ τα ίπεπι ςοπτεπιρίεις, οι) πγὰ 
ἰοτίριι5 πτασίδ πεςείϊλγῇβ ἀπίπιιπι αἀίοςί(» 
ἔεητ, Ροϊεχίπετὸ δ ἤ ρταίετγείπι, χα! ποίετίς 
{πεῖς τεπτρογίριι5) Πα αυδησδιη {ΠΠ|{5 Πᾶς ἐπ 
τε ςείεί{{ αἱἀεητιν, 5εα ἐππιιπιεγα ί 0115. δζ 
Ρτοἰαεί(ϑίπυίβ αὐ επὶ Εὴ οπηδπδπη {πΊΡ] ες- 
ταπτίπΠσηίθυϑ. ΡΟρεία5 πη δ ἀΐαι5 ὧς 
(τ δι Ο δια δ εἰὰς ΠῚ ἃ (Δεν! ὰτε5 δ τσ 
χοῦ δίίογου,ςπηόξογιαι Ππάίατι πιι] ὃχ ἑπτὰ α ὁ σίβας Ὁ» 
Ρεπίαβ Δά δρραγδηάα ἀεςοι [πρεγαγᾶτ, [ν1Δ. γερο ερία 
χίπγαπι αὐτοπι Πουαπη ράττεπι Ν]αντίιβ εἄρυ ὑγι ἴλη 
Βαδεῖ, ργφίογ πατίπαπι ΙΟσΟΥαπὶ Δ ΠῚ ΟΣ Ὠ ἢ ΔΓΕ ΤῚ δ5}μ6, 

«ἀδδεβάλνοντο απουσϊίμ), κοὰ σϊαπαύίω 
ἐς τὰς κατασκόυάς, πούτωψ σὲ τὰ πλᾶν 

εἰς. ὃ μαρτΘ’ ἔχει κάμπθ’, πρὸς τῇ φύσει 
“πωσλαβὼμ κοὰ δὲν ἐκ τῆς πεῶνοίας κύσ' 
μον. κοὰ γοῦ Ὁ μέγεθθ’ τόν. πεδίου ϑαυν 
μαςὸν ἅμα, κοὰ τὰς ἁρματοσῇρομίας» κοὰ 
«ἰὺ ἄγλλίω ἵππασιαν, ἀκώλν: ν σταρίχων 
Ὅσ᾽ τοσούτῳ πλήθει, τῶμ σφαίρᾳ, κοὰ κίο- 
τῳ, κοὰ σπταλαίσρᾳ γυμναζομίψων, κοὰ τὰ 
“πόδικέυδνα δὖὗγα., κρὰ πὸ ἐσίχφθ’ ποί- 

ὧν οἵ! ἔπους, κορὰ τῶν λόφων «εφοαύαε 
“Ὁ “αὶο τοῦ στοτωμοῦ μέχρι ποῦ ῥειϑρον 
σκίωογραφικίω) ὄψιν ἁδισϊεικνύμαῆνας, 
δϊυ σικγτίλλίκτομ σερέχουσι πίὼ ϑίανς 

ατ(5 δ (οἹ εὐτίεε εχογπατίοπςε δά πλίτεπ5. 
Ρί εηίτη Δάπιίγα 1115 πιασπίτιιο. {π|ὲ] ὃ οὐ» 
τα ΐε5 ρατίτεγ σατία5, δέ «Πα ἐχαείτία ςεγϊαπνί, 
παεχρεάίτα πρρεαίτατ, πες πηίπι15 (ἀπ| πγι] 
τίς. Ρ Π4π|,ςίγσα πη, ρα] ἴγαπη, εχ εγοίτατίο με 
τε ἰδητίθιι5, α᾽ταίρ ἱπουπι επεία [Ππγὰ] ΟΡ 6. 
τὰ. ()υἱά ρεγεηποϑ5 (ο]0 πε θα5,ςοτοπαοϑᾶς 
υἱῷ 46 Πιιπηίηί8 αἰ τειπὶ ςοΟἸ 5 (ςεπίςατιπηον 
Πεητατίο ρίξε υγαγ, εἰβόρ σεποτίς ἐρεζίλου; 
ἴα ριφίζαιις Δ Πςυ τον δέ ἱπυίτι5 πεν : 

υἱς 
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Ἡιορτοχίπηαβ οαπηρο, δί αἰτεῖ δάίαςεῖ ςαπιν 
Ρυ5, δ ππυτηεγα 1165 οἰγοαιη οίγοα ροχτίςιι8, 
Ὠοχε πουιούοί τ ἐεαῖγα τεία,, πη] δέ ἀρ γΐ- 
τῆεαῖγαπι, τεπηρία πα σηϊΠςεητί(5ίπηα, πεῖς 
ξοπτίσιιαντις ΄δ{| ΑἸ ἀσεητία, τε]! τάπιὶτις 
δί5 πεπαατέηι οἰξεηΐατε πἰ εδληίατ. ἕὰ ρῥτὸν 
Ρῖεῦ σαπὶ Ιοσασι ἐπὶ τε οἱ οΠίδίπιιπι εξ 
ςοσίτασηῦ, εἸγδέπιοτιιπι αἰγοταπι,8ς ΓΟτηχί 
πατι πιοπυπηεηῖα ἐπ εο σΟΠ τ ΧΟ ΠΠΓ. 
(δηιεπιοτατίοης ἀρ! ΠΙπιῦ εἴτ, χιοὰ Μίδυ- 
(ΟἹ εαπιαρρε Πἀητ, ἰη ἐχοο 5 Γαπάδιαμι ςοἱγ 
{0 5.1 ρί4ἐ πίπεο δ ρεγρεῖσα υἱτίατατ5 αὐ 
δουίριι5 σοορειίυσι ἐπ {ππηπλιτι ας ἀετείς- 
ςουὰ, Δα Πυπηίπίϑ τίραπι ἐχασσεγαίππ [ἡ Ππὶ 

το ϑύτεηι ρο[ εἰς (ὐκίατί5 ΑυσοΠΠππιι- 
[αειιπι, εχ κατε αρτίςαταπι, 80} ἀσσεγείρίο 
ἔχηι εἰιι5 ἰοςιΠ! δύ κοσῃατουίμη δί πεςεῆατίο 
τυ, Αι ἴεῖσο πετὸ ας εἰς, πῇς οστίηξ5 
αὐὐδυΐδεια, [πη πιεάίό ἀξ ςαπιρὶ ραςίο, (αἱ 
Βυζεί εχίας ἀπυθίταβ. δί ῃἰς ἰρίς πίπεο ρετίε, 
«ἰπ5]αρίάε, ἔειτεοϑ ἰῃ εἰγοσίτι ςφαΠοο]}05 Πα" 
Βεη5, δ Ρ᾿δητϊταίαϑβ ἰητετία5 ρει ίς [εγξβ ρορ» 
[ο5.1  αὐίπι5 ἢ ρυίίζυμπι ἱηργεαίατίς ἰοτῦ, αἰ τὰ 
εχ αἷίο ρεξαρίβ ἀρροπτα. (Λα ἄτερ 165 ΡοΥ 
εἰςιι5,ςἀεκῷ (Δογαβύησία (ὐδρίτο! τ δί ίη ἐρ- 
ἴο, δ ἰῃ ραϊδιίο ορεῖα, δύ ίη Γἰαίος ροτείςας 
χυα Ππρυ]α ςοητεπΡ Δ4Π5,411{8 ἔΔο]ε ἐχτιεγίο- 
τ ΟὈ!υἱοπε ἀεἶερ.5. Τα115 ΕΠ Ιλ οπια. Α]αν 
τσ πετὸ ἰη ΓΑτίπα οἰττατιιπι, συα 4Δπ| 415 
ἐπΠσηίρυπ, αυσάδπι πο ἢ] [5ἰπγί5 ἀἰςοτπῃ 
τα τἥΞ,ησα ρεγ] ατίπαπι {τατος πα πῆς Ρυς- 

᾿ οἸαυ(5ίπγο ίππευία, Δ ρρία, Ατίη4, Ν᾽ αἰ ετί. 
δ ηυίάειη δα πηατε 1 ἀτίης ρατῖεβ ερατᾶβ, 
υἱῳ δίπαεῆαπι ργοτεπάϊίειί, ΑΙτετα ἐπ 8αθίν 
πληι, αφ 44 ΜΜ]Ατίοβ. Ιητεῦ μ5 πιεάία Γ λείπα 
εἴϊ, αυκε λα (φίίπυπι ορρίάαπι ςοηίαπηρίταν 
Ἀρρία αν Οαρυδ ικχ αἰ λη5 [λ4, Αρρία 
υἱα ῥτίπείρίαπι εχ ἱρία {Ππι|Πτοτίαπι εἰς, 
Ριίορε οπιαηι εἤεάίεη5, Δεϊίπο ρει ΤΠυ- 
(ςυ]ᾶΠο5 τιαπἤεη5 πιοηΐος . ἑητεῦ ορρίιιπι 
Τηυΐουσίυπι δ ΔΙΡαπος ἀυςίταν ποπτες, 4 
ορρίάδυϊαπι ἀείςεπάεης Α]ρσίδαπι, δί Ρί- 
εἴας, ρει Βαπάοςίαδι. Ροιτὸ ἐπὶ πρυπὶ (ἂν 
4{ι1 2 ίςαηα, ἃ ροτία συίάεπι ΕἰΠυΠ πᾶ πη. 
εἰρίεης,ἃ ααὰ δ Ργαπείξίηα, Δ᾽ Πηπεγα εν 
τὸ, δ Βαης δί Ε(Πυ!πιτπι Οὐπίτγεπ 5. σᾶπη- 
Ρυπ), υἰττας δ  Χ [44.ρετσίι, (ὐὰπὶδατεπὶ 
Τ. δίςο,υετιποαπ ορρίάο, ςατεγὰπι α{{|:- 
ἐἴο δέ ἐπ|υδ]ίηι το ργορίπησαϊς, δί πος δί 
ΤΒυί(ουαπιτεϊπααίς ἃ ἀεχίγα, δα Ρίξεαβ ες 
τὸ δί 1 διίπαπι ἤπεπὶ αςςίρίζ, ΕἸ. Ιοςὰ5 [{. 
αϊογιαι Ο ς δύ Χ ἀϊαι ἃ ̓ έοσια, Ροπιοά 
᾿ἀείποορδ5ίη ἰρία Γι ατίπα ἱηΠρηε5 (πηι κ465, 

ΦΤΚΑΑΒΟΝΙ5 6Ε0Ο ΩΆἈ ΑΡΗ͂. 

σλησίου σ᾽ ὄδηι ποι τοτοῖίς Ούτπου, "ἡ ἄλλοπε 
σίου κοὰ σοαὶ κύκλῳ στχμπλαθεῖς» νὸ ἄλσι, 
κοὰ ϑέαβα τρίαγκοὰ ἀμφαθερβον, νὼ ναοὶ στὸ 
λυτελέῖς γὸ σωυεχεῖς ἀλλήλοις, ὡς παβόβγου 
αὖ δϑξαεν ἀρφαίνειν τί ἄγλίω πόλιν. διό. 
“π|} ἱδβοττρεπ στιτὸμ νομίσουνπτόῖ᾽ τὸν 'τόπτομ 

ὥξου, τὸ τὰ δὴν ἀλφουνεσιί τιν μνήματα, γνς 

“οῦϑοα κατεσκόύασων αὐσΠρῶν, κοὰ γαυαι» 
κῶγ. ἀξιολογώτατον ὃ Ὁ μαυσώλειον καλού» 
μλνογἀϑὲ κρεσίσυς ὑψηλῆς λόυκολίθο πρὸς 
σῷ ποταμῷ χῶμα, ἄχρι κορυφῆς ποῖς ἀειδα. 
λὲσι δ σϊύσρων σωυυηρεφὲς. ἐπ᾿ ἄκρῳ μᾶν 
οαὖ εἰκὼν δϊδη χαλκῆ τό! σεβαεοῦ καίσαρθ΄. 
«σὺ δ᾽ χώματι, ϑέκαι σὶρ αὐπόϊ, Οἱ δ᾽ 
συγηδνῶν κοὰ οἰκείων. δπιόϑον ἢ μὲ γα ἄλύς, 
ππϑδιστούτους ϑαὺμασοὺς χορ» ἦν μέσῳ ὃ Ὅ, 
-“σισϊίῳ δὶ Καύςρας αὐπό! πιδρ(ι ολος,"ὸ οὗ- 
“Θ- λίβα λδυκοῦ. κύκλῳ μὲν πόδικείμνομ 
ἔχων σισϊηροιεῦ πόρίφραγικα, γὐπὸς σ᾽ αὐγεί- 
φοις καπιίφυτομ. πτάλιμ οἱ εἰ τις εἰς πίω ἃ 
φαὺ “ϑελθὼν τέ αὐχοώαν. ἀλλίω δῷ ἄλλμῃ 
ἰσοι δαξεθλημλδίω ταὐτίω,ὼ βασιλικὰς 
σοκὶς νὐ ναούς ἴσθι ὃ κοὰ πὸ καππιτώλιωμο κοῦ 

οὐπαύθα ἐγ ανὺ Οὴ οἱ 6. πουιαοίο; μας 
“χῷ Φιλιβύης πόδιστώτῳ, ῥαᾳσίίως ἐκλαθοιτ᾽ 
αὖ ἣν ἐξωθρν, τοιαύτα μδν ἡ ῥώμα. δὴ» σί ἀλ 
λαψ φὶ λατίνης πόλεωγ, τὰς ἡὰ ἑτόβοις γνω 
οίσμασι, πὰς σ᾽ ἀϑὶ τοῖς ἀφορίσαυτ' ἀντις 
σταῖς γνωριμοτάποις ὅσαε οἵα Φὶ λατίνκς τ΄ 
φρωντῇ. ἢ γοὺ ἀϑὶ ταύτποιις,ἢ πόδι ταύποις,ὰ 
μεταξὺ ἰοραυπῷ. γνωριμώτατοι ὃ ἣν δ᾽ ὧψ, 
ἡ τι ἀσιπία,νὸ ἡ λατίνα,νὸ ἡ οὐαλόβία ἡ μᾶ 
σὰ πῶς ϑάλαῆαν ἀφορίζουία μόβῤα φιλατὶ 
νης, μέχρι σινοξοσης, ἡ ̓  σὰ πρὸς τῇ (χθινμ μὲ 

λει μαρσῶν. μῖσῃ σὶ αὐτὸν ἃ λατίνη ἡ συμπε 

σσία τὴ ἀπίᾳ ΣΙ κάσινου πόλιν, διξχου- 
σα καπύης οὐνεχκαίσοκα σιζοίος.. αχεται 

σὲ ἀ φὶ ἀππίας οὐ αριτόδᾷ ἀτ᾽ αὐτὶ ἐκε 
πρεπομβύη πλησίον ῥώμης, ἐἰπτὶ οἵα τουσκον 
λαύου ὅρους σπδῥέάσα, μεταξὺ τούσκλου 
πόλεως, νὸ τό ἀλβανδ ὀρους,κώτεισιμ ἀδὲ ἐλ 
γισῖὸμ πτολίχνιομ,νὸ πιοτὰς σπυδθχεῖα, εἰτὰ 
συμπίνηει γῦ ἡ λαθικανὴ» αὐ χομθύν μόν ἀ 
“ ἐσκυλίνης τοὐύλης ἀφ᾽ ἧς νὸ ἡ πραινεσίνη" 
ῳ᾽ αῤιςόδᾷ σ᾽ ἀφέι(ᾳ νὸ ταὐπίω, κοὰ πὸ σε 

οἵου Ὁ ἐσκύλινον. πρόσεισιν ἀϑὶ πλείους δ 
ὁ ἃ κ᾿ σκοσϊίων, νὐ πλησιάσα(ᾳ πῷ πχλακῷ 
λαβδικῷ, κτίσματι καπτκασασμύῳ" κειμδῳ 
σί ἐφ᾽ ὕψος. ὧδ υἱδὸ νὸ τὸ πούσκουλου γὐ δὲ 
ξιοῖς ἀρλέάσει»τελδυτᾶ ὃ πρὸς τὰς “ικτὰρ 
κοὰ τἀὺ λατίνίι. διέχει δὲ δὶ ῥώμες τὸ χων 
οίομ δορ σὶ κρὰ τ «ασίίους.. ἐἰθ᾽ ἑξῆς μδὸ ἐπ᾿ 

αὐφὶ φὶ λατίνης, ἐσὶν ἐπίσημοι κατοικίαι, 
κοὶ πτύ- 
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κοὰ πόλεις, Φόβγντιον, φορούσινομ, στρ [ὦ ὃ 
τὗσαχς ῥᾷ ποταμὸς φαξρατόρία,τταῤ ἰὼ ὁ ῥὴ 

ρος ῥά. ἀκού! νον μεγάλπ πόλι ς ὄδ, σταῤ ἣν 
δ μέλσις ῥέι στοταμὸς μέγας ἐν πόδμνιον ὃν, 
οὐ συμξολᾷ σἱυοῖρ ποταμῶν κώμανον. λέν 
οἱός τε κοὰ ἐπόβου κασιῖνον, κοὰ αὕτη πόλις 
ἀξιόλογίΘ- ὑξτέτη δὴν λατίνων.. Ὁ γοὺ πία 
νομ» καλούμδνοψ σιδεκίιὸν ἐφεξῆς κέμε, 
ψορμνεκ τόν ἁώλθετον σϊκλοῦποιι, διότι τῶρ σιν 
οικίωῶν ὄξιψ. οὗτοι σὲ ὅσκοι; καμπανὼν εθ, 

γΘ’ ἐκλελοιπὸς. ὥςτε λέγοιτ᾽ αὖ Φὶ καμ. 

σπανίας κοὶ αὕτη μεγίςη οὐσις τῶν ἀϑὲ πῆλαᾳ 
σίνῃ πόλεων. κοὰ ἡ ἐφεξῆς ἡ τῶ καλἰ μῶν, 
κοὰ αὕτη ἀξιόλογΘ’ συυάσηυσα Ὅρ᾽ κα΄ 
σιλινῷ. ἐφ᾽ ἑκάτόνα σὲ φὶ λατίνης, φ᾽ δεξιᾷ 
υδὸ ἐσιν αἱ μεταξὺ αὕτη κοὰ φὶ ἀπιπίας σῇ 
στα! τε κοὰ σιγνία φόβουσαιε οἰνομ ἡ μὴν ἣν 
“πολυτελῶν γνα, ἡ σὲ πομ «πλτικώτα:ν κοι 
Δίας, ὧν σίγνιομ λεγόμδνομ. “τῷ σὲ ταύτης 
ὄξι πρίθόρον κοὶι κορανκοὶ σύσι", σατηραπτόν, 
σιόυν τε κοὰ οὐελίτγοαε, κοὰ ἀλέτοκομ. ἐστι δὲ 
φοιγίλλαισταῤ ἰδ ὁ λέρις ῥεῖ, ὃ ἐς τὰς μιν, 

πούρνας ἐκδεσούς. ναῦ μδὼ κώμε, πόλις σῖξ 
στε γεγονΐα ἀξιόλογος, κοὺ τὰς πόλεις ἣν 
αρτι λεχθεισῶυ τ ϑοικίας πρόσέβδον ἐσζακῇα» 
αἱ ναῦ εἰς αὐτὼ συυδβχον ταὶ, ἀγορεὶὲς ποιού 
μῆναε κοὶὶ ἱδροποιΐας τινὲς. κατεσκάφε σ᾽ 
ααῦὸ ῥωμαίωρ ἀξρστέσα, πλέϊετει σῖ εἰσὶ, κοὰ 
πούτωμ δὴν οὐ τῇ λατίνᾳ κρὰ τῶν ἐπέκεινα, 
οὐ σῇ ὀῥνίκων “ἐκ κοὰ αἴκων κοὰ συόλσκωγ ἱ“ 
βρυμθύαε. ῥωμαίωμ σ᾽ ἀσὶ κτίσματα, οὐ αι 
Ξόλᾷ σὲ φὶ λατίνης αὲ μεταξὺ αὐφὶ, κοὰ φὶ 
οὐκλό)ίας»γάξιοι μλὺ οὐ τῇ πραινεεῖνᾳ ὁσίῳ 
{φρλύε λατόμιον ἔχου(ζ χπσουργ ἐν τῇ ῥώμᾳ 
μάλισο δὲν ἄλλωμ, διέ χουζα Ὁ ἴσομ φὶ ῥώμης 
7 κοὰ πραινέξου στϑβρὲ ἑκατὸυ Ξιχόζους.. ἀθ᾽ 
ἡ πραένεσος, πόδι ἧς αὐτίκα δῥοῦμδν. ἀθ᾽ ἁ 

οὐ »ἷς ὄρεσι οἷς ὑαΐρ πραίνεςομ, ἡ τι δ δῥ. 

νίκων πολίχνη, κοὰ πίτουλον, κοὰ οὐαγνία 
πόλις ἀξιόλογος κοὰ κόβεατοὰ, κοὰ σώρα, 
“ταῤίιω δ λέρις πταρεβιὼμ εἰς φρεγέῦλας ῥεῖ 
«οἷ, μιν ύρνας . ἔπειτα ἀλλὰ τινοὶ, κοὰ οὐ. 
γάφοιορ. ὅῆῳν Τὸ κάλλισον Ἑλαεογ ἡ μὴν σαῦ ἡ 
πόλις ἐφ᾽ ὕψους και τοιιγνταραῤῥέ ἢ τί πόὶ 
λόφου ῥίζαν ὃ οὐσλτούρνος; ὃς κοὰ στό ἡ)» κα 
σιλῖνομ φγεχθές, ἐκδι ϊωσὶ κα τὰ τίὼ ὁμώνν 

μον αὐ ἰρρ᾽ πόλιν. αὐσδ)νία ὃ, κοὰ ἀλιφαὶ ἤν 
σία σαμνιτικοὰ πόλεις εἰσ ὶψ» ἡ μλὸ αὐκρημὲσ 

γη ΜΡ] “ὃν μαρσικον πόλεμομ, τσῖ ἐπὶ συμμὲ 
νου(κ ἡ ἑαλόβία σὺ αὔγοτοι δὰ ἀτὴ ἀβξρων, 
ἄγει σ᾽ δὴ μαρίους, κοὰ κορφίνιον τὼ δ 
“πελιγνῶρ ἐτρόπολιμ. ἐσὲ σῇ οἦ αὐτῇ λατῖ 
νας πόλάς ἐᾳλόβία κι) νὴ καρσξολοιγνὼὴ ἄλξα,, 
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τὐθεβῷ Ἐεγεπείαπι, ἃ Ἐγαπηδ, ἰσχία χιαπι 
(ὐσίαβ]αδίταν ἤπιπιεπ, ἙαΡτγατογία, ιτχῖα ιιδπὶ 
Ὑτετας ἀπιπίβ Παίς, Αισυεπυπι πλᾶρπᾶ εἰμί ς 
(25 εἰ, ἴαχτα πάπι ΝΜ εΙρί5 Πυτηςη ἰαἰσίταν, πα 
φεηϑ5 86 [ητεγαιηπίμπι, ἱπίεῖ ἄπο8 ςφοπῆπεην 
τε5 ἱπ ἀπαπὶ Ππυΐο5,,αςεητεαι, 1 ἰτίπ δ αἶτε- 
ταπι (αϊησπ, ρτα εἴδεα ὃ μας οἰπίτα5 εἴ 1-ἃ 
τἰπουτπι Πποι(ςίπια. Ἵ ἐαπυτη επίπν σα οα 8.5 
ἀϊςεπαπι ποζαπέ, οὐίης ἀείπαςε ΠτΠΊ, εχ 
ἱπιροίϊτο πσσαρυΐο,, δίάϊςεποτιι εἴς ἀε’ 
πιοηϊταζατ, σαί σα 4οπ|ὶ εχ (ὐἰζουιπι σεηῖε 
Οὐαπηραπατείδης. Δάεὸ υἱ δ μας (γαπιρα- 
ΐα εἰατὰ5 αἰ σεγεῖαγ, τηαχίπια ἱπίοῖ ἵ ατίπας 
8 65. [πάε(α]επιιπι, υγ5 ἐπ ρτίηγίϑ εχίηγίᾳ 
δαίαπηεξα δ ἱρίᾳ (ὐδΠ]ίηο. Μιγσῳ δυτεπι εχ 
1 τίη ἰάτεῖς ἀεχιγογίαπι ἰητεν ἐΐαπὶ ἃ ΑΡ- 
Ρίαπι, δειία δί δίσηία (πητναΐπί ἔσταξε : αἷτον 
τῷ αίάσηι ρτεςοίο {5ἐπγ : ΑΙ του 5 τπὲπππὶ εἰξ 
σασά αἴταση Π{{ππ,]αο αὶ δίσπίπιιπν π0 οἰτλπξα 
πες μπαποΡυίαεγπαμπ εἰς, δ οτα, δέ γε, 
δύ ριΏ}1 ατα ἄαπ ρταίεξευγα, Ν εἰκαρ, δ8ζ 
ΑἸαιγίσπγ, σης δ Εγεσε!]!α, 145 ρτϑτετῆασίε 
Τ  τί5, συί αα ΜΜίπτυγπ5 εευτηρίο σα πσοαυΐ 
«ἐπγτεπΊροῦς πίςσι5 εἰς, δ οἸέτην τ Ρ5 πηασηΐσ 
[λείεπα, δ χιχα σου] υγε5 εχ ἰδπη αἱ }15 εἰν- 
οὐ παίτατίοΠε5 δἀίαςεπίεβ ςοπτείπετει. Ε]ίς 
Διο π| Δ Πηΐ5 ςοπαςηίαηῖ, αὐ] 405 δίίΔεν ἢν 
είᾳ ἐπ εὰ Ρετῆςίαπε, Εὰ πετὸ στα ἃ Κα οπιαηίς 
ἀείεςείοι, [ἀπαίτει εἰν ἠΐγιτα. ΡΙατίπιρ αὐτεπι 
(ἀπὲ ὃ Βοτγαπι, δύ σογαπὶ ηοΐ πὶ Γ ατίπα, δέ 
ἐογυπι {πί ροί 105 (απείη Δ εηι5 δί Ηεῖ- 
πίςί5., δ Ν᾽ οἵ(ςίς; εἰπίτατες τοπευέία. ϑιπε 
δὲ Κοπιαηούιπι σρρίάα, ἃ Ππίϊια 1 Ατίπα, 
ἰπῖεῖ εαπὶ δ Ν᾿ αἰετίαπι, (ΠΑΡ ἰαπέ ἐχταητίῃ 
Ῥγαπεοίείηα υἱὰ {{τ|. Ὁ] Ιατοπηία ίαπε,, ρας 
ααάπιτε πα. ]αρίάο5 ἐ οπις  ἀρρεάίταπεεδ, 
αἰϊαητος ἃ βἐ οπγα ὃ Ρτςπείϊε εχ ξηπο δά {4 
4,4 ςεπίστα, [πᾷς Ργαπείϊε,ς πὸ πιοχ ποῦς 
Ρα (δείευηι5. [)οΠίης Ππρτὰ τισηίες Ργηεέ 
Πο5, Ηεγηίςούαπι ορρία πὶ δ Βίξα!απι δά 
Δπασηίδιθ5 ἐπί σπίς, δύ Ο εγαίς, δ δοιὰ ἂσ 
Ρυα αυδηι εἰαεῃς { ἰγί5 Ἐγερε 145 αἰ τ δίς 
αυς ΜΜίηευτηας. )εΠίπς α]ία σα άαπὶ ε 
παίταση, 46 οἰεαπι Οριίπιαπι, Ορρίάιϊυπι 
αυίάειι ἐρίαπι ίη τπεττίςε {τὰ εἰξ, ργαίεν σὰ 
{0.5 τα Δίσει Ν υἱταζπιι5 ἐχυχτίτ α αχτα ΟἋ 
ΠΠπαπὶ οἰ ατι5..[Ππ| εἰυΐά ἐπὶ ποπιίπίς ἀγθεπι 
εὐπτηρίτ, Δ εἰογηία ροιγὸ δύ ἈΠΕ, Βαπιηΐτίςα 
Δλανίαπιορρία,αἰτεγιιπι ΒΈ||ο Ματςο ἀεῖα 
τιπ|,Αἰτετῖ Πρ οετε5 λάπυς, Οπτεγᾶ Ν Δ] ετίὰ 
ἃ ΤΙθυντίηί5 σαρί5 (Ὠἰτ δ Ματίος ὃ Ὁουῆ 
πίππι ΒΕ  σποτᾶ πιειγορο!η ἀπο τ, [η ἐα 1.8. 
τίηο ψτ 065 ἔχης, Ν᾽ Αἱ οχίαᾳ δέ (ὐδείεο! δύ ΑἹΡα, 

: ριορε 

δε 
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διορεςῆ (που! ορρίαι!α. [πὰ οπιοε πετὸ 
'-ςοίρεδιείσπε ΤΡαν, Ρυςποείξς δὲ Τ αἰτίαι. 
Τίραυν συίάς ΗΠ του] εἴ εἰν ὃ (ὐαταταςα,(4 εἰξ 
“ἀεἰςεηίτι5 εἴς, σιιατη ἔαοίς Δ ηΐοναθί ηδυσαθί 
115 εἴτε ἱποίρές, οαπὶ ἐ ΤΠ πιί ρτο Πιπαᾶ ἰῃ τα] 
[επὶρταςερϑ ἀεξοτταγ, δέ ρεσ αὐθί ἐρῇ τοίπα 
“πεπιοτα. ΕἸΙΟς ἐΧ Όο πλίτα εξ τόξα ἈΡ πη, 
ἀαπεία, ργατεῦ ἰαρί 15 εἤοδίοποβ, σαί Τ θα 
τείπιι5 ἀϊ οίτας, δί αἰτεγίις (Πα ίοτῦ, δύ εἴτι σαί 
᾿νυθει ἀΐοσίτυνς. Διάεὸ υτ ογυπι εχ ππετα] ] 5 
ἐχροτσίατίο, δέ (πδιιείίο ἔΔοΠτπτὰ ἤατ, δα ρΙὰ 
χίπια Ορεία ἐ οπτα ςοπβείεμδ.] ἢ μας Ρ]Δηΐ, 
κίε Δηίο Πυίς, ( συδ5 παπουραπς ΑΠΡι 145,5. 
(“1185 Πρ 485 πη θτί5 ἐο περι εἄεητεβ, υατί 
ὍΒ δα πηοῖΡοϑ5 (αἰ αἵδε οὔτι ροτυ, πὶ πίε 
“οπίρι αἀὐπιίαϑβ. 1 α]ία {π|λτ ετίατπι { ἀΡΔΏ 8, 
ποηϊοησέδρ { |5, ἔῃ ἀστο ᾿Νοπιξίδηο, δζ εἰν 
«ἃ Ἐτειί Ιοςο5. Ηαρεῖ Ργαηεῖϊε Εογίσης τεπὶ 
Ῥίαπι τς, ἀπε ςετία εἀιμλίαν ογαςι, 
{πὸ ἀττα αὐ 685 ἐπ πιοηταπατοσίοπε Πιςίαητ, 
αἰῇξεεδ ἱπυίςεπι λα. ς. ἐ Β οπτα ποιὸ Βί5 τος 
Ῥιαπείϊε,ατ πλίπις Τιθατ θεῖς, (Πταεσαῦι τα. 
τὸ υὐτᾶπῷ εδε ςοπιπιεπιοιᾶτ Ργχηςίξε ἐπίπι 
σαποπάᾷ ροϊγίξερ ῃαπιιπι,(4 εἰξ τι] τἀταπὶ το 
τοηαύσαι ΡΡΕΠ]Αταπι, τα! 4 Δαζετη πᾶς εἴτ τιν 
τι (εα Ργαπείξε ἀπηρ!!α5, ἵΝαπηίαρετ τ, 
Ῥεπι χυΐίάεηι πιοητεηι πα εἴ Ἔχ ε! πη, ἃ τοῦς 
σοί ςοπτίπιμ πηοπτίβ σοΙ]ο ἀπέ απλ, πο 
ὕι5 Πα ἀγάπιμπι αἰςοπία, Δα τἀπὶπλ] 48 πιεν 
το πη τος ετίαπι ἔοτιοί5 Οσσα[τ|5 Πα πὰ, 
ποιίαπλι δα ρΙαπα ρετίογατϊα εἰξ, εἰ ληϊιατίο 
Ὡί5 στατία, δί «Ϊαπ ἀεἰξτίπος ἔασον, [ἢ αυαγιπη αν 
πὰ Ματίυ5 ΟΡ [4ίοπε ορρτεῖα5 ορρειτ  ε 
Εἰπχυ5 (πὲ υτέ ι15 ςΟπιοαίτατί (απὶ αγυγοτᾶ 
τὐαπίπγίηα, γε Πείζίπίς5 Δυτοηη οἰ α{, ργορίεῦ 
Ἰξοππαπούαπι ᾿ςἀϊτίοπε5. ΟΟπἰαρίεητείδε ε- 
τίτι εὖ (ςαἰτίοἵ 5, δύ ρεῖ ορίἀΐοπει ἑερτεν 
Πεηίίς5., δ αὐδεηι τπαίξατί., ὃζ ἀσύιπη ἈΠ ἘΠατί 
«οητίρίτ, 44 ἱπίσητεβ σα!ρατείατα. ΕἸυΐτ λιν 
τεπὶρειασταπι Ν᾽ εγοῖ 5 Πυσιία5.. Ἐχ οτίεῃν 
«111 οππο τεσίοπε αἰξέοε αὐ 65 ἐχτδηζ. [πεν 
τίας πετὸ δα πιοπίδηιιπι {Πτιτπὶ τε ξιτηη, αἷσ 
ἐετιπι τούσαπι εἰξ, πα] }ἐπὶ ἐπ τηεάίο τε]ίῃ . 
παςηβαὰ ΔΙσίπᾶ, (υδ]πιε Δηὲ 44 ΑΙΡαπᾶ 
αἱ ςοἰ ζ,(πρεΐ ἐο πα ἤταπι ΕΠ Πα ου], 
εἰαίταϑ ἐστοσῇβ ΟΥΠΑΠΊΟτί5 {ηΠΠση5, Πα αἱπε 
τα ςοτοηᾶτ τεζίαίῃ πιασηίῇοα,ΕΧ εἃ ρυφ(οττίπι 
τεσίοης, 5 ἰη ᾿ς ουηαπῖ ἀείςεηαά τ αἰρεί, 
Πϊοίπ Ιοςο Τ᾿ Πυίουΐαπιιπ εἰς ἑασαπι, ἐγγίσι- 
{πὶ ὅὃχ τεττί5 ἔσει ς, Ζυίετο [ἀγσεη δίςεηία, αν 
δί αἱάείε!σες 115, πατῇ 5 ἀεσογαταβ α ρρᾶγα 
εἰριι5. Οδείσαα εἰς ΑΙΡαπο ρῥτοχίηια πιοτί οὐὰ 
εἰν 6 υμττυείδ αρραγαίῃ ριοΠτοσδώρ Πα δ, 

Ἀ 

ΠΕΟΕΟΆΑ ΑΡΗ͂.-. 
σπλησίομ δὲ τὸ πόλις κούκδλον, γὺ ὅψεῖ σ᾽ ἀσὶ, 
σοῖς τὺ ῥώμᾳ πίθσρα τε, τὸ πραίνεσος, οὶ; τδιν 
σκλομ.πίθσρα μᾶν, ἡ τ ἡραάκλειομονὸ ὁ κατα 
οαπίας, ὃν σπτοιεῖ πλωῶς ὁ αὐίων,ἄῳ ὕψος μα 
γέάλου καταπίπηων εἰς φάραγγα δαθθαν, αἴ 
κατάλσει χρὼς αὐ τῇ σῇ πόλ4. φὐτόυθῳν ὃ δὲ 
ἐξεισιν σδυκαρπόταϊζυ, πρὶ σὰ μέταλλα Ἢ λέ 
θυ Ὁ ἀξουρτίνο, νὼ τό οὐ γαθίοις»νὸ Ζ ὀῥυθρῦ 
λεγομδύς, ὥςτε τί ἐκ δ" μετάλλων ὄψαγω 

“νιν καὶ ῃ 3 - ἢ οΥλ . 
γίω "ὁ Ἃ στορθμείον δύμαρὴ τελέως Εἶν, ᾽» 
πλέισων ὄβγων τ ῥώμης γ᾽ δύθῳν καϊασκδυς 
(ομβέων οὐ 5 τῷ πεδιῳ Ἰότῳ ὃ αὐήωμ δεέξᾳσι, 
τὺ τα ἄλξολα καλούμϑνα ῥεῖ ὕσϊχατα ψυχρὰ, 
ἐκ στολλῶμ στη γῶν τεὸς ποικίλας νόίους, κοὶς 
“πνασι "ὦ ἐγκαθεμλύοις ὑγιεινά, Οιαῦπαῦ Ω͂ 
σὰ λαάξανα, ἐκ ἄπωθον οὐ δῖν, οὐ σῇ νωμθυᾷ 
νμνὸ Οῖς πρὶ μρηΐον πόπτοις. πραίνεςος σῇ ὄδῃμ 
ὅπα Ὁ Σ τύχης ἱδρὸν ἐπίσημον χρηεπριάζομ. 
ἀμφότεραι σ᾽ αἱ πόλεις οἷν τῇ, τὴ αὐτῇ πρῶ σε 
σῇρυμθύαι τυγχαΐνοσιψ δράνῃ. δεέχυσι σ᾽ ἀλλὰ 
λων δίον Ξιαδῆος ἕκα ον. ἢ ῥώμης πραίνεφορ 
ἦὰ νὸ δεπλάσεορ, τίξσρα αἵ Ἐλα)ογεφασὶ σ᾽ 
ἑλληνίσῖας ἀμφοτόβας. πραΐνεσυψ γραῦ ποὰλν 
Ξέφανου καλέιαν! πρόπόνομ. ὀβυμνὴ δὰ ὃν ἕσ 
κατόβα. πολὺ σῇ ὀῥυμνοτόβα πραΐνεεος». 
κρον Ὑ ἐχφ τ δὰ πόλεως ὕπόβόον ὁρος ὑψα 
λὸν, ὄπιῶὸςν σῖ ἀκ τὶ σωυεχόσης ὑράνῆς αὐχξ 
νι διεζδυγμθύον. ᾿παδβαῖρου τὴ σϊυσὲ «πἰδίοις 
Ἰέθυ πρὸς ὑρθίαν αὐάξασιψ. πρὸς ὃ τῇ ὀβυμνὸ 
σηῖο νὰ διώρυξι κρυσῆαϊς ο]ατέβη τῇ πανα χῦ 
θρν, μέχρι 5 παιδίων, ταῖς ἡ ὑδοίας χείοιν, 
σαῖς σί᾽ ὁ ἀσίων λαθραξων. ὧν οὐ μιξεμαβιος 
στολιορπόμϑνος ἀπέθανε σαῖς μδὺ ὃν ἄλλαις 
πόλεσι πλᾶσον ὸ δύαρκὲς πρὸς ἀγαθὲ τίθεν 
“7. προανεσῖνοις ὃ συμφοροὶ γέ) οἵᾳ πὰς 
ῥωμοίωμ στίσεις.καπιιφόύγοσι δ ἐκέσε οἴνεω 

σερίάντες. ἐκπολιορκηθού τιν ἢ, πρὸς τῇ κα 
κώσει “ἢ πόλεως ὼ “χώραν ἀσταλνοβιοῦ δ 

συμβαίνᾳ φὶ αἰτίας μεταφόρομάνες, ἀϑὶ εὖ 
αὐαιτίδς ῥέει ὃ σἹχ τ χώρας δόλεσις ποταμός, 
πρός ἕω ἢ τὶ ῥώμας εἰσὶν αΣλεχθθσαι πόλᾳς: 
οὐσυπόμω ἢ “ὁ κατ᾽ αὐτὰς δρνῆς, ἄλλη ῥᾶχις 
ὄξδι, μεταξὺ αὐλῶνα καταλείποίᾳ Σ ἡξὶ ἄλ 
γίνου ὑψηλὴ μέχρι τό ἀλξανδ ὄρος. ἀδὲ ταύ- 
τας οἵη Ὁ ἔσπλουν ἰσῆουτῇ, πόλις οὐ φαύλως 
κατεσκδυασμλύπ, κετόσμητῇ ὃ ταῖς κύκλῳ 

φυϊείαες τὸ οἰκοδυμίαες,»ἡ μάλικοι ταῖς ασο 
“πιπήσσαις ἀδὲ τὸ ἡ] “ἢ ῥώμίω μόβος. πὸ 
πόσκλον γὐτοῦϑα δὴ λόφος ὄύγεως γὺ ὄύυ» 
ὁ} ος,κορυφόμϑνος ἠρὲμα σπτολλαχδ,νὺ σἘχόμν 
γος ασιλέιωμ καπταισκδυοὲς ἐκπρεπεστίτας. 
συνεχῆ δ᾽ ὅδι νὰ τῷ ἀλβανῷ ὕρᾳ ὑντοσπισῆνν 
σα, τὸ αὐτῷ ἐκ αὐοτ χου]αυνὴ κοϊασκδυήμ. 

ἐφιξῆς 



Ἐφεξῆς σἵ Ὁ) πιδία, τὰ μϑ ππτὼς 

« Ἂ ᾿ κι 

᾿ ῥέουσιρ, ἢ τελέως ἔκλώστουσιμ αἱ πιαγαὶ» κοὰ 

ΤΙ ΒΓ ΕΠ: 

ὑ ῥώ, 
μίω σωωάσηοντα, κοὰ τὰ πτράςεια αὐφὶ, τὰ 
δὲ πὸς τίω ϑίλαῆαν. τὰ μϑν οαὖ πῶς τίὼ 

ϑάλα αν, ἡ ον ὄδιν ὑγιεινὰ, πὰ ἢ ἄλια σὺ 
γυγὰ ἀπ, τὸ ἡδαπλησιως ὀξασκεμδύᾳ. μετὰ 
σὲ Ὁ ἄλξανου ἀῤίκια δδη πόλις ὡδὶ τῇ δσϊῷ 
“ἢ ἀστπίᾳ, Ξοίδτοι σ᾽ ἐσὶν ἐκ φὶ ῥώμης δὶ ξ΄, 
κοῖλος σῖ ὄξῃν ὃ Τόπτος ἔχει σ᾽ ὅμως δῥυμνίω 
ἄκραν. τπαόῤκειται σ᾽ αὐφὰ Ὁ μϑὺ λαουΐνι: 
ον»πόλις ῥωμαέωμ οὐ δεξιᾷ φὶ ἀππίας δόνῦ, 
ἀφ᾿ ποϊποτῆθ' ἅτε ϑάλαοσα ὄν) κρὰ τὸ ὧν: 
σιοῦ. δ δ᾽ χρτεμίσιου δκαλοῦσὶ νεμΘΐκ τό 
οὐ αριφόδᾷ μόβους Φὶ οὐνῦ φιὶὸ; αρικίας ὦ“ 

γαξαίνουσιμ ἐς τἰὼ σ᾽ αφεκίνίω ποίόῥον. λὲ 

γουσι σῖ ἄναι ἀφλφρύματα Φὶ τικυροπόλον: 
κοὰ γα 7: βαρῤξαρικον κρατέ Κοὰ σκυθικὸν 

πόδι Ὁ ἱόῥὸν ἘθΘ“. κα ύίστέτοι γοὺ ἱδλεὺς, ὃ 
γννηθες αὐτόχφρ τό ὁδωμδυύα προτόδον σοᾳς 

“πίτης εὐὐλρ, ξιφήρης ὃν ὄξιν ἀεὶ πόδισκοπῶν 
“σὰς ἀδιθεσείς, Ἑτοιμθ- ἀμωύεῶαε. Ὁ σ᾽ ἱεΞ 
ρὸρ οὐ ἄλσει. πρόκειποιι δὲ λίμνη ποελαγίζου 
σα. κυκλῷ σῖ δρεινὴ σωυεχὴς ὀφρῦς πτόβύκεί 
σαι, κοὰ μία ὑψηλὴ, γὸ τὸ ἱδρὸν κοὰ τὸ ὕσίωρ 
ἄφλαμβαϑουσα οὐ κοίλῳ τόπῳ «οὶ βαθᾷ, 
σὰς υδὺ οαὖ πηγαᾶς δραῦ ὄξιν δ ὧν ἡ λίμνὴ 
“πληροῦται Οὐτῶυ σί᾽ ὄδν ἱόῤεια καλουμϑψ 
σίαΐμονος τινὸς ἐπτώνυμί.οἱ δ᾽ ἀῤῥύσείς, 
οὐταῦϑο μὴν ἀσϊηλοί εἰσὶν, ἔξω δὲ σϊείκναυ» 
σαι πόῤῥω πρὸς τί ἀδιφανειαν ἐχούσαε. 
πλησίου σ᾽ ὅτ δὴν χωοζὼν τούτων χοὰ ἄλξα. 
νου δρ(Θ’ πολὺ συδρκύσηου τόϊ ατέμισιου, 
κρὰ ἣν πτϑρὶ αὐτὸ ὀῴρψωρ » καί στό ὑψηλῶν 

ἴον ἀν »" ΄ ε ΕἾ γδν Ἀν Νὸ ἤο: ’, 
οὐσῶρ,κοὶ; ὀρθίων ἱκανῶς. ἔχει δὲ κοὰ ὧν λί 
μνίω πολὺ μείζω φὶ ἐξ] πὸ αῤτὲμίσιου θ0Θ’. 
“ππωσωτόβδω σὲ τούτων, αελε;-θέσαεπρότι» 
ρου πόλεις Φὶ λατίνης εἰσὶ, μάλιστ σὲ οὐ με. 
ὀυγαίᾳ, ἣν λατίνων πόλεωμ, ἐσ ἡ ἄλθη, δ» 
μοροῦσα μαρσοῖς, ἵσιυτοι ἐφ᾽ ὑψηλοῦ σζ, 
γου λίμνη φουσινας πλησίον, τοελάγία τὸ μὲ 

θ΄. χρεῶν τοκε σ᾽ αὐτῇ μὥλιςτ μϑρ μαρσοὶ 
ποὰ πταὐτοῦ οἱ πλησιόχωροι. φασὶ σί᾽ αὐ “ἰὼ 
κοὶ τελπροῦ δά στοτε μέχρι φὶ ὀρεινῆς, κοὰ τὰ 

πεινοῦ δ! ππίλιμγῶς τ᾿ αὐα ψύχειν αἷσ λιμνω 
θφύτας τόπους, κοὰ γεωργᾶϑοὰ ἥδέχεν, ἢ“ 
τοι μεταςοίσει ἣν ΠΣ] βάθους ὑγρῶν ασορά, 
σίίιω νὴ ἀσϊώλως γίνοντοιι. στάλιψ σ᾽ ἀδισυῤ 

“πάλιν συυθλίξοντιιι, κα ϑιάστόρ πόρὶ  ἀμε 
ναΐνου συμβαίνειν φασὶ, τό οἵα καταύας ῥὲ. 
ὁντ Θ΄ ἐκλέπε γαρ δὲ σπτολλ αὶ ἔπη, κοὰ στώ- 
λιν ῥέι. ἐκὴ Φὶ φουσίνας εἶν τὰς πηγᾶς σον 
ροῦσι τό! μαρκίς ὕσίατος, Σ τίὼ ῥώμίιω ποτί 
ᾧντος τὴ ἥδ τάλλᾳ δυσδυκιμοαῦτος ὕσίατα, 
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Τείης ρΙαπίτίες εἴτ, ρΙεγαῷ  οπις ρτοχίπια; 
(υτθαπίϑβέρ εἰ: ΙΕ Φ πιατί αἱοίπα, Πιΐπιις 
πετὸ (ΠΡ τί5. ̓  ΕἸ χα ἀπέδει ἔλοΠ]! 5, ρατί δι᾽ 
παυέτρεξίαθί! 5 οὐπαπιεπτίβ . ρος ΑΙΡαπὺπι 
ταοητέμῃ {85 εἰς Ατίςία ἐπ ΑΓΡρία υἱα. ΠΔ4. 
ςεῆτασι δ (εχασίητα ἃ Κι οὐηα ἀλη. (τ, 
ὑπ5 αἰπϊεπι σπὶ {τ͵οςα 5, Πα εξ ταπηεπ τη πίσ 
ἰλπΊ (ππιπηίτατεπι. (ὐυἱ ηυίάεπι {ἀροετίη, 
ἀετ] ἀπιιυίαπι, Κ᾽ Οπταπόσιπι οἰτίτ48 ἐπ Α Ρσ 
Ρία ὑἱα ἀοχτετα, ἃ ]ὰ ργοίρεξιε5 εἰ τηάτίβ 
δι Ἀπιή, ΕΠ δι Τίαπα [αςιῖς, (4 εΠ ΑἸτοειπίῇ. 
ὑπι([ἰς επίπὶ ποζδητ) ὁ Ππίίτα ὑπ τερίοπε, 
ἐχ Ατίςία δα Αὐξοίπαπι, αἰάπὶ ἐοηἰςεπα ηεί- 
Ῥυς, Πα  τεπιρ! απ|ποηπγίπδηΐ, ἐς Ἔλα 
τίςς. ἵΝΑπὶ Βαυθατί ςιις αυίάληι, δογεπατιιπιέρ 
εἰτο τε] ρ] υπὶ πηο5 οΡτίπες, σαί ἐπίπη πίττα 
τις πιδίϊατου ρυία5 ἐχτίτετίς, ἰςεγ ὁ 5 πη ταΐ 
τα, πισίτίαι5 αι! ἀ4π| αν σ᾽ λα τπὶτοηςη5 δά 
ἰη(ἀ]τὰ5 (σπηρεῖ οἰτουηίροδηςβ, δα τυϊὰπ 
ἄυπι {γεπαὲ εἰς ράγϑει5. Τ περί απὶ δυτεπι 
(γ1π σἰτουη ἀδέ, ἐπ [λςτις ἐπἢατ ρεἰασί Πιυέξι 
ἀἢ5 ἀαίαςοες, (Οἰγουπὶςοίγοα πιοπίδπιιπι της 
παίπος ἀρ εγο νη ἐΟ πείπεητότγ, απυιπιέῃ ρτφσ 
Αἰ(απΊ. ςασαίπάε τεσίο τε ρ! πὶ, ἃαιιαπιίβ 
εχοίφίς, Εσητες ἰρεξίαγο]ίςεῖ» ἐ χαίδ ἴαςι5 
εχρϊξτυν, Ηοτάπι ίδογα 15 ςαίυαπι ἀχίπο, 
Πίς ἀρρε!!δέίσηε Βα δ επειτ, Βολιτσίπεϑβ αὐτῷ 
ποςίπίοςο οδίσατε ἀπε σπρία5 πεγὸ Ἔχτοτέ 
τι8 Δα {Πρ εἵῆςίζ ἐπγίποτιος οἵ επάιπειν, ΗΠ ος 
Ἰοςίς ργοχίπηϑβ εἰξ της ΔΙ άπ πιυϊτ υἱττα 
Διτεπ ροτγείεας δ ΠΠ 15 Ππρεγο τα. Πςες 
ἰη τεξια (α[Ποίξτεν ἀγάπα. (ὐοπείῃ εἰ αἤξ Πιςία 
«ἀπ ]!οησε Πρ] οτ ἃ]ίο, αἱ δα Αττεπη πὶ 
πισητξ ἰδοςί, Ν τὰ Παῖς ἀἰδξα ργίικ πγθε8 1.4 
τίπ αὐ υἱοῦ πηΐ, ὁ χα ίι15 ἐπ τη α!τειτάπεα πταχά 
τ  Τ λιίηδϑ ἱπτεῖ τ ε5. τα ε Αἰδα Μηατῇς 
Πηίτίπηα,ίη ἐχςεῖο Ἰοςδια ίαχο. Ρὲορὸ Επτί - 
Π5 Εἰἐ ἸαςιιΞἸσοίτΙἀίηοε ραγ ρείασο; (5 Μ]ατί!ς 
δζ υἱοίηίς πιαχίπις οπηηΐδ. ταί ἢτ. Μ] επτοτίας 
Ρτσαίταπι εἴς ΠΠπἰπὶ πο πππυᾷ υἱζρ δα πιο 
λπᾶ εσγ είςείε, ἰπιεγάπγη διιτεπΊ ταῖν τς ἀεζγες 
(ςετε, αὐ πηετία ρείας ἰΔεΠ!οςὰ ἀεΠεςεπτα, ὃ 
αρτςοἰατίο πο εὐ ίςίς ἐχῃ δ εαηΐ, Παα αρτεσ 
τατιί πιπιούίς ἐγταπΠτίσπς οοςαΐτα συλάδηι 
τἀτίοπε, (ρατίπι εἰηείιίπταυτ. Γλεπαὸ Δαΐεπι 
{π᾿ ἀπίιπὶίσηπτες ςοπῆϊπαηξ, δι οτηπίπο ἀςῇς 
εἰαπέ, δὐΐ χυτ πῇ ςοηΠίσαηε, Ππεπιαάτιο- 
ἄσαι ἐς Απιέθαπο ρεῖ (αταῆδιη ἀοἢιπξίε ἴγα 
ἀίταγ. Οἱ 4 ἐπὶ αππὸ5 σοπιρί τες ἐυλπε- 
(τεπ5.ςετπτεχουττίτ, (πιο τπι ἄς Εποίπο ἴὰ 
«α Ματτία ἀ΄τις ἰοπῖεβ ἐππδῆατς [οὐ ρτίβ πιλπ 
ἄατιιπι εἴτ, σας τίρατίοποϑ Βὲ οὔτε ρτορίπαηϊ; 
αυα' απετε!ίηιι5 (Πρ οῦ Δηπὰ8 ΡΓΟδεητατ. 

ὍΣ ΑἹΡὰ 
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ΑἸδαπενὸ πιπϊέοτίες αὐ ποχίοτ οὐοαίαπι 
αἰϊίμητν αὶ οπιᾳηί,ςτπι σχουθίδϑβ τοπΊριδ ρον 
ϊυϊατ, απὸ ἀσετίρίς ῃ ργοίτηάο οσαῖυϑ {τ 
δζ χακί! αλ}10 ςἰτοπαίςσρταβ, ἐπ ἐὰ ςατοετᾷ 05 
ἀροϊπά πιο. Ουαημἀοσαυίάοιῃ ἃ αἱςίπίβ ΔΙρίν 
ἅπτη ἰδύ Αρεμηΐπί σοπτίρ, ἐχογάίαπι (υπτρί!- 
τηι!5. (πη ς τγαηίστείδί,, ΟπηΠ ἐπὶ ἐΠτγα ΠΊΑΓΕ 
Τγιιῃοπῦ, δ. Αρεμηίποβ πιοητοβ,τεσίο ΠΕΠΊ 
φεταασατί ἔσπγα5, 4 Ὁ ἀτίατίσαπι πιιὴν ἐς οί 
αιδῖλι, αἱςρ Δα Βαπιηίτεβ αἴ Οᾶραποϑβ. νας 
τεστοάίοπτοβ, Ια ΠΟ5 ΔΡ ΕΓΔ πη πο α5, 
τααίςο5 Πα ίτᾶτεβ, οὐ “|| ἐχτογίι5 δα [τ αἰ 
᾿“Ἀαείαείςα, δέ σαί ἐπεοτίπις ἐπισιογάταν, Δ᾽ (ΠΑ ἱ 
1ίςίϑ φατοαι πο οαπάα εἰξ ταγῇιβ πλοητ 8, 
-Ῥιςεπῦ ἑσίαιγ ρος Ν υῦτία οἰαίταϊο5, ατῖς ἐπ. 
τοῦ Ατίπια Δ ποοπεπιῷ ἰασοης ἐχτοη ἀίταν, 
τοί σητῦς Βίςεηί ἃ ϑα που τείγα, σαί 
ἀιπιέξα δί απίρίςίο Βὶςί, ἐεεγ πευσητίϊδ 15 δτο- 
τίδιι5 ρτοποίίςογέηξ, ποπιεη ἀείηε παοϊί μις 
σε δὺ λπο συ ΝΜ] αττί ἀἰςαιᾷ πετας ορίαίο ςἤ, 
Ἐπιοητίθι5 δυζεηι ας ίῃ ρίαπα,  ρεΐασυς, 
ξουτη) ἐπ ορ ες ἀοπκίς Πα: σαοτῖ ἀσεῦη]οην 
σαπὶ πιασίς σαᾶπι π᾿ Ἄτην ἐχογείςίς, ΒΟπιις 
«ἀοιπηία, Οφτεγθ πηι] σ παγῇ σσᾶπι[ταπηοητα 
τῇϑβ ιξίδιυι Ιοησ ρεα αητίου, Ἐΐα5 Ἰπρίταν 
4170 ἐχ πιοητίδι15 αὐ τηατε ρατεῖ, ρας 8 ̓ ὐΝΝ 
ἤρα. ᾿ οπσίταο δυτει αὖ ἃ εἴ Παυίο παι, 
ΘΑ 5 αἱο5 46 1 εαΐξγαπι [4.0 ΓΟ οι τθε8 
ποτγο ἤθει, σχ σαί 5 ἄποοι ὕγαςα οἰ πέτα 
'φ[ἰ,ὰ δγγαςαίηί5 ςοπ τ, Γλίο ΠΥ ἢ] τγγαπηίν 
«ἐπὶ Γασίταητίδιι5. ϑίταςζ εἰ πη ργοπποητοτίο, 
ἐπείιηππὶ ςοιπρΙ εζέεηζε ρογίαηι, ἄπππὶ δά 86- 
Θτεητίοη 68 οἰγουπηῇ εἀξίταγ, Ψίη αατας [τττ- 
σαι δ εΥτίπια, Ῥγορς {πὶ τοὺ ρα! {αν 
Ρτατιαῦς Δυχυῖ εἰν (η4ς δερτεπηιρεία. δέ 
Ῥῃηειυοεία, ἃζ Βοιζεία, ες Εἰγηχᾶ Βίςοηί: οἰα5 ἐπὶ 
φοτίαπι (ατε!  ο!. Ροιτὸ πετὸ σγρτα τεπι. 
ΘΙαπι {τᾶ εἴς, Τιήςοτῖ χα!ῃοείαπι, ἵΝαπι 1 Πα 
ποηςπὶ Ογρτᾷ ποπηίηδητ, [)είποερ5] γοπτῖ 
Παπιςη, ἃ εἰ επὶποιηίπίς ορρία,. )εἢίπο 
Ἴτυηρααι δ ̓ ν]αιείηιιβ Παπίι 5,4 Δ ἀτίαπον 
τασι οὐδ Ππεπς, ἐπηροτγίαπι Αἃ ἀτίο εἰσ Ἐπὶ 
φρρεϊατίοπίβ Πα εη5. [π᾿ πιεάίτεγγαηδα πεγὸ 
ετίρί εἰξ, εε Δα ππὶίςεπᾶ, ΤΠ, Οςὰ5 πγηΐηγί 
περίφ Δ 415,6 αἱ δ πγττιῖδ εἴ οἰγοπηίξαμτείβ 
πἸοηΓ65 (πρ οΓσπππεητ, Πα {5 Ρεπεῖγα {65 ε- 
χεγοίτίρας. ΔΝΊτα Ρίςεπιην αὐίεπι Ὗ εἰίηί 
{πηε, δύ Ματῇ, δ Ρεϊσπί, ὃζ Μασ βοίηί, ὃς 
Ἐτεταπί, ϑαπιηίτες ρορα, τεσίοηςπι τπηοῃν 
τλῃαπὶ ροί[εητε5., δὲ πγατί πο δάπιο πὶ 
Ρτιοχίανί, Ηἴας δυο πατίο ἐχίσυα εἰ σαί, 
ἄεηι, ςατοιπι ἔξοχ τάπης σςοπίρίςπα, οἴ εα- 
ταῖᾶ Ιλ οπιαηί5 ἐοσαπι {πρί(δίπιὸ υχτατας 
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σῇ δὲ ἄλξᾳ, οἵ τὸ τὺ βάθει φὶ χώρας ἱδ)ού. 
ὧτα, κρὰ σα τὸ δὐχρκὲς, αὐτὰ φρουρᾶς ἐχρή 
σῶνπο πολλάκις δωμαῖοι, «ὧσ φυλακῆς σξο» 
υιϑύους γὑτοῦϑα καθέργοντοῦ". ἐπὰ σ᾽ ἀπτὸ 
δὴν ποσαλιείωμ ἐὐνῶν αὐξάμδυνοι κρὸι τῶν 
“τὸς αὐτοῖς ὁρῶν δ ἀπρφυνίνων, ἔπειθ᾽ σαόδβ 
(αὐπόυ' τοῦ τὰ » πίω φντὸς ἐπήλθομδν ποᾷς 

σῶν ὅσῃ μεταξὺ κέμτοι δὶ πυρῥἰιυικοῦ ποις 
λάγους, κρὰ ἣν ἀπῳννίνων ὑρῶν ἣν κεκλιμέ- 
νων πεὼς του ἀσβρίαν μέλοι σαυνιδὴν καμττος 
νῶν᾽ναῦ ἐπανιόντόῖ», σελώσομν πὰ οὐ ποῖς 

ὄρεσι τούοις οἰκοιεῦ τος κοὰ τοῖς σσωρειαες 
φὶ τε κὺὸς, μέλοι φὶ »ταραλίας φὶ ἀφριατι. 
κῆρ, κοὰ Φὶ οὐτὸς. αῤκτίον σὲ πποίλιν ἀν τῶμ 
κελπικῶμ ὀρῶρ σι σ᾽ ἡ πικρντῖνη μετὴς σὰς 
τὴν ομβρικῶν πόλς τὰς μεταξὺ αῤιμένο κοὶς 
ἀγκῶν Θ΄. ὥρμ [ωστοι δὲ ἐκ Φὶ σαβίνης οἱ στα 

κοντῆῖνοι, αουοκολάσηου τίὼ δοϊὸν ἡγισαμξ 
νου ποῖς αὐχηγύτοις, ἐφ᾽ οὗ κοῖς πούνοϊκᾳ. πὲ 
κὸν γοῦ τὸν ὄρνιν ὥξθρν ὀνομάζεσι, (ἰ νομίζου 
σιμ αῥειΘ- ἱδδὸψ. οἰκοῦσι σ᾽ ἀὸ ἣν ὀρῶν αὐξᾷ 
μᾶνοι, μέχρι δὴν πεδίων (Εἰ φὶ ϑαλάῆας, ἀϑὲ 
μῆκος Ἐχοντοῖν ἀνξαμίω μἄλλομ, ἢ πλάτος 
τίὼ χώραν, ἀγαθίω πεὺς ἅπαντα, βελτίω 
σὲ τοῖς ξυλίνοις καρποῖς,᾿ σιπικοῖς σε σ᾽ ΓΗ 
ρΘ΄ μὰ ὁ ἀρ δἔν ὁρῶν ἀδὶ ϑάλαῆαν» μᾶλε 
λορ τοῖς ο͵χεήμασιν, μῆκος σ᾽ ἀρ αἴσι(δ) στο-- 

σπαμοῦ μίλχρι λεάσρου, τἼδάπλοιυ ἔχου σα δα 
ὡμω «πόλις σῖ ἀγκὼν μδὸ ἑλλίωϊς, συρακα 
σίων κτίσμαν ἣν, φυγόντων σίιὺ διονυσίου τὰ 
ραυνίσϊα. κῷ πτοίι σ᾽ το ἄκρας ἡΝλιωατα 
“πόδιλαμξανούσης, τῇ πεὼς τὰς αρκζυς δ ́ 
φ«ροφῇ, σφόσῆρα σί ἄύοινός δι, κοὰ σὐπιυρόφο. 
ρΘ΄. πλησίου οἱ᾽ αὐφὶ, αὔξουμον πόλις μι» 
κρὸρν υὲρ φι ϑαλῴήας. ἐπα σεσῆιμπεσῖα 
κοὰ πυσιιρνπία, "ὦ στοσῳντί ανκοὶι Οάρμον σπῖς 
κίων "ἐπίνειον ἢ ταύτης, κώτελλον. ἐφεξῆς 
δὲ πο φὶ κύπρας ἱδῥὸν, τυῤῥίω γί λουμα ἴω; 
κτίσμα, τἰὼ σἱ᾽ ἥραν ἐκᾶνοι κύπραν καλοῦ 
σιν.ἀπτὰ προυφντῖν( 9" ποταμὸς ποὰ πόλεις ἐσ 
πώνυμθ᾽΄. ἀταὰ κοὰ πηροκυόοαυ,κοὶ ὃ ματρξ 
νΘ΄ ποταμὸς, ῥέων ἀ Φὶ ἀσ)οιανὼν πόλε: 
ὡς ἔχου ἐπίνειομ φὶ ἀα)οίας ἐπώνυμον ἑαυ 
τό. ἔσι σ᾽ γὺ τῇ μείγαίᾳ κοὶ αὐτὴ, Εἴ πὸ ἄν 
σκλορ Ὁ πικίωὸν, δδυμνόταγοῃ χωρίομ , κρὰς 
Ἐφ᾽ ᾧ πῶ τοι "ὸ τεῖχος » Εἰ πὰ πόδικειμῆνα ὄν 
οκ βρατοπίσδις οὐ βάσιμα. σπτρὺ Φὶ πῖκῳν 
“ίνης οὐποιοί τε τὸ μαρ(οὲ, κοὰ ποσελιγνοι κοῖς 
μαρουκῖνοι,κοὶι φόρεταν οἱ, σαννυσέκου ἔθνος» 
“ἰὼ ὀρεινί ὦ κατέχουσιν, ἐφασῆσμᾶνοι μικρὰ 
δὶ ϑαλάῆας. ἔσι δὲ πὰ τύνκ ταῦτα μικροῦ 
υδδ, αὐσθοικώτατα σῖξ, κοὺὶ; πτολλάκις τέλος 
αὐετίω ταὐτίω ἀϑισεσϊειγιωδύα ῥωμαίοιρς 

σπρω 
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πρῶτο μδν,, ἰιδΐκω ἐπτολέμοωυ " σιδύτόρον 
δὲ, ὅγε σιιυυεςράτόυομ᾽" “ηοίπομ σῖ᾽ ὅτε σὶδ’ 
μᾶνοι τυχᾶρ ἐλσυϑθδβίας κοὰ πολιτέιας μὴ 
χυγχανοντόῦ, ἀπέσασαν, κοῖς τὸν μαρσι, 

τὸν καλούμανον ὅδέψαν πύλεμομ, κορζ, 

νιον τἰὼ τῶν τοελιγνῶμ μετηρόπτολιψ κοινίω 
ἅπασι ποῖς ἱπαλιώτοιις ἀγοσϊεξανπ δῖ" στό- 

λιν, αὐτὶ τῆς ῥώμης, δρματήριομ πόϊ πολέ, 
μον, με νομαδέσων ἱπαλικίω" κοὰ φύτοιῦ, 

θα σὲ «ὧν σαυεπομθύους ἀϑοοίσαν τοῦ", κοὶς 
χεαροτονήσαντ τ» σσάτους κρὰ “ραταγοὺς, 
σῖνο σ᾽ ἐπι σαυΐμειναν οὖ Ὅρ πολέμῳ, μὲ- 
“εἰ διεπράξαντο τίὠ κοινωνίαν πόδι ἧς Ἐστον 
ΔΛέμσαν. μαρσιποὸν σὲ ὠνόμασαν αὐτὸν πό- 
λεμομν ἀξ ἣν αῤξοίντων Φὶ ἀτοστίσεως» κρὰ 
μάλιστ ἄγ πτομπτεδίου. πὸ (δ οαὖ ἄλλα 
πωμποῖον ζῶσιμ. ἐχουσὶ σὲ κοὶ; πόλεις ᾿ααὲρ 
εδὺ φὶ ϑαλάῆος τότε κορφάνιομ . κοὶ σοῦλ; 
μον, κοὰξ μαρούϊομ. κοὰ τεγοώπὦυ πῶν μα’ 
ρουκίνωμ μητηοόπολιμ οἰ το αὐτῇ σὲ τῇ ϑα- 
λαῆκτό, τε αὔτόβνου . ὅμορον τῇ τοσῦκον- 
πίνῃ, δμώνυμου σὲ οἷ" ποταμῷ Ὅρἱ σξορίζον. 
πὶ τἰώ τε ἰουσινίω, κοὰ τί μαρουκίνίω" 
ῥᾷ γοὺ ἐκ φὶ ἀιαιτεῤῥίνας» σδς δὲ ἰουςίνωμ 
σπαραλιπτὼμ οὐ δεξιᾷ ὧσ καρουκινοὺς σαὲρ 
Ὧ τῶν “πσελιγνὼν κειμθύους ζδύγματι ταξ- 
ρατθ’. Κ᾿ σὲ πόλισμα Ὁ» ἐπώνυμομ αὐτόὶ 
οὐεοίνων δ ὅξι. ποινῳ σῇ ἀδινέιῳ χγοῶν, 
παι, κοὰ οἱ πσελιγνοὶ, οὶ οἱ μαρουκῖνοι.. δὲ» 
χει σὲ τὸ (δύγμα πίοσαρας κοὰ εἴκοσι «τεσ; 
ους ἀῷ κορφυνίου. μετὰ δὲ αὐπόδνου ὄντων ἐ- 

“πίνειου φρεανὼν κοὰ βοῦκα νὴ αὐτῷ φρετ, 
φρωνῶμ, ὅμορός τὰ ἄνω ἴθ]. ἀπτόύλῳ . ὕρτιόμ 
δὴμ οὐ “οἷς φοεανοῖς ποϊτηραὲ, λπορικῶμ 
αὐθρώπωμ, οἷς αζ οἰκήσεις ἀγ τῶν ναυᾳ γίν 
ὧν τοήγναυ τοι » ποὰ τ᾿ ἄλλα ϑηριώσϊες ἐν 
ναὲ, μεταξὺ δὲ ὅρτωνΘ’ κοὰ αὐτόβνου ὃ σά, 
790᾽ πὐταμὸς δρίζων αὖὺ φρεπανοὺς ἀρ ἣν 
παελιγνῶψ. ὃ δὲ στχρώ πλους ἀὴ δὶ ποδυκρν. 

σπίνης δὲ εὖ ἀπούλους, οὖς οἱ ἐλλίωσῃ" σῖαυ 
νίους καλοῦσι «ἰδίων ὄδιυ ὅσον υἱ'. ἑξᾶς δὲ 
μετὰ τίὼ λατινίω ὄπ, ἅτε καμπανία στα» 
ῥήκουσα τῇ ϑαλώήκ» κοὰ “σὡὲρ ταὐτίω ἡ 
σαμνττις σταρήκουστε ο᾽ μεύγαξᾳ μέχρι φρετ 

“πανῶν κοὰ πῶν σϊαυνίων. ἀτ᾽ αὐτοὶ σϊαύ. 
γιοι, κοὶὰ τἄλλα τύνη τὰ μέλοι τόϊ σινελικοῦ 
“τορθμοῦ.. ττρῶτομ δὲ πόρὶ τῆς καμπανίας 
ῥατίου, ἐσί σῇ ατῷ τῆς σινουΐοσης., ἀδὶ μὴ 
πίὼ ἕξῆς παραλίαν, κόλπθ’ σύμεγε 
θως, υἱχχι μισίωοῦ. κἀκέιθῳν ἄλλ Θ- κόλπθ’ 

“ππολὺ μείζων “τόϊ περοτόδου, καλοῦσι δ᾽ αὐ», 
τὸν κρατῆρα, ἀτὴ πδὶ μισίιωοῦ; μέλοι πὶ ἀ’ 
θιιυκέου, σἸσοῖμ ἀκρωτηρίων κολπούμθηοψ. 
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Ῥηίπιὰπι αυί4επὶ, ἐπὶ Δ ογΠι8 ἐος ΒΕ] σε 
τεβαητ: ἐς πὸ πετὸ, σπὶἐρίογαπη πηΠτίς (Ὁ 
εἰεταῖεπι ἐπί αητοτγτότσυτῃ δί [δ εγτάτεπι, ἃ 
οἰτίτατί5 ςοτηπιιπίοπεπη ας απ πο] ἤτεβ, τα 
Ρυ!Παπι ραίδί ἀεἰςίπετιης,απάς Ν]Αη Ποῦ ἐχαῦ 
{π 0 ε]Πυπὶ, ΟὐτΗπίαπι Ρ εἴ ἐσ ποείιπι πγείγορον 
[{π|, ςοπιπλπςπι ᾿πέογί 5 [τα] 1ς σἰαἰτᾶξεπι 
ἀεπτοπίγαπτεβ, ἐδηιίβ τγαπϑίαίο ποηνίης ἵν 
14] !σὰτῇ ἀρΡ ΕΠ] Απῖεβ, οπτία ρορυσίπι Βὲ σπιᾷ 
πὰπὶ τεςερίαςι!απι, ργοριο παςιπιέρ τοα 
{πτασγαης. Α ἀαπατιίβίβ ςοπιρ] ςίϊιις, ἱπιρε- 
ταῖοτοϑβ δ ςοπία 685 σγεαπεγε. Βίεπηίο ἰσίτατ 
ΒΕ σπὶ ρεοῖγαχεῦε, ἀοηεςρετγξεζίαπι εἰϊ, τ 
1η οἰἱταϊε πὶ ΟΠ ΠλΠίτεῦ οσαγεηταγ, σα 15 
τεί στατία ταπιαπί 561} ςοπΠαίπηι ἕπεται ἱπ’ 
ζεπαίαπι. [Μ]αιςηὶ δυΐεπὶ ἰ4εο ποπγίπα- 
τα πὶ εἰ ΒΕ Παπ|, Παοηίαπι ἃ ΜΙΑτ 5 το ΡΠ] παί 
{υοίταΐαπι ξπεγατίπίτπι, ρα εἐτίτη ἃ ΡΠ, 
Ρεδίο: (ὐὐπιδυτεπὶ αἰίο αἱ ρεγ πΐσοβ σᾶς 
τεπὶ ἀέσαπί, Πα εηῖ τἀπτεπ τπθ 65 ΠΠρίὰ π|ὰ- 
τε (ὐοτῇπίαηι, ἀἴαῖτςε δυ]πιοῆεπι, δύ Μασ» 
πίστι δέ Τ ερεαζεπι, ΝΜ Αιγ ποίη ούπιὶ Π1εν 
τΓορΡοΪ πὶ. Δα ἱρίτηι διτεπὶ παῖς ὃ Δυτει, 
πιυΐπι Ρίςεπο σοπτιεγπηίπιιπι, Πιοὸ ποπιίπε δ 
Παυίας ΕΝ εἰπίπο5 Μ]αγτμπςίπος αἰ ετπιέ 
Παη5. Ρει Απιίτείηίπαπι ἐπίπι ἤπιε π5 ἀστυπι 
Ν εἰίποε, ἃ ἀεχίεγα το! παηϊεης ΜΜδ" Πυεῖν 
Πποβιίαρτα Βε]ίσηο5 ἰδςεηζέβ ροητε τγαή οἰ, 
Ορρίάυϊαπι πεγὸ ρατί ποςαῖυπι ποπιίπε, ἃ 
Πίποτιμη εἴϊ, ςατεγπι δ εἰ! σπί δ Μίασγῆις 
οἰπί εο φοπηπληΐ επηροσίο ρατίζεσ τα πταΐ, 
ἈΡείϊρδείρίς ἃ Ὁουπηίο, δα ηϑ ἢ1πι κ Κ. 
Ῥοί Απηίτεγπαπὶ συοα δ Ἐσγεπιαποτιιπ ἐπὶ 
Ροτγίαπι εἴς, Βαςα δέ Εετεπιαπαπιρίαμ ΓΠεᾶ 
πο ἄρι πο ρεορίπαηαμηῖ πιαπεὲ, (Οετίαπι εἰς 
{πη Πεγεηταηίβ, ρέτγα ρίγαταγιπι, 4ἱ ἀοπηίςί; 
Π|4 {πὰ εχ παυξίασῆβ ςοπίξγιπιης, δ ίῃ το! ἃ 
τήτἃ ἐπηπηαπίτατε ΠΕ 125 ἐπιίξατί [εγτῆταγ, ἰπς 
Οὐάασπι ααΐεη δύ Δπηίτεγπαιη., πηεάίι5 88 - 
σ.15 ἜΧΟΌ ΤΙ  ἈΠΊΠ 5, ἐτεπῖαποϑ ἃ Βε]σπίϑίς 
Ρατδη5. Εχ Ρίςεπο ἴῃ ΑριπΠίαπι, αιτᾶπὶ (το οἱ 
[αυηίαπὶ ποςδηϊ, πγαυ {{π|115 σγίι5 εἰς {{44: 
ςςος δι: Πείποερ5 ΡΟΙ ΣΤ ατίπαπι (ὑαπιρα- 
ηΐα εἰς, 44 πιατε ρειτίπεπϑβ, ϑιιρτα δε ἰῃ πε 
ἀἰἐετγαπόα δαπιηΐαπι εἰξ, οἰ Δα Πεΐεπίαπος 
δ Αριὸ5,είπας δ ἐρή! Αριπμ; δ σεητε ες 
ΔΙΊαὲ αὐτῷ Δ« ἔτεταπι δίσα!απι. Ρυγίπυῦπη δυιέεπὶ 
ἂς (ὐαπτραηία ἀἰςεπάαπι εἰς, Εἰ δίπιιεα χαΐ- 
ἄεπὶ τε χα ἀεἰπεςρ5 [{τὰ5 υἱῳ Μηεπᾶ αὐΐν 
ἄδλπιποη ἐχίσιος πα φηϊτιἐπί5 {{π|15 εἴδ. Δ], 
τετί Ὁ εο,πῖυϊτο (ς ρυίου {6 πηαίου εἰς, Πα ἐπὶ 
Οὐτάγούα ποςᾶτ, ἃ ΜΠ] επο υἱῷ αα Ατἢεπαπι, 
σπὶ ἀπο. Οευπε: ργοπιοηξοτ 5 Ππυατατ: 

3 δυρεΐ 



214. ΦΥΒΑΒΟΝΙϑ9 
ϑαρεῖ μα τίραϑ ἑοῖα εξ ἤτα (ὑλπιραπία ςᾶπη- 

Ρα5, οπληο5 ἔα! οίταῖε {προταῃ5.[η εἰπ5 οἰγοαί 

τα ποετὸ ἱαςσετατηα πλίτΠςα ἔταξα πρετίαὶς 

«δίρίςυί, πιοητεβῷ ϑαπιηίτᾶ ρατίτεγ δ Οίςο, 

τχαη. Δπείοςμαβ δη τε! χαυίε(ςτρτῦ, Πλης ο- 
{ἱπταῦ Ορίςι5 τεσίοηξ Παϊοίτατᾶ {ΠΠπ|{ 105 δὰ 
ἐςπὶ Δυἱσηίος ἀρρε δῖος. (ὐατετῖ ΡΟ γ ία5 
ἄπο δο5 ξαϊςπ ρορι]ο5 οἰξξάίς, (1{4 ἀπέδει 
ορίπίοης. Ναὶ Ορίςοϑ δύ Αυίοπίοβ ἀρταπι 
είτοα Οταΐετα ἱποοϊαίε, τηεπιοτίος ργθο Ἥ τ, 

ΑἸή ποτὸ αἤεταπε Ορίεοϑ ρτίμς, δί Αυίοηε8 

Βαίταῖς, Ουἱδᾶ σεπτεπι (λίςατη 110 5 ροίτο, 

τίοτε τεπιροτε (υδίαρας, μᾶς ἱρίαπι ἃ ὑσπτὰ 

ηίς εἰεζαπι, {1105 ΑὉ Ὁ υἱκίς ἐχρυ!ος, ατηρε 

{ἰτία επίπι {12 ρτορεεγοςί ττατξ Ὀ 6114 ςοηςί 

εαῇϊε, πεπιρε σαπὶ δ ε5 ἀποάεςίπι ρορυίοίς 

ἔοσεης, (αρθδηι, ρεγίηάε ἃς {{Πἀγαπὶ σαρυτ, 
ποπηίπαγαπι ΟἸτπὶ ασίοπν ρεῦ πο αρταεεπι δά 
(χυτίτίαπι ἐπι Πτ εἰς ςτοπυσειῆςσης, ἐσας εχ 

εἰτοαπιραάαπα [ασατί ἀεπιίφταταητς, [ἰς δέ ἐχ 

Βιοςαρτο ςεἴϊετε ϑαπιηίτιι5, 4105 ἐρίοϑ εἰ ἐς 

εετεἸϊλδ οπιδηί. Ὡποάζ πιασηδε ἀρ εττατίβ (ο΄ 
εὐπιεητῦ εἴ, ἔτ οπηηΐ ΟΥγ 2 ρεα ἢ αῃτία5, ρδγ 
το πη τεηροτε ττἰτίσοατη ἱαρεῖδξ αἰἐπιοηίαπη. 

Βεηρτίς πὸ τηδπάαταπι εἰζ,π Ποπηι 115 ἐο. 
ταπι αὐ τί5, 15 ἀππο Ζοδπὶ {ετί, δ τειτίὸ ραηί- 

εαπι. ΔΙ]αο (επιίπ ε πεγὸ ααττὸ οἱεσίραϑία 
«ηίπατί. Διεσαί υἱπα ορτίπια Ὠίης ὰ οπιαπι 4 - 

ποπυπίαν, Εαΐσιπα, δετίηδιατῳ (δ επα, οπὶ 

ααΐδις ϑυτεπτίπα ςοητεπάπηι, [αζξο πυροῦ 

ἐοταπι ρετίςιΠο, σαοπίαπι ἰσπραπι δος ρίπτης 

πιείυλίοαι. Ρατί πιοάο [Ϊαάεπι μαθεῖ οἱεΐ, 

τοῖα πιαχίπτὸ Ν᾽ ἐπαΐδπα5 σεῦ, Ρ[πί5 Ηπίτί 
τί ἀγαία. Ῥέορε πιᾶτε ροίὲ δίπαεδηι [ς{τεῖ 

παπὶ εἰξ ορρίάπηι, υδί ρτίοτίβ ϑείρίοπίβ σον 
φηοπιεηῖο Απίςαμί (ερα!ςμγ ίλςει. [δὲ επέπι 

Ἐχίγεπιαπὶ σοηίαπηρί{ ατατεπ, ΟΠ 515 (ρτο 
Ρτειαἰίηαοτᾶ Ππτα]τατξ)τείριθ]έςα περοτῆϑ. 

Ῥεειογπαίεασεοπι εοά πηι 400 οἰαίτα5 Ποπηέπε 

Ἀαπιεη. Θίς ΘΝ υἱταζπαϑβ, ρΡατί απὶασρε ἀείη 

ςερ5 [τὰ δρρεϊ!λτίοης. " αρίτατῷ ἡξε ροῦν ε- 

παΐταπι,πιεἀίαπιέ (ὐαπιραπίαπι. [)εΠίης ον 

ἀΐπε ροῦ 85 Οὐπιοίπητιετυ[{{5ίπιῖ ΟΠ αἱ. 

εἰἀεπήιτη, δ Οππιαοσαπι ἀῃςί, Αιπτίααί 

ταῖς οηίπὶ τα π45, δ ϑί οι Προς ὃ [τα] ίος αὐθ ες 

δπίοςο {τ ΠΡ Π15 ἀὐτεπι οἰ αἰδί5 ἀπέέοτες Ηρ. 

Ροείες Οσυπιαις,  Μεραίμεπεβ ΟΒαϊοίά πα 
ῇς, ἱπτογίς ρερίσετε,ατ ποτ αυίάεπι ςοΟ] Οπίὰ 

Ἔσχε, πογυτη δατεπι ΔρΡεἸ]Ατίοπε ποηπγίπαγε- 
ες, 8 εχ τε μὰς (ἀπὸ αταῖε (ὑππτα πίη, 
ευραηταῦ : ἃ (ας ἀεηῇ 5 ταπιεη ςοπάί 
ταπτραίαῖαν ορρίάδαπι. ΒαρεγοτΡ 15 ἀπ 5 

ἐοιτυπαζα ετὰς δ ςἄρι!5 ποπιίης ΡΒΙΕρΥΕι15, 

ἘῈῸΟ Ο9ΟΚ ΑΡΗ͂ 

ὡσὲρ δὲ τούτων δὴν ἀϊονωγκαμπαυία ποῦσα 
ἵσθουπται» ποεόίου δὐσίχεμονἐ σύτον δὴν ἁποῦ 
χων. πτϑβίκειν τοι σ᾽ αὐτῷ γιωλοίαε τκ ὄύ» 
κοῖρστοι Κρὶὶ ὅ6Ὰ σάτε τ σαυνεδν κοὶς τὰ τὶν 
ὕσκων, αὐπίοχος μὴν ὃν φασὶ τί χώραν ταύ 
“ἰω ὑπικοὺς οἰκῆσαι, ύτους σὲ κοὰ «μονας 
καλαῷοαι, σπολύξι- σῇ ἐμφαίνει» σῖψο εήνη 

γομέζων ταῦτα. ὑπικοὺς γα φησι κοὰ αὔσον 
νας οἰκῶν τἰὼ χώραν πταύπέω σπτϑρὶ ἐὸν ρα» 
σῆρα. ἄλλοι δὲ λέγουσιν, οἰκοιίν των ὑπηκῶρ 
προτόβον, κοὰ αὐσόνωμ, οἵ σΐ ἐκέινους κατὰ" 
σεν ὕςόμον ὕσκωμ τὶ ἐὐν(θ"»ούτους σ᾽ ασσὸ 
ἀυμαίων, ἐκείνους σ᾽ «ων τυῤῥίωωωγἐκπε- 
σῶν. σα γοὺρ τίὼ αρετίὼ πόδιμάχητον γὴνξ 
οι Ὁ ποεσιορν. σἹώσεκα σὲ πόλεις ἐγκατοικά 
σαντόϊ’, τίὼ οἷον ἱεφαλίω, ὀνομάσαι καπῷ 
ἰω «σὰ δὲ τἰὼ πρυφίω ἐς μαλακίαν πραστο 
μβύους, καϑάσόρ φὶ πόῤὶ ἐὸν στιίσὺψ χώρας 
ὀξίςκσαν, οὕτω (Εἰ ταύτης ἡδϑαχωρῆσαε σαν 
νίτας, Ούτους σὶ “στὸ ῥωμαίωψικπεσέμ. 
σῇ σὐκαρπίες ὅδ σιμέῖον, Ὁ σον ψὐ τοῦθ 
γίνεδοναι τὸν κάλλισοψ. λέγω δὲ ἂν τούρινον, 
δ οὗ κοὰ ὃ χόνά!ρΘ- ἀρείων ὧν στώσας (Οἱ ὃν 
ρύζαις κοὰ οὐ ὀλίγῳ σιζικῆς ππροφῆς ἱσορέτοι 
σὶ φ,ια δῇ) πεδίων ασέιρεϑνὰ σί! ἔπους» σἹὶς 
μδὺ τῇ ζεα,το δὲ τρίτου ἐλύμῳ, τινε δὲ κοὰ 
λαχανδύεδηαι Ὅρ᾽ τυταρτῳ ἀπόρῳ. κοὰ μἔὼ 
ὃν οἶνον τὸν ἀρώτιϑσομ οὐ τόύθῳν ἔχουσι ῥω» 
μαῖοι τὸν φάλόῥνογ, κοὰ τὸν στέτανον κοὰ κῶ 
λανοψ. ἤσῖν σὲ κοὰ ὃ υρῳντῖνΘ- οὐάμιλλ Θ’ 
καθίσττοι  ύϑις. νεωςὶ τσειραθεὶς ὅτι στῶν 
λαέωσιμ σϊεχετοι, ὡς σ᾽ αὕτως δύελακὸς ὄξι, 
κοὰ τοί ἡ πόῤὶ τὸ οὐςνίαῷρον ὅμορον ποῖρ 
παιδίοις ὃν. πόλεις σ᾽ ἀϑὶ μὴν τῇ ϑαλάώπᾳ 

μετὰ τίὼ σὶνοὐεοσαν, λίπόὀνον, ὅτου ἢ μνὴν 
μα σκηπίωνΘ’ τὸ πρώτου πῶσαγορδυθρνν 
“Θ΄ ἀφοικανοῦ. δεξτοιψε γοὺ γντοῦϑτ Ὁ 
σελδυταῖον, ἀφεὶς τὰς ππολίτειας κατ᾽ ὧν» 

πίχθεαν τἰὼ πρός τινας. στχραῥεῖ σ᾽ ὁμώ,. 

νυμθ’ τὴ πόλει στοταμὸς. ὡς σῖ᾽ αὕτως κοὶὰς 

οὐλῃύρν Θ΄, ὑμώνυμός ὄξι τῇ στχρ αὐτὸν πί» 

λει ξφεξῆς κειμϑύμ. ῥᾷ σῇ οὗπ Θ’ οἵᾳ οὐρνά; 
ῴρου ποὰ φὶ καμπανίας μέσης, ταύτοις αὖ 

ἐφεξῆς ὄξι εύμψ, χαλκισίξων κοὰ ἐινμαίων 
σταλαιότατου ἰςτίσμα. σπτασῶν γαῦ ὄξι πριν» 
σξυτάτη ἣν τε σικελικῶν, πρὸ δ παλίωνς 
“Ἰσίωψ. οἱ δὲ ἐν εύλου ἄγοντόυ. ἱσπτποκλῆς ὃ 
ἐυμαῖθ-, κοὰ μεγαδδρνης ὃ χαλκισξὺς, δέω- 
μολογήσαντο πρὸς σφᾶς αὑεὖν, ἣν μϑὼ ἄι 
κίαν ἄναι, δ᾽» δὲ τί ἐπωνυμίαν, δύρνναῦ, 
μᾶ πτωσαγορδύετοιι {ὐμφ,ἰυτίσαι σὶ αὐτίῶ 

χιλκισϊες συκοῦσι, πρότόβου μδὺ οὖ ἦν 

φύχει κρὰ φλέχραεον καλούμβνοι ττάϊον, 
οὐ ῷ 

ΡΠ τΑΝ πιο ὐ)ν συ οδοο. 



ΦΡΑΓΥΒΌΕΠΗΕ, 

οὐῷ πὰ στόβὶ εὐὸ γίγαντας μνθδύουσιν, οὐκ 

ἄλλοθον, ὡς ἄκος, ὠλλ᾽ ἐκ τό πόδιμάχατου 

«ἰὼ γίιῦ ἄναε σῖ! αῤετίὼ, ὕςόμον σὲ οἱ καμν 
“τανοὶ κύριοι κατας αἷντόῦ' φὶ πόλεως, ὑξοὶ 

σαν εἰς «δὺ αὐθρώπτους σολλαξ, κοὰ σία τιχῖς 

γωυαιξὶν αὐδἕἣὮν συυῴκησαν αὐτοὶ ὅμως σ᾽ 
οἷν ἔτι σώζετοι πολλεὶ ἴχνψ τό ἑλλίωικοῦ 
χύσμον,κοὰ δὴν ἱδρῶν, κοὰ δὴ νομίμων. ὠνο 
μᾶϑαι σ᾽ ψύιοι ἐὐμίω ἀὴ ἣν ἀυμάτοωψ φα- 
σὶ. ῥαχιώσϊης γα κοὰς πρῶσεχὴς ὃ πλησίον 

αἰγιαλὸς. εἰσὶ δὲ κοὰ κιἥειαε “παρ αὑτοῖς ἄ- 

οἴσοι. γὺ σὲ Ὅυ᾽ κόλπῳ τούτῳ κοὶ ὕλῃ τίς 

ὅξι ϑαμνώσϊας, ἀϑὲ στολλοὐς ἔκτειν ομθιύη στζσ 

δέους, ἄνυα)ρΘ- κοὰ ἀμμώσϊας, ἰώ γαλλίωα- 

οἰαν ὕλίω καλοῦσιψ. ὑ τοαιῦϑα τὰ λκεύρια 

συυεςήσαντο οἱ πτομπταῖου σέξπου ναύαρχοι, 
καθ᾿ ὃν κοκοῦυ σικελίαν ἀτσίξησον ἐκέιν 5, 
“πλησίον δὲ Φὰ (ὑμας, Ὁ μισίωωὸν ἀκρωτήρι- 

ονοκοὰ ον ἴρρδ μεταξὺ ἀχόβουσίᾳ λίμνψ» Φὶ 
ϑαλάοσας αὐάχυσίς σπῖς τρναγώσῖης . πόμν 

ψαντι δὲ ὁ μασίωὸμ, λίμνη δυβὼς “σὺ πῇ ἄν 

'κρᾳ, κοὰ μετὰ (δῶ ἐγκολσήζουστε ἡ κἴὼμ εἰς 
βαάθθ- ἄφνναον, γὐ ᾧ αἱ βαΐαε κοὰ σα ϑοῤμὰ 

ὥσϊατα, κοὰ τὰ πρὸς τρυφίω κοὰ πῶς ϑόδα 

“πείαν νόσων ἀϑιτησίεια. παῖς δὲ βαίαες συ- 
νεχὴς ὅτε λοκρῖν  κόλστος, κρὰ ψόγος ̓ ύσ 

σπου ὃ ἄρον". χεῤῥόνησον “ποιῶν τίὼ ἁχγλαμ 

ἔκχνομβύίω μέχρι μισ[ωοῦ γίω, ἀρ φισελὰ 
᾿γίας φὺ μεταξὺ ζύμης κοὰ αὐτό. λοιπὸς γὰρ 
ὄσιν ὀλίγων σιζδίων σα Φὶ διώρυγ΄ ἰὸς 
ἔπ αὐτίὼ ἐὐμίω κοὰ τίὼ πὼς αὐτίὼ 9. 
λαῆαν. ἐμύβδυου σ᾽ οἱ πετῶ ἡμῶν ον οἷ ἀρ 
νῷ, τὰ πόδι τἰὼ νεκῆαν τί ὁμκρικίω. κρὰ 

- σ᾽ κοὰ νεκυομαντέίου ἱεοροῦσιμ γὐ τοῦ τε γε 
νἐϑαι, κοὰ ὑσϊυοσξα εἰς τότ᾽ ἀφ μκεῶσε, ἐσ 
το. ὃ μδ ἄορν Θ',κολστος ἀγχιβαθὺς, κοὰ αῥ- 

“ἰσομθ’,λιμθθ᾽ κοὰ μὲγεθθ᾽ κοὰ φυσιψὶ, 
χων. γρέιαν σῇ οὐ δεχόυαν Θ’ λιμώθ’, σα 

᾿ὸ πεοκα δα τὸν λοκρῖνον κόλπου πτοξραχὺ 
κοὰ πολαὺ. πόδικλείετοι σ᾽ ἄορν(Θ- ὀφρύσιψ 

ὀρθίαες, ᾿τωδῥκειμδύαες -τανταχόθῳν πλίω 
στό! ἐίασλου ναῦ μλν ἡμόδως ἐκποπονημί- 
νας, πρότόδομ σὲ σιιυηρεφέσιψ ἀγρίᾳ ὕλῃ με 
γαλοσϊφνσλρῳ καὶ ἀξ τῳ, αἱ κατὰ σίεισισῖαε 
μονίαν κατάσκιον Ἐποίρωυ ᾿Ῥν κόλστομ. πέζο 
σεμύθσυου σ᾽ οἱ ϑιχώριοι κοὰ οὖσ ὄρνεις αὖ 
“ϑφόπυτᾶς γινομβύους. καταπίσηει εἰς τὸ 
ὥσϊωρ, φθειρομδύους ἀὴὸ δὴ αὐαφόρομβύων 
ἰόδων, καϑιάπό οὐ τοῖς πλουτωνίοις., Κοὶς 

εὐχόντο χωρίον πλουτώνιόν τι σπελάμβα- 
ψον, κοὰ «ἦῦ κιμμόλίους οὐταῦϑα λὲγεῶαι. 
κοὰ εἰσέπλεόν γε οἱ πτωϑυσάμλνοι κοὰ ἱ’ 
λαοσύμᾶνοι τοὺς καταχβονίους σϊαέμονας, 
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ίῃ πο τε5 ἃ (Τίσαητίθυ5 σεἴτας ἔλθ υ7ες αἰ 
σλητ, ΛΠ αἰίατη ΟἹ ςαυίαπη (αἱ ςτεά! [25 ε[Ὁ) 
αυάπι συο τεῖτ ίρία παρτε αἰγίατε ρυο!ὲοτα 
ςοποίταιγίχ εἥες, Βοίετίαβ πεγὸ ροτίτί υσδ 15 
(ὐαπιραπί: πταΐτίς ρεύ σοπειπιε πὶ οπιίπεβ 
ἰηίατήβ αἰηςίεητε5, ετίαπι εογ (εἴς ἀχουίθειβ 
ςοπιη ζει. Τἀπιεη Δάπας πγυῖτα (γα οί τί- 
τι15, δ( ογπαπιεητί πε ίσία ἰετυδηῖ; ταπι ἱεσῶ, 
τιπιίφογογῖ. ΝΟ Πα Π (πη δ5 οὐ κύματα. ἰά 
εἰ Πυξί5 ποιηεη ἀπχίηε πιεπιογδηζ. {5 
επίπι ργοχίπη γος πτρι5 αρ αι τεγσοτίν 
Ῥυπ,υίθυς Παίς Γεγαης ὑπο, Ργαι απε[51. 
τὴ πετὸ (πητ δ ἰρί!5 οἵγε. ΠΠοςᾧ ἐπίϊπα ἔα 
τίςοί!5 τίγσιυεί5 ἐγεσιςη5 δ ἀγΡοσίθιι (γ]π|ᾶ 
εἴπ, πλιΠεἰ5 ροτγείᾳ {405 ἀαυαιῖ πάσα, τα 
τεῦ πη (ΑΔ υ]οία, ατατι (8}Π{πατίᾷ ποςαης (γ]. 
τπιᾶπὶ, ΗΠίς δεχ. ΡΟρεή οἰ αίϑί5 ρυς ες, ρίγατίςα 
ἤγαχεῖε πδυίσία, πὰ τετηρ εἴϊατε δίς]! πὶ ἃ 
Ἰξοπιαποδείεί(ςετε ἔεςίς ἱπιρετίο. Ργοχίπυαπι 
(ὐυπτίς εἰ Με πᾶ ρτοπιοητοτία, ἱπ τπεάίο 
ΡαΙας Δεμεγυα, ας 4 ἃ παι γεξαο αἰτο σὸς 
ποτείεεια ψ60ι Μέζησαη εἰγουπῆείεπεί, Πα 
τίπι πα ταρεΐδςυϑ οδιπίας, [)είηετεάαξέιπι 
ριοίαπα Πεπ51πΠπὰπὶ Βαία5 αρεγαηϊαδρ 
ελ1.445 δ δά ποιρτας, δί δά (φλραη 405 πιοῖς 
Ῥο5 δεςοπιπηο ἡ 5{π|45. (πείσαιμι Βαή5 [πὰ 
ετίπιιϑ Δ εἰ {{πι|5,ΐπττὰ χσαζ Αισεγηα5 εἰΐ, ]υέ 
ςοπιρτεπεπίλπι πίῳ Μ]επππι τε! !ατῷ» ΟΠ ΟΥ̓ «νς « Ἵ 

ῥύνκσιρ, 

τῇ οπείαπι, ἃ πιατίϑ ἰραςίο, ἱπίετ ρίαπι δῖ (ΟἿΙ ἱ ο[ ροτὺι» 
τπλλ5. Εχίσιμιβεπίπι εἰς γε! α15 ἘΠ Π Πλι5,ρδιι {ἰα. 
ἐογαπιίαπε ΠΠδάίογαπι (οἰ τπι, ρει οήλπι χὰ 
(ὐυπ1δ58 ἔταγ, δί δά πτατε ἱρίσπ. [πη Απεῦπο δὔτ 
τηαίοτε5 ποίτί ΠΠοπιεγίςα ἀείαπέξογιπη ται. 
οἰπία ἔα {{Ππ Δ θιη! 5 εἀίάετε. ΒΡ ᾧ σαπὶογαει! 
εχτίτΠς τγδαίτυτῃ τ, ΝῚγΠ πὶ εὖ παιίραε, 
Εἰ δὐΐει Δπεγηῖς, δ απο δ οἴτίο Ππιΐς 
ςοπλπιο 15. δύ τηασηίτιάίηε δύ παίυτα ροῖν 
τππ| ςοητίπεη5,, δύ υἱὰπὶ τἀ πιο Ροττ5 πε’ 
αυδαιαίη ρίαθεηβ, συ δητς {Πππ|1 πςτίν 
ΠῈ5 Ροττα5 ίασεαῖ, Βρεες ΠΑ ἠαςάαπιδγάυᾷ 
Ἀπετηιμπη πηάίχας οἰγοσηο! πάἀπητ, ργατεῖ ον 
{ἐίαπι, Εἰος υίάεπι ίη τεπηροῦε» ἀπηοζη 5 
οὐτὰ πιο ἀ{5,ο] ἐπὶ ιτεπι στε 15 γεξοστα ἢ ς 
πιογίθυβ, ὃ ργοςεγίβ υού θυ 1Π υτἱὰ, αυ195 
{υρεττίοης φυσάατι πὶ τί οδίσατσιμα {1 κ 
πυιητεάάεραης. ξὰσπιοῦ εγατ ἡ σοπαγπι, 
{πρετγποίδητεβ αυς5.. 4145 τείεϊ ἐΧ αἰ Δη5 ο- 
ἀοτ εχαπίπιατεῖ, πῃ ἱρία5 ααι45 ἀεςίάεις;» [1 
ευξ 1π ἰοςί5 344 ΡΙατοπεπι ἀεξετεπεθιις.. 
Ηδηςοδατεπ Ιοςοσιηι ραγίεπι, ΡΙατοηί ἀίςα» 
τὰπι ορίπαραητιγ, Εἰς εἰίαπι (Οἰπιπιετίος 
αἰεί, ρῥΙαςατίϑ 9 ρυίαβ ρεγ (λοτίῆςίᾳ ἀ4ή5 ΝΑ, 
πίριω5,, {{Ππς ἱπια ας Δάεταης επίπι, 

:-4 ἥἦμὲ 

αἰῶ, ἰᾷ 

6 οοἰ π,, μοὶ 

ἜΥΤΑ ἰηἰ0} 

ἄπο πιάγιά. 



2:6 

4αΐ τα]! ὰ5 ἐχροπεη 5 ἀπέϊοτεϑ εεπείαςοι 
οτος Ισσοτιπὶ  ταςζέυϑ ρεζοίρίζες5. ἔθ π5 πεν 
τὸ ἐσὲ Πισυία! δι15 (ςατῶβ ἃ ηι15 ἐχ συτγγίς ἢ τ]ὰ, 
τε. Ὁ εἰι5 απ αἰξίπεραπίοιπηε5, ιγοίαβ ο- 
Ρίπαπτιες εἤςασααβ. Ἐοάεαλίη]οςο ςοηίξει» 
ὅζαπι εἰς οταςα]πΊ,Εχ Δαπαγαπι ἔεγιοσε αἱ 
εἰπαγιι ΒΗ] εσειποηίειι εἴ . ςοπίεζέαζαπι 
[λδιίταδαπι, ἃ εχ Ἀςμεγυία. Ἐρμοτύιβ δυζεπὶ 
αυίάαπι αἱςίπι5 (ἰπιπιεγ 5 παίτδη5,ππ. 
τειταπείβ οο5 παδίτατε ἀοτηίο 5,4 045 ΔῪρ 
[25 ἀρρεῖ!ᾶτ, ςοπιπιοπηογδαίς, εοϑίρ ρου [ο ]Α5 
πυλίαδαηι ἑητεῦ (εἰς οὐπηπιεαῖε, δύ δά πεηδϑ η- 
τταὰ οτασυΐαπι πεηίεηίε5 ἐχείρεγε, ο  πιαχέ 
τὰ εχ ρατίε Ὁ τεῖτὰ εγαῦ ςοπαίτιμ, ΨΊδπι 
τογὸ εχ πιεια !Ποὐαπὶ εοίδίοης αρετίταγε, δ 
εχ ἀἰπἰπατίοπαπι πεσε ες, ατ ργοεητρ5 
αϑτοσε ἀεί σηκτίβ, ρατείσπι εΠ ε]ατΓΟςίπαπεί, 
θυ πιοζεπι, αἴπεπῖο (οἱ ἐπὶ αρίςίατ, ΠΟ ί121 
ἐεπι ἐχίγα το] [τί8 ῃίατα8 ἐστε ΟΟὐποοίτοα ἀε 
ἐρί!ς5 αἰχίς ροείαπι, 

Οὐ Ἐσβ (ΟἹ Ῥῃδείοη παϊΐο ἐπέιεειν π ἱεπροτε, 
Ἡοπιίπες ἰρίος ροίϊεα σιο δπὶ ἃ τεσε «εἶς» 
το 5, απ {1Π|πεηυδαηπαπιίαςςεπετγίς οὐδε 
ἐε5.Νας αὐτεηι ας (68ρί8 αἰτίη ἐπ 4{{{ {3514 
κα ἱοςῦ ρεπιαπεῖ. Ε]υί 5 σεπετίβ ρα πηαίον 
τε5 ποῆτος εἐχχίτοσε αἰ συ]απιξία. τη Πίΐτε 
Δηηί5, ταπὶ Δ πείηί [ας {ποοίφετίε Ἀστίρρα, 
[οςίβ ρεγραϊοῆτα αὐογπατίβ σα! ῃςία, οἰκί, 
ἀείηάε υῷ (ππ145 (αδτειταπεα ἕο, οαϊηία 
{1 θυ] ἀρραταετῦς, (οοςεία εαπὶηαί ἐπὶ 
ς«οπάϊάίῃς [οἤλιτ, πιεπιοτία ργοάίζαμπι εἰς, δ 
εατὶ απο εχ ᾿ ςαατοία, (α εἰς Ῥαζεο!]5 ἐχεαξ 
ΝΝεδροϊ παι αἴας, ποάαπιπιοάο εὐπιίεςι 
τὰ ἰεἰπιοπο, αἰ ρτοχίηγε (ε (ἰπἸηλετ5 ἐχ 
ΟΪ κατα εἴς, Ποτίδη δί Βιΐς]οςο ππογεπι ραίτί 
{π| Εἴς ςοσίταιττ, αἱλ5 Πετί ρει [οἽ{85,. [πιοῦν 
τὰ ποιὸ Ππὰ5 υ[Ὁ Βαί45 [Δτἰταἀΐπεπι ρβα ες, 
αυίεχ ἐχτεγίοσί ρείασο, ρεγ ασσειειι Ιοηρίτα 
ἡ η|5 πλ4, ν 111.1ατἰτα Δ η15 αἰ απίυ15 ΟΥ̓ έτος 
διςεῖαύ, ΠῸΠπῚ ααζεπι Ὁ Ἡεύςα]ς. ταδαςἐηάα 
ταῦι (Πεγγόπεθουπι ςαιία, ἀσσογαίαίι [{ΠΦ 
Ρειβίθεηι, αἱ σαπὶ ρεάίδ 5 ρει υἱλεί ρτο 
Ρίεν Παῖς ἱηρυσεητοβ ρογ γε πιεβ Ππρεγπὲ 
εχ ρο ες, Αστίρρα ἐχογπαιῦ πιε!ίας ζοητα 
χίς Τ εαίοτυ. επίπι [ἐπ 15 ρτςατ στε 1π|, 
{λπτίβ. η ἀηοῇοτα τὐτ5 ἱποῦπιο 4115: ςἀρῖλ 
{5 πετὸ οἤτοίς υδειγίπγας, Οὐ αι πῆς ἃ. 
«Πειυία Πἀσηππὶ εἴς αἴεγαης, αὐ Ατιοπηίο 
τ ἐρίσαι Αι ἀεγπ πὶ, ΒΡ αία5 δυτειη Ὁ Ν᾽ Ἰγί515 
ἰοείο. Βαία ποπιίπε.. ποςαρυϊισι τταχίς ἔε- 
ταηταῖφ Μη(τηοτῖ, Γλείποερ5 Ρυτεοϊδηιπι 
{{πι|5 οχταῖ, δέ ορρίάυπι ἰρίσπι, ΄σαοα ἀπίεα 
αυίάεπι Ομπιαποῦπι ἔπσέζας ἐπιρουί πὶ, 

ΦΤΒΑΒΟΝΙΘ ΘΕ ΟΟΒΆΑΡΗ. 

ὄντων δὴν ὑφαγουμλψων τὰ »ιάσεϊδρῥίωγ, ὦ 
γολαθηκότωμ τὸν τόπτομ, ἐξ σὲ τσαγή τις αὐ 
“οὔ! ποταμίου ὕσίχ τ’ ἀϑὲ τὴ ϑαλάοσμι δύ 
σπου σΐ᾽ ἀπειχοντο πσαύ τοῦ", ΦΦὶ ευγὸς ὕς 
σίωρ νομίσαντδυ', κοὶς το μιαυπξιον οὐ τοῦ στιά 
σπου ἵσῆρυτοίι. τόν τε πουοιφλεγέθονττς ἐκ 
τιν ϑόρμῶν ὑσϊάπτων ἐτεκμαίρον το δὴν πλησεῦς 
οὐ κοὰ φὶ ἀχδβουσίας. ἔφορΘ’ δὲ τις κιμμεν 
οίοις περ ικὼν Ἃ πόπτον, φησὶν αὐοῦὺ οὐ κα 
γχαγέείοις οἰκίαες ὀμκα,ἃς καλδσιμ αὐγίλλας», 
κοὰ διοί τινων ὑρυγμάτωμ σταῤ ἀλλήλους τε 
φοιταῖ, κοὰ οὖσ ξρύους εἰς ὸ κανπέϊον σϊξχεν. 
ὥπαι, πολὺ τὸ γῆς ἰαρυμθύον. ζ(ὦ σ᾽ ἀρ 
“πολέας ποῖ δὴν μανπδυομδύωμ, (ἶ τό! βασε 
λέως ἀγοϊείξαν τ Θ’ αὐτοῖς σιωτάξεις. ἄναε 
σὲ οἷς πόδὶ Ὁ» λιϑάρχομ ε| Ὁ’ σπάτοιομ, μασῖξ 

να ἣν ἥλιομ δραῖῦ, ἀλλα “ἢ νυκτὸς ἔξω πορδῦᾳ 

ἀφμε, 

αι ἣν χασμάτων͵ κοὰ οἵᾳ ὥϑρ δ στοιατέως 
“πόβὶ αὐἿἋνΝ εἰπέιμ" 
οὐσῖξ ποτ᾽ αὐοδ 
Ἠΐλιθ’ φαϊξέων ἑχδλισϊδῥκετοίι, 

Υςόδον σὲ οἰχφθαρίωζαι εἦὸ αὐθρώπτευς 
σὸ βασιλέως τινὸς. οὐκ ἀχξαύιθ- αὖ οὶ" 
σπϑ᾿ χεησμοῦ, Ὁ δὲ μαντέϊομ ἔτι συμμθύει μεν. 

3 - ΄-ἦ Ι 

βεσπκος εἰς Ἑτόδον τόπου . ποιαῦ τα μὲν οἵ 
“πρὸ ἡμῶν ἐμυδολόγοαν . ναυὶ δὲ φὶ μὲ ὕ- 

’ 

λῆς Φὶ στόβρὲ Ὁ ἄσρνου κοτσείσης “στὸ ἀγρίπο, 
στα, δὴν σὲ χωρίων κατ οικοσομηβοντων. αὸδοὦ 
σὲ τόν ἀόρνον διώρυγι’ «-πονόμον τμηθέιν 
σης μὲχρι κύμας, ἅπαντ᾽ ἐκένα ἐφαύη μύ- 
θΘ- τὸν ποκκπίον π᾿ ποιήσαντί: πἰὼ δώ: 
ρυγαϊκένίω τε, πκρὰ ἀπίνεαων στόλιῳ το δῇ 
κοιαφχίας δὲ ταῖς βαΐαις, ἐπτακολουθήσαν 
σός πως Ὅρο᾽ σπόδὶ δὲν κιμμόβλίων αξτίως λὲ 
χύψντι λόγῳ, τυχὸν ἴσως ποὰ στοώποχου ψομί» 
σαντθ- Ὅρ᾽ τόπῳ τούτω σῖ! ὀρυγμάτων ἐ- 
ναι σὰς δόβὺς, ὃ σὲ λοκρῖνΘ’ κόλστος πλατύ" 
νετοῖ μέχρι βαΐων,χώματι εἰργόμανος ἀτὸ ὯΝ 
93 ΝΜ ΕΣ - ᾿ “ Π ᾿ 

ἔξω ϑαλαηϊης ὑκτασχότῳ τὸ μῆκος. πλάτος, 
δὲ ἁμαξιτόι πλατέιας»ὅ φασιν ἡρακλὲαᾳ οχ». 
χῶσαε τὰς βοῦς ἐλαύνοντα τὰς γκερυόνου. δῈ 
χόμϑωομ σῇ ἀϑισολλῆς τὸ κῦμα ποῖς χειμῶν», 
σιν, ὥρυκ μὴ ποεζδύεϑαι ῥᾳδίως : ἀχρίππας 
σ᾽ ἐπισκδύχσρν. εἴασλοωυ σ᾽ ἔχει πλοίοις 
ἐλαφροῖς,, ψορμίστεγοα μὴ ἄλρπεος, πτῶμ ὃν 

᾿᾽ .] , Ἢ Ε ᾿ Ν 3, 

σρέων σὲ ϑήραν ἔχων ἀφθονωπτάτίω. γύιοι 
σὲ ὥτον αὐτὸν » πίω λίμνίων ἄναε τίὼ ἀχεν 
ρουσίαν φασὶῳ. αῤτεμίσϊωρ- σὲ αἰνὸν ΕΝ 
ΗἽ .- ν .! » Π 
ἄσρνον . ταῖς δὲ βαίαις Ἐπωνύμους εἰναε 
λέγουσι» βάϊα πῶν ὀσϊνοσέως ἑπόβου τιν΄ 
γὸς κοὶι τῶν μισίωῶψ, ἑξῆς σῖ εἰσὶν αἱ τοι- 
οὐ δικοκαρχίαν ἀκτοὰ, κοὰ αὐτὴ ἡ πόλι: 
ἰὼ σῖε πρότοδον μὴν ἐπίνειον κυμαίωμν 

“ » 

ἐτσ 



ΤΥ ΒΥ Ὁ Ἢ 

ἐπ᾿ ἐφρύθ' ἱσουμϑύομ. κῷ τὰ σὲ τί αὐνίξα 
βρατοσν,σώυῳκασαν ῥωμαῖοι, κρὰ μετῶν δ, 

μασαν πιυτιολθὺ ςγ (Ὁ ΤῊ Φρβάτωμ. οἱ σὶ “Ὁ 

Φὶ σλυσωσίας ἣν ὑσϊέτωυ, ἅπαν τὸ χωρίον 
ἐκ μέχρι βαΐων, κοὰ φὶ κυμαίας, ὅτι ϑέου 

σλῆρότ- ὄλ) κοὰ πυρὸς, κοὰ ϑόδ μῶν ὑσϊ των. 
“ινὰς δὲ κοὰ φλίγραν οἵχ ὧν τίὼῳ κυμαίαν 

νομίζουσι κλκπθίωαε, κοὶὰ τῶν ποισηωτότων 

γιγαύτωυ τὰ κόρρώνις τραύματα, αὐᾳφὶν 
- ραν σὰς τοιαύτας σεοχοὰς τό πυρὸς κοὰ Τόϊ 

ὕσιατΘ΄. ἡ σὲ πόλις ἐμπορεῖομ γεγλύπτιχα 
μέγιφου, χειροττοιήπους ἔχουσις ὀρμους σα 
φίὼὺ δυφυίαν φὶ ἄμμον, σύμμεηρ- γαρ ἐν 
φῦτῇ πιταύῳ, κοὰ κόλλησιν ἰσινροὺ κοὰ τοῆν 
ξιν λαμξαύει, δὲ ὀπτόρ σῇ χλικι καταμίξανν 
“όυ τίὼω ἀμμοκονίαν, τε άλλουσι χώματα 
εἰς τίω ϑάλααν, κοὰ κολντοῦσι τὰς αὐας 
πεπαμθύας πιόνας, ὥςτ᾽ ἀσφαλῶς φὐορμί- 

ζϑαι τὰς μεγίσας ὁλκῴσϊας, σαόβλκειτοα 

οὐ φὶ πόλεως δύβὺς. ἡ πὶ ἡφαίςον ἀγοροὶ, 
“σεσῖίον πόδικεκλιμθνου γ σΐχπεύροις οφρύ- 
σι καμινώσϊεις ἐχούσαις αὐαττλοαὶς στολλ αν 
χοῦ, κρὰ βρομώσίεις ἱκανῶς " ὦ δὲ ποεσίίου 
ϑέου πλῆρόῖν ὄξη συρτόϊ. μετὰ σὲ δικοκαρ’ 

χίων ὄδι νεάπολις κυμαέων, ὕςόβδομ δὲ κα 
χιλκισϊᾷς ἐπτώκησων; κοὰ πιθηκουσαίωψ τα 

νὲς, κοὰ ἀὐιυαέων, ὥςτε κοὰ νεάπολιο πλήν 
ὅκ οἵᾳ ὧξρ, ὅπτν σϊείκνυ ται μνῆμα τῶν σει: 
εἰώωμ μιῶο γεχρθςνόπης » κρὰ ἀγὼν σιωτιν 

Δέτοι γυμνιίος κατὰ μαντέων, ὕςόδου σὲ 

καμπταν ὧν τινόῖν ἐσίεξων το σιμνοίκους δε χον 
φτήσαντόοϊν, κοὶ ἰωαγκαάδδασαν τοῖς ἐχβὶν 
σοις, ὡς οἱ κειοσποίϑις λρισαῶκε, ἐπειδ'κὲ ποὺς 

οἰκείους ἀλλοτηοίους ἐδομ. αἰωύς, δὲ τὰ τῶν 

σϊμμαρχων ὀνόματα, τὰ μλν πρῶτα ἑλλίωι» 
κα όντα, πὰ σῇ ὕςόρα, τοὶς ἑλλίωικοῖς αὐ» 
Ὁ τὰ καμπανικ, πλέσα σῇ ἴἔχνα Φὶ ἐλ. 
λίυικῆς ἀγωγῆς οὐ ταῦθα σώζετοι, γυμνά- 
σία! τε κοὶ, ἐφη διακαι, φρατρία κοὰ ὀνόμα» 
σὰ Ὡλλίωικο ἰκαξ πόρ ὄντα ῥωμαίωψ. ναυὶ 
σὲ τρντετηποιπος ἱδρὸς ἀγὼν σαυτελᾷ. 
σοὺ σταῤ αὐτοῖς, μουσικῶς τε κοὶ γυμνι- 
πος δὲ πλέους ἡμόδας, φὐαμλ Θ- ποῖς ἐ- 
᾿πιφανεστίτοις τῶν κατὰ πίω τλλωσῖα «ἵ, 

᾿βιεσὲ κοὰ οὐθιάσε διώρυξ ἀρυ πὰ τὸ μετα- 
ξύόρους, τῆς τε δεκοκαρχίας κοὰ τῆς νεαν 
᾿πόλτως, ὑσδῥγαδδγντίθ- ὁμοίως, ὥς πέρ ἐν 
“πὶ τὐὼ ἀνμίων ὁδοῦ τς αὐοιχϑείφης φὐαν. 
τίοις ζδύγεσι ποορδὺυ τῆς ἀδὲ πσολλοὺς Ξτσῖ!σ 
ους , πὰ σὲ φῶτα ἐκ τῆς ἀδιφανείας πόὶ δ. 
ρους, τολλαχόϑον ἐγκοπεισῶν ϑυρίσϊων, 
οἵκ βέϑους τολλοῦ ἀατάγωται . ἔχει σὲ 

᾿ κρὰ ἡ νεῤπολις ϑόῤμωυ ὑσίζ των ἐκβολᾶς, 
᾿ 
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αυοάατῃ ἐπ τρεγο]ο σο γα όξιτπν, ῬΈΠῸ δα 
τεπὶ φυοὰ ἀπόϊι ὃ διρίςίο σεγείσατον ὅπ. 
ΠΙΡ 4115. οπιαηί (γε ιεπεθιι8 ἀσςοἹ 5 ΠΏ τὰ 
ταπὶ τε ἀοεγιητ, δζ ποηγίης ὁ ΠΟ σραγοῃία ρον 
πλιταῖο, ἃ ρυτεοχιπι ἐτεηπεητία ΕΌτεοΙἐ ἃρ 
ΡΕΙΙαπεύε, ϑιιητ ετίαπ σαί αἱ ααπιατιπν ρατου 
τε, ρεγτοτιιπιἍ{πππ| δύ Βαίατιπαι ὃ (μπλα 
ταπ| τα έαπι εχ ἐέτ,ιδὲ δέ Πρ υτίς δύ ἱσιπίς, 
ἀ΄υδλτεαπι (αἰ (ἀἀτιιπι ρΓ πα (πὶ Οπιπία., () Ὁ]. 
ἄλπὶἀυίοπι ΡΏ!εσταπη Οὗ ἐπὶ σαί πι (απ 
ΠΙΠΠῚ ΔΟΎΓΠῚ 1 Πα ΓΙ1Π| ΟΡ πδητιγ, τα] 56: (- 
σηίς δίδημπα ργοῆπαπ5, (ΠΙσαητζιτσν τα! ποῖτα, 
[αἱ πλίπίδι5 ἀείεζέοτα δειυ δαᾶτ, Ὑ 15 δατεπι 
ἀγα ρΠ(5ίπγιπι [λεζιτπι εἰς ἐπ ρ Οὐίτιπι, τπδυ ὰ 
ἕϊος ςοΐοπες ἃ Πἀτίοπες ῃαρῦς. (ττλ5 αὐ τὲς 
ςοιππλο σοπαττοίς ἀγοπαγσηγίη σεη , ατχοα 
ςαἰςίς5 φαδτη {{π||ΠΠ|π|ρ ςῦ ρα εἰς τα] ἀπ ςἰπη πὶ 
ςοποΙ!ακίηαηταγίη πιοάππ), Μ᾽ πες ςοπιηνίχτα 
ἰλΌυἱο οἱαγοα, ασσετγεβ ργοίεζίδηταν πῃ ρεΐαν 
σι5, "ρα ῷ Ρατεηζεδ {Ππιτιοίοϑ ἐπ γεςο 5 τὸν 
αἰσαηζ,ς ᾿ησεητεβ Οπεγαγία ΠΑΙΙ65 ἵδετί5 {δὲ 
ςοησαίς(ςατ ΠΟ Ποτίβ. διιρεῦ ασθοπιπετὸ [14- 
τίπι ΜιΠοληίαπι ἰοσιιπι πταγίπεῖ, οϑ ρι15 γε ἢ 
τί ι15 πο {5 (ἀρεταί ἤ 5, ]υσ υσίατὰ ξοτπδςά 
5 Ἔχ αἰατίοπεβ, πηάσηο «οἴ {τοπλίτα ραίδίπῃ 
Βα εητ. (ὑλπηριι8 δατειι τ ϊο ΡΙεπιι5 οἴ (υ]» 
Ρίνατε, ΡΟΙ  ςααγομίδην αυίάεπι Νεαρο τς 
εἰξ (ἰμπαποᾶ, ροίξεα τοτο δύ (Πα! ἀεηίες 
ἱποοϊαεγᾶε, δέ εχ ΡίΓπεςυ5 Δ Πτεπίϑόρ αεηΐν 
ἐπτε55ππάε δ ποιὰ οἰ αίτας, τα εἰ 'Νεαρο 5 
ΔΡΡ εἴ[4τὰ ἑαίτ,αδί ΡατιΠῃεπορεβ ππίϊι5 ὁ 8ιτες 
πίρα8 (ἐρα!σμτιμαι οἰπξαϊειν, δύ σγπιπίς ασο 
πεπλ, αξες ογαςιῖο ςο! ερτᾶτττα ἀεἰπας (6. 
αϊτίοης, σοί ἐπα Π{Π05 δ πηίεγε λπιρα 
Ποϑ5, δὲ ἰηίπιίοι[5(π|ῖ5 ρετίπας ας ςοπίϊη (5 
τγίϑ τιτί σοδόεί (της, συλπο ιίαξ ςοἰππέϊος 
ΑἰΙεπαῖοβ ΒαΡετζε, ἰὰ ε5 συ (ὐδανραποτγῦ ἑν 
ηἰτίο (ὥτρςδ5 α{{π, ἀείηέ (γφοίβ ρεγπΠΊΧτοσ, 
ἀοςαπηξίο {πητ ρταίς ξοτᾶ τι 15 ποπγίηα ᾿ν ἡ 
ἴὰι5 δύ εὐποατίοπίβ (ἸΤιφοοτῦ πος ἱπΊ το ρίαν 
πιλίογαϊ δάϊνας πο ρίλ, ον πηπαίίο (ςΠΠ!σετιριῖ 
Βεγῖ ςοσία5, δζ (ὔγοεοα ποςϑθεΐα, ταπη οτ! ᾿ἐ οσ 
πτλη ἰδία Δα {τ πλιτταο, Αρυά ἐο5 πεγὸ 
πᾶς συ πα πξπα 5 ἰασοτ 6 πιυίς5,εἴ σγ αἸηΐ 
(15 ΠΟρίατε5 ρεγ 4.65 σε! ἐργδξονῦ, Ποὐιτη ες 
ΓΉ1Π|15.. σαί ρεῖ (στο οἰ εἰατίδίπηα ςο! ερτίτατε 
φσετάτατ, Εχταῖ εἴ Π 5 ἐπ ἰοςί5 ἑηίτα τηοητ εἤοῦ 
(αἰρε!ᾶςα, ίη Γ ςοεατοῃία ΓΝΕλρο] βίῳ πιεαίο, 
{πὰς αἰτετα (τπγ85 τεη 45 [λεϊα, ἔπ ακα αἱὰ οὉ 
175 συγ θ115 ρεγαία, τυ είς ραη αἴταν Πα η5, 
ἐίιρεῖπα δυςότηδτίς ρᾶττε ἐχοί [5 πιυ τ τί 
ἐεποίἐτίς,Παπηζ ίη ργο[μπαίτατ ἰηξαπα:. Εν 
θεῖ δ ἵΝεδρο!β κα! ἀατᾶ αασαχαπιίςατεδταϑ» 

δίαρ. 



2:13 ΦΊΒΑΒΟΝΙἙ 
δ ἀρραγαεί(ςίπια απ θα, 114 εχ ρατῖς Βαία- 
πίϑ5 ἱπξεγίογανπαπιετο δατῷ δ τυ] τἰτπίπε ςε- 
ἀέεῃτία. ΔΤ επίπι δέ αὐ 5 σοπάϊτα εἴς. ἱπηρεν 
ταῖοτε ΑΙίο (πὰρ εΐ αἰίαπι πα σηβςξεί5. ἡσᾶπι 
Ῥυτςο!] 5 κα Ποαπις. ΒΙ ασίπιαπι πετὸ ὁ  οππα 
ἸΝεαρο!ίη ἐςείαπι ίαοίεητες, αἰζέαπι (ἴτας, 
πίςο γἱτα ρεγαπουπί, δας αυίετία αἴ οὐ στὰ, 
τία, ρταίεττίπι σαί εὐσάίτίοηί ἄδης ορεῖᾶ, δα 
τεπχί(5ἰοτίϑ5 υἰτοε ἀε Ποτίο, εἴ σαο5 ἐπεί αἵ 
Πίσίοιε! αἀππετία σα] εττάο, ΡΙετίῳ εἰ δὰ οπτα 
πί εοὐξυίαζαί σεπεῖε ἀεἰ εὐϊατί» σαπὶταπίδπι 
τπουία τ αὐταί πεηιτη {{π|1|{ ἀεσεητζίην 
{ίτατο, ἐρί ἔῃ οἰαίταις ποτίατί σοπτεπιρί εηξ, 
“υδίοίς ας ΠΡ επτε δ πὶ ἱποοίυης, {δὲ ἀ1- 
ςεηῖε5 εἴαίειῃ. θγοχίπγα εξ ορρίἀα Η τας 
ἐπουπ 5 πιαιί. ργουηοητοτία μα 5, πλίγαπὶ 
ἐῃ πιο υζίο αἰΠατᾶ ΔΕίςο, αὐτὸ υτία! δεῖ 
εἰπια ἱρία λα αἴ μαδίτατίο. ἩΔης ο  τεπαε 
ταης ΟἿΟ, ἃ ἀείποερ5 Ροπιραδηι, ατλπῃ 88 γ 
πὰς ἀπτηΐ5 αἰ Ταἱτ, ροξπιοά παι Τ υἱοί ἃ Ρεΐαν 
(οἱ, ἀεί Δεϑαπιηίτεβ, ]αί επί Ηί5 ἐ]οςίς εἰς 
ἔυετε. ἵΝοῖα ἀετο δ 'Ναςετία ὃ Ἀπεβογατᾶ 
ἐπιροτί εἰς, εἰα(4ς ποπιίηΐ5 ςο]οηία;, ΄ιτα εἰσ 
ςα (τεοηζ εἰΐ, πο ἡ δαγηῦ Πιπιεη εἰ οπς 
τὰ εχείρίεητξ εἴ επγίττεπτξ ΗΠ (σε Ἰοςίοἰποῦρίς 
τε Ν εἰπιι15,απιοεηί(5{πγί5 Πα τας 5 οτίϑ, 
ἐχοερῖο ςασαπγίης, [ἃ πασπᾶ εχ ρᾶτῖε ρἰδηίτί 
εὐὰ δαδεῖ, ταΐαηι πα ΠΠ οπιηίπο ἔεγεητξ. δύ 
εἰπετεβ ἐπ ργοίρεξευ μα Ρὅ5, ςαπειποίαίρ πιῦ 
Πτιαταμίγα, σοι {5 εχ ρείτγίβ, υὐ σο]ου ἰπ41. 
«λ(,υτροῖς 085 ἱσηίς ἀρτοίεγίτ, συαγε ςοηίς» 
ἐϊυτίβ αἤεσχιαῦε ρίασατῃ {{{4π| ργίοσί, ἀπ ηί5 
δίάετε (ΟΠ ἐταπ1, εὐ σης Πα τε σγατεγαβ: τε Π 
ἕζδαι δυίεηι εἴς, ςε]Δηἴς πιαίετία. Εουτ ἤδης 
ἔετυΠ τατί 5, τις οίτοα Ιοσιπὶ εἴΐ, σα υίαπι ἀΐχε» 
τἰο: σας ἐς (ὐὑαῖαπα ργοά τππὶ οἵδ, εἰεζέαπι αὉ 
Ἀειπαίς ἰσηίθα οἰπεγεπι ἐὰ εχ ρατῖς [αἰ υἱς 
πεί5 το! ]!υτς εβεοίϊς, Εχοο ἐς επίπι ἰσης ρἷε 
Ῥα5,ρΡίησας αἰ Παρ εῖς, ὃ ἀρ ετίοτε ἔτι» 
εἶα αἴετατ, ψάροτε πᾶφ ἰρίο πιασίβ Πρ τί 
αρυπάδῃηϊς, ςοπλπιοίοτε5 Ποτί, απεπιδά πιο. 
ἄυπι δύ {]ρῆυτεο οπιης5. ἘἩΠυπιείαία ἀε- 
ἱπάς, ἃ εχυμίίς ςἰπειίθι5 τεπίη ἴα, δά ἔτι» 
σι] ργοςΓξατίο ΕΠ, ΡεΥπιιίοΠεπι Πτ16. 
ταπι ΡΟρεἥϑ οοπιίσαα εἰς διηραποτῦ ϑγτα 
απ. π64ς Διμεηςῦ, (4 εἰς ΜΠ πενία ἐπηπγίπ εἴ, 
αυοά ηυί4ᾶ Ρτεπιμσπι ποπιίπᾷιργοπιοπίο. 
τίαπι. Εχταῖ δυτεηιίη ἐχιίςπο εἰι15 ΓΜ] Ί Πογιιος 
(Δςεἶαπιὶ,χαοά ΝΊγΠε5 «αϊῇεαυίς, ΗΙης 24 
Ολριεβε ἐπ] σὐτίπ|5 εἰς ἀπ 4|5 Ὀτευίδίπιι5, 
εἰτοαπεεςέεητεί πε ργοπιοητογίαπ, σχίσμα 
αυσάδηι οςουταης ἐπί], (ἀχοία αι ἐπὶ 
αἰαυε ἀείοτία , αυλ5 Θίγεηαβ ἀρρεϊδηΐ, 

ΠσΕΟ αΚΑ ΑΡΗ.- 

κρὰ κατασκόνὰς λουτηρῶμ οὐ χέρους τῶν φ᾽ 
βαΐαις, πολὺ δὲ Ὅρ!" πλήθει λειπομθύας. ἐκᾷ 
γοὺ ἄλλη πόλις γίνετοι σιιυωκοσυμουμλϑὼμ 

βασιλείων ἀλλωρξτο ἄλλοις οὐκελαωῦ φὶ 
δικοκαρχίας, ἀδιτείνουσι σὲ πίὼ οὐ νεαπό» 
λει σχγωγίω πίὼ λλίωικίω, οἱ ἐκφὶ ῥώε 
μης οὐὐαχωροιῦπόυ' σϊδῦῤδ,, ἡσυχίας χάοιῳ 
σῶν ἀὴ σταισϊείας ὀῥγασαμλύων . ἢ κοὰ ἄλε 
λως» οἵ γῆρας , ἢ ἀδδῴνειαν στοθοικὦ των οὗ 
αὐὲέσει ζίι. κρὰ τῶν ῥωμαΐωψ σί ονιδι χρζώα 
ροντοῖν Το βίῳ τούτῳ, ϑεωροιῦα δῦ Ὁ πτλῆς 
6Θ’ τῶν ἀὴ φὶ αὐτῆς ἀγωγῆς ἀθισϊκμοιΐ 

σῶν οὐα)ρῶν » ἄσμϑνοι Φιλοχωροῦσε Ἰοὰ ζῶς 
σὶν αὐτόθι, ἐχόμϑνον σὲ φρούριου ὄδιν ἥρα! 
κλαιομ,ἐκκειμλψίω εἰς τίὼ ϑάλαοσαν ἄκράν 
ἔχον ἢ καταπνυεομδίω λιβι ϑαυμαςῶς» ὥς ὦ 

θ᾽ ὑγιεινίω ποιξυ τίὼ κατοικίαν. ὅσκοι δ 
ἔχον κοὰ ταὐτίω, κοὰ τίν ἐφεξῆς πτομπταῖ 
αν. ἰω σταραῤῥέ ὃ σαβνθ’ ποταμὸς. ἔπτα 
τυῤῥίωοὶ κοὰ τοελασγοὶ, μετατοῦτα δὲ σαν 
νίσαι, κοὰι οὗ τοι σ᾽ σξέπεσον ἐκ τῶν τόπωγε 
γώλης δὲ κοὶ νουκδλίας κοὶ ἀχόδων, ὅμως 
γύμον κατοικίας Φὶ πόβρὶ κρέωνα, ἐπίνειόμ. 
ὄξιν, ἃ σπτοιεὶ σταρεὶ Ὧρ᾽ σάρβνῳ ποταμῷ κοῖς 
δεχομθύῳ τὰ φορτίᾳ κρὰ ἐκπέμτποντι, σόβοῦς 
κειτοίι δὲ τῶν τόπων πούτωμ δρΘ’ ούεσ- 
σούϊον. ἀγροῖς πόδιοικούμανον σταγκάλοις, 
“σλίω φὶ κορυφῆς . αὕτη σῇ ἐπίπεσῖθ’ μὴ 
στολὺ μόμΘ.- ὄὴν,ἄκαρπθ’ σ᾽ ὅλκ ἐκ δὲ φὶ 
ὄψεως τεφρώσϊας. κοὰ κοιλάσίας φαίνει σικ΄ 
ραγγώσῖϊεις πετρῶν αἰϑαλωσϊῶν κατὰ τίὼ 
γεόαν, ὡς αὖ ἐπιβεθρωμθύων ϑυὺ πυρὸς. ὡς 
πεκμαέροιτ᾽ οὐ τις » χωρίον ὅδ, καίεῶτα, 
προοτόδομ, κοὰ ἔχειν Ἀρατῆρας πουρὸς» σβον 
ὧίῶσι οἵ ἀϑιλιστούσας τῆς ὕλης. τάχα δ ς΄ 
κοὰ φὶ δυκαρπίας φὶ κύκλῳ, τόιτ᾿ αἴπιομ, 
ὥςπόρ τῇ καταὺμ φασὲ Ὃ κατατεφρωϑῳὺ 
μάν’ ἐκ Φὰ απούυῦ φὰ αὐφνεχθέσης, αδο 
σό! αἰτναίου πουρὸςγ δθαίμτσελου τίὼ γί 
ποίησον, ἔχει μὴν γοῖρ “ὦ λισόᾶνον κοὶς 
σίὼ ἐκπυρουμβνίω βωλομκρὰ τὼ ἐκφόβου. 
σαν ποὺς καρποὺς, πλεοναίζουσα μὴν οαὖ 
Ὅδ᾽ λίπα πῶς ἐκπύρωσιν ἁδνπισίεια, κα 
ϑιίστόβ ἡ ϑειώσϊες πυᾶσπ. δδικμαδδέσα σ᾽ 
κοὶ λαβοῦσα σβέσιμ κοὰ ἐκτεφρωσιμ » ἐφ᾽ 
ἐαρπτογονίαν μετέβαλε, συωεχὴς σῖξ ὅδε, 

γῇ πομπαίΐᾳ ἢ» σύρακου τῶν καμτυανῶψ , ὅν». 
ἤφυ πρόκευτοιι Ὁ ἀθίωαιου, ὃ τινὲς πρίωουσε, 
σὸν ἀκρωτήριον καλοῦσιμ. σι σὲ ἐτο᾿ ἄπρῳ 
μϑὼὺ ἀϑιωᾶς ἱδδὸμ, ἵσλουμᾳ ὑσϊνοσέως. δ)» 
αἰπλους σ᾽ φύϑονσε βραχὺς εἰς καπρίας 
γῆσον . κάμψαντι δὲ τίὼ ἄκραν νασίσῆσιν εἰ» 

σὶν ὄδημοι τοιττοώσϊεις ἃς καλοῦσι σειρῆναξι 
ἐκαὲ 

; 

.. ἂχ αν, τὰν 



ΕΒΓ Ὲ Ἁ 

ἐκ σὲ σόϊ πισὸς σύραεον μόρους, ἱδῥόρυ τι σε: 
 χϑυτοῖι, κοὰ αὐαθύματα παλαιαὶ τιμώντωμ 

φὸν πλησίομ πόπομεμίλοι μϑὼ σἱόύρο, ἔχει τίν 
λος ὃ κολστος ὃ ἔρατὴρ “τῶσαγορόυ κῶν, 

εἀφοοιζόμθνθ- σῖυσιν ἀκρωτηρίοις, βλέστον 
σι πρὸς μεσιμξοίαν, ζεῖ τε μισίωῷ κοὰ Ὥρ᾽ 

᾿ αθίωαίῳ, ἅστας σῖ᾽ ὅδ, κατεσ κδυασμϑθ’, 
᾿ς ιρ᾿ ταῖς πόλεσιν ἃς ἐφαμῖῶ, ὧν» ὃ ταῖς 
᾿ς οἰκοσυμίαες Εἶ φυτέιαες, αἱ μεταξὺ συωεχᾶς 
᾿ οὖσαι μιᾶς πόλεως ὄψιν σταρέχοντοίι. ἢ μὴ 
ἱ οὖ μισίωωοὗ πρόκευτοιι νῆσος ἡ γεοχύτη, πὶ 
᾿' βακουσῶν σ᾽ ἐστιν ἀπύασασμᾳ. παθκκούσας 
᾿ σὲδῥετοιῶς ὥκασαν, κοὰ χαλκισίες, δύτω- 

χήσαυτες σίὶ δὐκαρτπέαν,κὸ σὰ τὰ χυσᾷα, 
ὄξελιπου τί νῆσον {7] σασιψ. ὕςὁρου δὲ κοὰ 

Ὶ «ὅὺ σεισμῶν δξελαθοντόυ, κοὰ αὐαφυσεμά 
᾿ Ζῶρ πυρὸς κοὰ ϑαλάοσης κοὰ ϑόβμῶν ὑσῖά" 
σῶν. ἔχει γαρ τοιαύτας “σοφορὰς ἡ νῆσος, 
 ῥῷ ἂν οἱ τυεμφθούτοι σταρὰ ἱόδωνΘ’ τᾶ 
τυρούνο Τὴ συρακουσίωμ ὀξέλιπτον Ὁ κατὰ 
σκδυαδ ον ὑφ᾽ ἑαυ δῇ" τᾶχος κοὰ τίὼ νῆσοψ, 
ἐπελθόνποῖ» ὃ νεαπτολῖται κατέσγου, γὐτσῦ, 

 βῳ κοὰ ὃ μύθθ- ὅτι φασὶ ἂν τυφῶνα ΄σσο- 
κάθκι τῇ νάσῳ ταύτη, σρεφομθέωυ σὲ τὼς 
φλόγας αὐχφυσὰ ον τὸ πὴ ὑσίχτα. ἴσι σ᾽ ὅ 
σεν νησίσῖας ἐχουίὰς ζεον ὕσίωρ. παθανώτε 
φον ἢ -πίνσίσρος εἰρηκῳν ἐκ δὴν φαενομδύων ὃρ 
μαθεὶς, ὅτι τοῶς ὃ χτόρ(» οὗτι δ γα τὶ κυμαί 
ας αῤξάμῆν Θ’ μέλοι φὶ σικελίας, οἿᾳ πουρός 

ὄξι, κοὶ ἡ] βάθους ἔχει κοιλίας πινὲς, ἐς γὺ 
συυασήρύστεος πρός τε ελλίωας κοὰ πρὸς τίὼ 
ἤπειρον. διύπόρ ἅτε αἴτνν ποιαὐτίω ἴχεψ 
οἹώκνυτοιι φύσιν, οἵαν ἱσορδσιυ ἅπαντι, τὸ 
οὖ τὴν λιπταραίωμ νοι, τὸ τὰ πόδι τύιὸ δέος 
ἀρχίαν κρὰ νεζπτολιν,κοὰ βαίας χωρία, κὺ αὲ 
“πιθακοῦσαι. τικῦ τ᾿ ὃν διανοηθεὶς, Ὧρ], πταντὰ 
πόπῳ τούτῳ φησὶν ,σσοκξ ὅτι ὧν τυφῶνα. 
Ναῦ γε μανπιχίου πόρκύμ ἁλιδβ κισῦ' ὄχες, 
Σικελία τ᾽ αὐτὶ πτεζα «όδνα λαχνήφντιζ, 

ἊΣ 

ΟΝ Εν 9 239. 
Ἐχ ἐὰ συ διιτεπίαπι αἰρίςίε, γεσίοης πιο» 
«Δηνίδοτα πιοίϊγαταν κι 65,πςιΠ 5ίπγα οοπ 
(επ5 πιιπεγα, ἥας Δοςοῖα Ιοςί πεπογδτίοπε, 
[τεααοητοβ ΟὈτυ]εγης ΗΔ εξεπιι τεγπνέπατυνς 
{{πι8»4αεπὶ Ογαίευ ἐπ ρρΡ εἰίαητ, ἀποὺ ἀΐν 
αὐξιι5 Ργοπιοητου 8, πλεγίεπι ἐρεζ είθι!ς, 
ΜΜίξηο υἱἀε]έςες δ Ατμεπεο Τοὺς πετὸ οὐ 
παιιοητίβ {η{ἰσ ίταγ, τσὴ ἴα πὶ ἀ {8 απ δίδιι5, 
ται φἀΠοἤ8 Αγ θυ δέ ςοπίρίςιακ, ας ςατα 
ἱπτεγηιο τὰ σοπείποητοῦ ρουγίρδηταγ, ππίπ5 
οἰαἱτατία αἰρεξζαπι οἴζεγαης. ἄπες Μ ὲἘπιῖπὶ 
Ῥτοςῇγτα ἰαςεε ἐπί ]α,ἃ ΒίΓΠεςα 5 φυαπάο 
ἀίσα!α. Ἐτεεγίεη[εβ δυτεπὶ Ππχὶ ὃζ (ΤΠ ΑἹ] οί» 
ἀεηίε5 ΡίτΠπεςυί25 μα ίταγαπί, 0] σιπὶ γοῦτος 
[τυρίθιι5 δέ υτί [οἐβίοηίδι5 ὃς ατί(δ ἐπι ἐοτῦε, 
σοουῖα (ξἀττίοηε ἐπί] λπι τε! ισεε, Ῥὸ ἤτον 
πιοίρ τεύγϑε πη οτίθ 5 ἘΧρΌμ, ζ ἐχ μα πε δτιβ 
ἰσηίθ5 δ ἱππαίείςεητε πιδτί δ φαιίατειηι ἔεν- 
ποτίδιις,εχοεετγε, ἘΠ 5 ἐπίπι σεπετίβ οττ:» 
ἐϊλτίοηε5 παρ ετἐπέαϊα, ΟΡ ηϊ145 τηίί5( αἱ Ε]ίς, 
ΤΌΠΟ [γγΆΠΠ0Ὸ Βγιδοιπί οτιπι, ραταταπι ἰάπὶ 
ἃ (επταγαπι ἀείεγετε ςοδοί ἔπητς, ἤπια! δ (η.- 
(υ]4π| ἀοςεάεητεβ,ροίξεα ᾿Νεαροϊταηί ἰοουπα 
οςςυραπεγε 4Π| Ὁ ςαυίαπη παῖὰ εἰ ἕαθα» 
ἰλ, τ: ΤΎΡΠοπεπῚ ἐὰ η ἰπ{π|4 (εραΐτιιπι οἷς 
ταῦ, απ Β Πί5 ας πετζαῖ, ἐπ ρ οὐαγς Πατητηᾶβ 
δί ληχαβ,]υληάος δὐτξ ςοπτίηρίε, ατππίπον 
τε ϑ ἰη(π|ος εεγείςοητεπι ἀηπ μΒαβεαητ 7 εν 
τί πη Πογὰ σαί ἐπὶ σης, πα Βίπάατι αἰχίε, 
ΕΧ ἢ αἴτα ςεγ Πα Γπγ ςοπηπιοία5, ΠΟ ἡ Οὐ ἢΐ5 
{{πε τια ζει 5,11 αὶ (τπγΐ5 ἑῃςίρίαδ, αἰ ἕη δίοί!ν 
πα ἰσηίτι5 εἰς, δύ ργοβιπάδ5 συαίαᾷ ἱπ τλυπὶ 
ςοΘεπηῖεβ Πα εἴ ςαιετπ5..η (Π γα ίαπι δ τοπ 
τίπεητε8 τετα8 ἐχρουγεέίδβ .Ι͂Πεοζ Α εἴπ 8έ 
δ0Τ ἱρατεπίες ἱπίαία;, δ Ρατεο]απιιβασεῖ, δέ 
᾿Νεδροϊίταπα5 ὃ Βαίδπιιβ, ΧΡ Πεσυία τα] ἐπὶ 
Βαρεης, αυαΐ ἐπὶ σπη (ξ{ (οτίρτιιπι γεϊατέγε πὰ 
ταγαπη, (τος σαΠ} ἐπε σοτγεῖ ΒίπαΑγ5, σαη- 
{15 {00 Π5 Ιοςβ ἐςριυήτιπιίαςετε ΤΥ ΡΠ οπείη 

ΡΝ τ 4 ἃ 2 ΤΥ εεςίηίτα Τ πἸαεῖιβ σο ζ,Ρτίίςοϑ {|90 5, πλθ τας Εἰς "δ [μὲ Καὶ τίμαι" δὲ σπτόρ; δὴ» στιθακονσῶν φη- ΕΠ Ὃ 
ἄς Ριτμεςεαί5 ἔθ ι]45 εἀτα! ῆς, αἱτ αι τὶς Ἴ τ Π Ῥιπο σὶν , πθὸ δὴν υττολακῶν στοῦλ εἰ σταρασϑξολο, 

ἀαγὶ μεΥ[ης γε, μικρὸυ δὲ περὸ ἑαυτό), τὸν ἐπτωμὲα λό 
ον οὐ μέσμ τῇ νήσῳ τιναγηύτα ,σο σει- 
σμῶν αΨαξαλέμ τοῦρ, κοὰ πὸ μεταξὺ αὐτόϊ 
κοὰ φὶ ϑαλάοσης, ὀλῶσαε πτέλι ἀδὲ τὸ ταίὶ- 
'λάγος, ὦ σἵ᾽ ἐκτεφρωθον Φὶ γῆς, μετεωρ, 
σμον λαβὸν κατασκῆψαε σπτώλιν τυφωνοει» 
ἡἹὸς εἰς τί νῆσον, τὸ ἀϑὲ πος φὶ ϑαλάήας 

χὐωγωρῆσαε συ δέους. αὐαγωρόσασων σ᾽ οὐ 
πολὺ ,σσοςρεψαι,κοὰ τῇ παλιεῤῥοίᾳ κατα, 
τλῦσαε τίιὺ νπίομ; κοὰ γγνεϑαι σβέσιν τό ον 
χύτῃ παυρὸς ἀν σὲ τι ἤχου πὶ ὧν τῇ ἡπτρῳ 

υγθρ ἐκ φὶ πτωραλίας ἐς τἀὼ καμπανίαν, 

{Πππ| ςΟΠ!ετ Ἐροπιειπι ίπ ἐπ[πΐς πιεαάίο ἢιῦ, 
ΡΕΙ ηαποίαάαηι τεύγεπιοιι ἱποεηία εποπιυΐ. 
{ε, ττα τ, ὃ τούγαπι ἐπτετπηςξ ίδπὶ1π Ρεΐαρσος 1ν 
ΘΠεβ ΠΟη ρδιςο5 εἰεζίαῇς. Οὐὐοάζ, τε] τί 
τεάαξέιπ εἰς ἰη οἰπετεπΊ; σιιπὶ (ΡΠ πιίτπ 5 ἐχ ἢ 
[εὐ Τυρποηίς, ἰα εἰ ἀγοτίβ ἐπ ππογεηη, τσ 5 
{ Γα]πλεπ γεςίαἰτίπίη(α]λπν, πτ σιιπι ἐπ ρε’ 
ἴασιϑ δά τί ἐχουτοε Τὰ 418,06 πλυτο ρος 
τερτοία εἰ, π4ε γεευτίσαπι πιατί5 ἐμ τ] Ὧπ| ἐπι- 
τλευ{Π-ς, ὃ ἐξα ἐπί! ἱσπεπι γεπίπαπι εἴτε. 
δυο εχ ἔασοτε, σαί ςοητίπεητ Παρ ίτᾶτ, τε ν 
ἐϊοΠοχείη πρετίοτς εμοίς (ὐλπιῥαπίαπη: 

[6.1.2 
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Ιαρίάείπαιε εγεάιπευτ, (ὐαρτεατσιιπη ἄπο ἀπ 
εἰαυίτε πεταπι ορρίἀα],πιιης ποὺ ππτ1Π|, 
υοά ΪΝεαρο!ίταπί οσευρδπεύς, { ἀπιί{25 Ὀ εἶ 
ἴο ΡιτΠεςιίλβ τεςερεῖεν ἄσπυο Δυσυΐο (α΄ 
(τε {ΠΠ| ἀσπαητῖς, (ὐαρύεαϑ πετὸ ππλσηίβςεην 
εἰἰςίαιίς {δ Πτυ 5 ςα!Ης 5. Ρεςυ]ατε ΠΡί {εν 
εἰτγεςερίαςσαίαπι, Εἰς χυίάεπιίπης πταυίτίπις 
Οὐ ραποιιπι οίίταῖε5, δ δά ϊαοεπτεβ Ὠαίι 
πιοάί ἰη({Π|8.πετὰ πε τοΥγ Π ἐ81 ΔιιΓ6 ΠῚ 0 
[ἱυπι πιαΐευ, (4 εἴς πιείγορο] 5, δ ρύο ποολρα 
[ἰ εἰγπιοϊο σίανπετὲ σαρυτ εἰς άρια. Ἐ ε]ί- 
ἦσ5 επίπι {{ εἰ ςοπΊραγεβ, κα 6114 ας ἀΔπὶ 
ςεπΐεας, ρυαῖεν Τ εαπιπὶ δύ Θίἀίςίπαπι. ἤςς 
εὐΐπι αἀἰσηίτατε ΡΥ 3Π5..1π ΑΡρρία υἱὰ ίαςεῖ, 
δὲ χὰς ἍὉ εα Βγυπάιητ ἀαςαπε, (Δ ]]Δτετία εἴ 
(αἰ γάϊιιπι ὃ Βεπεποπίαπι. Βὰ Οπταπη πεν α5 
δυΐεπὶ ΟΠ] πα Πίυτη εἴν Δα Πυπιεη Μ αἶτιιν 
πη, ἴη σι Βεφηείηί πη] τε 5 ὩΣ τ, δ αυης 
σεπτί αὐτεγίι5 Απηίβθαίεπι,, πατῇ 5 ἐπ“ 
εἐἰππι ςορῆς, ταπήϊίι ΟὈΠΔίοπεπι ρείετε, 
εὖ ἰπυαί είςεητῖε ἔλτης . πτοάίι15 ἄτας τίς Ὁ Ὁ 
πόπυπάαγετιπ, ζ πεηάίτοσ χυίάεῃη πιούζεπι 
ορρειίετίτ, ἐπηρίου δυζεηι ποο  ππ|ί5 εὐαίε- 
τίς. Οὐπ|ιδυίειη Αηπίρα] ἐὺς τὰρᾶ85 ρίορε 
τὐιτατη (ςπγίηαῇε ςοηίρίςεγει, [Δ ΠτΑπ| Δηίπιο 
ταπι τοΙεταπτίδπι δάπηίγατίοης ῥγοίεοιτιβ 
εἰς, αδά Ποιηίπεϑβ ταπάίιπ ορπίετε ροείρε 
ταύξηῖ, ΠΙοδα τὰρς πιατυγείςεγεηζ, [τὰ Ρδὰ 
ςἷβ ἐεχοερτί5, πόσα  ἐ5 {{Π|π|ςοτἐ8 ἐχτείτεγε ον 
ΤΠ 65. Π{|Πτο05 ἀπὸ ἔληιε5 ςοηΐζεςίτ, απ ργεσ 
[{4. ΝΊετα δαὶ ἀἰξα5, (απ ἢς σασῷ Οδπ- 

. Ῥαπίς εἰπίταίε5. πατιπι πηεπτίοπεπι πρε ς 
τίι5 ἐεείπιι5. Οαἷοςς ἃ Τεαπαπι,, δία ίςί - 
ΠιπΊ, 4045 ἀπε Εούζαπε ς 465 ἱεραταητ, τος 
΄τςε εχ [αἴογε σοηίγιιέϊος Γ Ατίης υἱϑς. [το πὶ 
5υείαϊα, δέ Ατεῖ]α, ἃ ἵΝοῖα, δί ἱΝαςετία, δέ 
Ἀσςειῖτα, δί ἄπο], δ Αἱ τος ἢ 5 πλίμονες μαδί, 
καίας, ἐ ]αίρι5 αἰ] 185 ϑαπηηίτίςαϑ5 εἤς δίιητ. 
ϑίχυίά ει ρχίοτίοι15 ἀπ ηί5 δαπιηίτεβ τ δ 
Τ ατίπαιῃ δί Ανάεαμι ἐχειτΠ!οηε5 ἰαοίεπτιεβ, 
Ρο[πιοάπη] δέ (ὐαπιραηίᾶ ρορυϊαπίοβ. [ατὲ 
ἐπηρετγίιαι ΟΡτίπερφητ, ΔΙ]ο συ ετεηίπι ἐπι" 
Ῥετίοίς ἀοπιίπαπιίθιι5, ραίεις σ ρεητο5, 2. 
είπι εἀ 5 οΡτεπηρεγαθαηι, Νς 3υξεπι οὐπὶ 
ΑὉ αἱ ἤ5,τπὶ πεγὸ ἃ 5.114 ἀοπνίπατι [ἐ ομλ, 
ποϑ ορτίηξες, ρογαόϊα τε εἴς, Ομ ροΠ Πα ο 
ταπ το ΕΠ ΠΟ πε πλμ}τ|5 {5 ραιτίς ρυς! 5,Π.05 
ἔετυγζ ίο!ος σοί ρηζες, δύ ἰῃ πη δαπρτίις 
κοπίδα ςσίρίταπιεδοδίρί ατι5,απτς ΠΟΥ Π| 
ττιοσηία καἰ τί5 Ιοςατίβ, ραττίπι ἐπ Ρυρπα ΟΡ΄ 
ἐταποσυίτ, Π}1{5 υτίταττ ἐπΊρ τς ἢ 5 ςαρείβ, ῬΑ 
ἐίπι πειὸ αί αὐπιὰ ρχοίεςεζαητ, αὐ ΠΗ ΠΠ|ἃ αία, 

ΦΥΒΑΒΟΝΙΒ ΘσΈΟΘΒΆΑΡΗ. 
᾿(αΠ Δα ἸΙόςοταπι {Ππούιπὶ ἀαυς, [Δ Ρογαπῖε5 σδυκᾷ ἢ τὰ θδρῥμὰ ὕσϊα σα οὐ τοῦϑοι δδαπδύ- 

εἰν δῦ λιβιῶντας. αἱ δὲ κάπρεῶω σῖύο σπτολία 
χνας ἄχον τὸ σταλαεὸμ, ὕςόρου δὲ μίαν.νεα» 
“πολίτοιι ὃ κοὰ ταὐτίω κα τι σιομεπολέμῳ σ᾽ 
ἀπφθαλόντδι τὰς πιθεκού(ας,ἀ πέλαξον πο 
λινοῦν Θ- αὐτοῖς καίσαρΘ’ τό σεβαςοῦ, 
“σὰς σέ καπρὲας ἴδεου στοιησαμθψου κτίσμα, 
κοὰ κατοικοσυμήσανπ Θ΄. οἷ ἐδὼ οὖ σταρά» 
λιοι πόλεις δὴν» καμπονὼν κρὰ αἱ πτοκειμε 
γαενῆσοι Τοιαζστοιι γ᾽ δὲ τὴ μεγαίᾳ καπτύφ 
μϑὼ ὄξιν ἡ μεηρόπολις. κεφαλὴ τωόντι ζῶ» 
σὰ πίω ἑτοιμότιτα πό' ὀνόματι’. τὰ γᾺ ἀλ, 
λα πολίχνια νομί(οιτ᾽ αὖ κατὰ τίὼὠ σύγκοι» 
σιν, πλίω τεαύον, σιδεκίω οὗ " κρὰ γᾶν αὕτη 
ἀξιόλογος. κέτοω σ᾽ ἀδϑὲὲὴ τῇ ὁσίῳ τῇ ἀππία 

αὐτή τι κρὰ αἱ δ ἄλλων ἀϑὶ βροντίσιον ἄ- 
γνσαε ἀτο αὐφὶ ἑαλλατολίᾳ, Εἰ καλύδιομ, 
κοὰ βῳνούρντον . ἀδὴ δὲ ῥώμης κασίλινου ἴω 
φἔρυται ἀϑὶ τῷ οὐσλ᾿γούρνῳ στοταμῷ, ον ᾧ πὸ 
λιορκούμανοι πραινεξίνων ὠναϊοδῖ μα κοὶ ἢ 
“πῶς ἀκμάζοντα αὐνίξαν ἀδὲὶ τοίοῦον αὐτίς 
ο(ου ὥς" «αν λιμοῦ σἤχκοσίᾳ δραχυῶν πρᾷ 
βούπτόυ μεδιέμνου. ὃ μὴν πωλήσας  πίθαννν, 
ἐσώθη σ᾽ ὃ πριώμβινος. ἰσϊὼν στ᾿ αὐεῶὺ πλησί- 
οὐ τό τείχους αὐείρον τοῖς γγγὐλίω θαύμα 
ζῳν ὡς ἕομκῃν ὁ αὐνίξας Φὶ μακροθυμίας, εἰ τὰ 
σπίζοι)ν τέως αὐθὲξειψιὼς τελεσφορῆσαι τί, 

γγύλίω κοὺ σίηὶ πόδιγγυὶ ὅγας το αἷντῶς φγ 5 
σὶ, πλίω αὐα)ρῶν ὀλίγων δὴν ἡ λιμῷ σΐχλυ 
βοντων,Ν οὐ ταῖς μέχρις, πῶς σὲ ταῖς ῥαθεια 
σαες τι κοὰ αὐτῶι καμήταναὶ, πόλεις ἐσὶμ, 
ὧν ἐμνήδδη πρότόνον νκάλκε τε κοὰ τέανομο 
σιδικίιωόν,, ἃς διοοίζουσὶμ αἱ σϊύο τὐχχεκφ᾽ 
ἑκάτόνα ἰσ)ρυμβύαε φὰ τε λατίνης ὁσυῦ, κοὰ 
ἐπ Ουξοσουλα;κοὰ ἀτιλα,κοὰ νώλα,κρὰ νου. 
κόλία, κρὰ ἀχόβδιαικρὰ ἀβίλλα, κοὰ ἄλλαι ἔπε 
Ἐλάώδους “οὐτωῶν κατοικίαι, ὧν γγίας σαννί- 
σισῖας φασὶμ ἐἶν. σαννίποιι δὲ πε ὁτόδον μ᾽ 
κοὰ μέχρι Φὶ λατίνης Φὶ πόϑὶ αόεαν ὀξοσῖά, 
ας ποιούμῆνοι . μετὰ δὲ τικῦπα αὐ ἰὼ τί, 
καμπανίων στορθοαῦ τοῦ". πτολλίω εκὲκτέων 
“» δαύαμιψ.κοὰ γαὺ ἄλλως διασωτικῶς α, 
χεῶτὰ μεμαθηκότόυ, ταχὺ χσσούργσαυ ποῖς᾽ 
“ποοάγμασι, ναυὶ σ᾽ ἐκπτεπόνατοα τελέως 
αὑτό τε ἄλλων, τὸ τοτελόυ τοῖον ὑαῦο σύλλα, 
σῷ μοναρχήσαντος ῥωμαέίωμ. ὃς ἐπεισῖηὶ πολ 
λαῖς μέχαες καταλύστς τέ τ ἰπαλιω ἣν 
ἐπανάσασιψ, τούτους χρεσῦντι μόνον συμμὲ 
γονχας ἑώρᾳ (ἰ ὁμοίως δμοροιῦταςγὥςτε κοὶξ, 
ἐτο᾽ αὐτίὼ τίὼ ῥώμίω ἰλθᾶψ, σιωωΐςκ πῶ 
τό! τείχους αὐτοῖς . κοὶὰ οδὸ μὴν οὗ τῇ μάχμ 
καέύονε, κελδύ(ας μὰ ζωγρεν " «ὐὺ σὲ ῥίν 
ψαντας τὰ ὅπλα στϑρὶ τοισχιλίους ἀνάβρας,.ς 



ο τ ὦ 8 ΒΕ 
ἃ τιηρχκισιλίους φασὶν, ες τίὼ σϊεμοσίαν 
ἔπαυλιν τίὼ γ᾽ Ὅρ)' μαρτίῳ κάμπῳ κατα» 
γαγὼν Ἰρξειτοισὶ δὲ ὑςδ)ὸν ἡμόμαις ἀδιπὲμ 

ας σρασιωτᾶς͵ ἄγαν τίς “πεσῴαξε, πῶ» 
αφάς τε ποιούμβνος»οὐκ ἐπαύσατὸ πρὶ, 

ἃ πσαύτας «ὧν οὐ ὀνόματι σαννιτῶν δεέφθει- 
ον, ᾿ ἐκ φὶ ἐταλίας ὄξέξαλε. πῶς δὲ αδὺ αἱ, 
“ιωμϑϑους τίιὼ ἀϑὶ τοσοῦτον ὀργίων, ἐφη κα’ 
σαμαθᾶμ ἐκφὶ πείρας, ὡς οὐσῖὲ ποτ᾽ αὖ εἰ, 
φἰώίω ἀγάγοι δωμαίωμ οὐσὲ ἃς, ἕως αὖ συμ 
υλύωσι καθ᾽ αὑεδὺ σὰννἐπτχι. κοὶ γαρ τοι νωῦ 
κῶμαε γι γόνασιν αἱ πόλεις, γύιαι σ᾽ ἔκλεῶ 
λοίστασι τελέως, βοίανον, ἐσδῥνίνα, παώνα; 
σιλεσίᾳ, σειυεχὴς οὐρνάφρῳ, κοὰ ἄλλας τοῖν 
αὖ τοῦ, ὧν ὀὐσεμίαν ἄξιον ἡγαδτὰ πόλιν : ἡ, 
μᾶς σ᾽ ἐπέξιμϑν μέχρι πόϊ μετρίου σῇᾳ τἰὼ 
Φλὶταλίας σϑξαν κοὰ δια μιν. βῳνεούφν του 
σ᾽ ὅμως σιωυΐξακῳν δῦ, κοὰ οὐφνουσίᾳ . πόδὶ 
οὲ σαννιτῶρυ κοὰ Ῥιοῦτός "οἱ λόγΘ’ ἐκφόβε’ 
σαι» δ) τὶ πολεμοαῦτόν σχθῆνοί πολωὺ χρό 
ψον “πῶς αὐὺ ὀμβρικοὺς» ὄύξαντο καϑάσπόβ 
ΣΝ ολίώων τινὲς, τὰ γηνύμανα Ὅρϊ ἔτει τού 
᾿σῳ καθιδρῶσαε. νικήσαντα" δὲ δὴ) γηνομὲ 
νων, τὰ μϑ κατέθυσαν, τὰ δὲ καθιόδωσαν. 
ἀφορίας δὲ γηυνηθέσας, εἶστε τις ὡς ἐκίωῶ κᾷ 
θισρσαι κοὰ τὰ τέκνα. οἵ σ᾽ ἐποίησαν Τόν 
70. κρὰ οὐὺ γηυομῆψους πότε “τασίας ἀῥεως 
ξπϑυφήμισαν " αὐσΠοωβοντας δ᾽ ἔςειλαν ἐἰς 
ἀρικίαν͵ ἁγήσα δὲ ταῦρ Ὁ». ὐ δὲ τῇ δὴν 0, 
“πικῶμ ἀκα τόυναδδοντόι ἐτύγχανόμ δὲ ων 

᾿ μκησῖου ζῶν ποῖ», ἐκραλόντου ἐκείνους ἱσῇρύ- 
θασαν αὐπόβι., κοὰ τορ τοκῶρον ἐσφαγίασαν 
Ὅρ᾽ αβει Ὅρ᾽ σῦντι αὐλὸν ἡγεμόνα κατὰ τί 
ὧν μαύτεων ἀπόφασιψ. εἰκὸς δὲ οἷα ὧδ κοὰ 
σαξίλλους αὐτῖν “σσοκοοιςκῶς ἀρ ἣν γ 

νἱωμπῶσαγορδυθίῶαε, σαννίπτας σ᾽ ἀπο ἀλ 
λῆς αἰτίας, οὖς οἱ Ἑλλίω σι σαμνίπας λέγουν 
σι. τινὲς δὲ κοὰ; λάκωνας σιιυοίκους αὐτοῖς 

δ ΚΜ αν: δ; 41 
ἀξ] πὸ]! 7, υαδταοτ,ίη καιρὸ ΜἸΑειίο δά Ουή 
118 ςοφέξοϑ, ἐπιανίίςἐ5 τα ΠΡ ιι5,ττίάτιο ἱστία 
αὐτ Πλέε5 ἐπε ρτοίςτρυοπίθιι5, ΠΟ πίε ἐς 
Πιίτίτ, ααἀπὶ Βαπηπίτιτη ποι εῃ ἀε] εαετίζ, ας 
ἐχ ἰτα]ίος πη Ριι5 οπιῆ ας εἰεςετίς. (στη ἀπτεπτι, 
ἀεταητᾶ ἱποιατεξατ ἱγασιπαία, τείρσάεβας, 
πιασι{ἔγὰ (είς ἐχρεγίεητία ἀἀ ο. πε ὑπππὶ 
πα ἐπη}ὰ οπιαπαπιραςεπι ρτοάπόξυτ, αὰο» 
Δα βρεῖς ϑαπιηίςεϑ ἱρ! ςοπίεγεπε. [ταρρ ρας 
ἰπίςε5 ἔλέϊε ἔπετε εἰπίταῖε5,Α] ηϊία τετὸ γα ίςά 
5 εχτίηεέα, Βοίαπιπι, Εἰεγηίπα, θαιιηα; ΤῈ“ 
Ιε[ὰ. Ν᾽ επδίτο ζοπίπη ἐΐα, δζ αἰία ταῖεβ. χυατᾶ 
πεῦπαπὶ αἰ ἄεπὶ ρίο ἀϊσηίτατε ςεπίποτίδ οἰαέ 
ἰατεπι ΝΟ 5 δυτεπὶ ρτὸ [τα] ας ροτεηεία δ εἰ ατ 
ταῖς, ΙΔ πίιπὴ (λτίς εἰ ρεγουτγ πη 5. τἀπὶ Βε- 
πειεπίμππι δ Ν᾽ ἐπα] ρεοδὲ ἃς ἐοο]τοίτοῦ σοα 
Π|εραης [)ε δαπιηίτίθιις μαϊυτπησα! τ] σα- 
ἐπ15 εἰξ (εἴπιο, Βα Βίποβ συίάεπι ἃ ποις Ν πὶ 
Ῥτοϑ αἰπείπο ςοττδητεὸ ΒΕΙο; αυοτη 48 πιο» 
ἴτε (Τα οογαπιποῖαπι ἐεςίε. οὐ ἐο ἀπποὸ πατὰ 
ἱπἸηιοϊατέπι ᾿ὲ ε ἰσίτυν Βεπς σε ἐειοιῇ, πα» 
(2 ραττίπι (ἃ οὐ Πζαύσητ, ραττίπι ςοπίξοίατγιτητ, 
(ὐατευίηι [λέϊὰ {{οὐ{Π|τατε, αἰ] σάταπι εἰ ἃ ηαΐ 
Ρυ(άλπΊ, οροτίογε ἃ {0 εγο5 σοἰεογατί, σαοά 
δί ραιταπούαητ. δίψα 4οπὶςἀίτοϑ ἐπ ας ρις. 
τος ΝἼαστί σοηίεοταῖοβ δοςϊτηδπειπητ, 5 τὰ. 
πε Π α{τ} Ἐπὶ ίπ στε 5 φτατοπὶ, ἐπ οο] Οῃίᾷ εἰπὲ 
(εγαπε, χαίθι ἀχ [Δ έτας εἰς Ταύτας, [απ Ορέ 
ςοὐμπ1 Διιτεπ ἀρτο σα θαπτοβ, | αἱσαϊίπι (15 
ταῖη ἀσεράηΐ, ἐο05 ἑήςίυηι: εἰς 8 {Π|5,{ξ469 
{0 11οςατύητ, δ ἀς διισαγαπιίεητεητία, ΓΜ] αττί 
ἑἰδυΐιηι αιαξέαξτγίητ, αἱ ἀπςξίη {Π|5 Ταυτᾶ 
ΕΧΠΙΡ αεγατο τ ΟΡ ἔξπὶεο5 ἀἰπγίπιτίιο υὉ» 
«υΐο ἃ ρατέμείδιις, ΒΡ 6110 5 ἀρ ρε!] δέος ἐὰ 
{{- ςτεαί ἀετίηπι; Βα ίΠο5 δυτεμπι ΟΡ αἱ 4 πὶ (δι 
ίλπι,ηπος5 (ἴγοεοί ϑαπιπίτας παποιραῆς. Α11- 
΄υί πετὸ ᾿ λςοη88; ε08 {{}Ὶ ἰοςίο5 μαρία 
(εοίῆς. πιεπχοτίατταάίάετε, ἘλΔργορτοῦτν 

γνὶϑια φασὶ, κοὰ σ δὲ κοὰ Φιλϑλίωας 
ὑσαῤξαε, πινεὶς δὲ κρὰ σππτανώτας ἰαλῶ, 
διὰ, δυκεῖ δὲ κοὰ ταραντίνων πλάσμα τότ᾽ 
ἄναε, κολακόυόντὼμ οἵ ὁμόρους, κοὰ μὲγα 
δαυαμλύους αὐθρώπτους, κοὰ ἅμα δ᾽ φικειου- 
μων» οἵ γυ κοὰ ὀκτὼ μνριάσϊας ἔφελλομ στὸ 

Ιος5 ὥγαςοϑβ ὁ Ρεπουοϊ επτία σοπηρίεχος ἔπ φιλίλλάοις 
(ς, Ρἰετίηιε {105 Ῥιταπίτας ἀρρεϊίλης. Εχί, ἐταρξα, 
{πἰπιαπεαύτειι ἐκ Τ᾽ ἀγεπείπίβ ἐο5 οΥίσίπεπι ἧτο] ἢ ΞᾺ 
Δαςεῖς, ααί πη τί πιο 5 ὃύ Ποπιΐηεβ ροτξεία ρυξ τανκεσόλι, 
τα] 405. ΙΑ πα πιςητίς 2|Πἰπίαπι, ὃ ςΠαγίξαϊς αμέϑον 8ίεθ 
ἀεπίπείαπε. Οιίρρέ αυί ρε (εἴ τί5 ἐχόνοίτιϑ ρὗ 

"ὰ τῆς ιζῶς ςφρατείας, ἱππέας σῖ᾽ ὀκτάς 
κισγιλίους. φασὶ σὲ νόμομ ἔἰναε τοῖς σαννί» 
“τας, καλὸν κοὰ περοτρετήικον πρὸς αῤιτίὼ. 
οὐ γοὺ ἵξεσι δισῦναι τὰς ϑυγατόμας οἷς 
οἷν εϑελωσιψ, ἀλλὰ κοίνεῶσι κατὰ ἔτ Θ:. 

᾿ οἴξκα μὴν παρθγίους » σϊέκα σὲ πῶν νέων 
σοὺς ἀοίτους, κοὰ τὰς αὐίστες τούτων Ὧφ᾽' 
᾿ πρώτῳ τί πρώτίω οἱϊδυῶαε . ὍΝ σϊδυ“ 
᾿ σόδῳ τὠἰὼ σἱδυτόβδαν 5, κοὺ ἑξῆς οὕτως, 

᾿ Χ Χ Χὶ ππ]!ία, ἐχ ἐπαίτες οὐδο πα]! 8 αἱ τ- 
΄ιᾶηάο ἀοπῖο εὐπίεγαηε. ἵἐρεπὶ Πσπε πὶ 
αυίάεπι, δύ χυοῖ δ( υἱγτέστεπι πε ἢ πη ρου εχς 
αἰτεῖ, ϑαπιηίτίθι15 ἐχίατε ἔστε. Εἰδι εηίπι 
ΠΙᾺ 5 Πιλ5, αιθι15 ςοΠ ἐδ ποτίτ, πυρταπι 44- 
τε 5 εἶδ, Μειὺπι παοιδηπίβ ἀεςεπι ρτα» 
λητεβ ἀεςογπί υἰγαίπεβ,ας Ορτίπιοβ τοῖα 
4επὶ δἀοϊ]είςεητςο5, εχ ἢ5 ρυίπιαπὶ ρτίπιο ο- 
(ατί, ες άλπι (ἐςιπᾷο,, δύ (τὰ ἀεἰηςερ5. 

Χ τος 



μκἀπολιδοῦ 

ὅϑαν.ἰὰ [Ἐπ 
ἰαριάενμιγὶ 
ξεμ7. 

δὰ : ὃ ΤΑ ΔΒ ΝΥ 5 

Ἠσοερλᾶο, αιϊοά ἢ (5 ηὐἱ ρείπιᾷ αοςερίς, ἰο- 
τιε(ζαπι αἰ ίτατίομεία πιυταιοτί ίη ἀετογίι5, 
Ῥιαθίτιις ςοπτεπιρταί ρεῦ σποηγίηί εἰς, δ εἰ 
Ιοςαία αὐίπιίταν, γάίης ἀεπίης πηι Ηίγρί- 
τί, δ ἰρ[[ δαπιηίτίςος σεητί5. Οἱ ΄υίάδ εχὶ αὶ 
Ροποπιζάερτί πεγᾶτ, οί εἰ ἰη ἀεαυςεη 4 
ςοἱοηία ἀπχ ΟὈ]ατι5 εἰξ, δαπιπίτοβ επίπιαρῦ 
ποςᾶς Ηίτρᾶ, σῇμπες ἡ αὔτ πςαηί5 δἀϊπροιπ 
ταῦ, ]αί ῃ πιεάίτεγγαπ εἰ Πα ἰοέτᾶτ, [)ε ϑαπηηίτί 
ἴζυ.5 αυίάσαι ῃςοιας Οδιπρδηί5, Ὁ Ιοςί ρετα 
κει, ἄςπι οποιῖ ἂς πιαϊου τι επεηίς, Εὸ 

ἐπίπι ἀεἰςίατῦ ργοπείε (απτ,τ αὐ οαίατον 
καπι ρατία ἀσριισπαιιγοτῖ, σΟ αἱτ85 ἐπα τα 
δάςοξηᾷ,παπιετ σαϊεπμεοτγῖ ργο σοξηλτᾶ 
ἀϊρσηίτατε ἀοῇπίεητες, Οἵ πετὸ Ἀπηίβα! εἰς 
ἀεαιτατῆξηι, εκ εγοίτᾶ εἰτι5 δα ΠΥ θετηδ [αἰςίρίςξ 
τε5»44 εὖ ποϊιρτατῦ {ΠΠσεθτί5 Ποπιίπεβ ἀεπὸ 

{{τὸ05 εἰοσπιίπατατ, αὐ Δ᾽ πηίδαὶ ἱρίς ἀἰχεγε, 
«ἄοσ ἐρίξ ρεγίο!ίτούνιε ΟΠ 5 ρτξα Πᾶτηπίρ 
παυίρρε χαί πεήϊίτε5 υἱτο8 ἀεἀεγίπι,, ἐσεπιίπα5 
τεςίρί. {5 αὔτροτίτί που δίπιεϊς οπηαπί, ρον 
ταυϊεἰ5 εο5 σαἰαπιίτοτί. ςαἰἐσατος τε 4 ίά εἴς, 
δ εχιτεπιᾶζ ἀστιπὶ εογοττε αἰ εγατι  ε 
ταρτάτηιεη ἢος τεπιροζείο!ςεπι ἀποῦτς ατὰν 
κει, Πηϊτίπιί5 ςομςογ 8 πα ξιε5, ρυ τᾶς 
ἐετυληῖε5 ἀἰσηίταίεῖι, δ οἰτατί5 απτρἐἐταα!1. 
πε, δι ΒΠοτευίτογα, οί: Οἄρδηίᾷ πετὸ, δά τειν 
ταῖν ϑαπιπίτ υῳ δά Ἐεγζιαποβ,,ἦ πιατε Ἐγτ 
χῆἢςσητην, Βίςεπτίποτῦ πατίο οοἹ τ, ρδγ5 πιο αέ 
«ἃ εοτῷ Ρἱςεηείηοχιμη σαί Α ἀτίαπι γα ίταπε, 
ϊοκ ααίάειι ἐ ουιδηί ΡοΠάἀοηίατειι ἐπ Πηα 
«οἷοηοϑ τδάτπχοῖς, Εος πετὸ τειηροτε {πα 
ἐρίς Ραϊξδαις πυπεουραΐξιΝ εὐ υὐϑ8ἱρία ΒοΙ 
«ἰοηία, Ραίξας ποςαζυτ, το αἰ ἐπα Ππα ]οςαῖα, 
Ῥοιγοϑγθατίις δὰ πιᾶτε πα θεπι ροίπεγε:ιρ 
ρΡε αυί ἀπτείς διαξίταῃτεβ αἰίοβ ἐχιγαίεμαηζ, 
4105 υίςί(δίπι ροετίοτί τεπηροτε Γποληί ἐ- 
ἐεςετῖι. ᾿ποαηίβ ἱπάε κα οπταπί ορρία ἰπζεῖς 
'φερεῖς, σποά ἐπία!υδτε ἕδοίτ απιπί8, ἀ ἢ {5 
ἔῃ ρα! τάἀε5,υἱςίπυϑ Ορρίάο, [πἴογ δίγεμαίας 
πειὸ δέ Ραα Μαςοίππα εἴς, Τυτοτᾶ καίῃς“ 
ται, ζετοτῦ Ὁ ϑαπιηί 5 μα ἱτατῦ, ΕΠίης δά 
Ῥόρεῖος ρεῦ ἵΝυςεγα Π μπτι5ίαςες, πὸ υ]ττὰ 
ἐϊλαία ςεπιῦ δ υἱρίητί, Ρίςεπεεβ δὔταίς» 5 γ14 
τίη ρεταεηίαᾶι Πιιπιξ, χα αὐ ος αρτο πείεγεπι 
ἄξραται (απιραηίᾶ, Οιή αυίάξ Πυυίο ργορυία 
{1ΠΠπώ4 πεῖς ἐγαἀίτυτ, τίη εἰι15 ηὰ5 ἀεπλ4 
τὐγοι ΔΤ ἀχίηςεηξ, ογπια ταπιζ ςο] γε ἔεγ 
πᾶῖο, Βίςεπτῦ πειὸ πιεῖγορο 5 γαῖ φυοηάξ 
Ρίςεπιία απο πεγὸ ρεῖ πίςοϑ αἰταπὶ σας, 
᾿ξ οπηαπίβ ἐχροΠιργορτεῦἐπίταπι ςαπὶ Δι ηηΐ 
Ῥαΐς (οείετατξ, Διο συίάειῃ ίῃ τεπιρούενρίο. 
πα!ίτατί οΓΠςίο,, υἱ τίατοχίς Ρυ δ οί αι τα ε}. 

ΠΦΕΟΩ͂ΒΑ͂ΡΗ. 

ἑαὺ σ᾽ ὃ λαθὼν πὸ γόδας μεταξαλλόμθυ Θ᾽ 
γϑύνται πονηρθς» ἀτιμάζουσι κρὰ ἀφαιροιῦ»" 
σοῦ τίῳ δυθᾷσων.. ἑξῆς σὶ εἰσὶν ἰοπίωοὶ, 
κοίοὶ σαννέύσοι, πυνομα σί ἔχον  'τόὶ ὧσ 
γηστρϑίου λύκου δὶ ἀγιπκίας ἴρττου γὼ κα 
λοῦσιψ οἱ σωννίτοίε “ὁ ν λύνον.. συυώσηουσῃ 
σὲ λσυκανοῖς τοῖς μεσογαίοις, πόδι μλν σῶν. 
νιτῶν τοῦτα, κα μποινοῖς δὲ σιυις βῳ σἹὰ τὼ 
Φὶ χώρας συσϊαιμονίαν . ἐπ᾽ ἴσον ἀγαϑῶψν 
ἀγλαῦσαιε κοὰ κακώρ: ἀϑὺ τοσοῦ που γοὺ δὺς 
σρύφησων, ὥς τ᾿ ἀϑὶ σϊ ἄπενον ἐκάλοαυ πῶς 
ζόύγα μονομάχων. δφίζοντόυ' αριθμὸμ κα “ 

σὰ τίἰὼ τῶν σϊέπνων ἀξίαν, αὐνίβα σί δ» 
φύσεως λα βόντιΘ’ αὑτοὺς, δεξάμθινοι χειν 
μαδίοις πέὼ «ρατείαν. οὕτως δξεθήλωυναν 
σαῖς ἡσογαῖς, ὥς θ᾽ ὃ αὐνίβας ἑφπενικῶμ κινα 
διυδύεν ἀϑὲὶ τοῖς ἐχθροῖς γηνεῶνχι, γαυαξ, 
κῶς αὐτ᾽ αὐοῇρῶν τοὺς τρατιώτας ἄῃλα 
βὼν. ῥωμοΐοι δὲ ραπήσανπδυ". πολλοῖς κα- 
ποῖς ἐσωφρόνεσοιυ αὐτόν. ὕσοιττι δὲ κοὶ, κρε- 
σλκληρούχησαιν σίὼ γίιῶ, ναυὶ μϑώ ποι μετ᾽ 
δύπραγίας διάγουσι “οῖς ἐστοίποις δμμονοῖ» 
σανπόι, πρὰ πὸ ἀξίωμα φυλάηϊουσι τὸ αῥ- 
χαῖον,, ποὶς “Ὁ μὲγιϑιθ’ τῆς πόλεως, κοὶς 
κατ᾽ δὐανδροίαν. μετὰ σὲ τίω. καμπτανίσ 
αν πρὶ τί σαυνῖτιν μέχρι τῶν φάροντοανῶμ, 
ἀδὲ μϑὸ γῇ τυῤῥίιωυικῇ ϑαλαπ)ᾳα, Ὁ πῶρπι- 
κφνπίνον τὔν (Ὁ οἰκέ;, μικρὸμ ἀπτθασασμα 
σῶρ γ᾽ Ὅρ' ἀσ)οίᾳ πικοντήνων «σὰ ῥωμαξ- 
ὧν μετωκισμϑύίωμ εἰς τὸν πποσεισϊωνιάτιψ 
κύλστορμ, ὃς νειῦ σις ΘΟ’ καλῶτοι, κοὰ ἃ 
στόλις ἡ σπτοσειδ' ωνίᾳ , στό Ὁ οὐ μέσῳ Ὥρν" 
ρόλπῳ {ειμβύν, συβαοῖτοι μϑν οὐὖ ἀϑὲ θα 
λαάῆκτεχθ᾽ ἔθοντο, οἵ σΐ οἰκιδδοντόι αὐὼ» 
σχόδω μετέξησαν, ὕςόρον σὲ λδυκανοὶ μὴν 
ἐκείνους, ῥωμαῖοι σὲ λδυκαωνοὺς ἀφείλοντο 

ὺ πόλιν. σποιέι σὲ αὐτί ἐππίνοσου, ποτα 
μὸς πλσιομ εἰς ἕλη οὐαχεύμβυ», μετὰ 
ξὺ σὲ πῶν σειρίυυουσῶν κοὶὰ Φὶ στοσεισίωνίν 
ας, μάρκινα τυῤῥίιωῶν ἀπίσμα, οἰκούμδνου 
σοῦ σαννιτῶμ. οὐτόύθῳν εἰς »τομπτπΐων σἤς 
γουκόρίας οὐ πλειόνων ἐκ Ὸὸ ν κοὰς εἴκοσι Ξχσ 
δίωυ ὄὲμ διὰ μὸς. δειάκρυσι σί οἱ σικοντ δῖ» 
μέχρι τό σιλάριδὸς σπτοταμοῦ, τό δοίζον τ Ὁ 
ἀ ταύτης. Φὶ χώας τἰὼ αχοάαν καμσταν 
νίαν, Ἐφ᾿ οὗ τόντ᾿ ἴδιον ἱσυροῦσι ἀϑὲ τῷ ὕσῖκά 
“Θ΄ πθιυν Θ᾽ τόϊ ποταμοῦ γούτου," καθιξ 
μᾶνου εἰς αὐ»Ὁ» φνὼν ἀρλιθοῦ να, φυλάτο 
“ὦν τίὼ χρόαν κοὰ τίὼ μορφίω. τῶν δὲ πι» 
κοντῶμ ὑπῆρχε μητρόπολις πίκοντίοι, νύν 
νὶ δὲ ωμκσῖον ζῶσιν ἀπωδδούτόυ ὑπὸ ῥὼ» 
μαέων οἵᾳ τί σῶς αὐνίβαν κοινωνίαν «΄ 
αὐτὶ δὲ «ρατόας ὑμόβοσ)οομὲν κοὰ γραατ 

κατοφορῶῳ, 

ἘΝ 



ΤΊΙΒΕΑΚΒ 
ματοφορέν ἀπεοϊέχθησαν οὐ Ὅρ" πότε σαν 
μοσίῳ, κα ϑτιάντόρ κοὰ λόὺ καινοὶ τὸ βρὲτιοι κά 
σὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. ἐπετείχισαν σί αὖ- 

σοῖς σιελόδνου δωμαῖοι φρσξφᾶς χρίοιψ, μιπκρὸμ 
ὑσὶρ φὶ ϑαλάῆης. ἐσὶ δ᾽ ἀὴ σειρίωουσῶν 
ἀδὲ σιλαοὶν «τέδτοι οἤχκόσιοι ΕΓ, μετὰ σὲ Ὁ 
εύμα πόϊ σιλαρισῖθ΄, λόδυκανία, κοὰ Ὁ φὶ ἡ» 
ρας ἱδῥὸν φὶ αῤγονίας, σον Θ΄ ἵσιουμα. 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΙΡΑΦΙΚΩ͂Ν 
βιβλίον Ἑκτομε 

Υ ΠΟΘΕΣΊΙΣ. 
ἙἘρ τῷ ἕκτῳ τὰ ἰφ᾽ ἑξῆς τῆς ἐταλίας κοὶ ταὶ οὐ - 

χὸρς τοῦ ἀσίῤιου. μέχρι μαπεοϊονίαρ. οὐ οἷς ἄπονα 

λίᾳ, παλαύρια, κοὶ ὅσα κπατοὶ τὸν Ἰόνιον πόλπον αἷ- 

μα ταῖς παραπειμοναις νήσοις ἀπὸ σιπελίας, ἕως 

τῶν πόβαυνίων παπποῦ ἄλλσυ μιόῤῥους ξως παρχῆ 

σϊόνος ποὺ τῶν ταῦτο παραπειμιούωμ νυσισϊίωμ. 

ἼΕ τὰ σὲ Ὁ εόμα πόϊ σι. 

ἡ θεν τ δε 
Φοφὶ πρᾶς ἱόβον φὶ αργό 

νίας,ἰάσονος Ἰδθρυμὰ, 
πλησίον οὐ ποντήκοντα 
σαόδίοις ἡ σποσεισϊωνίᾳ. 

σεισϊωνιά τίω κύλπτν. κάμψαντι σῇ ἀλλ Ὁ 

σιωεχὴς κόλπος, υὐ ᾧ πόλις ἰὼ οἱ ἣ κπίῶν 
“πδὺ φωκιᾶς ὑϊλίω, οἱ σξἰλλίω ἀκ κρίωης 
“ινὸς, οἱ δὲ ναῦ ἐλέαν ὀνομάζουσιμ, δ ἃς στρ 
υλυϊσῖας κοὶι ζἰωων ἐγγύοντο ἀνσ)οόυ πονϑίί- 

γόραοι. δυκᾷ οἵ μοι νὼ σίὶ ἐπκένους τὸ τι πρό 
“τόδην δυνομπθίιωαι, δ)ὸ κοὶ πεὸς λδυκανοὺς 
αὐτίοιομ, Κοὰ πες ποσεισϊων τας, τὸ κρείτ' 
Ὅυς ἀπίεσαν, (καὶ πόὺ γ)δεϊεόβοι κοὰ χώρᾳ, 
κοὰ πλήβᾳ σωμε ἣν ὄν τοῦ. αὐαγκάζοντί γοωῦ 
οἵᾳ τίὼ λυπρότητα τ γῆς, τὰ σπτολλὶ ϑκλαΐ 
πουργέϊυ, κοὰ ταριχείας συμ ἰσυζάγχε, τὸ ἄλλας 
ποιαύτας δῥγασίας. φασὶ σΐ αὐτίοχος φωκΐ, 
ας ἁλούσης, ὕφ᾽ ὡρτπέγου τόν κύρου Ξρατν 
γῦ, εὐ διωαμβύους ἐμξαύτας εἰς τὰ σκά» 
φη ποανοικίους, πλόύσαι πρῶ εἰς πυρωνὸν 
κοὰ μαοσαλίαν μετὰ ἱρεοντιάσου, ἄγκρου- 
ὥοντας σὲ τἰω λίαν ἰτίσαε. γγιοι σὲ γούνο» 
μα ἀφ ποταμοῦ ἐλέκτ", ὅγεχει δὲ Φὶ πόσει 
σἱωνίας ὅσου σ᾽ «τιδίους ἡ πόλις. μετὰ δὲ ταύ 

πίω ἀκρωτήριομ σπταλίνουρίΘ᾽. πρὸ σὲ φὶὶ» 
λεάτισθς αξ οἰνωτροίσες νπίοι σϊύο ὑφόρμους 

ἐς ἐχουσαε, μετὰ δὲ σπκλίνουρου πηξοὺς ἄκρα, 
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[τ ορείαπι ἐχρί ἐγεπί, αἰείσῃατί (της, αυεπς 
δὐἀπιοάπην δέ ππσαπή δ Βιυτῆ εαἴάεπι ΟΡ 
«αυί45. αὐ]πὶαυτεπιί ρτὰ πιᾶγέ, ΚΕ οπηδηέ 
Θ]εγπαπι οἰἠτοάία στατία ίῃ εο 8 πηπηίεγ τη, 
Οπτεύμι ὁ ϑίγεπυίδί5 δα δ] τίη, 6, ἀυςεη- 
τ δί (ἐχαρίπτια ἱπτετίπηζ, 

ΦΊΤΒΑΒΟΝΙ8 ΘΕΟΘΠΕΔΡΉΠΪ’ 

ςούαπι εν ϑεχίας. 
ἈΒΒΕΟΝΜΕΝΤνΜ. 

ϑεχίο ἰἰργο γ εἰ 4μα Τα ϊα ραγς αν Αάτίατῖοο « Μαζδ, 
ἀοπίαηι μψμε ἀε[Ὀτγιδιτητοῖη 4μιδὴς [κπὶ Ἀριἰα,Οαἰαὐτίά, 
(5 φιαεμπαμε «ἀ Ἰοπίμηι [πιιπι μη αὶ ομηὶ «ἀϊαζεπειδεξ τπ- 
{μ|ἰπ κίψμε «ἀ (ὐογαιμηῖος πιοητος μᾳ {μπτὶ (σ τηηξπι 4 
εχ αἰϊα ραγῖο.4μα Μ{4; «4 Ο αγιβαρίπεῖη, αἴ 466 ἸπΙογ ας. 5 
τεῖς {τς τη {μι 45. ΓΟ ΕΥΜΜΔΗΥ, 

Ξἢ Ο 5Ὑ 5{2τἰ5 αυΐοπι οὐ [τ 
αἢ οαπία εἰξ, δύ Ιῃποηί5 Δτρίας 
)} τειρ! απη, σαοά 4Ὁ ΙΔίοπε τ 

Ἴ Πγαςὶα ἔα ρτοχίπγαί δά ἠΐα 
ἢ ἀἰα ησἰπαπασίπια Ρο{ἀοηίδ. 

Προς ) ἩΙης ς εἐπαυίσαιιετίς. [δὰ 
κοίτα οςςατγτίς ΠΠπ|20ραταπι δα ςοπείπεητοπι 
Παρ ἐπ οσὐτίαπι, Ποιηεῆ ὃ δίγεπαπι υπὰ ἰοττί- 
ἴα, 4. ΠΟ ΟΙοςο ἱπίεζία ρεγήτζ, ειπὶ πη ρτοίαα 
ἀυπι(ας ἌΡ υ] ας ταἀποίείε δρί ες Πεήτ. Εἰ ταν 
σίοπε ϑιγεπιηἝαγι ργοπιοπίοτί δάίαςες, Ρο- 
{{ἀοπίαφίεπι πᾶ εἰ ςίεπ5, Δ Τί ἔτεα Πεόϊεπ, 
τί ςοητίσιαϑ πὰ οἴοντατ, θέ υγδ5 ἃ πατῇ 
«ςἀτοτίθιι5 ΡΗῃοσεπίΠ0115 ΕἸγ εἰ ποπγίηδτια εἴ, 
οσὐπὶ ἐδπὶ αι ἀεπῃ ΕἸ οἰ ἃ ίοπτε σαοᾶ ποπιίς 
πατίητ, ποίἑγα τογὸ ατδς ΕἸ εᾷ αἰςίτ, ὁ σα Ρας 
πιεηίάε5 αἴ Ζεηο “πςᾶτοτίσίηςπι, Ῥγιῃα. 
σοτίςε (οεΐα υἱτί, ΒΔπιρ εΥ {Π|05 ρτίουί. ετίᾷ 
ἀπηίϑ5, [ἐστίρι5 δ ἰη(Ἐγατί5 Βεης ἐουτπαῖαπι 
ἐχίίτΠπ αὐθίτγον, Ὁ ποςίγοα δ δἀπεγίυπι 0 
«ἀπο ΟὈΠίτετε, ςοπιταίρ ΡοΠαοπίατοϑ τι] {κς 
ἡίοτεβ εὐαίοτε, σε 8 ἀοτο εἰ Ποπινίπιπι τη] 
ττα ἀπε ςεάεγεης, [στ οὐ {τεσ 15 τογγα τεηιῃ 
ταῖοπι, πΠγλο ηΔΠὶ ΓΟ 115 ΠΊαΓίΠί5 ΟΡ εγαΠΊ (ΔΤ 
ςοσσαῃτυ δ ρί[ςίμππι ςΟἀίπιεητα οοπῇῆςεις, ες 
ορετδιίοη 5 εἰαίπιο αἱ το!’ τὰ5. Διπιίοςἢιβ 
(ςτίρεῦ εαίαίτ, αρτα ῬΗοείάε Ὁ ἀπέϊογε ὧγσ 
τί ΕἸαύρασο, αυΐ Παιι65 στη [πη α ἱρίοτ πε 
τοῖα ςοηίςξάετγε ροταετε, ργίπιᾶ ε05 Δα γίο 
Ἐξ εὐτίτπιτεηιί{ς. τῳ ΜαίβΠᾷ Οτεσιίαα 
ἄπςος, πε τείεῖος ΕἸ ὰ «δαϊαίς, Οὐ 48 Ὁ 
Εἰεεῖε Πιμαίο ποπιςίπαϊίε εἴς τότ. (ἱαΐ 
τ45 ατττξ ἃ ΡοΟΠοηίΐα Παα14 Δ ἀποεητα α{{{αὐ, 
Ροί: ΠΙΔέρ ργοπιοπτουία ἐχγατ Ρα  πατι5. ὅπ 
τε ἀσταπι πετὸ ΕἸ τα ἄπια συ Πατίοπε ἰάςεης 
ἰηίαϊα, (ὐεποιτία ἀξία. Τ)εἢίης ρος Βα], 
πυζαπι Ρυχυπτίβ ργοπιοπτιογίαπι ργοπίπεῖ, 
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δ ροτίυς ὃζ ἀπτηΐθ, τί επίπι τοὺ σοπτεηῖα 
(πητποπγίης. 0 παρέτατοτε ἱηἀαχίς Μίου- 
εἰ18 ΝΜ] εἴ πα δίςαϊας Ρείηςερ5, 4π| ταγίις ἰΠ 
ἀειραιςοίς γε! 5, οπιπιίστατατ, δεσαπαάτπι 
Ῥνυχαυηζεαι[πυ5 εἰ αἰαιι5,Εἴ Δι Πίς 1 4]4115, 
δύ υτθ5 Γυεαπία ρογεπγα, ραυΐαμη ἃ ππατί {εν 
ποῖα υαγίτατιπι ςο]οπία. ἃ ἃ συλπὶαῦ Ης 
ἴας ς΄ Ὁ ς ἱπτετίπητ ἔλα. ππίποτίι5 ᾿υυςαηίς 
παι σατίοιῃί5 τγα 15. {{444. Ὁ ( δ αυίπαημπα- 
φίητα εἰΐ, Πσχεαύρ (τε Πταὶ ταοοπίβ εἰς, χα 
φοπηίταπη Ν᾽ Ἰγ (515 πη 8 ἐχτίτίς, [)ε αυο {Ππ64]. 
{1115 τὰ] σαταπι εἰς Ογασιίιιπ1, 
(Ἰαι 1 αίο ἐαάετ οι Ρ᾽εδ5 πλα 4 Ὠγαςοηί, 

[0{επίπι (τς οἱ χαΐ ἐπ [τα ἃ ἐεβητ ροριηΐ, 4. 
ἄσπηατο ἐχετοίτι, γε πγαϊὲ σεἴτα, ἃ Γ τιςαπ 5 4ε- 
᾿ετ(ππτ,αὐ Πο ἀεςερεί ογαςαῖο, ας ἀπταά 
Τγεγβεπυα {5 Ειαςαποτιη ἰοςα, συα ἰηίν 
τὸ χιίάεπι αἰτειαπι φησ αϊτατη αττσογάτιπα 
ἐς, πεύπι οπιπία (Ἰασοούσαι τε πο δῆτα ἐπὶ 
Ρετίο, χαί Ταγεπτίηπι μασεης πᾶ, πεσά πὶ 
{1Π|Παπτὸ (Ὡγα ἐογὐἀπεπίσαι απ] τ4π| πισδῃί 
ἀετία απταγ, σατο ΟΠ οπο5 ἃ Οὐεποιί ο 
εαἰρία ςοϊεσᾶτι υμη ατίσπι τε δαπηπίτίςα εὖ 
τὐασηίτιάίη!5 γος, αὐ ζ μοης5 ὅς, 
τιοῖγοϑ εἰεοίΠεης, τα πὸ 5 δὴ] ἐπ ραιτ ςο]ο 
ΤιΟ5 ϑαπηηΐτεβ ἀεάἀιχεγσητ αι ἀγα αν 
ἀγαπο {{π|0]{{π|8,8.6 ἐτεΐατα αἱ τεπεγεητ, πη. 
τεῦ (Τιροο5 δύ Βαυθαγοβ αἰπτίπαπι σοπδτχιιηι 
εἴς ΒΕ! Παπν. 5: οἰΠος πεγὸ ἐγγαπηΐ, δ ροεαίσαν 
«πασίπεπίεβ,παης ΄σηίάςσιῃ σοηῃίτα ἰδ Οπηαποβ 
ἀε ϑίοήία ἱπιροετίο ἀεςετταηζοβ., απο διε πὶ 
“ε]κα!α τεσπο, οπτπο5 ἐοσιιπι]ΟςΟΥ πὶ ίπςο 
ἴλβ υλίξατιιητ: ρο (τς οο8 ετίατη πιασηδηιπιε 
«αἀϊτεγταπεαπ ρατίεμι ἱπιετοερογπησ, ἃ Τ τοίδ- 
Ὡΐϑ οὐ το ρου 15. [Δ είπΊ τλητορεῖς τε 5 
γαῖα διηρ ἰσατα ἔπογαῖ, αὐ δύ Παπο δίς Πα πὶ 
τπᾶσηδηι (Ἰγοεοίαη] ἀρ ΡΟ] Αγεης, Εἶος ατεπὶ 
τειηροτε ριδῖεν Τατεηταπι ᾿ἀπεσίαμηΐῃ δέ 
ἹΝεαρο!ίη,, οπηηε8 ἰῃ Βαιθαίοβ τγαηΠῆςε πιο, 
το 5 οθαεπηίς : δ αἰία {πὸ {ποαποσαμπι,, αἱία 
1ὺῦ Βευτίογαπι ἀϊτίοηςε τεμετί, ααξ (ὐαιραν 
πούασλ, (ὐαπηραποβ ηπίοπὶ ποπγίπε .» πειὸ 
Δυτεηὶ δὲ Οπτλποϑ ἀΐςο. πδπὶ ἱρῇ! κ᾿ οπηαηί Δ" 
δ ίμης, δεά τοῖτς δηιθέταπι τγα  δητί, δ αιχος 
δος τεπτροτς ἔπε. δέ ποπηαϊἝα πρεγίοτίϑ ς- 
τατί5 ἀἰςεηΑ ππηΐ, ρταίοτείπι σαπὶ σ]οτία πὸ 
Πίζατα πενίας, ἴς Επισληίβ ααίάεπι χαί Τὰ 
ἴσιπι Πτ5. ἀτείη σιτης, ἀἰζέπηι εἰξ, ΟΠ ἀε- 
τὸ πηεα τοὐταιςαπΊ ρίασατμι τεπεητ,ίαρτα 1 Ἃς 
τεπτίητπιπι Ππαπιίποοϊπης, Αιἀςὸ δαζεπι ἔπη. 
᾿δίτα ἐρί! δ Βυπεῆ. δύ ϑαπιπίζεβ, ἐογαμῃ σεν 
Ἐοτίς ΔυΓΠοτε 5 εἰ τε πηξ, αὐ σογατῃ ἀομίοί 
[α αἰΠίπριοῖςε ἃς τετηγίηατς 4 ΠΠςΠΠπγηπη {{ν 

σΕΟΟΘΆΒ ΑΡΗ. 

κρὰ λιμίω, κρὰ πτοπαμός, οὗ γοὺρ ἣν ποιῶν ὅν 
νομα.ὥπισε δὲ μίκνί(Θ- ὃ μεοσίης αἦχων ἋΣ 
ο᾽ σικελίᾳ. σπάλιν σ᾽ ἀπῆραν οἱ ἱσ)ουθςγ- 
στόν πλίω ὀλίγων. μετὰ δὲ πηξοαῦπα, τὰ» 
λαός πολπτος, κοὼ ποταμὸς σάλα κοὶ πό» 
λις ἐοιάτη τῶν λόυκανίσϊων . μεπρὸν “σαὲρ 
φὶ ϑαλάήας, ἄπτοικος συδαριἣν, εἰς ἰὡ ἀὼ 
ἕλης σόοι ν΄, ὃ δὲ πᾶς Φὶ λδυκανίας στα 
ράπλους, χν. πλησίον δὲ ἡ τό 4)» ἄκοντ Ὁ 
ἡἁρῶον, τνὸς δὴν θσϊνοσέως Ἑτοίρων ἀφ᾽ οὗ ὃ 
χρησμὸς τοῖς ἱπαλιώτοιις ἐγ ύΕρ, λάϊουν ἀμ- 
φὶ δράκοντα, πολαῦ ποτε λαὸμ ὀλειϑοι, 
“πὶ γοὺ ταὐτὶω λαοὶ «ρατάύσαν του: οἵω» 
σὰ τίὼ ἱπαλίων ἰλλίωσι ἱπὸ λδυκανῶμ, ἢ» 
τύχασαν, σ᾽ αππατηθοντου Το᾽ χσμῷ, ἔκ» 
πὰ μϑὼ σὲ τί τυῤῥίιωικίω) σταραλίαν, τοῦ 
σὰ ὅδ) τὰ δ᾽ λόυκανῶυ χωρίαν ἃ φὶ σίδιτί. 

ρας οὐχ πἥοντο ϑαλαγες πρότόβον, ἀλλ᾿ οὗ 
Ὡλλίω συ" ἐπεκράνρωυ, οἱ τὸν ταραντῖνου 5 
χοντόϊ" κόλπον « τσοὶ σὲ τοὺς Ὡλλίωας ἐλ’ 
βξν, οὐσῖ᾽ ἧσαν πω λόυκανοὶ, χῶνδῦ δὲ κοὶξ 
εἰνῶτροι τδὺ τόπτους ςὐεμοντὸ. δν δὲ σαννι- 
πῶν αὐξκθςντων ἀδιπολὺ, κοὰ «ὧν χῶνας κοῖς 
«ἦν οἰνώτρους ἐκέαλοόντων. λδυκανοὺς σῖ 
εἰς τἰὼ μόρλίσϊα ταὐτίω ἀγικισαύτων. ἅμα 
σὲ κοὰ δὲν ελλ ων τίν ἑκατόβωδῳν σταρασ 
λίαν μέλοι “πορθμοῦ κατιχοντωμ; πολαὺ χιό 

νον Ἐπολέμοιυ οἵ τε Ἑλλίωσῖν κοὰ οἱ βαβθᾳ» 
θ6ι πρὸς ἀλλήλους. οἱ σὲ φὶ αἰκολίας τύραμ 
νοι, κοὶ μετατοῦτπο ἐκαρχασῦνιοι, ποῖα μὴν 
“πόδι Φὶ σικελίας πτολειοιςῦ ταν" πες ῥωμοΐ 
ους, 1 σὲ πόρὶ αὐφὶ φὶ ἰταλίας, ἅπαν» 
“ας ὖὺ ταῦτα κακῶς διεέθακων. μετὰ σὲ εἷῦ 
Ἑλλίωας, ὕφόρον μϑώ γε κοὰ Φὶ μεσογαίας 
“πολλίω ἀφμοίωπο, ἀν δ“ πρωϊκῶν αῤξώ» 
μϑνοιχρόνωμ.. κοὶι οἹὴ δὲ ποίρῦτου ἀὐξίωπτο, 
ὥςτε τίὼ μεγάλίω ἱλλάσῖϊᾳ ταὐτίω ἴλεγου 
κοὰ τίὼ σικελίαν, ναυὶ δὲ πλίω παρῤαντ θ᾽, 
κοὰ ῥαγίου. κρὰ νεαπύλεως» ἐκβεξαρδαρών, 
ὥπισυμξέβηκον ἅπαντα, κοὰ τὰ μὴν λδὺν 
κανοὺς κοὰ βρετίους κατίχειν,, τὰ σὲ καμ’ 
πανουςνκρὰ πούτους λόγῳ, Ὁ σὲ ἀληθὲς ῥῶ» 
μαίους " κοὰς γοαὺ αὐτοὶ δωμαῖοι νασιμς 
ὅμως οἵᾷ Τα μοδανντ τ δι νον ;χὰς 

γῆς πόρίοσνυ, κρὰ τὰ ναῦ ὄντα λέγειν αὐάγν, 
κα, κοὰ τῶν συαρξαύτων φνια, κρὰ μάλ, 
σα ὅταν οὐόδξᾳ ἡ, δὴν δὲ λόυκανῶυ οἱ αν ᾧν΄ 
σἤόμνοιφὶ τυῤῥίωικῆς ϑαλάῆαες ἄρίω τοι, | 
οἱ δὲ τὰν μεσόγαιαν ἐχοντόῦ", εἰσὶν οἰκοαῦσ, 
“τοῦ πὸ ταραντίνου κόλπον οὕτω οἵ᾽ ἀἰσὶ ἐς 
κακωμΆψοι τελέως αὐτοί τε κοὰ δ ρέτιοι καὶ, 
αὐτοὶ σαννίποι οἱ ͵ ούτωμ αῤχηγίται, ὥςτε 
κοὰ διωοίσαι χαλεπὸν τὰς (ατοικίας αὐδενςς 

αοτν 



ἘΓΙΑΒΙΒΕΙ͂Ν 

εὔπιου οἵ ὅτι οὐσὐ τι σύςαμα κοινὸν Τὴν εἴ 
νῶν ἑκάσου συμμϑύει» τά τε εἰνκ διάλεκτόβ 
Ἀ κοὶ ὁπλισμοῦκοὰ τῶν τΘ΄, κοὰ ἣν “τσ 

ραπλησιωψ ἐκλέλριστην » ἄλλως τε ἄσϑξοι 
“ταντάσεασιῃρ εἰσὶμ. αἱ καί Ἑκαστ κοὰ οὐ μὲσ 
ρει κατοικίας. δδοῦμαν δὲ κοινῶς ἃ τταρειλήν 
φαμὴν οὐσῖν, τταροὶ ὧδ σπτοιούμνοι ὧδ τίὼ 
μεσόγακαν οἰκοαῦτας» λόδυκανούς τὰ κοὶ ὧν 

“πῶσιχές αὐτοῖς σαυνίτας, ποεταλίᾳ μὴν 
ομδ μητρόπολις νομίζε τοι δὴ λδυκανώψν, (ἃ 
συυοικῶτοι μέλρι ναὖ ὑκανῶς, (τίσμᾳ σί᾽ ἐν; 
ςἰ Φιλοκτηου, φυγόντΘ’ τίὼω μελίξοιαν κα 
σάσασίν. ὀβυμνὴ σῇ ὄδιυ, ὥςτε κοὰ σαυνίποι 
“ποῖα φρουρίοις ἐπετέχισαν αὐτίω, Φιλο. 
κτήτου σί ὄὴ (ὦ ἡ σσαλακὰὶ ἰοίμισακ πόδι αὐ 
εὖὺ αὖὺ τόπους. ἀρλλόσϊωρ Ὁ’ σ᾽ οὐ τοῖς τοι’ 
οἱ νεῶν πόϊ Φελοκτήτον μναδϑεὶς, λέγειν τι- 
νας φησὶν ὡς εἰς τίὼ ἀροτωνιάτέυ ἀφικόμε 

νΘ', ἀρίμισαν ἄκραν οἰκῆσαε, κοὰ χῶνιν πὸ 
λιν σὶρ αὐφὶ, ἀφ᾽ ἧς οἱ ταύτη χῶνόυ" ἐκλή 
θυσανσταρ αὐτὸ σῖς τινσῦ" στελοντ οι εἰς σι, 
κελίαν πόβὲ ὄβηεμα μετὰ αἰγέφου τᾶν τρρωός, 

αἴγεταν τειχίσαε, κοὶ πουμθτρῃ δὲ κοὰ οὖσ 
δ) τίναε,φὶ μεύργαίας εἰσὶ, κοὰ καλασαβνα, 
κοὰ ἄλλαι μικραὶ κατοικίαε, μέχρι οὐγνουσί" 
ας πόλεως ἀξιολόγου . ταὐτίῳ οἵ οἵμαι κοὰ 
"τὰς ἐφεξῆς ἀϑὶ καμπανίας ἰόντι. σαννίσιν 
σίας ἕνας, τσαὶρ σὲ ἣν ϑουρίων κοὰ ἡ ταῦοια 
νὴ χώρα λεγομδιύᾳ ἴόλου παι. οἱ σὲ λόυκουνοὶ Ὁ 
εδὸγύΘ- ἐσὲ σαννίποιι, πτοσεισϊων:α τῶρ δὲ 
ποὰ ἣν συμμάχων ἀρατήσαντόυ πολέμῳ, 
κατέσχον τὰς πόλεις αὐτῶν. δ μϑὸ σαῦ ἐλ 
λον γρόνον » ἐσϊημοκρατοαῦ. οὐ δὲ ἴς πον 
λέμοις ἀρέτο βασιλεὺς» “πσὸ τῶν νεμομὲ- 
γὼν αῤχες, νωῦ σ᾽ εἰσὶ ῥωμαῖοι. πἰὼ σ᾽ ἑξῆς 
“παραλίαν βρίτιοι μέχρι τό! σικελικοῦ κα΄ 
πέχουσι πορθμοῦ, Ξιχόίων ν᾽ κοὰ τ ἀδὲ “οἷς 
χιλίοις. φησὶ σ᾽ αὐτίοχιΘ’ οὐ Ὅοο πϑρὶ τῆς 
ἐταλίας συγγράμματι . ταὐτίω ἱταλίαν 

ἀληθίισαι γ Κρὰ πόβὶ ταύτης συγγράφειν, 
-πρόποδομ οἷ᾽ οἰνωτγοίαν πτσιεγορδύεῶναι. 
ὅριου σ᾽ αὑτῆς ἀγρφαένει πεζὸς μλὺ Ὅρὶ" τυῤ᾽ 
ῥἰωικῷ πελάγει, “Ὁ αὐτὸ ὅστόρ κρὰ τῆς βρε, 
παΐας φάμθν.,, τὸν λᾶον ποταμὸν" πτῶὼς 
οἱὲ ρ᾽" σικελικῷ, Ὁ μετα.τόντισομ.. τίὼ δὲ 
παραντίνίμν ἡ συμεχὴς Ὅν, μετατποντίῳ ἐσ’ 
Ξὶν, ἐκὸς τῆς ἰπαλίας ὀνομάζει. ἰάπυγας 
καλώμ. σι σ᾽ αὐώπόρομ, οἰνωτηρούς τε κοὰ 
ἐπαλοὺς μόνους ἐφε καλᾷϑαξ, ποὺς οὐ ὸς 
"τόν ἰδμοῦ πτῶς δὴν σικελικὼν ἀεκλιμβύους 

“πορθμὸν . σι σὺ αὐὴῆὸς δἰῶὸμὸς Ἑκατὸν κοὰ 
Ἐξ «κδιοι, μεταξὺ σϊυοῖν κόλπτων,, πόὶ τε 
ἑππωνιάτου, ὃ αὐτίοχ Θ’ να πιτῖνον ἄρηκε; 

ΕΝ Ἐς; Σὰ 

 ποταπι ηυἀἐπὶ ζαυ εἴς, Πα πα} ρὲ π 
τίαπι Ππ σα! τ πι, {4 ἐπ (τς ςΟ πλιμη5 εχ ε 
ταυτί 0,Π θη ἰεγπιοηίς ργορτῇ τίτιι5, πὸ αἵ 
πιάτα, Ποη ἱπάιπηςπτοτῆ,ποη {{π||Π᾿ππππ ταν 
ταπι ζοηίπεταο,υτε οπιηίπο ἀείεςετᾶς, Δ. 
Ποσηιή{πρυϊοτῖ ΠαΒίταςα!α ρεπίταβ ἱσποῦίν 
Π᾿Δίαπε. πα ποτὸ ἄς ἢ{|5 ἀςςερίπιι5. "ίοτᾶ 
ζουλΠΠΕπΠ| (ἐγπλο πῶ ἔβοί ἐπι, ΠΕ 05 ηπή 
ἰητοτία ἱποο τ, Πος ἀρσίπηις, 1 υςᾶποο [(ἱ ἐὰν παρὰ 
Ἰίςετ, ὅζ ἤ8 ργορίπημποϑβ ϑαπηηίτος, Βοῖε! α αὶ 7 τ σοέμε 
ἄεπὶ Τνπςᾶποτῖϊ πλεῖγορο 5 ραταταν.» (ατία δα “ον Δὲ 
Βοςτεπηραϑ ἱποοϊαγασπι Πα 5. Ηδης ΡΠΠον αὐ ἰῇ, 
ἐξεῖεϑ ἐ Με ΠΡ οσα ρον (τ αττίο πεπὶ ργοιρο 6- νον βαδιία 
αἰ Ποαυίτ, ἐστεσ 5 πηππίπγεητί5 ὉΔΙΓ4., Δα οὖ γαιίοηο ον 
τι ϑαπιηΐτοβ εαπὶ ΄υζ οί σατο! 5 ἔχ ας 4 ταν 4κ{ ποάίιεγο 
τί ςοτγοϊογατίητ, (ίγο Ιοςὰ ἐρία ΡΠ ετο5 ἔάπτον τ 
δί πειταΐταπι ςοπά τας (τί πη Πλπν. ΔΙ ροΙ οὐ ον ἀνν: Ἷ ̓ 
τι5 σι άεπὶ ἢ ἐχροίτίοης παυίαπι, ΡΠ ο ἷο ῥεβ. 
ἴος πγεπτίοῃ Ὁ ἐπίεγεη 5. ΠΟη Πα] 5 αἰχίῃςε δίτ, 
αιὸά ΡμΠοίετες δα (οτοπίαιαιῦ αὐτῇ ρτο- 
(εξ 5.ρτοπιοητοσία (γί πγίαπὶ Πα ίτατί ἔοςε 
τίτ, δύ αρτα {Ππ4Φ ορρίηα ΟΠοηίπ,α ασαο ΟΠο 
π65 ἱποοῖς ἀΐ Δ ἐο πεγὸ αΐήδηι ἰη δίς] 
ἅτὴ λα Ετίςεπ τα Π|. ππὰ εὐπη Ττοίαπο ἄ σεν 
ἤο, Δερσείϊα πιοσηία ἔοοε δέ Ριπηεπτῦ ἰτεπι, 
ἵν εἰτίης ἱπτετγία εἰ (ὐα᾽ αίεγηα, δί ἐχίσι χυΐ 
ἄλλη 17 υἱςί υἱχρ. Ν᾽ ἐπυ ἃ αὐρεῖι ςεἸ ερεζ ἐχ- 
τλητ, Ηληςίδηὲ δύ τεϊηαας ογάίπε ἀείῃαε ἢ, 
τ45; συ λπηραηίᾷ ρετετεβ, ϑαπηηί45 εἴΤς ἂὺ 
Βίεγού. δαρεῦ Τ Πυτγίοβ δατεπι ὃ τεσίο ρϑτεῖ, 
αυδαὶ Τ τίη ποςᾶτ, Γ ποαπί σαί ξ 4 ϑαῖπ 
πίτί δ. σεπα5 ἀποιητ, σαί Πρ εγατίβ θ 6} Ῥ οί 
ἀοηίατίς, ὃί εογ (οςῇ5,εοτ ροτίτ (πε ΐσ 
ται, Ηἰ αὐτεπη σαπὶ]ο τεπιρογε ροροίατί {τὰ 
τ γε σεγέπιατ, Πστεπείθ 15 "6 }}15,γεσς τηλσί 
{γάτα ἱρί! ἀεΠ!σεβατιπαης σεηϑ τοῖα ᾿ἐ οπηὰν 
τη εἰξ, Ροίτᾷ ἀείπ4ε ππατίτίπταπι ρ᾽αρᾶ,Δ εὰὶ 
τίραιι υἱφ ϑίςυ!α Βυπτή ροίδίαάξε, 84 ἰραςίο 
τ 11} ἐεςεητογῖ εἴ σαίπηπασίητα. ὦ πείο σΠ 15 
1η ςσίςτίρτο δῦ ἐοὸ ἐς [τα] 4 πο] απλίπε, πᾶςστο 
οσΑτί (ΟἸ ταπη [τ }{8 αἰΐοτίς, ἀςέρ {10εἰ ςοίογίδε 
τε,χυᾷ ρηοί Οεποιιίᾷ ἀρ ἐΠππετε. Ἐ{π8 τοῖν 
τϊπῦ οἰξαττ, χαεπὶ ὁ Τγεγῆοπο συίαάζ τηατί 
Βεατίς τεττος ἀἰχίπηαϑ ἔναιππὶ Παπηεη, δία! ο 
αὐῖεπ Μίειαροητία, Τἀτεπείπαπι πογὸ, ἄϊτ 
ἹΜεϊαροπιίω ςοπῇπίς εἰξ, τουγατ οχίτα [τὰν 
Π4π|ποηιίηδτείπι ἐχρ σατ, ιᾷ ἰἀρῪ σίαπν ΟΣ 
καῖ. [τεπὶ δητίσαί5 (δ ἐποίγοϑ δ ἰταῖοβ (οἷος 
Δρρε ἕο 5 ἔς ἀἰςίς, φαΐ ἐπιγα ἐπ ππαπι δά 
ἐγεῖαπι αεύσττ ϑίσαϊαπι. ΕΓ  υτεῖῃ {Πππηὰ ἐσ 
Ρίς,14 εἴτ, ἐπείαα τεῖτὰ ρείασο {8 4.ςεηίυπη δζ 
(εχασίηταίητγα {{πτ|5 σεπηίηο 5, Π!ρροπίατεπι 
(ςἤτςες, ΄πεπὶ Δητίοςμας Ναρίτιλααι αἰκίτ, 
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315 ΦΤΆΑΒΟΝΙ ὃ 
ὃ Βον]! τίει αἰεεγσσν, Ναυ σατίοηΐ5 ἀιατε πὶ 
ἐρίϊιις απ ίτιις, δύ ρα οίσπι τεῖος σοπηργεῆοπ 
{ἀπν,ητεῖ δή ἱπτεγίογεπι ἐυτίρυιη, πὶ τη] σ 
{ΠῚ ππὶ [24.ε{. Ἡ συ αογὸ,παυίτ, [τα] ία;, δέ 
Οεποιτίῳ ποαλοη ἐχεεηαίταν, δα ΝΜ] εταροπτί 
πο5 δί διγεηίτ4ε5, αἱα εἰίςες μαπς τεσίοπετη 
ΟΠμοπαβ, σεπτοπ (δ εποιιίδην, δ ηαίάεγη 1η{| 
σηεπι μα ίταί!ε, δ, τευγαπὶ ποπιίηαίε (Ποηί, 
δια, Ἀτχαί Πές ποάο συράδηι [πιρ| ἰςἰοτε ας 
ποιιπείοτς αἰ ΠΠεειέτ 1 δ πσαπογῖ δοβεατςίο 
ταπιίαξία ἀϊπίηίοπε, Εἰ πετὸ Γυυσαπία ἰα- 
τεῦ Τ γυγῃεηῖ δίς!  Π{π5 ἱπτεγίδσεηβ, Πίπο 
αυίάεπι ἃ ϑγ[ατί τς Ενασπν, πο ἃ Μεῖαροη, 
το υἱφ ΔΤ Βυπίοσ:Δα ἐρίλῃγ μεγὸ ςοπτίπεητ, 
ἐ ϑαπιπίτίθιι τς ἃ ἃ {ἐπαλααν, αυί ἃ Τ Πυτήβ 
ἐη Οετ!ο5 ἐχεάϊτατ ρίορςε ἔναιπν, δια ία δὰ 
κοπη (αητ ρίας {ΠΠππλ] Ὁ Ο Ο. δαρτα μο5 Βτὰ 
κτἥ Ομειτποπείιη Πα ίτᾶι. τίη Ποςίδη ἐ αἰ ία 
ςοὐπρτεπεηάίταγ ΟΠ εγν ΠΟ πείμ 5» {ΠΠππλη Πα 
Βέεη5,υΐ ἃ δον! ατίο αὐ Εἰ ρροπίδτεην {{Π||π| 
ροιτίσίταν. Εἰ5 αατεπὶ δος ἃ Γι ςαπίβ ΠΟΠΛΕ 
ἐπαάϊίταπι εἰς. Βεαιίοβ ὁπίπι Ευπσαηΐ τε εἶ] ες, ἔα 
-σἰίπος ποςᾶτ Απίοα παπῷ Βειτῇ ἔσεαπο 
ταπι ραίζοτε5 ἔπεταπε, ἃ αιπθιι5 γα αϑΠισετᾶτ, 
Αἴ ἀεπίποτεπη 5. (ἢ ΠΠρεὐτδῖε υἱτᾶτη σχοφον 
'ταηε: συατεπηρείϊατε [)ίοη δὐπετγίαβ [΄σηγνς 
«ἥὐπι εχογοίτα ἀπέϊο, σε ίη σσπόξοβ ραν 
εὐγθαῖα εἴεςίι. ΕἸας αιίάεηι ταπὶ ἀς δ ποαηίϑ, 
αυᾶπι ἀε Βευτῆπ ἰη τί πετίαπι ἀἐ ἐξα ςοπίςτί- 
Ῥίπιιδ, Δ 1αο Δηέρείπια αὐ 5 Βευτίο ἐκεῖ 
Τεπιείλ,υλπηι Δυίοηῆ ςοπάϊογαπι Νοίς 
«Δύτεπὶ κετατί5 Ποιηΐπ 5. 1 ἐπιρίλπι ἐαπὶποςί 
ταῦτ, ΡΟ {05 ἐπὶ παραοταης Τ᾿ οδητίς εο- 
είτε 5 Δ εἴο!!, το 5 είεοοτε Βευτῆ. Βιατίοβ 4ἋῈ 
δίης δί Απηίραὶ ὃ ὰ οπγδηί ἐππάϊτα5 ἐχτίην 
χες ΡΙορΡΕ  επγείατι ας εἰ [ εἰ, ΟἹ εαἰ τί8 εἶτ 
ςαπίερτυπι, ΡΟ] έτος Ν ἰγίβίβ ἰοςίο ἀἰςατᾶ: ααξ 
Βαιθαζοσσπι αυσάς τοίαζυπη, σγαιο5 ἐχοί- 
ταίίς ἱταβ τασπητ, Δ ἃ ἐοξῷ ἐχίαίς ργοπειθίν 
{πι|, Πεγοεπ 1 ἐπιείᾳ ίπσταετε {6 Ὶ{ἀ]|ςᾶτ πεν 
τη 1 Οογαπίδας δαΐεην ΕρίΖερῃγτήθ ρία υτ 
Ὀεροτίείς, Βαςπγαιᾶ (αἰ υ] πεῖν ρα σε, ροίν 
υληι δα εππὶ ἀεἰςεπα Πετ, αἰξέογεπι ἐδ! {5ὲ 
Ρυσπαταῖῳ οὐ Πηϊτίπιοϑ αὐ ἐο τείθυτο δ οίο! 
ποτε, ςοεσίίδε. Πα αδ Ὑ ἐπγεία ροείαδπιτης 
ταίηίίε δίαης, ποη δυτεηι {ΠΠππ|| πα ἰη Ογ- 
Ῥίο εἰ Τ επιεία. ἵΝαιι υἱέος ατοάο αἰςοίτατ: 
Ουοά Δ6 7 ειηείλτη αυατίαδιι εἰν, ἃ ουίίο ἀίπα 
τυατα οςι5 οἰπεπαίτιτ ας ἰΐτε ἀείξςεγε Δπν 
τί5. Εἰοίς ρτοχίπηα Ἵ ετίπ εἰϊ, χσυαπὶ οα Δ πηί 
ἘΔ] τυτατί ροῆ!ϊε ἀείρεγαγετ, ίοο α συδιπ, σα 
«ζρείζατο ἰπ ἱρίαπι ςοηΐασεταττεγαηιν διατί, 
Ῥοῆς Βιιπίοχαπι πιείζοροίίβ εἰ (ὐοίςξητίας 

ΘῈ Ο 6Ὰ ΑΡ Υ. 

κοὶὰ Τό σκυλλητινοῦ, πόρίπλους σῇ ὅδε ἀα 
πολαμβανομθύες χώρας πῶς “ἐν πορόμομ, 
οὐ ὸς Ξοίσιοι δισίλιοι, μετὰ σὲ τοῦτα ἐπτεκα 
σείνετοιι φησὶ πούνομα κρὲι τὸ φὶ ἱταλίας, 
κοὰι Ὁ δὴν οἰνωτρῶν, μέχρι Θὲ μεταστοντικῆς 
κοὰ φὶ σειρίιυἱτισῖθ-. οἰκῆσαι γοῦ εὖὐ τό“ 
πους τούτους χῶνας,, οἰνωτοικομ ἐθν Θ΄ κῶν 
σακοσμούμϑνον, κοὰ τω γίιῦ ὀνομάσαε χωσ᾽ 

νέϊω. οὗτΘ- μὴν οαὺ ἁπλουςόβως εἴρηκε κοὶς 
αὐχαϊκῶς, οὐσ' οὐ διορίσας -πϑρὶ πῶν Ἀδὺ» 
κανῶν κοὰ τῶν βρετίωψ . ἐσε σ᾽ ἡ μὴν λδὺ“ 
κανία μεταξὺ φὶ τε παραλίας φὶ τυῤῥίωι» 
κας κορὰ φὶ σικελικῆς, 
ριαϊ- μέλοι λάου, Φὶ σῇ ἀῷὸ πόδ μεταστον. 
σίου μέχρι ϑουρίων. κωτὰ σὲ πίὺ ἥπτερον ἀτὼ 
σαυνυτῶν μέχρι πεόὶ ἰδδ μοῦ πόδ! ἀγὸ ϑουρίωψ εἰς 
ἀμποίλλους, σελασίου λάον. σόοι σ᾽ εἰσὶ πὶ 
ἰδμοῦ, τ, αὶρ δὲ πούτωμ, βρέπιοιχεῤῥά,. 
νῆσον οἰκοιαῦπόῦ", ἦν ταύτη οἵ ἄλλιμ πόδιει» ὦ 
λησῆχε χεῤῥόνησος ἡ ἂν ἰδῶμον Ἐχουσα πὸρ 
ἀγ σκυλλητίον ἀϑὲ πον ἱππωνιάτίω κολ-τἢὺ 
“που. ὠνόμαςι σὲ ἡ ἐθν Θ’ «αν λδυκανῶμο 
βρετίους γα καλοῦσι οὖ ἀφοάτας, ἐπέσαν 
σαν σ᾽ ὡς φασὶ ποιμαίνοντ δῖ" αὐτοῖς πρό- 
πόρον, Ε0᾽ τχυὸ αὐΐσεως ἐλφυθόλιέσαν ταῖν, 
ἰμὠίκα ἐπεοράτδυσε δέωμ δεονυσίῳ,, κοὰ ἐπ 
παβαξ᾽ν ἅπαντας τεὸς ἅπαντας, τὰ καίόν» 
λου μὲν σἹὴ τοιῦ τὰ πτόρὶ λόνπων ὧν κοὶ βρᾳῦ 
σίων λέγομϑυ, ἀὶ γοὺ λάον πρώτη πόλις ἐδ 

τὶ Φφὶ βῥετίας τεμίσῃ, τέμψαν σὶ οἱ ναῦ κῶς 
λοῦσιψ, αὐσόνων ἀτίσμα. ὕφόβδου σὲ κρὰ απ 

λῶν δὲν μετὰ ϑόαντυ- οὖς ὀξίβαλον βρίσιτ 
οι. βρετίους σὲ ἐπέτοναν αὐνίξας τε κοὶς 

ῥωμαῖοι. ἐσι δὲ πλησίον φὶ τεμέσης ἡρῶομ, 
ἀγριελαίοι ςσιωηρεφὲς. πολίτου δὴν ὀσίυσσ ἢ 

σξὼς ἑταίρων, ὃν δϑλοφονπέφντο ασο τῶν 
βαρέαρων, γϑυξῶαι βαρυμίωιν. ὥςτε εἷα 
πόδιοίκους σϊασμολογένψ αὐ Ὅο᾽ κατά τι λό- 
γιου, κοὰ σταροιμίαν εἰναι πῶς αὐτόσ, μὴ σΐ 
εἰς τὸν ἥρωα πὸ οὐ τεμὶση λεγόντων ἀϑικῶν. 
πε αὐποῖς. λοκρῶν δὲ πῶν ἀϑιζεφυοίων 2 
λόνπων τίὼ πόλιν. ἄθυμον μυθόδύουσι δ 

ποὐκτίω κατα βαύτα ἐτσ᾿ αὐπὸν., ἔραπῆρ. 
σαι πὴ μάχπ . πρὰ βιοίσα οι “ταραλύσας 
“τό σϊασμοῦ τοὺς ἀδιχωρίους ., ταύτψης τς 

σῆς τεμέσης φασὶ μεμνῆδηοι “ἣρ στοιεπτέιὼν 

οὐ φι οὐ ἀύπρῳ τπαμαυσσοῦ. λέγωτοιι γοὺ ἂμ 
φοτόδως Φ ὅν τεμέσίιυ μετάχαλπομ » ποὺ 
σϊείκνυ τοι χαλκουργέία πλησίον» ἀνα κο 
λέλειπται. ταύτης σὲ σιωιεχὴς πόβινοὶν [μὰ 
αἰνίβας καθᾶλον, οὐ δαυάμην - φυλάτ- 
σειν, ὅτε σὰ εἰς αὐ τίὼ καταφδύγει τίῳ βρὲ 
σίαν, ὦπα ωνσαᾳνπίᾳ μαπρόττολις βρετέωψο 

, δ κρὰν 

φὰ μδὼ ἀὴ πο! σιλά- 
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μεικρὸμ οἵ στο ταύτης παν δυσία, φρούοκου 
δῥνμνόμν περὶ ὡ ἀλέξανσ)ο(» ὃ μολοῆος δὲε 
φθαρβ».δξκστώτασε δὲ κοὰ ὥδξρν ὃ κὐ σϊωσϊώ- 
ψεχρησμὸς, φυλά ἤεῶσε ἀκλόύων που ἀχὶ“ 

φοντι κοὰ τὼ τοανσυσίαν. σϊεμινυμλϑων γα 
οὐ τῇ ϑεσπρωτίᾳ ὁμωνύμωμ τούτοις οὐτιχῶ- 

ϑαἀατίορεψε τον βίον. τοικορυφορ σί᾽ ὄδη 
πὸ φρούριου͵ οὶ τταραῤῥε! ποταμὸς ἀχόδωμ. 
“πῶσηππίτησε δὲ κρὰ ἀλλο λόγιομετοκνσῦσιίς 
τοικολωνενπολαῦ ποτε λαὸν ὀλέσεις. ᾿σὶ ξε 
γαῦ πολεμίων φθοραὺ οὐκ οἰκείων σίκλο οἷ, 
φασὶ δὲ κορὰ βασίλειον πούς γηνεϑοι ἣν οἱ, 
γωτοικὼν βασιλέων τίἰὼ τοωνόῦσιαν. μετὰ 
σὲ τ ἀωνσφυτίαν ἱττπώνιομ λοκρῶν ἀπίσμα. 
βρετίους δὲ ἀατέχοντας ἐφειλον»» ῥωμαῖοι, 
κρὰ μετωνόμασαν οὐϊδῶναν ξαλφντίων, σἤᾳ 
σὲ τὸ δὐλέιμωνα ἄνας τὰ πόδικείμῆψα χωρίᾳ 

κοὰ αὐθαρα, τὼ κορί ἐκ σικελίας τοεπιςόῦ 
κιαφῖ ἀφμκνξδ)αι δ όῦρο αὐθολογησου(αψ. ἐκ 
σὲ τούγου ταῖς γωυαεξίῳ οὐ ἐθει γεγονγύαε, 
αὐθολογέῖν τε κρὰ Ξεφαναπλοκειμ, ὥςτε πιχῖς 
ἑορταῖς αἐσλρὸμ εἰναι Ξεφαύας ὠνποῦσ Φορέῖρ. 
ἔχει σῖ ἐπίνειον ὃ ατεσκόύασε πτοῖε ἀγαῇο 
φιλῆς ὁ τύραννος ἣν σικελιω δὴν ξρατπί(ᾷς Φὶ 

στόλεως. γὐτόσθῳν σῦ ἀϑὲ δ ν ἁρακλίους λιμὲ 
γ 

γα πλόυσασιψ. αῤχη τό ἁθδιςρέφειν τὰ ἄκρα 
Φλ ταλίας, τὰ πρὸς Ὅρ᾽ σπορῇμῷῳ πρὸς τἰὼ 

ξασόραν. ον δὲ Τρ παράπλῳ »ούτῳ μὲσῖαν 
μα πόλις λοκρῶν τὴν αὐδὴν ὁμώνυμθ- ἀρίμᾳ 

μεγάλψ,πλεσίομ ἔχουν ἐπίνειον ἀαλούμε» 
ψον ἐμπτύριον. ἐγγὺς δὲ κοὰ μέτοίυρθ στοτά 
μὸς,κοὶ, ὕφορμ) ὁμώνυμος. ττρύκειντοιὴ Φὶ 
ἀϊόν Θ΄ ταύτης αἱ δῇ λιπιαρίωυ νῆζοι, δ εχον 
σαε τόϊ πιορθμοῦ στδίους σἤχποσίος. οἵ σ᾽ αλό 
λου φασὶ μοῦ κοὶς ἂν πποιατίιν μεμνηῶται κα 

πὰ τίν ὀσϊυοσείαν. εἰσὶ σ᾽ πῆ πὲν αῤιθμὸρ 
οὐ ἀγ» Ψὶ πᾶσι, κοὰ τοῖς ἐκ Φὶ σικελίας » κοὰ 
τοῖο εκ Φὶ ἀπείρου ποῖς [5] μἐσίαμαν ἀφορῶ 

᾿ σι πόδι ὧν ὀῥοῦμϑν, ὅταν πόδι φὶ σικελίας λὲ 
μϑὰἀὸ “τὸ μεταύρου ποταμοῦ, μέτου 

φΘ΄ το Θοἰκοϊίχετῇ σῦ οὐ τόνθον, Ὁ σκύλ 
φακὸν πέτρα χεῤῥονησι ὑζα ὑψηλή, τὸν ἰὼν 
μὸν ἀμφισίυμον (Εἰ ταπεινὸν ἐχονίῳ, ὃν αὐς 
ξίλαΘ- ὃ τύραυν Θ- δῇ" ῥαγίνων Ἐπετέχισε 
“οῖς τυῤῥίω οἷς ἀατασκόυάσας ναύςκθμου, 
κοὰ ἀφειλξρ «ὧν λεσὰς ἂν σα τόν πορθμοῦ 
σιάπλοων. πλησίον γαρ ὕξι κοὰ ἡ ἔχγνυς, δεῖ. 
χοί τ μεσϊώμης σχδῆος τσρντακοσισς νὸ δ) 
αποσίες, ἡ πελσυταῖα ποιδίς τὰ ἄκρα «γνὰ 
ἢ πορθμδ, πρὸς Ἄ ἐκτ σικελίας ἄκραν τί 

«σελωρίσϊα «ἐσι σ᾽ αὕτη μία Ὁ βιῶν δῇ πεθισ 
σῶυ βίγωνον Ἄ νδῶν. νδύᾳ 5 ἀϑὲ ϑόρινὰς αὐκ 
Ὅλὰς, ἀᾳϑώτερ νὴ ἃ ἔγνυς πρὸς  ξασόβαν, 

5. ἘΠῊ Ἐ ῊῪ “. ζΖιῦ 
ϑάρτα {Π|4πΔραυ !α αι Ραμ ἄοῇα οἴ αἱ διτην 
ΡΙΟΡαρπασαϊαπι, αρὲ ΜοΪοΟταπι γοχ Α]ε, 
ΧαηαεΥ ττποίάατα5 εἰς, οάοηαο ἀεςορτι5 
οτασιίο, Δομεγοηζοπι δίψας Ραπάο [πη ςὰ» 
πεγείαθεητε, σαπὶ Ππλ{Π|5 ἀρ εἰ]Δτίοηίς ἰοςα 
ίη Ἱείρτοτίο πιοπιεηταυγαστο, Τ τίπτειτοχ 
Δατοιη ἱρίαπι εἰϊ ργορισπαςιήαπι,ςαί Δ εἰ ε- 
ΤΟ ΔηΠΊηΐ5 ργστεγῆίτ, ΑΙ ἐπίαρετς ἔγαι 44. 
τπ|τ οὐ σα [11Π|, 
Ραπάοία ρεγάεβ ροραΐαπι χπληάοαςςε τίς 

ὉΕΙΤΕΧ, 
(τς ἀϊτ οπίπι Ποία ΠΟ (ἀοτιιπν εἰα ἐπ 
οἰξεητατί. (δ εποιτίογιτι αυο Ὁ τεριπ γερίαπε 
{|Πς Ραπα οἤΠαπι,πιοπιοτίος ργοαιτ ες οί 
(οίεπείαπι Ηἱρροπίμπηι εἰϊ,1 Οςτοτναπὶ σα], 
εἰ, σαοα Βευτής οὈτίπεητίθυ5 ετίρυεις ο- 
πλληἱ: δ πγυτςατο ἀείπάε ποςαῦι]ο, Ψ Ὁ ΟΠ πὶ 
Μ αἰεπείᾷ ἀρρειλιεγε. Δα Πα ς ποτὸ όσα τὸ 
{εγρίπαπι ἐ διο]α δά πεηταῆε]εσεπάος δα ἤο 
τε5,ςγείαετς πετεγεβ, ]ποηΐαπι Πογεητί(οἰπις 
τερίοπίβ ἀτποσζη πιὰ ργατὰ εἰς σοπίξατ. ΕἸπς 
τηλίγοηΐβ υ{{5 ἱπυαἱ τ, υὐ ΓΟ] εἸἶ ἐς εχ οιίσ 
θὰ ςοτοπδ85 τεχαηΐ, ςυπ| ρεΥ ἀΐο5 [εἰπο5 ἐπι. 
Ρῖὰ σείζατε (ετῖα, αἰτίο {ΠΠ15 ἀεταν. Γ]Αθ εἴ ε πὶν 
Ῥοτγίαπι, Πυ0 ἃ ΟἹ ἐπι ἃ σϑτῇο ες δέοι τα τγγὰπ 
Πα5, 68 Ροτίτι5 αστρς τπ|πίταίς, [πε ευπὶ δά 
Ἡετου 5 ρουταπι παιίσες, ἐχτγεπγα [τα] το εἶτ 
«υηΠοέξίς., αυα δά ἔγεταπη Δ οεητία; [ἢ οςζαν 
απι ἐρεξίδητ,[η αυο πδυίρδείοηΐϑ ται 10 
τγόσαπη οἰ 5 ΝΜ] ἀπ) οἰὲ, ἵΝες Ιοη σὲ εἴθ 
ἄεαι ποηγίπί5 ἔθ ἢ 5 πιάση, στη ἐπιροτίο ΠΟ 
ΠῚ. ργορεῷ ἤυμίι8 εἰὲ Μ ετδεινιιβ. δ εἰαί» 
ἀεπὶ ποαλίηι5 [ξατίο. ἄ ητε Πτὰς πος ΓΕ ραγεπ- 
ἤυπι ἰαςεης ἱη(υἹα ]οπσέ αν Ευτίρο Π6.(ς, 
Ουίάατι Ἀ ἐο] 45 ποοδηταῦ ἄσεο]ο; εὐἱτ5 ἐπ 
Οαγίξροεια πιεπηίηίτ, στ δᾶτπαπιετο ἱερτξ; 
εὐπεϊοτῦ ργοίρεόε ραιεηίςς, Πὰς ἃ δίς, 
ἤϊε ἃ ςοητίποις ρύορε Μεάδπιγαπι αἱρεέϊεοητ, 
ἐς φυίθιυ5 ταης ἀΠΠεγεπιας, απὶ ὅθε δίς] ον 
τηοηεπ Πα ΡΕδίπηα5. ΡοΥὲ Πιυπιίιπη ΓΜ] ται, 
ἹΜεϊαυτυϑ αἰτεῖ οςςατγτίτ. [π4ε δου}  απι ἐχεί 
ΡΠ πλείαχυσι, σαο α πη! επν ἃ τεσσο τεῖ 
Ιυατεαὶ, Δ Παεπτίθ 5 ὑπάτ5 παρ εαι, ἐπα Ομ εις 
τΠοη εἰ [αςίξπλ, απ κα Πεσίπουαπν τγγᾶπι5 
Ἀμαχίῖδιι5 κά ςατο πλιηί τ πππτο » αὐ Τ ας 
(ςἰ5 παιταῖς {χυεγεταν, δό ρτα ἀοηέδιι5 παι 
σαπαϊί ρετεὐτίρα Δευϊτατεπη ἱπτεγοίρετει. Εἰ 
Πίτίπηα επίπι εηγ5 εἰξ, ἃ ΜΙ εάαπια δαήδος 
δτ, αἰ λπ5,εὰ υἱτίπγα5 ςοπῆςίτ οὐ, δίησα 
{{|25 ἐγετί, δὰ ργοπιίμ ἐπ8 δίς ἴοε ρυοιποπίοσ 
τίαπι ΡεΪογαπι, Ηἶος ἐτείδυ8 πυπὶ οἶδ, το 
τίδησιήατη εἰπείπης ἐπίαϊ απ» συοα ἐπ ςἢ 
υὸ5 περίς οὐτα5., σας σηγϑ5 τὰ οςςδίτπν, 

Χ 4 ἕυπῇ 



ταῦ ΦΥΒΑ͂ΒΌΟΚΠΙ 
εὐπττηυτυξίηίον [ς [λςίαπι πΠεχίοης, Δ᾽ ΓΟ εν, 
ἡγάειυφ ἐπ ΡοΠαοπίατεςείαπι, ει βερίπᾷ 
ςοΙ πιο 8 αὐ Ευτίρῦ, απ σαί ργοαεηίτ πιο 
τις δα {1414 (οχ θὲ πιπίπηα5 τγαίεόϊ5 ραν 
ἴο πιαίου εἴ ΑΔ ἐρία πεγὸ σο] πε! α δα Εἐ Βε- 
σίσιῃ Τα ία ςεητ σπ ρτο ει ἐπ ἐχτετί 
τ.5 δ οὐίζιαῖε ρείασιβ, σποά δίς! ἀρρε]1ὰ. 
τατ, Δτίου ἐχτεη ἀατιπ εἰπίρι5.Οφξτεγπι ΟΠ αἱ 
εἰἀεηίς5 ςΟάτάεις ἐπεσία, Παυίάεπισιιπ εχ 
οτδζι]ο Δ Ρρο!Ππί, ργορτεν {ἐεγΠίτατετη ἀεςιι- 
ατατίπι οὗἷατί [αἰ ι, ροΠτεηγὸ ἐ ΕἸ ρἢ5 εὖ 
εοἱ οπίᾷ ἀεάυχίηε τα πηι, δ 2115 (εουπ αἵ 
(πλρτίβ ὁ ἀοπτο. Ψεδυτεπι του εἰς Απτίοσ 
εἢι55Ζαπεῖαί (μαϊ οἰ ζίς5 δα ἔς δοςευπεῖς, 
δ Πεσεηάα ςοἱοηίο ρεπείρεπι Διπείμηηοα 
ςοηἰείςιεγας ίη οαΐπ15 ςφο]οηίξ ρατίς, δ ΜΙεΠε 
πίοναπι ἐ ΡεΪοροπηείο ἐχυΐες πεγᾶτ, σαί ρεῦ 
ἑεάδίίοηξαρ ἤ5 χαί ἄλγε ροσπαβ γεσυίαρᾶτ, εχ 
ΡυΠ εγᾶτ {45 επίηι ἃ Γ᾿ ἀςς ἀεπιοπῆς,Δ4 (ὰ 
εἰεη 44 λεία, αἰγοίηεϑ ρεῦ αἱπὶ σουγαρεγας δα 
Τ ἱπιπ85:}8. δυχί!ο {πθεῦτες, οςοἰεταηῖ. χα 
[ε5(σίταν αἡ ΜΑςο {Ὁ (εἰς τεςίρίζιε5,44 ΑρροΙ, 
{{πεπὶ σαετίπγοηίᾷ ἰαξιτοβ . ἰεραῖοβ πιίτεῦτ, 
εἰ ΠΛ ίΔηβ,{( εἰι15 σεπετίβ τηειςεαζ αεσυδλῃ 
τιισ, ρτῸ 41|14ἴο ἀῆ5 ἐρί{ς5 (α{4{ο,πρίπάετοσί 
τζτε5,ηπο΄ παπὶ ραζϊο ἐχ ἐοτῦ αὐπα [Δ] ατετη 
εὔρατατεηις τ Ρα5 τείροαίς ΡΟ], υταπὰ 
εὐπὶ ΟΠμαἰς( ἐπ. ἀ Βεσία ςΟπηίρτατεητ, ες 
'ησυείοτοτί στατίαβ Πα εύεητ, ΠΟ ρει αυππηπᾶ 
ρεγής, (εὰ ςσίεγιατοϑ εἰπε ἐπίπι απὰ «ὦ 
ρβιία ἀε] ετῦ τί, χα πο Ιοηρο ροξίῃ ϑραΐν 
τίατατ! ςαρτίαἱτατεπιτγαμεπάα ἴοτεῖ, ΠΠ|Π αὔτρα 
τυετγτ, Οποςίτοα πὶ Βεσίποτῖ ρυίηοίρε5 τῷ 
ὦ Απαχίΐαί τεπηροτανίςπιροῖ  ΓΜεεπίοτιιηι 
Πίγρεςοηίίτατί ἔπεγε Ν εγὰπι Απείοςμα5 10, 
εὐπὶ ῃὔσπίπετίαπη Ὁ 8ί υ]5 δηταίτις [Πἃ 
δίκαι, Ππιι] ὃ Μογραητής ἐς τγααίξ: χυί 
ἀείπάε αν εποιτἤϑ εἰεζί,ίη δίς ἃ τγαίεςεν 
τειϑυπισαί Μιογσαπτιίᾶ αἱ [τε ποπΊεη ἄπ. 
χίῆτε (οείθας [πρεπϑ πειὸ οἸέπι Ἰὲ Πεσίης εἰαίν 
τατί5ροιξιία {πίτ, αἰ 45 φυαπααιειίαπιηοαίξεῖ 
[{5 πγυηίτα, ΡΡυρσηδοιπ δἰδίαπς ἱπιπιίπϑ ἢν 
δεπς ἰηίαϊς, δύ ρτεί(ςί5 αηηΐ5, δ ξταῖε ποία, τ 
(οἹ είταητε ϑεχί ΒΟρείο δία!ία ἀεἰςίυίε ἃ Βἐ ο- 
τδηΐβ. (κιεγύπι ςαία σασάαμῃ  Πεσίο πο- 
τε πα ϊταπι εἰς. σαί πυς δ σεηί ἐεσίοηί, 
Δείςῃγίο είξε, ηἰπιίτιμπι δίς Π πὶ αἱ σοπτίν 
πεητει εγγαπιοίαβ διΠΠ|{8πῸ {|| δ {Π|πὃ 
410 πιεπιοιία ργοάίεγαης, Ἐχ πο ἀ τὶ ῥα» 
γίῶκε, ἰ4 εἴ ἃ ἰτλησεπήο, ποιηεη αἰϊεσιττιπ,. 
Ἐχῆπὐυκξ ηὰς εἴγοα Α εἰΠᾷ εἴ 4[{25 δίς Πς ραν 
τε5 δύ Ἰραγδηι, δί σἰγουπιίαςεηίες ἐπί ]α5 ας 
εἰἀετῦι, σίςξυτα Δξία, ἃ ἐε Ρίςμεςι5, 

ΔΈ ΟΕ ΒΞ ΆᾺΔΡΉ, 
αὐπαποςροφίω τινὰ ἀπ᾽ ἀλλύλων “ποιουμὲ 
νων αὐδὴν, ἀτῷ δὲ ἔγνυ’ μέχρι τὸ σπιυσεισίω- 
νίου Φὶ ῥαγίνων «"λίσὺυς ττδιτορθμοῦ, διήκει 
φονωστὸς δίου ἐξακτέδι):. μικρῷ σὲ πλέον» 
ἐλάχισυψ οχπόῤαμα. ἀν δὲ «κλίδος ἑκατὸν 
εἰς ῥαγιου, σῆμ τό πορθμοῦ πλατιυομΆνου, 
“πῶϊοῦσι πτῶς τί ἔξω; κοὰ πες ἕω ϑάλατ’ 
“αν τίὼ πόϊ σικελικοῦ πελάγους καλουμὲ- 
νου. ἰτίσμα σ᾽ ὅλη Ὁ ῥάγιον χαλκισίξωμ; ὃς 
κατὰ χρησμὸμ σεκατόυθούτας Τρ ἀπόλλω» 
νι σῖ! ἀφορίαν » ὕςόδον ἐκ δελφῶν ἀπφρικῆσαε 
σϊσύρο φασὶ, σταραλαξόντας κοὰ ἄλλους ἣν 
οἴκοθῳν. ὡς σ᾽ αὐπίοχος φκσὶ, ζαγκλαῖοι μὲς 
πεπίμψαντο εἷὺ χχλπισίξας, Εἴ οἰκιςίι αὐ. 
σέμνηφου συυΐεησαν ἑκείνωγιῆσαν δὲ φὶ ἄγε 
κίας κοὰ οἱ μεοσἰυϑίων φυγάσες δὲν ὐ πσελον 
στουνάσωκταστσιχδοντες σὺ δν μὴ βου 
λομῆων δϑεῦαε δέκας» ᾿σσὲρ Φὶ φθορᾶς τῶν 
σταχρθῳύων Φὰ οὐ λίμναες γγυομβύας τοῖς λα 
κεσϊαεμονίοις, ἃς κοὰ αὐσποὶ ξξέσωνπο, τσεμ 
φθείστις ἀϑὲ τί ἱδρουργίαν, κοὰ εἦὺ ἁδνξον» 
βοωῦτας ἀπέκτειναν, σταραχωρήσαν τόϊ 
οαὖ εἰς μεκισου οἱ φυγασί δι", πσὲμττουσιῳ εἰς 
ϑεοῦ, μεμφομβνοι τὴν ἀστόλλωνα κοὶς πίὼ αβ- 
σεμιυ, εἰ ποιοῦτοι τυγχούίνοιφν. οί" ὧν ἐπιμώ 
ρσαὺ ἀὐποῖς, κοὰ το κυβανόμϑνοι πῶς αὖ σῶσ 

θέον ἀπλωλότόσι;, ὃ σἦ ἀπολλων Ἰκέλδυσε 
Ξἐλλεῶαι μετὰ χαλκισίξων εἰς Ὁ ῥήγιομ, κοὶς 
σῇ ἀσελφῇ αὐτό χάριμ ἔχειν" οὐ γα ἀφλων 
λφύχι αὐτῶν, ἀλκὶ σεσῶϑοι, μέλλοντος γο 
σἱκαὶ μὰ συυκφανιδϑησεδ)αι σὴ γτταπηοί δε. ὧσ 
λωσομδούῃι μικρὸν ὕς δον σὺ «σαρτιχτῶν, 
οἵ σῖ᾽ τσαήκουσαν, διοπόβ οἱ δὴν ῥαγίνων ἧγε 
μόνδῃ" μέχρι αὐχξίλα τόν μεοσίμωίων γλύους 
ἀεὶ καθίςαντο, αὐσίοχ Ὁ’ δὲ πυταλαεὸν ἅ- 
σαντος τὸν τόστομ ὥξον,, οἰκῆσαι σικελοὺς 
φασὶ «κοὰ μόργατας διαβαε εἰς πτἰὼ σικελί» 

αν ὕςόδον. ἐκθληθονχας στὴ οἰνωτοιὲ- 
ὠν.φασὶὲ σῖξ πινδῖ' κοὰ “Ὁ μοργαύτιου οὐαὶ» 
θῳν τἰὼ πῶσηγορίαν ἀφ ΣΝ μοργάτωμξχειψν 
ἔχυσε δὲ μὲγιφον ἡ ἣν ῥυγίνων πόλις, κοὰ πε 
οιοιπκίος οι συχνας, ἀϑιτοχισμαᾷ τὰ τωῆρ» 

ξὼν ἀὰ τῇ νήσῳ, κοὰ στάλα, κοὰ νεωςὶ» ὑφ᾽ 
ἡμῶν, ἰὠἑίκα σέξτι’ πομπήν’ ἀπέςησε, 
τἰὼ σικελίαν. ὠνομαῶ δὲ ῥήγιομ, θ᾽ ὡς φα! 
σὶν οἀσινλθ΄, αἤκ τὸ συμξαὺ πτάθος τῇ χώρᾳ 
χαύτη' ἀοῤῥαγίιῶαε γαὺ ἀ δὲ ἀπέρου πἰὼ 
σικελίων στὸ σεισμῶν. ἄλλοι τε ἀἀκῶνΘη, 
ἔζρηκον, ἐφ᾽ οὗ σὰ ῥήγιον ἰμκπλήσκετοι, τὰκ 
μαίροντοίι σ᾽ ἀγρ δὴν στϑρὶ τί αἴτνίω συμ» 
σηωμάτωμ» κρὰ ἥν κατ᾿ ἄλλα μόρα φὶ σικεσ, 
'"λίκωκροὰ ἣν κατὰ λιστάραν, ΕἾ πὰς στόρὲ αὐν 
σἰὼ νήθυς. ἔτι σὲ δ᾽ ἔκ τὰ τὰς πιβυκούσας, 

; 



ἶ ΓΤ ΙΡΒΕΒ 

ποὰ τί πῶ σεχὴ σπδραΐαν ἅττασαν, δκ ἄπει 
ὡς κοὰ σσάρχειν Εἰ ὧξρ συμβίας. ναῦ μὴν 
οαἷ αὐεωγμψων πού τῶν δὴν σομάτωμ σῖ! ὧμ 
σοπῦρ αὐαφυσᾶται, Εἰ μύσ)οι κοὰ ὑσίατα 
ἐκπίση,ασανιόυ πὶ σέιε ὦτα φασὶ τἰὼ πόβὲ 
τὸν πορόμον γί «τότε ἢ ποὺ δν ἐμπεφραγ’ 
μων δὴν εἰς τὸ ἀϑιφωνειαν στόρων, “ϑυὺ γῆς 
β σμιχόμϑνον πὸ πῦρ ποὶ ἢ πνσύμα, σεισμοὺς 
ἀπειργάζξρ σφοά)οὺς. μοχλόυόμνοι σ᾽ οἱ 
σόποι πὼς ἢ βίαν δὴν αὐέμων ᾿τῳῆρξαν πο 

πεικρὰ αὐαῤῥαγλύτοῖν ἐσίεξανη» τἰὼ ἑκῶτέ, 
ρωθρν ϑάλαἤαν, κοὰ ταὐτίω, κοὶ τἀὼ μετὰ 
ξὺ ὯΝ ἄλλωυ νήσων δὴν ταύτη. κοὰ γῷ ἡ πὸ 
χύτα, κρὰ αἱ σπθήκουσαι, ἀχαπάσματα φὶ 

ἠπείρου͵ κοὰ αἱ καπρέαε, (' ἡ λόυκωσις, κοὰ 
σειρίμυσυ, κοὰι αἱ οἰνωτηοίσὲς. αὖ δὲ κοὰ εν τό 

ποελάγους αὐἑσίυσαν, και ϑιάσπόβ νὸ νωῦ πολ 
β λαχου συμβαίνει. τὰς μδν γοῦ πελαγίας κ 
βυθοῦ μᾶλλον αὐφνεχθίυ αι πιθανὸν, τὰς σὲ 
“πθκεμλύας δ ἀκρωτποίωμ κοὰ στορθμῷ δὲ 
ψρημῆνας, γύτόύθον ἀπεῤῥωγηύαι δυκάν σὺ 
λογώτατυ, πλίω τε σχ ταὐτίω τίν αἰπί 

αν πουνομα σὴ πόλει γίγονγν,εἶτα σΐᾳ ἢ δὶ 

φαύφαν “ πιόλεως, ὡς αὖ ασιλῴου τῇ λατίνᾳ 
φωνῇ περ σιγορδὺσ ον ἣν σανυ δὴν σα Ὁ ἦν 

αῤχηγέτας αὐ δὴν κοινωνῆσαι ῥωμαίοις Φὶ πὸ 

λιτείας, Εἰ ἁθιπολὺ γοη( ὧται τῇ λατίνῃ σα 
λέκτῳ,γπέρεσε σκοπεῖν δττοτόβως ἔχει τάλη 
θὲς. ἀὐιφανῆ σ᾽ «αὖ πόλιν οὐσων, (ἢ πολλεὶς 
υδὺ πόλες οἰκήσασαν, πολλοὺς σ᾽ ὠνοῆοχς 
σταρεχομβίω ἀξίους λόγου; εὖσ μϑ ὩΣ] πο- 
λιπικίω αῥετίω;, εὖὸ δὲ ἡ] πικισϊείαν, κωταὰ 
σκώναι διονυσιου»οὐτιασάμανομ, ὅσι αἰὐτπ(α 

υϑύῳ κορίω γεὼς γάμον τὼ τό σϊεμίου ϑυ- 
γατύδα͵ πῶντειναν ὃ σ᾽ ός αὐτό μόν)’ “: 

᾿ πόϊί γίσματ-: αὐαλαξὼν, φοιβίαν ἑκώλε, 
σῷ ἀϑὲὶ πύῤῥον. ἡ δὲ δν ἀαμπανῶν φρουρὰ 

φεχραασονοϊμθγύτος, δ εφθειρε εὖὺ πλείσους. 
μικρὸν «ὲ χρὸ ἣν μαρσϊκῶυ, κρὰ σεισμοὶ ἰα- 
τέρυψαν σπτολὺ φὶ καικίας. πτομπήϊου σ᾽ 
ἐκθαλὼν Φὶ σικελίας σεθατὸς ζαίσαρ, ὁρῶ 

λεπανοβοοῦσαν πίω πόλιν, συυοσίκους ἐσίω 
πον αὐτῇ ἣν Ἐκ τό) σύόλου τπινεὶς, κοὰ νωῦ ἑκα 

γῶς δύωνοοέϊ. ἀὴῤ δὲ τὸ ῥαγίσ πλέοντι πὼς 
φω, λδυκοπεηραν ἐαλοῦσιμ ἄκραν δὴ τ λό 

ας γἱ τρντήποντα στίστοις. εἰς [ὁ τιλδυτὰ 
φασί ἀπρύνενον ὅρος. εὐσύθῳν δ᾽ ἡράκλφου, 
δῖα τελδῖυ τκιον ἀκρωτήριον νδύει σερὸς με. 
᾿σημθοίαν. κάμ ψαν πὴ συθὺς ὃ πλᾶς λιθἠμὲ 

᾿χ! πρὸς ἄκραν ἰαπυγίαν» ἐπ᾽ ἐκκλίνει πρὸς 
αρκῶν ἀεὶ, ὦ μάλλον, ἴω προς τίὼ τασόβαν» 

δὲ τὸν κόλστου "Ὡρ ἰώνιου, μετὰ ὃ ὁ ἡράκλει 
ον ἄκρες φὶ λοκρίσὺςγ ἢ ζᾳλέπρω ζεῴψοίον, 

4“Ε ΣῈ 5. δ 
δ τα πϑ οσατίβ τουτί αηί που 9’ Π δα (πὲ ΐοα 
σέὰ πεν Πηλ 1: ΠΗ Π τ, Π Πος οτος ψυίς 41» 
χετίτ ΓΝᾶς Πίίςε τε(εγατίβ οὐ δ,ρεῖ αὰς ἱσηίβ 
τείρίται, δι ἰσηιΠαρί4ες5, δ δηὰς εἰ αν, τατὸ 
τίς πᾶ ἔγεῖο τε] πγεπὶ τποτίθιιβ ηυδῆατγί. Εο δι: 
τεπὶτοπΊρούς,  οπιπε5 αἀ {πρετῇςίς πχεδίιις 
οςο! ἀεγεπεατίη (ατετταπείβ οσοααίτατί δ ι05, 
αἰάεητεβ ίσπεβ, δ [ρίτίτιιβ το μεπιζηζεβ, τεσῖς 
πιοτι5 εἰποίερᾶτς, ἃ σίτατί πετὸ πεητογῦ τπέοὶ 
τία [οςί ςεἴετε, δί αρίςί(5{ αττίπῳ πιαῖς, ες ἢος 
δ αἰίμα πίει ἰηία145 ἰαοζβ αἀπιίίογας, Νὰ Ρτο 
οσἤγτα εΡγεμεςαίς αἰταϊρ (ἐς τοιγὰ ραγτεβ πητς 
εοάεπὶ πηοάο ὅδ ὕαρτες, δ 1 εἰςοίϊα, δὲ Βίτα 
πεβ, ἃ Οεποιίᾳ, Νοηπιη]α χα εχ ἰρίο ε- 
πλεῦσοηῖε5 Ἔχ]! ετε ρείασο, Πςιιεί ςΟρ! ατί. ἐπ 
Ιοςί5,Πος ετίᾷ ίη τειηροῖς επεηίτε ςοίας. Νᾷ 
΄υα ίη πιεαίο ἰάςεης πιατί, ἐ απο η αἰτῦ εἴα 
145 εἴτε ει εἀ  {{{π| εἰἰ, τς πετὸ ἀπε ργοπηῦ 
τοτία ἱασεητ ρεῖ δησιητα αἰΠπηἐΐ5 εἴς ἐτετῦ, 
δ {Π{πς διμα 25 αἱ ἀεγίγγατίο πα Ὁ Π{π|8 οί ετί Πα 
Βεῖ. Ν εὐὔταπηεη ἔππε Οὗ ἐπὶ ςαιίδλπι ποπζ ςἕ 
αἱτατί (λέ απι εἰπε ργορίετ {Π{π|5 ο]ατίτατεπε 
«οἰ ἀεγατε πεῖ, αττο ποτέ τὰ5 (ε πο άο Παρ εαῦ, 
οὐπὶ ϑαπιηίτεο ἴ ατίηο (εγπηοης, δὲ ἐρτᾶ Π|Δ πὶ 
ΔΡΡΕΙατγίπε, ρυίίο ἐοσιιπι ας οτεβ, τεσ εη15 
εἰἰταῖίθ 15, σοπταλΠίᾳ σπιξὲ Οαγδπίβ ἐπ τα 
τα εταδτίητ,ας Ρ᾽ ατίπγηι ἵ Ατίη Π{π στ απ 
ρατίηε, Πα γοπι δαισεπι αγθεπι ἐχτίτς, δί ἐπ 
ΡΙειαῷ ορρίάα ςο]οηίαβ ςοηίξας ἀεαυχίε,ες 
Ρειαιτο5 ςεἰοειτίπιοβ εαί4{{{π υἰγοϑ, (ει 
συβδεγηᾶσα τείριδ]ίος πίγγυτεπι, σα ἀοέϊείν 
πα πιαρπίτααίης (ρεςε5. πὶ ΓΙ οπγ {5 (0 
Ιο α'αυδαίτ, ας ςΟπηοῖα ςδαία. ἵΝΑπι σπὶ εχ 
εὰ εἰτταῖε ρΕἸ18 ἐπ πιατείπηοπί ρει ες  ἢς 
σίηί (γα! ρα] οἱ τὰς Πξοτίς ΠΙίαπι εἰ ργοίεῃ 
αεγυης Εἰα5 ΠΙ ας φυλη πὶ αὐ δί5 ραττεπι Ἂς 
ςερταηιίπίξαιταης, Ργίτῃί αίαῖς, ΡΗσ ίαπα 
ποπηίπαιίτ, [ηΠς (ὑαπιραποότγιπη ρτο Πα ίτιπι, 
Ἰκμπερσίηοπ,αί Πάϊ{ταρί ρραγιεγᾶτ, τπαχίπιᾷ 
Ῥατίς 4εἰειπτ. 1 εὐτοπιοτίθιι ηαος» ράυ]ο 81 
τε ΒΕ] Παπὶ ΓΜ] ατΠσιαπη, αὐ 5 ρᾶγ8 πὰρ πὰ ΓΟΥΓΕ 
{τ, Ροίϊεα κίαι Δυσιξι5 ἔασαεο εχ δίς 
Ῥορείο,ςαπὶ ἀεἰοἸ τᾶ Ποπγίπί.πγθεπὶ ςετης 
τέ, ἀσςερτοϑ ὁ οἰαίε ρεγπλιτοϑ εἰ ἀοαττ ἀςςὸ 
[.5,ὐποαυτ ΡΟ πᾺ ἔατίς εἰς οἰαίτα 5, Εἰ Βεσίο 
Δα ογεηζοπ) Πλείσατ ργοπιοπίοτία οςοαγείς, 
ακο ἀ ἃ ςοΐοτε Γεπςσορετγδηι, 4 οἰξ αχιμ αἹ» 
Ὀυπιλρρεϊίαπε., ρον ἰὰ φυίπημασίητα, ας 
Ὀί πιοιίς ΔΙρεππίηί ἤπεπι δαεῆςε δίπτητ, ΗΠίης 
Ἡετουϊεῦ ρτοπιοητοτγίιπι Ἔχτγο τ απὶ Δ( πες 
τί ἀίεπι Πεϊίπατιγ. ἵΝαπὶ απ ἐεΠεχετίς., 8» 
τίπι ἀεπῖο παυίσαπαμπι εἰς ἃ τἰςο, σης ἐπι 
Ιλργρίαπι, ροίζεα ἰῃ ϑερτεπιτίοπειι (επηρον, 

δ πιὰ- 
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εἰ πιαρί5 ἰῃ οςζα[π πεύρίείπ ΠηἸοηία ΡΟΙ͂ 
ἙΠετουϊοῖ;, Γοςτί ἀοτί ρεουηοπτογία οἤεσεα» 
αυοά Ζερηγεία ἀρρεϊϊαξ, ροντῦ πα εΠ8 πεηί 
δπτίρια5 αὉ Οσσαίτ οί ςοπηπιο Δ, τὰ εχ οΔῈ 
[λ ποηῖεη ἁἤεσαῖζ, Γ[)είηςερ5 [νοςοτί Ἐρίζε 
Ρηγτή, το ἱππσηίβ. Ο οηΐᾷ ἃ Γ,Οςτίς Οπε 
διαθίταπερ. Ππᾶ, ςοΙ οηί πις ρτοξεδιίαπε, Ε- 
πᾶηιῃς ἀπέξονς, ραιο ρος! σοπάϊιᾷ Οτοτοηᾷ 
αἰῷ ϑγγαςυίαϑ, τίπτε (4ΠΠ{Ὸ ἘρΠΠού 5 6085 
ΔὉ 1 οοτί5 Ορσδιεής ἀείςεηά ς απ αυίξ5,Ἰτίεπ, 
πίο δὺυΐ συλάτίζηίο ςἢ Ζερηγεί ἱπεο]εγεηῖ. 
Ῥοξιποαᾶ υὐδιγηΠυϊεγᾶτς, ορεπὶ ἔεγεπείδ. 
ϑγτγαςυληίς ππὰ οα 5, ρα απο εἴ [Δ σ 51 π| 
εὐππι5». 0.1 οοεί η ἐχρεάιτίοης ρτοξεξεί πε 
τᾶι απ ἐ ΕΠεσίο πίῳ ἰοςτος Ὁ Ὁ ἱπτετίσπε 
Πιααία, δίτ εἴ λᾶτορρί ἐπ σποάᾶτηστίϑ ἔα- 
Ρετοο, απο Εἰορίβ ποςαταν Ἐο5 διιζεπι ρτί 
τπ05 ἱερίρ.(ςείρτίς υἱο5 εἴς ορίηίο εἴξ, δ ρα 
εἰπλῦ τεηροτίβ γε ρα δ] πᾶ ορτίπιί5 τεχίῆε ίῃ 
Πιιατίς. Ατ ίοηγ τι εἰεέξα5 ἃ ϑγγαςαί5 ἢ. 
σἰτοΠί πιέοπιηί αἰ εἴ: ΄αίρρε ογπατίς 
ἰρσίλ ρα ε 45, ςυδίςα!α δέ Παίαπτοϑ ἐγγτη, 
ΡΞ, υἱτίαθας, Ἐογπιοίαβ ποχὸ δ πιαίαγαβ πίγὸ 
αἰγρίπεβ ίπ απ ςοστεραβαῖ, ἀεξίης 4 πη :{25 
ἑπτερτίϑβ α[{5 σο 45, (πῃ ςοπαυίαίο [185 445 
ἔῃ εἰτουίτα αυσετίτατε δί ςκαρίατει4εραῖ ΝΟ“ 
Πα ]].5 0 (πα 4] 4 (Ο]τιτα ςα] οἰᾶτα5, ραττίπι αΡ. 
πὸ, ραττίαι ἱπππιέ (εξ ατί ἀΐςεδας, ἀεάεςοτίς 
«λυία.ἴ)ς αι. ΡοΣπα5 ἀεί ροΠπιοά,εῦτε 
συρεγαζατι ἐπιρ οὐ τασίις ἰῃ δία γεστεῖν 
ἔς εἴϊες. ΓΟςτί εηίπι σαίο ὨίοηΥΠ] ρα 40, 
Ρτίπιο χυίάςίη [δ ετταιξ είς σεπάϊςατγιητ, ἄς 
Πίπο τυ χουξ {Π|π|8 ας ΠΡ τος ίη ροτείατεηι 
τεάεσετῖις, Ετᾶι δι Πίος αυί ἀπο, ΠΙίτ15 ἃ» 
πὰ πηίπου παία [τ 2 26 Δἀ οἱ εἰςεητείᾷ ρείπε, 
πίεηβ. ΑΙτεῖ επίπι Δ ρο ]οςγαῖοβ ποπλίπε πὰ 
σὐπὶραίείη ἐχρεάιτίοπξ ςοπιε5 γεει ΟΠ ί5 
ἐπ τέσπα λυ ρἱοίεέϊαϑβίαςιας, (ας) 10 
ΤΥ Γτ15 ρατίτεγ ἃς ρίο ἐο Τ᾽ αγξιίηί πλυ}τ|5 ἐ0 5 
ἰλιίσατεηί ργεςίθιι5,υ ςογρογα εάἀάεγεπεσο, 
ἀξριίοης, σακοῦφ ςοΠ δ αΠΠετςςερία πα} 0 
Ραζϊοτε[επειάς, αι οὈ 4! Οηΐ5 ἱπεῦπιο ἀΔ,8. 
φτογᾶς ρορυϊατίοηξ ροτίι5 το]εγαγᾶτ, δύ ἱτα, 
«ἴα [πτογξῷ οὐπηξ, ίη ΗΠ {45 οοπιευτε. ἐα5 
πᾶηῷ ραίδίπι ςσἰξαρταίας ἀεηᾶ Πγᾶσυαγαι, 
φούρούὰ ἀείπάε οσοιεπχαπειάι οἴ , εἴ πτοὶς 
(ο δειγίι δι, ἰπ πγαΐε ας ραποτᾶτ, ἘρΠουιβ 
ἀεί ας Γ Οογονα ες. πχεπγοτίᾷ [είς 8, 
405 εχ ΟΥειξῇθ, ὃ δρατίδηίς δ Ατεοραρσίτα 
τὰ ἐπ{πτυτί5, Ζαϊειςι5 ςσίςείρΠε παιίς, Πππ4 
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ἔχου(ᾳ τοῖς ξασδβίοις αὐέμοις λιμδύᾳ» δ᾽ οὗ 
κοὰ πούνομα. Εἶθ᾽ ἡ πόλις οἱ λοκροὶ οἱ ἀδιζεφύ.. 
ριοι ἐπε λοκρῶν ἄπτοικοι δὴν οὖν Το] κοισαίῳ 
γτόλπῳ μυιρὸμ ὕςόρον φὶ ἀὶ κρότων" κοὶς 
συρανουσῶν ἀρίσεως ἀποικιόδοντοιν τὸ 
δύαύθους . ἔφοριΘ’ σί οὐκ δῦ δῥυποιυτίωμ ὦ 
λοκρῶν, δ: ρίκους φήστις, ἔστι μν οὖ ποία, ἢ 
τιῆαρα ὥκρωυ ἀϑὲ Ὅρ" ζεφύρῳ, ἄτα μετήν 
νεγκαν τἰϊ πόλιν , συμστραξαύποωμ ποὺ συσ 

, . Θ "τ λυ Ε ] 

ρακουσιωψ. ἅμ γοῖρ οὗτοι. οὐ οἷς κοὰ ἐδιμ δ΄ 

κα ἐρίων λοκοία, ὅπτου οἱ λοκροὶ ἔπρατοστε 
οἱ δύσαντο, εἰσὶ σὶ ἀν ῥηγίου μέχρι λοκρῶμ 

ἑξακόσιοι συξσίοι. ἴαβσυ τοι οἵ ἡ πόλις ἐτο᾿ ὅ- ὦ 
᾿ 4᾽ » “- -»“ 58 ͵ ! 

φούθ'ἰώ τσῶπιν καλοῦσι, πιρῶηρι ἢ νόμους 

τὺ γρασηοῖς χρΑσοαδαι τοεπτιςδυμθύοι εἰσὶ, 
κοὰς πλέϊσου χρόνου δὐνομαθοντας, διονύσι(Θ: 
ἐκπεσὼν ἐκ φὶ συρακουσίωμ» αὐομώπτισα 
παύτων διευγρήσατο. ὅς γι “τϑιγάμει μὴν 
σπιχρεισίὼμ εἰς τὉ σϊωμάτιομ, τὰς νυμφοςολι 
ὅδέσας . συυαγαγὼν δὲ τὰς ὡραίας σταρϑὲ; 
νους» πόδιςόλεὰς ὁλοσηόῥους οὗ τοῖς συμστθς 
σίοις ἠφίει» κἀκείνας ἐκέλδῦε γυρόύειυ γυ» 
μνᾶς, σινὰς δὲ κοὰ σανσϊάλιᾳς κσσοσουμλύας 
ἄζυγαν Ὁ ἦὰ τ. δὲ ταπεινὸν, ἁϑιδιώκειν ἴ: 
φασαν τό! ἀπρεποῦς χιίριν. δίκας μδύ τοι 12 
σισον Ἐπεισῖη σπείλιμ εἰς πίὼ σικελίαν ἔστι 
νηλθῳν,αὐκλεψόμῆν Θ’ τί αχίων καταλύ 
σαντόϊ" γοῖρ οἱ λοκροὶ τἰὼ φρουροὺ ἡλόνθε: 
ρωσαν σφᾶς» κοὶι Φὶ γαναιιος αὐτό κρὰ, δῇ 
στοιδίων ἰύοιοι κα τίσησαν, σἴύο σ᾽ ἴσαν αἕ 
ϑυγατοόβσιυκοὶ δὴν ἡὧν ὃ νεώτον Θ΄ ἥσῖν μά; 
ράκιον. ἅτ Θ' γα ἄρλλοκράτης σιωεσρας 
σήγει οἱ στατοὶ τἀ κώβοσνμ. πολλὰ δὲ δεό 
μϑύῳ Ὅρδ, διονυσίῳ, κοὰ οὐ Τθρῇ κοὶ ταρανσίσ᾽ 
νοις σὲρ αὐτόν ποι δας πὰ πράγματα οὗ 
οἷς αὖ ἐθελήσωσιυ,οὐκἔσυσαν, ἀλλα πτολιορ- 
πίαν “σαἰμειναν κοὶι πόρἤησιμ Φὶ χώρας. τὸβ 
σὲ ϑυμὸν εἰς τὰς ϑυγατόβας ἂν πλᾶσου ὅδε» 
χεαν, κω ταστορνδυβείστες γλ»,ἐϑραγγάλιίαρ, 
ἀτα καύσανπόυ τὰ σώματα, κατήλεσαν τὰ 
ὑςᾷ κοὰ κατεπόντωσαν «ἀἂὲ σὲ ἣν λοκρῶμνα, 
μογραφίας μνηδδὲς ἔφορΘ’, ἰὡ ζάλσυκθη, 

, 

συωεταξῳν,υετο δὴν ρατικὼν νομίμων, καὶ 
λακωνικῶν,κοὰ Ἐκ δὴ αρεοσταγητικῶν. φη7 
σὶν τὺ τοῖς πτρώτοις κοκινίσι ὥξορυ τὸν (άλδὺν 
τον. ὅτι δὴν πρότόδον τὰς ζμμίας τοῖς δίκα 
ταἷς ἀδιπρεψοίντων ὁθίζεν ἐφ᾽ ἑκώσοις τοῖς 
ἀσιμκήμασιν, ἐπκξνθ οὖ ποῖς νόμοις δώσ 
σῳν;, ἡγούμλινΘ’ πὰς μδὸ γνώμας τῶν δεκαάο. 
«ὧν οὐχὲ τὰς αὐτὰς εἰναε πτόδὶ τῶν αὐτῶμ» 

ἔῃ Ρυίπιίβ ποι πη Δυχίς Ζα] εις, οὔ ρεΠίπο Ιεσ 5 ἀεπηίεπάατι σοπαἀσηατίοπ 
ἐπ Πη σι] 5 ἀεἰ (5 πιο παι ἐαάςίθι5 ἐρ15 σοπςεάεγεητ, Π|ε ρου] ερε5 ἱρί25 τεγπηίπασ 
τς, Ῥαυταιμτ επίπι ἐτίςε5ίρίος πα ἐλπάεπι ελάεπὶ ἐετο πα ίτιτοϑ εἰς ἰςητεπείᾶ, 

οροῖν, 

δ 

ἴ 
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σ᾽ξυ δὲ τὰς αὐτὰς τοταινᾶν., κοὰ τὸ ἄπλουν 
Ξόδως πόδ ἣν αὐτῶν συμβολαέωψ οἤατά- 
ξαειϑουοίους σ᾽ ὕςόρον ἀκοιθυαῦ ϑέλοντας 
πόδι τὰν ἄκρων, γνσυξοτόβους μὰν γγυεῶε, 
χάρονας σὲ. δυνομιέιόγταε γαῖ » οὐ αἷὺ γὺ τοῖς 
νόμοις ὅπαντας φυλαῆομθνους τὰ ἥψαυ» 

᾿κοφανπῶψ, ἀλλα ποὺς ἐμμθδοντας ποῖς ὧν 
“πλῶς ἀειμΆϑοις, ὧν δὲ κοὰ πλάττων ὄρακῳν, 

ὅτι παῤ οἷς πλέϊσοι νόμοι, κοὰ δέκοι »ταρὰ 
οούτοις, κοὶς βίοι μοχϑαροὶ. καθά πόβ κοὰ 

᾿ σπαροὶς ἰατροὶ πολλοὶ, κοὰ νύσους εἰκὸς εἰνας 

σο)λὰς. “πό δὲ ἄληκΘ΄ ποταμοῦ πόὶ διορί» 

ζντθ᾽’ τίἰὼ ῥαγίνίω ἀὴ Φὰ λοκοίσυς, βα» 
θέαν φάραγγα διεξεόντί-, ἴδεομ τι συμξαΐ, 
᾿γορ, ὁ πρὶ εἷὺ τίῆιγας. οἱ μὴν γουὺ γὴν τῇ 

᾿ Ἰνλοκρῶν πόραξᾳ φθεγγοντοι τοῖς σ᾽ ἀφώ 
γοιςἔναι συμβαίνει. Ὁ σί᾽ αἴτιον εἰκάζου» 
σιν ὅτι τοῖς μὴν σταλίσκιόμ ὅδι τὸ χωοίομ, ὡς 
αὶ οὐσδρόσους ὄντας μὴ ο͵χεἐλλεὶν «ὧὺ ὑμὶ; 
νας, ηοῖς σῖ ἡλιαζομδύοις, ξαροὺς κοὰ ἰκδβα’ 
᾿σώσϊεις ἐχειψιῶς τ᾽ ἀτο᾿ αὐδῇ δὐφνῶς ἐκπὲμ 
᾿πεᾶδαι τὸρ φθόγγον. ἐσϊέκνυτο σί᾽ αὐσ)οιαὰς 

5 -" " ΕΑΝ “- . οὐ οἷςλοκροῖς δυνόμου τὸ κιθαρῳδοῦ, τετ» 
 χιγα δὲ τἰὼ κιθάραν καθημλνομ ἔχον, ᾧη 
σὲ δὲ τίμαι Θ-, πυύίοις πτοῖκ ἀγωνιζομϑύοις, 
ἤρου τὰ Εἴ αρίσωνα ῥαγῖνον δῥίσαε -τόρι πόι 
᾿ ἰυλήρου που μδὺ σϊὰ αῤίσωνα σϊἀὗδαι ἣν σὲλ 
φῶμ ἑαυ ρ᾽ συμπράήειν᾽ ἱόδοὺς γα εἰναε 
 πδιϑεοῦ αἷὺ σεώγόνους αὐτόν. κοὶ; τἰὼ ἄγει» 

κίων οὐθονσε ἐσχλθαε, πτόὶ σῖ σὐνόμου φή; 

σαντθ’ αχίω μησὲ μετῶνας ἐκείνοις αὐ 
᾿ γοῖς τἶν πτόρὶ φωνίὼ ἀγωνισμάτωμ »τγαρ οἷς 

᾿κρὰ οἱ τειγόν ἂν ἄφωνοι, τὰ δθφθογγό, 

χορ τὴν αῤίσωνα κοὰ γ᾽ ἐλπίδι τέ νίκίω τ- 
χαν. νικῆσας μδ θι τὸν δύνομου, πρὸς αὐ» 
χθίυαι τί λεχθᾶσαν εἰκόνα οὐ τὴ ποιτρί, 
δε ἐπε κατὰ τὸν ἀγῶνα » μιᾶς τῶν χορσϊῶν 
᾿: ῥχγείσις » ἀϑισὰς “07: ἐκπληρώσεις Ὃν 
ἰ φθόγγον. τἰὼ οἵ ττωὲρ τῶν πόλεων τούτων 
μεσόγαιαν 5 βρίτιοι κατέχουσι, κοὶ πσόὸν 
λας φὐτοῦϑι μαμόῤπιον,, κοὰ ὃ σ)ρυμὸς ἃ 
ρόδων τίὼ αβίεἰω πίῆαν., ἰωὡ βρυτιρίνι- 
μνσίλαν παλοῦσιμ. ὄϊνο)Θ’ δὲ κοὶ κοῖς ὄύυ- 

᾿ς ρ[0νΘ’, μῆκθΘ' ἑσηακοσίων “χόίων . μετὰ σὲ 
κοκροὺς, σζγρας, ὃν ϑαλυκῶς Ὀνομαάζουσιψ, 
ἐφ᾽ οὗ δίοσκούρωψν., “τόρὶ οὖς λοκροὶ μύ - 
μοι μετὰ ῥηγίνων πῶς σδεκατρέις μυρί 

 χἱσῖας κροτωνιατῶμ συμβαλόντόυ νίκας 
σαν. ἀφ᾽ οὗ πίω σιχροιμίαν πρὸς ποὺς 

 ἀσισσαῦτας ἐκτσεσᾶμ φησὶν, ἀληθεςόβίς 
γῶν ὑδὲ σάγρᾳ.πῶσμεμυϑόίκασι σ᾽ φνιοι, 
καὶ! δ) τ οὐ ϑυμόβὸμ Τόὶ ἀγών’ γενῶτθ- 

οχατα τὴν ζώων, ὅμως ὄυσοκιμᾶγιμησῖον ἀτας 
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ὁροστεῖς αὐτο εαἰάειι ρ ρτοῦανς, ἄς ον, 
τα θ5 ἤΐάεηι Ππιρίἐοίοτί σασίᾷ πλοάο ἰη. 
Πίταεις ΤΠυτίος ροίξεα, εἴ ρτφιεν ΘΟ οΓΟ5 ἀσιὰ 
τία5 ἐχρ]ίςατε πο] βου, ΕἸ εΡτίοσεϑ αυἱάς,ος 
τεγῖ ἀετετγίοτγεβ ἐπα ς, θσηο5 αυίρρεϊεσᾶν 
[ατογε8 εἴς, Ὁ αι οπτηία δοςσιτίατοτῖ α ἐδ σὰν 
ποτίητ, εξ χυί ἐῃ ΠητρΓΠςοίτον [τίς ρεγΠἰ2ητ. 
ΗἩοςει ὰ Ρίατοπε αἰ εἰς, χα ]εσες αἀΐσης 
ΡΙυτίπιανας ροσπο ῥ᾽ υτίπις,ἤ5 δ αὐπιζαϊ τίτας 
ἀερταιαῖοϑ εἰϊς. δίσας φα.ρἴατεβ δα (αητπὶς 
αἱςεί, [5 δέ ςστίτπΔ!ὲ!π 65 ρεγπλυ α5 αὐ εῇ ιρτοσ 
ῬΑ εἴ, Πυαίι5 ΑΙεχ ὰ περίπα ἃ ΓΟοτξ 
{{αἀϊΠπεγπιίπετ στο, φαΐ ρεγ 411} ρτοίαπείαστι 
εὐτίαπι ΠαΡ ες ΡεςιΠατε συ 4648 ἢίς ἐς εἰζϑ 
ὁ 5 οδτιςηίτ υς επίπν τ 1 Οςγοτᾶ τίρα πογίηὶ 
τας, ΓΟηϑτίι5 {τί ἀζε:1115 4175 ποχ πα} ςδείπΣ 
στ Βίας τοί μᾶς ςαυίατη {πἰρίςαηΐ εἴς, Πᾶ οὐπτ 
ἢ5 οὐηηίπο ππλρι οατεσίο {τωπ|πᾶε τοίςί 445 Δ. 
Ιατᾶ ρε!]Πἰς}]25 πιίπίτε ρᾳπαᾶτ, {{ΠΠ|5 (οἱ ε ἔεγιέ 
44 εἰζ, τ αὐτί 485 δέ πε τὶ ςούπεδ5 μα εᾶτ, τπΠς 
ἀς αριὲ Πτίάου επλέτίξ, ἄρα 1 οςτος Εὰπο. 
ττί οἰ(Πατοσα! (ἰδέυα οἰ ξα ξ, αιτο ἱπΠαά εητε οί" 
{δατα εἰςαᾷ μαϊρει. Τίπιαυ ροἤετίς ἰςτιρι 
τεϊ ας, ἐη Ργιπίοτα σασπαᾷ ςετταπιίπε Ἐπ- 
ποχγηῦ, δύ Κπερσίπα τίζοης αἰίιδάο ἴῃ τοπ 
τεητίοπεπι πο 6, τεῦ ρυφεπηί (οττίγεϊ; Α τίς 
Ποπεπὶ {15 ργεςρ, ΔροΟ πε ἱπυοςαῖς ᾿ς 
Ρδίς,ατ Πρ ἐ λαίατοῦ αἤοτετ. πηαίου 5 ἐπίπι πὰ 
οϑβάξο ἐρί ςσίεεγαῖοϑ ξαίτ,ει ἃ ΠΕΡ 5 ἐ με 
σίαμι αἱ ΠἍπ| ος σο]οπίᾶ, Επποίπᾶ αὖτ ἀχ 
ίς, {Π|- παπῷ ἀε πιο αὖ εογᾶ ρείπιοταϊίο ἔα 
{Π- ςετταπιίηα,ς αὐ αριια ἐ05 εἰςαάς σὰπ- 
(ἰοίαπι δηίπιλ {ἃ ςαπτὰ {παι {{Π|π|ςς, Οππί ἰθς 
πο ἀεπίτατα ἤπι. ΝΕ οπλίητ5 Δ τί οης δά. 
ἰδιιάεπι ςοιηρατγαηἠᾶ {πΠ- ἱπηρίστα,ίρες υἱα 
ἑϊοτίᾷ ἰααι ςορ! εἐί. Γάπτεη Ἐμποηγ υπέῖο- 
τε ἀεςἰατατῦ, ἰλτίατη αι ἀ κί πλι5,1Ππ ρδιτίαᾳ 
ροίυΠε Νᾷ ςα ἐπιὸν ςειταη «ποτά ᾽πὰ ίτα 
(δα ἀεἔες(Ηετ, εἰςα 44 (ἀρ εγι0}35 Δα Πίτίτ, τσ 
(ρρ]ειηεητα πος ἰδςεζεῖ, δαρεῖ Π85 τεσ 
Βευτῆ πιεάιξετγαηςεᾷ οσσαρᾶτ, υἱέ Μαπιειτ 
Πιᾶ εἱϊ ορρία ΠοΡ]ς, εἰ (γ]18 ρίςίς ἔσγαχ ορτέ 
τὶς, υᾷ Βειείαπᾶ ποςᾶς, ρτοςετίβ ἀυροσίδ. δέ 
δααίς τείετια, δ [1λ4.Ὁ ὁ ς Ἰσρίευάίη!5. ΡοΙξ 
Τ σείος ϑαρτὰ Πιαίαϑ ἀΡίξ εξ [σπππίπὲπο 
πανίηᾶτ,π οσὐία9 τίρα (ὐαίξοτίς δύ ΡΟ Πςίς ατς ἃ 
τς (πητ,αα ηι45 ἄεςεπι Εοςχοτῖ τ Πα, πᾶ «ξ 
1 περίπίϑ αὐ πεγίι5 Οὐοτοηίαταβ, πιοτὸ ςεῃ 
τ ετετίσίητα τ]ὰ, Μίαγτε ςο το υἱέζοτεβ ἐς 
υαίετατ, πο εχ περοτίο οὐτῦ εἰξ δάδοεγίιυ5 ἐπ, 
«τεά υἷος, ραεεθία ἀληθέσόρα 7 ἀϑὶ σάγρᾳ, 14 εἴτ, 
ΜΝ εἴἴοτα 58 αὺς ἀρ ϑαρτᾶ ἀςοίἀετυπτ Δἀἀ( 
4εῖς ρΙετίφ,αμο δίς ςετταπιεξῃ ἐπίταπι εἴ , δα 

ΟΙγαηϊρίᾷ 



γι 

Οἰγιηρία εχ! πείδιυις {Ππ πςίατα εἰς ἐπε, 
τ5 δ611|, δ ταηἴὰ ςεἰετίτατε παςίατο ρασης τε 
εἰτα5 ςὄρεεῖα εἰς. Ἡδης ἱρίλπι πεγὸοἸλαςξ (το- 
τοηίατί5,ης πιάσῆο πἰτετία5 ρεγάυτατεηττεπι 
Ροτς,ςδυίλπι ἐχυίτς, πτεπιοτίας ργοαίτ εἴ, 
τληία ααίάεπ) πιο! οςοί(οτ ἔπεγαῖ πλυε- 
εὐαάο. ΡοΙἃ ϑασεδπὶ (δυ]οηία ἐχίας, ρτία Ἀπ 
Ιοπία, ηιδί! ν᾽ ΑΙ] οηία, ἃ αἰςίπα σοπι81ε ποιιέ 
τιαῖα,αῦ Δεμίιί5 ςα πέλται ππης αὔτ παςυα εἴ. 
(υἱ εηίπιεαπὶ Βα ίταᾶι, ὁ 5 οι] ἃ Βαυθαιίβ 
εἰς, Π|4π| πα! Ποαῦεῖε (διΠοηίᾷ ΡΟ μδλπς 
εἰἰ δεν] ει Αϊπεηίεη[ το] οηία,εοτιιπι ΐ 
ἹΜηείδεί ςοσηϊτεβ ἔπεγε, πος τξροτε δογίαςί- 
εἰταν σοοαταν Τ᾽ επεπτείθιβ αὐτεπὶ Οτοίοηίαν 
εἰς, ΓΟ ΠΥ 5 [ς-Οὐτίς τευτηίπιπι πατυίε, Ὁ αν 
δε Ππὰς ἱρίε δου! εῖίςα5 ποπιξ δεςερίς, υΐ 
δά Ηίρροηίαις Πηπᾶ, {πππ ἡ αἰχίπηι εΠὶ 
εἶτ, Οπδτας εἰξαυτζ Γἱοηγἤτς ΠΗπιᾶ ΠΠυπὶ 
τποσηΐ. πταηΐτε, ἴῃ εὰ ἐχρεαιίτίοης, σᾶ ςδιγα 
Τ υςαπὸϑίυἱςερίς:πεῖθὸ χαίάεπι, υτίητγα {{{ν 
Βιυιῦ Βαρίτδητος τε άετει δἀπεγία5 ΒαγΡαγο5 
κατίογεκ: τ αὐτεπὶ εγ8.. ας ςσιηηζ (Ιγοεςου 
ἐπαίςςξ ςοηςογάϊᾷ Δ ΠΟΙ αετεῦ, δ [εοιμίας ἰητε, 
κείοτεϑίαο (δ ἀεγεςἐπιροτίο.πευ πη ἐχιουίουοβ 
ἐπουτίατίδε Δ ἐΐα πετιογᾶς, ΡΟΙς δον] εια το 
τοηίατατ Ηπε58(σητ, δύ Ιἀργσυμ τοπα ρου 
τοτία. [είπάςε Σ᾿ Αοίηίαπι ΠΠΟἢ 8 το Ρ πππὶ,[ὰ 
ρειίοτί κἴαῖε Ἰοςσαρ! ετἰ(δίπγιτην, ἀοηίϑῷῳ ἴτε, 
ααεητί(οίπγί5 Ρ]εππηγ, Πτεγι 411 χσυίάζ πΟία- 
ἀίκαία ηεφ ἀπ ς Πα. Ν᾽ εὐὔταπις ἀίτετο υἱῷ 
Τ λείπία τεπηρ!, ἱπτεγι δ! εἴς 4.4 πιπλι 
{{α ὃ ιγεςεητοτῖ, ΡοΪγ δία τγαάίαίς. ΗἩ!ὶπς τ 
(ραςε( Δα Ιαργοία υἱείπγα [4.1 ς ς,ὅ 4 Τα 
εἰτί {{Π|18 05 εἴτε ἔετᾶς, Θίπι δὔτίρίς, παιιίσα, 
εἰοπίβ εἰγοι{{ {τ τατίδε σσρτεπεηιπὶ πα εῖ, 
Δα πλΠατία ἀπςζία δέ απαζασίητα, Ν᾽ ίραι τε 
φίοηίβ Δείοτρίον Ατεεπιἀογίις αίζ, Ο ο Ὁ ὃ 
1 Χ ΣΧ ἐχρεάίτο πἰατοτί, Τοτδῦι 445 ἰΔεί 
τασο ἐρίππ5 οὔτ {Π{π|15 οαγί εἰς, ΑΔ Πγθεῖς 
ΠΟ5 πετὸ οΥἕαϑ εἴας αἰρείξς πεεσίτ ρας δὰ 
«ξἰηἶ εἰς Γαςίη ἢ, διατίπι επίπιυθί Πεχευίς 
ἐδ υὐρεκίσεςος Πιεγαηῖ, ας Ππποπυ]}ς ἔππε, 
ἐχοερίο Ταγξεο, Οςτεεῖ ργορίεν φυαλειπάδηι 
Εἰατίτατς, ΔΊ Ρ]Υ115 ἐς {{Π|5 τερείεπ 4 ππεπιογία 
εἴς, Ρείπια Οσοῖο εἴπ, ἃ [ ἀςίηίο Ὁ δέ: ἀϊαηῃς 
(λ4.ΕΠ᾿ ἃ Ἀείβεις βιυπιίας δί ροτίυς, δί Πιχαὶ 
115 4[τεὐ Νεατ15 ποπιίης, χπογαπι ςσοσηοηιὶ 
τὰ ςαΠι ρίουεηίς ἀίσυηταν, λπι ἐπ Α ςἢ 
ἀοταπι εὐγούς, αποίζεαπι αὐ Πίαςα οἰ]! ε ἀρρΙ 
εὐ{Π-͵ Δα Ιοςοσιπι ἐχρί ογατίοπεπι ἐρτεῆος, 
Ττοίαπαϑβ ποτὸ πη]! εγο5 παι σατίοηΐ5 σΟπλΐσ 
τἐ5 ἴΔπ| ἰΙσησί ρειτοείας ρεἶαοί σιγ15, πδιτες 
ἐποξηάΠε, αχὰ5 υἱτ5 ἀείξτταϑ εἴς ποπεῖδηῖ, 

ΦΥΤΒΑΒΟΝΙΚ9 ΘΕῸ ΠΚΑΡΗ͂. 

ὑλυμπιάσιμν ἀσταγγελβθεία οῖς κὲ ἡοσυμε 
βκὺ, κοὰ εὑρεθέν ᾧ ταχ΄ Φὶ ἀγζιλίας ὦ», 
ληθὲς, ταὐπίω δὲ χίὼω συμφορὰ αἰτίαν γ- 
νἱ ῶαι τοῖς ἐροτωνιάτοις φασὲ, τό μὴ στὸν 
λαὺ ἐπι συμμΆνερ χρόνου, ΟΣ “Ὁ πλῆθ- δ 
σότε ποισύντωυ οὐσϊρῶν, μετὰ σὲ τίὼ σά. 
γεαν ἀχκιῶν ἰπίσμα ζαυλωνία,, πρότε» 
ρον σ᾽ αὐλωνίᾳ λεγομθών, οἵὰ ἣὃὸῳ πῶκέμε: 

νον αὐλῶνα, ἐς: σ᾽ δβεμθ-. οἱ γ ἐχὸντόν' 
οὐ σικελίᾳ σὺ τῶν βαρβάρων ὀξέπεσου, 
κοὰ τίω ἐκᾷ καυλωνίαν ἔκτισαν, μετὰ σὲ 
παὐτίω σκυλλήπιον, ἄστοικ Ὁ’ ἀδίωαίων δ᾽ 
μετὰ μεῶδέως, ναῦ δὲ σκυλάκιον καλέ 
“τοι. ροτωνιατῶν σ᾽ Ἐχόντωμ, διονύσι(Θ: λ 
κροῖς μόδ!Θ’ ὥρισον. ἀν δὲ δὶ πόλεως κοὰ ὃ 
κλπ Θ΄ σκυλλητικὸς ὠνόμαςτα, ποιῶ 8 
εἰρημδύον ἰδ μόν, τεὸς τὸμ ἱστπωνιάτίω κόλ- 
σπορμ.ἐπεχέοισε σῖ' ὁ διονύσι(" κοὰ σἤχτειχέ 
ζεν τυ ἰῶμον, τρατόῦὐστις ἀϑὴ λδυκονοὺς" 
λύγῳ μᾶν,, ὡς ἀσφέάλειων σταρέξαν, ἀρ τῶμ 
Ἐκτὸς βαρθαρων,»ἴς οὐ τος δ μοῦ "Ὁ σ᾽ ἀν 

λεθες, λύσας χίὼ ητῶς ἀλλήλους κοινωνίαν 
βουλόμανθ’. ὥς τ᾽ αῤχειν τῶν οὐπος ἀσεῶν, 
ἀλλ᾽ ἐκώλυσαν οἱ ἐκ᾿Ὸ-ς ἐσελθόντοι", μετῶὦο 
“ὃ Ὁ σκυλλήτιομ ἡ κροτωνιάτις χώρα, κοῦ 
σῶν απ ύγων ἄκραι τρεῖς, μετὰ σὲ τοῦτα 
τὸ λακίνιορ, ἥρας ἱδρὸμ» πλόσιομ στοΐε σσαβ᾽ 
ξανυκοὰ πολλῶν αὐκθαμώτων μεςὸμ, τὰ δὲ 
αῤματα σ᾽ οὐκ ἀὐκοινῶς λὲγεῶαι; “πλίω ὥς 
σι γι ἀδυ» πολὺ σιισϊίους ἀγὸ πορθμοῦ μέλε, 
λακινίου, πολύθιθ" ἀπατίσϊωσὶ δι αιλίους, 
κοὰ ἘΞ. οὐ τόϊήῳν δὲ κοὰ σἸίαρκα ἐἰς ἄκραν 
ἰαπυγίαν Μ;. ᾧ μϑὺ οαὖ τόμα λέγουσι τόὶ 

. ταραντίνου κολστου, αὐτὸς σ᾽ ὃ κόλτι Θ' χα 
ππόβίπλοιυ ἀξιόλογομ, μιλίων σχκοσίωμν μὲ, 
ὡς οχωρογράφ!Θ- φασὶ; τὶ π δύζώνῳ αὔτ» 
μίσϊωριΘ΄. “οσούτοις δὲ κοὶι λείπτων τόν πλάσ 
σοὺς Τό εὐύματίΘ’ τό κολπου, βλίπει δὲ 
σεὺς αὐατολεὶς χειμόλινᾶς, αὐχὴ σ᾽ αὐτόν» 
λακίνιον. πάμοψαντι γοὺ ΠΝ αἱ τῶν ἀχρῶ 
ὧν πόλεις ἄσαν, αἱ ναῦ οὐκ εἰσὶ πλίω φι τὰ 
ραντίνων » ἀλλὰ οἵᾳ τί σϑξαν τινῶν. ἄξιον 
κρὰ ἀὐνπλίον αὐπῶν μνηδδίῶαε. πρώτη σ᾽ 
ὄντι ἀρόπωμ οὐ ἑκατου κοὰ ν᾽ στισίΐοις ἀτῷ τόν 
λακινίου. κοὰ στοταμὸς αἰσ α΄ κοὰ λιμίω, 
κρὰ ἀλλ’ ποταμὸς» νξαεθ», ὧν τἰὼ ἐπῶν 
νυμίαν γγυξόδαε φασὶν. ἀγ τόν συμβεβικῶν 
1Θ΄. καταχθοντας γαῦῤ τινας τῶν ἀπὸ τό 
ἰλιακοῦ σόλου πλανηβούτωμ ἀχοιμῶν., ἐκα 
δίωκε λέγουσιν ὡδὶ πἰὺ κατάσκεψιν τῶν 
χωρίων. πὰς σὲ συμπλεούσος αὐτοῖς πρῶ 
αἱσῖας καταμαϑούσας ὄβεμα αὐσ)ρῶν πὰ 
“πλοῖο; ἐμπρῆσαι βαρανομθύᾳς τὸμ πλοιιῦ, 

ὥς Σ 
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ὥςτ᾽ αὐαγκαδδίισαε δύων ἐκένους » κοὰ 

«ἰὼ γί απουσϊαέων δρῶντας, δὐβὼς δὲ κοὰ 

ἄλλων πλειόνων εἰσαφακνου μύωψ κοὰ ζ» 
λομύτοωυ ἐκείνους κατὰ τὸ δμόφυλομ, πολ’ 
λᾶς ἀχτοικίας γμεδδαι, ὧν αἱ πλείους πώ» 
νυμοι δὴν πηρώων Ἐγγύοντο, κοὰ σπτοταμὸς δὲ 

 δινέαιθ: ἀν τόν σπζθους τί περσωνυμί» 
αν ἔσχε. φκσὶ σ᾽ αὐπίοχι’ τόν ϑεοῦ φήσαν" 
“Θ΄ αἀχκχροῖς ἀρότωνα κτίζειν. ἀπελϑᾶμ 
μύσκελον κατασκεψομᾶνομ ὧν πόπομ. ἰσ 
οὔντα σ᾽ ἐκτισμύίω Ἡσῖψ σύξαριψ.. ποτὰ 

᾿ μῷ Ὅο᾽ πλησίον ὁμώνυμομ, ἰρίναε ταὐτίω 
ἀμένω, ἐπανόβεδϑαι οἵ᾽ οὖ ἀπιόντα τὸν 
ϑεόμ, εἰ ὅδ τον ἐν, ταὐτίω αὐπ' ἐκείνης ἐπί. 
ζαν᾽ τὸν δὲ αὐταπεν. ἐτύχανε σὲ “ξυύκυ» 
φΘ΄ ὧν δμύσκελλ Θ'" 

Μύσκελλε βραχαύω τε πορόϊ' σέϑῳν ἄλλο 
μαντόύωμν, 

Κλάσματα ϑαρόύεις ὀρθὸν σῖ ὅ, τι σἱ ὦ τὶς ἔν 
παίνει. 

ἐπανελθόντα ἡ ἰτίσαε τἰὼ κρότωνα,σνμ 
σραάξαντίθ’ κοὰ τό αῤχίον τό τὰς συρακού 

᾿ σαςοίκήσαντί δ» ποασλόύσαντιθ᾽ 2] τύν 
χίω, δίκα ὥρμίιωτο ἀϑὲ ον ἣν συρακουσῶυ 
οἰκισμὸν. ὥκοαυ σ᾽ ἰάπυγσι τὸν ἀρότωνα 
πρότόβου, ὡς ἔφος Θ΄ φασὶ. συκεῖ σῖ ἡ πόλις 
σά τι πολεμίᾳ ἀσκῆσαι Εἴ τὰ πτϑρὶ τίὼ ἀ. 
ὄλασιψ. οὐ μιᾷ γιωῦ ὀλυμπιαοε οἱ δ ἄλλων 
“πῶ τοόλήσαντοῖν (οἷ τοδί ἐσ ἀναῇοσυ' ἅ» 
σπταντες σσλρξαυ ἰροτωνιᾶτου, ὥς τ᾽ εἰκότως 
εἰρβδϑαι δὐκεῖ, διότι ἀροτωνια δ) ἐλατ’, 
πρῶτΘ-ίω δῇ ἄλλων ἑλναὐωγ" τὸ τέὼ τἴδοι- 
μίαν δὲ ὑγιέςόμον ἰξρότωνΘ' λέγουσαν, φὺ» 
παύθῳν ἐἰρῆ δαί φασιμ, ὡς τόν τόπου πρὸς ὕ 
γέαν τὸ δύεξίαν ἔχοντός τί φορὸμ σα τὸ πλὴ 
6Θ- ἣν αὐλεῖν, πλέςους οαὖ ὀλυμπιονίκας 
ἔσχε, ἄαέ πτόρ οὐ πολὺ χρόνου οἰκιδδ ἔστ σὰ 
δ ν φθόρον, δὴν ἀδὲ στέγραᾳ ποεσόν των αὐσλοῶν 
«σούτωμ τὸ πλῆθθ΄. πτωσέλαξε σὲ τῇ σϑξᾳ, 
κοὼ Ὁ ἣν πυϑαγορείων πλῆθθ- κρὰ κίλωμ, 
ἀὐιφανέσχτθ μὰ ἣν ἀθλιδν γεγονὼς, ὃ, 
μἰλητῆς σὲ πουϑαγόρυ οἤχτηοίψ αν Θ’ οὐ τῇ 
πόλει ποολαὺ χρόνον. φασὶ δὲ οὐ Ὅρδ συοσι» 

πῳ, ποῦς δὴν Φιλοσύόφων πονάσαντ’ «ὖν 
, 

λου, τὸν μίλωνα τσσοδιύτα σῶσαι ἅπαν- 
σας σοαῦ σαι σἐ ξαυ ἐν. τῇ σ᾽ αὐτὴ ῥώ» 
μπεπσεποιβότα εἰπος κοὰ τἰὼ ἱςορουμβ ίω ὑ», 
στὸ τινῶν εὑρἐ δος καταςροφίι πόϊ βίον. 
λέγεται γοιιῦ δδυιπορῶν ποτε σῖὶ ὕλης βα» 
θέας, πταραβἰιζας πίὼ δοϊὸν ἁδιπλέίον " ἐἰθ᾽ 
εὐρὼν ξύλον μέγα ἐσφίιωωωμβύον, ἐμβα- 
λὼν χέρας ἅμα κοὰ παόσῖας ἐς τίὼ δια)» 

βασι βιέζιϑδαε γεγὼς τὸ σχεῆσας τολίωςι 

ΕΣ Τ σὴ 253 
Ωυδεχ ςαυ {Π| τᾶ ΠΠ{ το ἐἐτηξ, ρταίει 
{{π| οὑπὶ ἐεγγατῦ αἰγίατεηι ςεγπεέγεης, Ἐπεί - 
σίος Ρ] υτίπγοϑ 4] ο5 αἀπεπίδητζεβ, δύ ρτο ίλπ 
συίηί5 πεςείδίτα (ηε ἐρίοϑ8 ἱπιίτα πίε 5, λυ Πλ5 
παδίταπα! εξ εοε (εἀε5. Ἐ΄ χυίρ.ρίυτεβ Το 
ἰχπούιπι ΠΠΉΠ ἀρ εἸ]ατίοπεπι αἴεσιτί ἔπητ, 
Νεατῇο5 εἰίδιτι ἀπ Πί5 εχ πη] οσ ἐπε πτι 1105 
ςαυ απ πεπάϊςσαυίς, Μευποτὸ αὐποῦ εἰς ἄπ 
τἰος5,ςαπὶ ἈςΠίυί ἃ Γ εο ογασυ!απι ςερίΐν 
(εητιας Ογοτοηξ σοπάεγεησ, Μγίςε 5 δα οὖ 
Παἀεταπάυπι!οςαπι δοςείδίς. (ι" συΠῚ [2Π| 38 σ 
ἀιβοιλίαπι ςεγπεγεῖ ΒΥ ατίη,ἃ πἰςίηο Ππηπε 
ςορσποπΊεη Παεηίεπι, μαπο ρτα[ξαπτίοτοπι 
εἴς {πτάϊοαιίτ, Εὰ ργορτεῦ τεεγίσπι δ ογαςιῖ 
[σπι,ἄεπαο τοσαις Ναπαηιπα Βᾶςρτο [Πὰς 
ἄετε ἀαταπ εἴδει, (τί [)ει5 Π45 τε τατον 
ςς5.Ετατ αὐτεπὶ σίὈι15 Ν]γίςε! 5, (τα, κω ἿΣ 
Τειρσα δτεαίς Νγίςε!!ς, τὰο ἀς ρεΐξίοτε πίε, ζιοις ἀο ες 
Οαῖετα ρεγαπίγει 5 ἔγα{γα, ἘΠ τε Ππαγίϑβ ἱπίηπδ: ΠΣ ἢ 
Αιγεδᾶ σιοαςῦφ ἀάτατγ, τα Ιαἀε ργόρατο, 
Βεπεγίι5 ἱσι γογοηξ ςοἰγαχίτ, τοῃίς διὰ 
ΧΙίο, φαΐ ϑυταςαία5 οσαίαίτ, εὦ [οττό ἀπ πδαί, 
σαι, αο τἔροτε ϑγιαςσιίαϑ α αἰ ἤςαγε σοπίτέ 
ταερᾶς, Δπίεα πὲ άργρεβ Οτοτοηζ, Ἐρῃον 
το τες πο  εσᾶι. Επίτ αὔτεπι οἰυἱτα5 γεὶ με! 
(βὲ ρετίτί(δίπια,πες ράτγιᾶ ἐχεγσοπα (5 Ἁτἢ [εἴς 
ορειᾷ ἀεαίτ [πα τη ἱρίξ ΟἹ γπιρίαςο ςετταηηίν 
πέ,(ερίεπι υἱτί χαΐί σα τεγοϑ {παίο {προγαγᾶτ, 
Οτοτοηίαίς ἔσεγε οπιης8. τείας ἀἰςί (τ νι μοαάαριῆ, 
εἴς αἱ Οτοτοηίδιαγιπη ροίγεπηιϑ εἴπ, 15 το} Ογοίοηίαεα 
ηυοτᾶ (Ἰτφοογῖ ρείπιιϑ εἴ. Ν᾽ ἐταβ σοφῷ ρτὸ γ50 Ροΐσεο 
πειρίᾶ αἰτετᾶ, Οτοίοης (αἰ αδτίας. τοι ἐπάς ἀρὰς : 
οττᾶ οἵα αἱᾶς, ψυίαο οι ἐρίς 24 (Πα τίτατῷ, ας τ γι οάον 
Ῥοπδϑβ παδίτιαίποβ, ργορτεν δι ἢ] ετατῖ πτα τἰν γα (αἰκϑγίης 
τι άΔίπς, ΡΙατίπτῦ ςοπέοτας. ΡΠ ατίπτοϑ επίπι δά 
ΟΙγπιρίᾳ υὐέξοτεβ, (α εἰς, οἱ γπιρίοπίςαϑ ΠαΡα 
1 1Πἰςεῖ πα τόρονε πταΐτο Παθίτα, ς τἄτα8 τιῖ- 
του πα πΊεῦ5 Δ6 ϑα στῆ Δα ἰπτεγπεςίοηξ ςοοΐ 
ἀετίτ, Α ἃ εἰὰ5 ο᾽ουίᾶ δεςείβίεη σῦς θγίμασο, 
τεοτ σοσίι5. ἵΝες πῦ δι] εἰαγᾶ ςεἴ εἰ εττίμη5 
ΜΜιο, Ῥγέβαροτα αἰ ςίρα!ας5, χαΐ εα π ασθὲ 
πὐαε σοτείαίτ τξροτίς. ἔαπηα εἰ, οΙ πα αυᾶ- 
ἀοῷ ἱπρῃιοίορπογ σοπεαθεγηία Ια ογὰπ. 
τς, Μιοπεπι ἀδεπητεηι, ία! στο 5 τε 4{{|ς ιἰ- 
πίποτίοβ, Δείπάεῷ (εἰρίππι εχιγαχίς, το 
πιετηθγούιπιτοῦδοτς [γεταπγ, αἰΐο απο. 
πεπὶ οἴεπα{{ς,ΠΔτπ6 ἱπεγεαάίδι}ε ἀἰχ εείπγ, ες 
ἥπα (ςτρίοτοβ συ τγαάίάετγε. Εεγατίσί ο 
Ριοξιπάαπιἀςηίαπγέῃ ρει γ] λπὶ τον ἰλοογοῦ, 
ἰοπρὲ ἃ (ταπγίτε ἀειπαίς. “Γτσπσαπι ἀείπά ε 
ἰησεητεπι, 44 {5 ςαπεῖβ ἱππεπίεης ἱπίεττίϑ 
τλλπίριι5 ρατίτο ἂς ρα. (η (οἰϑ τα εἰπ15 ἢ - 
αηΐεπι, υΡεπίτα5 αἰ ςίπάετοῖ, εἶδε οο Ππατιπ1-: 

Υ Ταητυπὶ 



294. ΞΥΤΎΚΑΡΒΟΝΙϑ9 
Τδηζαηι δύση ο ασιπιο ἄο αδ ας, αὐ οχ Π 

τεηπτοιπεί, σαί ποτὸ ραττριι5 ξατίπι πη (ε ἐο΄ 
Ἄαὐπτίθι5, γε ὄξαπι ἢ εἰα5 σεποτίβ ἰλα6 0 

ἃ ἔετί5 ἀσπογατασπι ας. Τοίηςερ5 Ὁ Δ οἢί- 
πὶς ςοηδίτασι ορρίαππι ϑυ)ατίβ εἰς ἀπςεητίβ 
ας λῃς δα ἰητεῦ ἀπος πζαπι βσιο 5, (γατῃί- 

ἄστυ ἃ ϑγθατνίαςξ, Εἰ αἄτοοπάεμάδ Δυς ΠΟΥ 
εἰ [(εἰίςειι5. Εὸ αὐτεπὶ εχςε!!ςτία: δ (σε! ἐείτα- 
εἰ5 εὰ είατα5 εχογειίτ, αὐ σιατεγηδβ ργοχίπιαϑβ 
τεχοτίτ σοηῖς5, 8, ́υίπῳ ἃς πίρίπτίατθεβ πο 
{αἰ ἀειίτίπηρεγίονεῦ σοπῖγα (ὑγοτοπίαταϑ {Ὲ 
ςουτοσιτ πουπίπαπι τ ΠΠ{{| ἐχ εὐ οίτιιπι ἀπ χε, 
τίτ ϑαρεῦ Οὐδίῃί4ε ποτὸ ἀουηίς ΠΑ Πα ρεητεβ 
1, ἰπ εἰγοαίτα {{164.Γοταπὶ απτοπηδης ἐοε!ίςί- 
καῖετη ἱπεγα ας 1 ΣΧ Ογογοηίαζο {{Π1{5 ἰπτεῖ- 
«εἐρεγαητ,άςῦ ἀ εἰ! (8 εὐ] αχυτία ἱπτόρετγᾶτεβ 
ἀεβπεῦσι. τος επίπι ροτίτί, ἐπ ππόξο ἤϊπο 
ςὐηέδα ἀεπιετίεγιης, Ῥλιςοί οα εχ οἶλάς {ὰρ εἴ- 
4ἰτε5 αἀυπατιί ςο μα ταθαης, 105 τεπιροΥί5 
ἐπιτεγιδ!!ο Διἢεηίεπίε5, α]  (ατοεςί ρτοτίυ5 
εχιίηχεγᾶτ, ἵΝδηιίη ἰοςέοτατειη οἰαἰτατί ρει 
πεηίεητεβ, ΕΟ 5 ρει ςοητοπιρίαπι Πα ί(05 τὰν 

εἰδαταητ τα οπὶ αἰέππι πος ργορε τταηΐ 
φοίταπὶ πα! ςατότ, ὃ ἐο5 1 μυτίοβ, ἀπέϊο ἀς 
ἔοπτε ποσαρυ!ο, παποασρατγιττ, δέ εαμί ἐς ὃγ- 
βατίαε δἱθοτίης, ξεγηιταιηζείβ ἃ οίτατί σοίξαῖς 
αὐσδπιοῦτς δῦ εἰμ5 ΡΟ σύεσεβ ἀπποιι, τὰ 
τῆ 5 αὐτεῖπ Ποπηίῃ ἐ5 ἐπ εο Ιοῖο5 σα ίατίε εαη (4! 
ἄος ἃ ἥλιο εἴπει, ας πιο τἰ5 πε εἴ που έβ. 
Τα οὔ ἀἰατίι5 Βεατᾶ ἀπχίςπεοταῖζ, τ4π- 
«ἀεπιίη Γυποαπου (οτατατξιγα ἢ σης, Οὔτ, 
{1105 Ταγζείηί ἀεπεπεγξι, αὐ ξ οὐημαηοσῖ τατς 
λον ςοηξαυσεγᾶς Οὐ ΄υία τίτεζίεβ,ρτο πίγοὸ 
ταπι ραιτοίτατε ἀοςοίαβ, γιατ Ποπηίης οἰ τὰ 
«ει Οορίαϑ ἀρρε!δαεις. ΡΟ. ΓΒυτίο 5 ἔασα 
τία εἴς, «αἰξο! Πα ἂρ Ερεο ἃ ῬΡῃοςςηῇρ. κά ῆςα 
ταῦ πᾶς ἃ Γἀρατίταπα πᾶ ἀυΐςε ἃς πο ]» 
[ε, ὃ ἃ πιεάϊοίς παἰγΠςξ ςοιηπιοη ας, ΓΒιτίν 
παι ΠΟ (ητεῦ αἱπα ΠΟΡΙ (βέπισαι εἴ, Ρο- 
ἤεα Εεγδοϊεορο]ίς ἔπρτα ππατε ραυ! 1 δέ πᾶν 
αἱραρ 5 ἀπιη 5 4ιο Δ εἰτίς δέ δίτίβ. (παρε ἥ 
εἰ ποπιίηίϑ εἰ οἰαίτα5 Ττοίαπαι ἃ τι ΡτῸ 
ςεἀεητετεπιροτῖε ἀεάιε! ἃ Τ᾿ ἀγεπείπί 5 σοΙον 
τί, Ηεγαείεαπι τεππεγαηε. μος ἱρία Ε]ετας}σ 
επίϊαπι ἔαίς ἐπυροσγίσηι. ΓΟ ἔαρας αὐτεπὶ ἃ 
Ετλεῖεα υλίποῦ δ υἱσίητί [44 “ΓΠιτί5 
δατοπι ττεςεητίς, ὃζ ττίσίπτα, ΤΙοίαπος ποτὸ 
εἰαϊτατία ςοπίςξαταηι [οί Πα ςος ῬΑ 45 
Παηχυασαπι δ ί4επὶ σο]]οσατιπι: ΠΟ α ς ταν 
Ρῖα δ [οπίδιιβ δε ςοηπιρίζεοβ δά {Ππώῶ {πὰρ 
Ρ]ίςε5 δα} πο Ασα δύ ραϊρεῦγαβ ασίταῇε, 
ταπιοσ εἴξ, Ε]ο5 επίπι σαπὶ Γγάοσγιπι ἀοπιίς 
πατυπιίσρειςης, εὖ μαρίταίοτες ἀἀιεμιλίς, 

ΞΕ ΘΟΑΦΆΒ  Α͂ΡΗ. 

ποσοῦτου σῖ᾽ ἴοιυσε μόνου, ὥς" ἐκπεσδμεῦδ, 
σφίιας, ἀπ᾿ δυθὺς συμπεσξν τὰ μόβα τόὶ 
ξύλου, ἀρλάφθοντα σ᾽ αὐτὸν οὐ τοιαύτη στοῦ 
γ. ϑηρύθρωγοψ γμυέῶαε, ἐφεξῆς σί ὄδ᾽ σ7χς 
γοσίοις στέσίίσις ἀχχιῶν ἀτπίσμα ἡ σύξαριρ. 
σϊυοῖυ πτοταμῶν μεταξὺ, ραθισῖθ’ κοὰ συ- 
ἔαρισῖθ. οἰκισὰς σ᾽ αὐφὶ οἰσελικεὺς. τοῦ 
που σ᾽ δύτυχίᾳ διίώεγκῳν ἡ πόλις αὔχη τος 

πλίον, ὡς τεῆαρων μῆν ἐθνῶν πῶν σπλησίω 
ον σλρξεπσύτε δὲ κοὰ ἐείκοσι πόλεις τσπ 
κοους ἔσιε. πριάποντος δὲ μυοιάσιψ οὐὐσ)ρῶμ 
ἀϑὶ ἐροτωνιάτας ἐοράτόυσων, τογντήπονσ 
σα σὲ στεοϊίων ἀύκλον συωεπλήροιυ οἰκοαῦ 
“ὅν ἀϑὶ τὸ ἐράθιδι, ἴσωῦ μϑύ οι πρυφῆς κρὰς 
ὥξρεως τίὼ σὐσϊαιμονίων ἅπτασαν ἀφερεθκ: 

σαν λαὸ ἀροτωνια ἣν οὐ ἡμκόβαις ἑξσλ μήπου 
σα ϑλόντόϊν γοιὼ πίὼ πόλιν. ἐπήγαγον πὸμ 
σοταμομ,κοὰ κατέκλυσαν ὕσόβου σ᾽ οἱ τσε- 
οἰγηνόμβνοι,, στωελθόνπ ὅ0 ἐπτώπκοειυ ὑλίγαι, 
λλόνῳ δὲ κοὰ οὗτοι διεφθαῤασαν υὐὸ ἀὐωας 
ὠυ κοὶ ἄλλων Ἑλλίωμων.οἵ σαυοικήζντες μὴν 
ἑκένοις ἀφίκοντο, καπαφρονέσαντόι σὲ αὦ 
δὴν, εἷὸ μλν διοχειρώσαντο, τὼ δὲ πόλι εἰᾳ 
ἑχόβου πόσου μετεθακαν πλασίου, κοὶ; ϑονθὲ 
ὅυς πϑσηγόρδυσον ἀρ ἀείώες ἑμωνύμον . ὅ 
μδὰ οαὖ συθαρὶς εὖο πίνοντας ἵσεπὸς το αἷν 
σόν, τῇ] αρτικοὺς πορε! "διὸ κοὰ τὰς ἀγέλας ὧν’ 
πείργουσιψ ἀτο᾿ αὐτό. ὁ δὲ ἐράθις οὖ αὐθβρώ 
στους ξανθοτοιχέν Εἰ λδυκοτοιχέῳ στοιεῖ λοῦ 
ομϑνους., κοὰ ἄλλα στολλι «ταύυ ἰζποω, ϑού» 
οιοι σ᾽ δὐτυχήσαν τοῦ" σπτολιὺ χρόνομ » “σαὸ 
λδυκανῶμ ἰωοβρα ποοϊδδασαν . ταραντί» 
νων σ᾽ ἀφελομλύωψ ἑκέινους» δὲ ῥωμαίουᾳ 
πατέφυγομ. οἱ δὲ ποϊμιψανπόν συμυοίκους, 
ὑλιγοσβοκνοῦσι, μετωνόμασοιν ἢ κοπιας τίὼ 
πόλιμ. μετὰ δὲ ϑονρίους, λα γαρία φρούοιου, 

ἐπειοῦ κοὰ φωκίωμ ἀπίσμα:ν ὅδῳν ποῖ α λα 
γαθιτανὸς οἶν(΄, γλυκὼς κρὼ ἁσταλός, Κοὰ 

“ταρᾷ ποῖς ἰαπἰϑοῖς σφύοσθοα δυσυκιμῶμ, κοὶ 
ὁ ϑουρῖν σὲ, δ οὐ ὀνόματι οἴνων ὄδψ, ἀβ' 
ἁρακλεόπολις, μικρὸν σὲρ φὶ ϑαλάπκον 
κοὰ στοταμοὶ σῖψο πλωτοὶ ξκιθὲς κοὰ σίρις, 
ἐφ᾽ οὗ πόλις [ὦ ὁμώνυμΘ- “πρωϊκῆ, χρύνῳ σὲ 
Φὶ ἁρακλείας γύτόύθῳον οἰπκιδϑεισις σσὸ τὰν 
ραυπίνωμ, ἐπίνειον αὕτη δὴν ἡρακλεωτῶμ ὕ“ 
πῆρξε. διέχε αἵ᾽ ἡρακλέας μὰν τιήαραρ 
κρὰ εἴκοσι σεσϊίους., ϑουρίον σὲ πτϑρὲ δ΄ κοὶὰ 
Ζ. τῆς δὲ τῶν σπηοώωμ κατοικίας πεκμόρι 
ου σποιοιεῦποι ἡ φὶ ἀβίωᾶς φλἰλιάδ᾿ Θ᾽’ ξ6- 
ἄνομ» ἱσ)ρυμβύον αὐτόθι. ὅτ καταμύσαε 
μυθδύουσιν ἀπτασωμΆψων πῶμ οἰκετῶν ἀ“ 
στο ώνωμ τῶν Ἑλόντωμ τί πόλιψ. τούτους 
γοὰ ἐπελύδυ οἰκάτορας τίὼ λυσίῶν αῤχίω, 

κρὰ βίᾳ 



ΓΙΒΕΑᾺ 
᾿ κρὰ δίᾳ λαβῶν τί πόλιν αὐτοχθόνων οὔ» 

σαν,καλέσαιε σὲ αὐ τίι σπτολίτογ. σϊείκνν ὃνα 
σὲ Κὰ ναῦ καταμνον “Ὁ ξόανον. ὑταμὸν μδ 

᾿ ραὺ κοὶ Ὁ οὕτω μυθδύειν ὥςτε μὴ καταμύ- 
᾿ σαεφαινόμᾶνομ, καϑιάπέβ κοὰ Ὁ φ᾽ ἰλίῳ ἀγα 
᾿ φραφίιῶκε κατὰ ὸν κασαύοῆοας βιασμὸμ, 
᾿ ἀλλὰ κοὶ κατάμυου σϊείκνυ ὥπιι, πολὺ δὲ ἰ. 

᾿χαμώτόβομ Ὁ γιαῦτα πτοιέρ δ ἰλίον ἔτεκον 
᾿ μισμϑύᾳ ὅσκ φασὶν οἱ συγγραφᾶς.. κοὰ 
᾿ φὐ ῥώμῃ κοὰ οὐ λείῳ τ ον ἜΣ 
κοὰ ἦν σειοίτισι ἰλιεὶς ἀθίῶς καλῶτοαι, ὡς 

ἐκέθον κομιὼ ὥστε, κοὰ “Ὁ τῶν πρωσίων σὲ 
σπύλμεμα, πόδιφέλετοι πολλαχοῦ, κοὰ ἃ πὶ 

᾿ φὺμ φαίνυτοιι, καὶ πόῤ διιυαὰ μῦν. τινὲς σὲ 
κρὰ ῥοσϊίων ἔτίσμαᾳ φασὶ; κοὶ σειρῖτιμ, κοὰ 

᾿ χίω ἀϑὲ τόύθαντΘ- σύξαοιν . φεσὶ σῖ᾽ αὐν 
“ἰοχ Θ΄ εἷῦ ταραντίνους,ϑουρίοις κοὰ κλεῶν 

φοία Ὅο᾽ Ξτρατηγῷ φυγάδι ἐκ λακεσϊαἑμο; 
γ΄ πολεμοαῦπας πόβὶ φὶ σειοζτισῖε συμ 
δ χε κοὰ σιωοικῆσαι μβὺ κοινῇ, τἰὼ σ᾽ ἀῃι 
κίαν ἀριθίωϑαι ταραντίνωμ᾽ ὕςόδομ οἵ ἡρά, 
κλααν ἐληθίώαε, μεταξαλοῦσαν κρὰ ποῦν 
γόμα» Κοὰὶ τυ τόπον. ἱξῆς σῖ᾽ ὄη μεταπόν- 

᾿ σίου, εἰς ἰι ἀγ, πὶ ἀδινείου φὶ ἁρακλείας ἐν 
σὶ Ξτίσδιοι ιΣ πτὼς τοῖς ἑκατὸν. πτυλίων σὲ λές 
γαται ἀπίσματων οἱ ἰλίου πλόυσαύτων μὲ 
πὰ νὲσορξ οὖς οὕτως δὐτυχῆσαι ἀν γεωρ, 
γίας φὰσὶψ, ὥςτε ϑό)- χρυσοωῦ οὐ δελφοῖς 

᾿ αὐκχθέναε. σεμᾶομ δὲ σπτοιοαῦποι φὶ {τίσε- 
ὡς ἂν ΤῊ νκλπϊσίωμ οὐαγισμὸν, ἠφανίὅϑη 
σὺ τὸ σαυνιπῶμ. αὐτίοχ- σῖξ φησιν, ἐκλεί 
φύφντω “ὸν τόπομ. Ἐποικῆσοαις δὴν ἀχχιῶν 
“ινεῖς, μεταπεμφθίῶαε σὲ κατὰ μῖσιΘ: 

πῶς ταῤραυπίνους τῶν ἀχοιῶν, τῶν ἐκπε- 
σόντωυ ἐκ φὶ λακωνικῆς, ἵνα μὴ τάραντῖΣ 

νοι γειἡνιῶντοϊ ἁϑιπτησϊ σας οὐ Το] τόπῳ, 
 οἤυοῖυ σἱ᾽ οὐσῶν τῶν πόλεων ἣν μετάστον. 
πίων γγυτόδω τόν ταραντθ:, τοειδίιῦκε 

οὐ αφιγμύους τὺ συθαριτῶν, “ὁ μετα- 
“πόντιον κατασχεῖν. ὧδο» μὴν γοῦρ ἔχοντας; 
ἕξειν κοὰ τἰὼ σειοῖπιψ. εἰ στ᾿ ἀϑὶ τὼ σειρῖτιμ 

πράποιν», ποῦδδάσειῳ υοἷς ταραντίνοις πὸ 
Γ΄ μεταπτόντιου ᾧὐ πλδυραῖς οὖσι. σπτολεμοιῦ» 
σᾶς σΐ ὕςδδου πρὸς εἷὖ ταραυπίνους κοὶ ὧν 

ὐδῥκειμδύους οἰνω-ηοοὺς, ἀδὲ μόβει δχλυν 

' θιώκεφὶ γῆς. ὅγτόρ γϑυϊῶτα Φὶ τότε ἰτα- 

Δίας ὅριον, κοὰ τῆς ἰαπυγίας. οὐ τοῦϑα σὲ 

κοὶ "Ὃν μετόστονγου μυθδύουσι κοὺὰ τίἰὼ μι. 
λανίσπίω πίἰὼ σδεσμῶτπιμ, κοὰ τὸν δ᾽ αὐτῆς 

᾿ βιωϑν. συκᾷ σ᾽ αὐτίοχ(Θ: τίν πόλιψ με» 
᾿ πάποντιομ εἰρβ δ) πρότάλάν, αἰ πτα θομτταρο 
᾿ ψομαδδίισαι σὺ ὕςόλον “πἰώ τὲ μελανίσππίιν 
οὐ πῶς ὥξρον, ἀλλὰ “πῶς σίζου Ττομιῶδίωκε, 

5 1 ΕΝ ΤΥ: 2: -ς 
«ἀριοφ ρει υίτῃ ορρίά4ο, πο Δ η ἀἠσοπατγιπι 
εἴας ΑΙΡογίρίπαπ, Πα ἐο5 ἀρ ΡΕ! 1511: Ρο]ής 
ὉΠῚ: ΠΟ ἐἔατπο οἰ πὶ τε ρους πιοιιειτῦ τὰ 
δί ραίρεργαβ, θ4| 415 ἐπηασίπεπι σοπιηγοίἐγα 
τί ἰπππετεςσαηά! ἰοτταίς 5, σοπ Πα εις εἰϊ Πὰ 
ἑαίπιο ἠ{ ἰ,έΐατε (ἐγπιοη 5. αυδυα8 (ἃ πιί 
πίπιξ [λό εἶξε ἀρραγεαζ, σας δ ἢ ΠΟ, σὰπὶ 
Οαἰαηπάτα υἱοϊατεῖ, (εἰς αισουτηΐς ΡΠ] δαί. ο- 
οὐ]οςύρ δέ ογὰ ἀρεγιπε, πη τατί, Αἂτ ἐπίπι 
σέίαπετεςαπαάίυς εΠ᾿, τ] 4 ἔλςετς ἀοἰαταβ εχ ἷσ 
Ἰίο ἱπιασίη 5, ποῦ δύ ]αᾶτα ροίξειί5 τεγ (ςτί- 
ὑζοτες ριοάίάετε ἵΝᾷ δ οπγα δ 1 δυίπῆ δέ 
Τ υςετίς δ δίείτάς, Τ οίαπα Ῥα}145 τος, 
Ρετίπάε ἂς πές ρότταϊα, Ετδιάδχ ἰρίπηι πλιν 
ΤἸιετᾶ [αδϊᾶ Ττοίαπατγί, ραίδίπι απ] ετη  πατιιπε 
τυ]σατιγ, δύ ἱπογε {δ}: υἱά εἴ Πςεταζία ροίσ 
{0ηςε πε ΡΙετί αὐτῷ δύ διετίη, δ Πιαπιίαρετ 
Τευτηᾶτε Βγρατγίη, ἐ ποίου ορὰσ εἰς δ ῃτ- 
πᾶς. Απείος 5 ἰπααυίτ, Τατζιίπος δ 6} Πις 
τἰ5 ἃ (Ιεαπάτίο ἱπιρετατοτί, ὁ ϑρατία ρτοξι- 
σο,ἰηἰετγεπτεβ,ε δέτε {5 τποπα!ςατίοῃ ες σοπς 
πεηίε, ἃ εσπιπίζεγν μα ίταῖίς, ταὶς Τ᾽ αγεητέ 
τίποτιπι ςο] οί {τ ἰςατί: ροίδεα αετὸ Ηετασ 
«[εαπὶ ποςατί, ες ποπιίης ὅ Ιοοο τιαπίπγαταϊο. 
Ιείποερ5 φιίας εἰ Μεΐζαροπταβ, δα σαᾶ αἷν 
ἐπτροίίο Ε]εγαεῖες {{46.{ππ| ςεπτῦ δύ συλάτα 
σίπτιδ.ἰ σρρίάαπι ἃ Ρυ]ῆ5» χυί ἃ Τ τοία σὰπὶ 
ΓΝείονε παυίσαγᾶι πα! Ποατιπιεε αἰ οξ. ΕῸ5 
ἰαπτῦ [οε! ἐἀεατίβ ἐτα γα ίςα ὃ ἀστίςο]ατίοπε 
ςδίεςσιτος ξα{Πς, ἔλπνα εἰἴ, αἰ) Πρ 5 ἀοπυπα 
οδΡτυϊοτίπε δὐτεᾷ ςοἰξατς. Α εαἀϊ Ποδιίο 5 αὐτεῖα 
Πσηῦ [Δοίἄτ ἐπέετίαβ, αια5 ΓΝο ἰδ 5 ἀρρεΠ1ᾶτ: 
(πιειῦηι ἃ δαπγηίτί. ἀο] εἰα παῖς. Εοςα ποτὸ 
ἰρίσπι ἀεἰτίτατα Παρίτααετῖς αὐ ἃ ςΠ οί, ἃ 5 
δα Βυβατγία!5 ἐα!τουεβ ἃ οἢ αἱ τγαπίπιίίεν τ, τς 
ἀυτ πού εἰἘ Α πτίος εις: γα πίμΠ{{πὸ αὐτο πὶ ρτο 
ΡτεΥ Ππιυ]τατοπι, ]ιᾶ {ρ1] εἰς νι 1 ἀσεάοπιον 
πία Δομαί αὐ πετίι 5 ΤΓαγεπτίπος Ἔχ ουσε θη, 
Ὡς υἱοίηί Τ᾽ αγεητίπί Ιοςο ἱπίαἰταγεησ. (ὐπτα τς 
τὸ ἀπ ΜΙιείαροητί οἰαίτατος οἤσης, Τ Ἄλεητο 
Ρίορίογεβ, ϑγ σανίτο αὐτο πίβ Πυαἰοτᾶτς, αὐ Με 
ταροΠτιπΊ ΟσςΠραγοητῖ, ΝΑ ΠῚ σὰπὶ ἤπης τε πὲς 
τοτίαςε, εἰ δίγίτίη πα δίταγοςβ: αὶ {ἰ διτιτίπ ὑ εὐ 
τεεητίι, Μεταρσηταπι Τἀγεπτιίηϊς δατπη οι 
το 5,4 | ἃἰίατεγε σοηἢΠξογεπε. ἱπιρ οτος ἀ εἴπ 
ἄς εἸΠο σππιΤ αγεπείπίς. ὃ ἱπυροίείς πὲ  Ἃ 
ποιιηϑ5.[Π ραᾶττε αἰτογα αἰ ο 5, αι τς [τᾺ 1188 
τε πτίπι5 ογαῖ δύ Ϊλργοία-. ΗἸς (ἀπὲ ἐς Μίεταν 
βοητο δζ Μεπα!έρρα ἐπὶ απ οι! 5 σοι εζία, δες 
{5 Ὠαίο Βοέοῖο τ]ὰ (ἀδυΠχἴ. Δ πείοςπιϑ 
εἰαττατ Μ]εϊαροητ ρτίτϑ ἀπ, ροίξοα ἐπ Ν7ε 
ταῦ απὶ πουηςεπ τιαίαγαίας ςχηίπιατ. Ετ|νε- 
πα]ρρᾶνπο δά μπης, εα 46 [)1 ἀσροτίατοπι, 

Υ 2 αἴθ 



τό δΥΤΒΑΡ ΟΣ ΝΥ 

δισαπιοητο οἴςς δ ἰαςταπι σά επὶ ΝΊςταΡί, δέ 
δι ροείδην Απιπν, αὶ βασοιῦ, μα, ἐρεςίο 
( ΜΜεμα!ρρα ίη Τήτερία ρερετίτ. Ἀστπον 
Εἰ ρῃοτιβ, [λα] αι Οὐ Π εΙρ 5 Πη τί, 
πος τγεληπαιση Νιειαροηίαμιςοπαάία εκ πὰ 
τποῦ οτίαπι οἱξ, Τσποίρραπι αν Δ εἴα ίϑ αὦ είν 
πϊτατοπὶ Βοβτλπάατη [οείαπι Ἰεράτυμι (υτςς 
(αἱ «ππὶϊοσαπι ἃ  αγςητίηί5 ἐπὶ αἰεὶ αὐ 415 
τὰς ποζέοπιξ; ροτίειη το ρ οτζε 5 Ὁ τες, 
τοῦ, πτογάται ἐορ οἰςοπεί. το ράοθας, Π αὐ (ον 
΄ααυξςσητεπι πος γορεζεγοητίς γε αἰτατιιηη: αἵ 
τπιούΐα αὐ ἀΐεπι(εαιτεητοτοξογεθας, [)είποερ5' 
αἰ ε ατγοητυ εἰν δ ἰδργοία: ἦς φαίρυ5 
ἐχρ!!ςαδίπιιτ5,σαπὶ ἤει ΡΥῸ ΠΟΙ τΟ αἱ ἜΧΟΥ 
το ἑπΠίτιτο, ἀίασζητζες ἰταϊ ας ἰπ|]45 Ἰαἴταν 
τιοτίμλιις, ΝΑπὶ στη Πα ξημ5 (ει ρεγ πη συ 5 
'σοητίθτ5 υἱοίηλα5 ἀπε πτεγαιτυίπιι15 ἐπ{π|88. 
δ ππης ταπάςαη ας ἐπ ἤπέπι 86 Οὐ ἐποιιίδπι 
Ῥεγμεπετίπιβ, αιτα τ ἰο  η} [ταὐ] πὶ πουπίηα- 
πούς ρτέςί, τε σαμάειῃ (οὐ πα θίπιηϑ ογάίπῷ,, 
δέδα 5. ὃ ργοχίπιαθ δέ οΠία ἱη[α}45 ἀςςε- 
ἕεπιας, ΕἸῚ απτῷ δίς ία τε. (Οὐ πγαῖα ἀπ ρα 8. 
ἐἀείτοο Ὁ ρτίαιβ ἰσςυ 5 ΤΥ πδοτία ῬῬοϊξοτίαβ 
“Γτιίμαςιια ἀρ ρο]ίατα εἰδ, γα πβίατο ςοπίοῃαπ 
κίοτεηι ἰῃ ποοοπὶ πος Ραο, Εἰσυτᾶ σογὸ οἰὰ5 
εὐ τεγηγίπατ, πτοητοτία οὐ αἰ Βοϊου δά 
ἔλαςς, δύ (ὐοἹτμπ ΕΠ, δ. ̓ς Βερίποβ ἀρτοβ, δπ- 
σαίευηι [μοίεουπίριππι; Ῥαςγμπηι δα οτίεπ 
τε πὶ ἀεεσίτϑές τυ] ΑἰΤαΐταν ρείασο, η ΒΡ εῖο- 
Ῥοηπείυτη οὐτίται ῷ Οὐτεζοηίεπι ἰρεᾶς. Τοῦ 
εἰτ15 εἰξ ἰῃ ΕἸ σγαπι ἐχεοπταδ ἈΠΘΌΪαΝ εἰ γὸς 
τιπὶ (τ τες, Παης {πιὰ} δύ "ΒΥ ογπιιτι Ῥτοίρε 
«ἴλπϑ οςοαίσπν. Β' Ἰατουίδιιβ αὐτο πὶ ασος Πί8 
εὐίρα5 Πηίσηταν ργοπιοπίουήβ.» ἄϊο αιίάεπι σα 
Ῥαυρογ ςοηςαῦα ππε :τουτίσπι ποιὸ ἍΤ γ- 
Ῥαοίη Ρεϊουιπι ργοποπίεξηβ σασατπι, σαοά 
΄αυίάςζ πιασηίττ της πρεγδης, ταὶς ας(ἐρτίη 
σεηϊογύτη, 80 Σ Χ {λάϊοτιτη οἴ, πε αῖς Ροί, 
«εἰοηίτ5. δὲ ε!Γσαούαπι δατεηη, 6 αιοά εἴ ἐπ 
ἔγβαοι ῃ ας Βγηιηι., αἰτοῖο πιαίαϑ εἰξ, τεσ 
Ἐΐτι [στὰ ἔγεῖο δζ [κα] ρτοχίπυῦ, πλέπίΠλ 1ΠῚ 
εἰν. ἐ Ρεΐοτο δα βαζςῆγημπ, Παοα {18 175 τῇ} 
εχ ς δ Χ Σ Χ πυπιετατα, [ρίὰ ἐπ εἰγου» 
τα παυίσατίο, Ρο[Πἀοηίο τείϊε, [6475 υλτεῖ, 
μι] ὃς ὃς ς (ἀεβπίταν. Ἀρυάίρῇιηι ποτ Ιοςί 
ἀεἰ(ςτίρτοτεπι ἱπτονγια 14 Ρατείςυατίπι αἰ 8 
ῬεΥ πΥΠατία, πταί Οὐ τταάιπατιν ἃ Βοϊογο πὲ 

δα Μγυΐαβ. συίηηας ἃς υἰρίητί. Εχ Μγ] 5 δά 
ΤΓγηάανίάσηι, τοτίφεπι. [ηἀς 84 Αρατῃγι, 
σπι τε σίπία, Ῥατία ἔπη αὐ ΑἸΙαίαπιν, Ἐετανς 
(να τουτί επι αά (ερμαϊεαίιιπι, Ησς αὐἱάεπὶ 
{πητορρίάπϊα. Δα ἀπιηοπὶ ἀετὸ ἘΠ πγεγαπι 
Ῥειτλεαίδηι Πιεητζ διο  ἀτη, ἀεςςπὶ δέ οζξο, 

ὩΈΘΌΟΌῸΝ Α͂ Ρ̓Ὴ: 

ἐλέγχειν ἡρῶομ πὸ μετάβυ, κρὰ ἄ στον 5 πὴ 

«ἰὼ φήσαντα, ὅτι πον βοιωὲν δου τὺ ψ'ὶ μεγᾷ. 
ροις τέκον δύφοῖης μελαυΐστπα, ὡς πρὸς ἐζειο 
νου ἀχθέῖσων τἰὼ μελοανίττπίω, καὶ πρὸς δ μὲ 

παρ. οἰκισῆς ἢ πὸ μεταστοντίου, σϊαύλι Θ᾽. 
ὃ ὃ ἀρίοσυς τύρανν Θ᾽ γιγέατοα Φὶ “πόδι δὲλε 

φοὺς, ὥς φισιψ ἘΦορ(.. ἔσῃ σε τής ὦ “κιοῦποο 

λόγος, ὡς ὃ πσεμφύςεις τὸ κυ ἀχχεῶν ἁδὶ τὴν 
σιυοικισμὲμ, λδύκιστα Θ΄ ἐ εἰν "λρασάμεν Θ- δὲ 
σππαρὰ Στὴν παρανπίνων σὸν πόσεομ εἰς : ἡμόβαν 
κοὰ νύκτα μὴ ἀηροόνίν. μεύ᾽ ἡμόμαν Ἃ λίγον ; 
“πρὸς εὖῦ ἀστοιιποαζατες τι χοὶ εἰς τέ ε ἐφες 
ΩΣ νύκτα αἰτάσαιτο τὸ λάθοι, νύκτωρ οἵ δ» 
“: ο πρὸς σίὺ ἑξῆς ἡμόβαν, ἐφεξῆς σι᾽ ὄλυ ὃ 
ταρας κοὰ ἡ εἰαπυγία" πόδι ὧν ὁδοῦ μδν ὅταν" 
προότόδου πὰς σπτοκέμθας νήῤυς “ ἰταλίας 
πόδιοσϊδύσωμᾶν ἡΣ] τίὼ ὀξαρχῆς πρύθεσιμι 
ἀεὶ γοὺ ποῖς ἀπβεϑηὴς ἑκάφου πζο γειτνιώσας. ἷ 
ππὠσκωταλέγοντοι νίζρυς, κρὰ ναῦ ἐπεισ 
μέχι τίλος πεληλύθαμᾶν πίω οἱ οἰνωπρίαν, 

ἰὡπτόβ τὸ ἐπαλίων μόνίιυ ὠνόμαζορ οἱ πρότε 
ρου, δέκομοι ἐσμὴν φυλάξαι ΩΣ αὐνίὼ τάξι», 
ἐπελύόνταν Ξϑ σικελίαν ὁ πὰς πρὶ αὐτίν 
νήσους. ἔσι δ᾽ ἡ σικελία, πρί Θ τῷ αἧμος 

71.}0) ὺ σα ἃ ὧδ σοινακρία δὰ πρόπτόρον, ϑθιναΣ 
πὶς σ᾿ ὕςόλον πθσιιγορδύθκ,μεονομαδδᾳ 

δυφωνότόβομ. Ὁ ἢ ) ἀημα μΡ ἈΝ τρεῖς ἄς 

κραι. »πσελωρκας δὰ ἡ πρός Ὁ ἀὰ γγίωυ,ὼ ἡ τίὼ 
βυλίσϊα νὼ “ἰὼ ὁ ῥηγίνομ,πτοιοῦ ΩΣ ποῆος 

σποέχαυ 5 ἡ ̓" ὑκκορμλύη πρὸς τω, νὼ Ὅο᾽ σικῷ 
λιπῷ ἀλυζομαᾳ πτλάγαι; βλεπινὰ πρὸρ 
τὼ τοιλοπόνγίσομ,νὸ πὺν δὲ ἀρήπεις πόρου. 
“ρίται σ᾽ ὄγ: ἡ πῶσιχὴς σηλιθυύκ. βλέπουσ 

σι πρὸς αὐτῷ ἅμα τὸ τίὼ χειμόβινίω σϊύσιῳ, 
λιλύξαιου. δὴ») πλόυρῶν, ὡς ἀμφοτόβ ίζσσιψ 
αἱ βέϊς ἄκραι οὔνο μβὸ εἰσι κοῖλαε, μιβίως, ἃ 

σὲ τρίτα, ἀυρτὴ ἡ ἀκ τό λιλνξαία καύκκου 
στε πρὸς πίω πελωριάσῖα, ἥτηῦ μεγίοη ὄξὶ στὸ 
δίωγχιλίων νὸ "ὦ ἑσῆϊακοσίωμ, ὡς σποσεισϊώνιθ. 
εἰρακεγττέ, ὅδες κοὰ εἰποσι. δὴν οἵ ἄλλων π᾿ τ 

“ι σταχειυον ἀφ “τῷ λιλυξαίον μείζων Φιΐ- 
πόδας ἐλαχίςν: ὁ ἡ Ὅρ᾽ περθμῷ νὸ τὴ ἐπαλίᾳ 
“πΘσεχής νὴ ἀ φὶ πελωριίσῦς ἀϑὲ τσὶ τὸν ποῖ 
χαυομ, σπδίωψ δ ὅσομ χιλίων ἕατομ κοὶ τριάς 
κοντα, πὸρ ἢ πόρίπλοιωυ ὃ ὃ σιτσειοἹωών(» φτί 

δίων πτοσαρακοσίωμ ἀϑὲ τοῖς τε Ῥακιαιλίοιρ 
ἀγφαίνει. οὐ ὁ σῇ χωρογραφίᾳ μείω λεγετῇ 
πὰ σχοήματα, Ἡ] μόν Ὁ" διπρημῆδα (αλίιας 
σμῷ. ἀκὸ πελωρκασὺς εἰς μύλας κε. ὥσαῦτα 
σὲ νὰ "ὦ ἐκ μυλὼυ εἰ εἰς τ ταὺσδ'ᾳρίσία.ε ὦτα ες ᾧ» 

γαθυρομλ. οὐτὰ (ιν εἰς ἄλαιβι. ἡ σππέλιψ ὰ 
εἰς κεφαλήσιομ. ταῦτα δὰ ἀρ τς ἐς δ᾽ αὶ. 

(αν ποταμὸν εκ οὔκ μὲσαις ῥεονζᾳ τ᾽ σικελίαρν, 
ἐτ᾿ εἰς 



ΓΙΊΒΕΒ 
ἀτ' ἐς πταδορμομ λέ. δ᾽ δὲ κοὶ Χ' εἰς τῶν 
αἰγισεωμ ἐμστορέομ, λοιπαὶ σὲ ἐς λιλύβακ 
ον ληής γυτόύθῳον δὲ κάμψαντι ἀϑὲ ὁ σιωε» 
χες πλόσυρόμ, εἰς μλν ἡ» ἡρώκλειομ οε΄. ἀϑὲ σὲ 
Ὁ ἀκραγαντῖνου Ἑμττορέίου κ' ν κοὰ ἄλλα κ΄ 

ἐς καμαρίναν ἀντ᾿ ἀϑὲ σούχωυου ν᾽. γνθῳν στοά 
λιν κατὰ τὸ πηοίτομ πλόυρὸν εἰς μὰ συρα» 

κούστως λ΄. ἐς δὲ καταϑίω ξ΄. ἐμτ᾽ εἰς τυ 
ρομῆνιον λγ΄. ἐἰτ᾽ εἰς μεοσ[μὐίω χ΄. παεζὴ δὲ 

᾿ς ἐκμὼ “παχαύου εἰς τοελωριάσῖα ρξ΄ ἡ ἐκ 
 φὲ μεοσίιμης εἰς λιλύξαιου τῇ οὐαλόβίᾳ δσϊῷ 
λει ονιοι σ᾽ ὡπλούςὀρον εἰρήκασιψ, ὥςπτόβ 
᾿ἐφορΘ:» πόυν γε “πόῤιίπλοαυ ἡμόρωμ κοὰ νυ“ 

κὴν ες. ποσεισϊώνιός τε τοῖς (λίμασιμ ἀφοοέ 
ζων τίὼνβῶν, κοὰ πτὸς αὔκτον μδὼ τίν τε- 
λωρίοσϊα. πὼς νότον δὲ λιλύξαεον, τες ἕω σὲ 
δὲν πτάχαυου τίθησιν. αὐάγκα σὲ δὴ" ἐλιμά, 
σωὼν οὐ παραλληλογράμμῳ σήματι ατελ, 

᾿ λομλνωψ» τὰ ἐγγραφόμανα πρίγωνα,κρὰ μά 
λισια ὅσκ σκαλίωὰ, κοὰ ὧμ οὐδὲμίᾳ πλόυρὰ 
Τὴν τό! στραλληλογράμμο ἐφαρμόπει, αὐαρ 

μόςως ἔχε τεὸς τὰ ἀλίματα οἵᾳ τίὼ λόξω- 
σιν. ὅμως σ᾽ οαὖ οὐ “οἷς φὶ σικελίας τῇ ἐπῶν 

᾿Δίᾳ πες νότον ἰειμγνιε, ἃ τοελωρκεὶς αῤκτισ 
᾿ κωτάτη λέγοιτ᾽ αὖ καλῶς, ἣν πριῶν γῶνισ 

᾿ὥρ,ὥρτε τί δι ζ(δυγνυμφνίω ἀπο αὐφὶ ἀδὶ 
σὸν τπχαυομύεκπει ὅντα πρὸς ἕω φα μῶν ττρὸς 
αῤκὸὺν βλέπουσαν. στομίσει δὲ πίω πλόυ- 

ραὺ κορὰ πρὸς τὸν πτορθμον. σίξι σ᾽ ἀϑιοροφίω 
᾿ μικραὺ λαμβαδάρ ἀδὲ χειμόῤινεὶς αὐχτολὲϊς. 
οὕπω γαν ἡ πϊὼν σταρακλίνει πτθοῦσιμ ἀν 
“ποκατανας ἀδὲ τὰς συρακούσος (ἶ τὸν στοά 

᾿ Χχάυομ. δίαρμα σ᾽ ὄην ἀν σταχαύου . πρὸς 
πὸ οὐμὰ Τό ἀλφειοῦ͵ Ξοέδιοι σί.. αῤτεμίσϊω- 

ρΘ’ σῇ ἀκ σταχαύου φήσας ἀϑὲὶ πίναρομ ἃ- 
ναι τετηρακισιλίους κοὰ ἑξακοσίους, ἀτὴ σὺ 
, ἀλφειοῦ ἐπ᾿ ἀμισὸν αἷῷ αὶ, παρασδν αὖ σὺ 
κῶμοι λόγου μὴ οὐχ ὁμολογούμῆνᾳ λέγ τῷ 
φήσαντι τεηρακισιλίους ἄνας οὖσ ἀδὲ τὸν 

᾿ ἀλφειὸν ἀν σπταχαδου.ἡ σῇ ἀπτὸ παχαύου 
᾿ πρὸϑρλιλύβαεουν, ξαυδῥιωτόβαᾳ δὲ φὶ πσελω, 
᾿ οιάσίῥθ" ἱκανῶς αὖ κοὰ αὐτὴ δύξοι ὁ ἀν τοὶ 
᾿ς μεσημβρινοῦ σημείου πρὸς τἰὼ ξασόβμαν. 

᾿ βλέστοι σὲ αὖ ἅμα πρός τε τί τω κρὰ πρὸς 
᾿ ψότομ, τῇ μὴν ταὸ τὸ σικελικοῦ πσελάγους 
᾿ κλυζομγύη» τ σ᾽ σω ὁ τό λιβυκοῦ τό! πρὸς 
᾿ χὰς σύρτεις διάκοντ Θ’ ἀὴ φὶ καρχησθνί, 
᾿ ἂς. ἕξεοῖ σὲ κοὰ ἀφ λιλυβαίου ποὐλάχι 
᾿ φὺρ δίαρμα ἀϑὲ λιβύίω χίλιοι κοὰ πρντα- 
᾿ χόσιοι πόρὶ καρχησῦνα γ κοὰ ὃ σιὰ λέγωτοώ 
᾿ τῖς τῶν ὑξυσυρκοαύτων ἄπο τιν’ σκοπῆς 
᾿ς ὑσαγγελεν ὧν αβιθμὸμ τῶν ἀγομφύωψ ἐκ 
 καρχησθν Ὁ σκαφῶν τοῖς οὴ λιλυβαίῳ. 

ΙΕ π 5 Ν 257 
Ῥο(ἐπιοάιη 8 Ραπουηῖ αυΐπῷ δέ (τἰσίηιας 
[υο ἁὐτξ ἃτῳ ἐτίσίπτα δα Δ ερεπαποιῦ εἴηρο 
τί πη: ΑΔ γο σι δα "γα οὐῖο δ εἰσίπτα, 
Ηίης ζᾶ δὰ ζοπείσυα]λτις ἀεβεχοτίβ,.α Ης», 
τας ἐᾶ απ! ἐρεπαρίητααυίηφ. Α ἃ Αρτίρε, 
τίπτ ἅεγο ετηροτία υἰρίητί, δχ Α[ᾳ πἰρίητί δά 
(ὑλπιατίπᾶ. ΡΟίέεα δὰ Ῥαςῃγ πη αὐἱπαηπαρίῃ» 
τἃ. Ηίης ἀεπιὸ ρόγ τεττί]ατιι5 δα ϑγγασιίαβ 
(εχ δ(ιτίσίπτια, Α ἃ (ὑλταπᾶ (ςχασίητα. Δ αΎΑιι 
τοηλίηα ττίσίηία ττία. πᾶς αὐ ΜοΠςπᾶ ερίπ 
τ. Τειτοίέγε αετὸ Ἱτοῦ ἑαοίεητί, ἃ ῬΑ ῃγπο δά 
Ρεϊοτᾶ ςεπεἐχασίπταοόϊο: ὁ ΜΙ εΠεηαῷ δά 
1 πγραῦρενῦ Ν αἱ ενίᾶ τ ἡυίη τ ἃς τείρ πα, 
ΡΙετᾳ ἐπ χαίδ. ἘρΡΠοτα5,{Ππηρ|Ἰπίτπι ργο ἀί 4 ς 
τε: παπιίσαασί εηίπι οσἰγουτίοηςξ αἰ ετ ἀπο 
συίπᾳ». Βο ἀοηίπ ἃ εἰ ἐπιατῇ αἱροίιι ἐπί] 
ἀεπηίο5, Ρεϊογᾶ αι δά (ερτεπιτοη  ]Ο ατ; 
1 Πγραῦ δυτεπὶ 6 διπέγ, αα οΥτύτῃ ποτὸ Βα; 
ςῃγπαπῃ Νεςεῖξε εἴ αὐτῶ, ειῖπὶ οἰ πγαΐα ἰη Ρᾶ. 
7146] Αταπι πεατῦ ἐοσπλὰ ἀτ{ττ 5. τπαχίπηρέ 
αυσουπῷ (τα] ἐπα, (6 οἶδ ταί τις [τευ 15 ἱπὶν 
Ρατία, δί ψιπούιμπι]λίι15 πυ!πιπν ἐς πσύτα ρει 
ΡΆτΆΠ εἶα Ππεᾶ5 ἀπόϊα ςοπαεπηίατ, αἰ ςγερδη- 
τεῦ (ε μάθετε δά εἹίπγαῖα » ργορτεῦ ἱρίαπι οὈ]σ 
αυϊτατεπγ. ΓΑπιεπ ἰη 8.616 Πτι 44 [τα]! πὶ, Δα 
ἈΑιυμέγαπι πεγρεητεπι σεης αἰ ςετετις, ΄σαῤδά 
Ρεϊογᾶ πηαρίβ συὰπι 10 Δ σἸΠ , 4 (ερίεπιτίο 
πευα(ρεζῖας. ἃ αἰππόϊ ἰρίταν αὐ ἐο δα ΒΑΓ ν᾽ 
Πιιπ δ οτεητ ας ἐχοιτγογε “ οἰ πλι15, ΑΓ 
ἐϊοηίρεΐαπϑ. [«ἅτιι5 αὔτ ετ δα εὐτίρα εἔΗςὶ 
ετ. λρίξάα υετὸ συα 48 ρατιλ εἰς πῆ οχίο δά 
οὐτα5 ΠΥ δΕγΠΟ 5.516 ἐπ ίπιΠ{τ15 {Ππ61πο] παῖ, 
{ἃ (αταπα δγγαςαίαβ πέγίι5, αα ας ἢ γπιῖπὶ 
Ρτοςείετίς, [Ππτεγια! " εἰς αἰττξ ἃ Ράςη πο 4 
ΔΙΡΒεί οἰξίαπι, [ ἀίοτγατη πιυατιοῦ πλ}}} τ. 
Οατεγῦπι Διγεπηίφοτις ἃ Ῥαςῆγπο Δα Τὰν 
πατιιπὶ Ππδτιοῦ πη. δ Ὁ Ὁ εἴς αἰςοίτ, ΑΒ 41». 
Ρδεο πειὸ Δ4 Αιηνίπιαι πη]. ο  Χ κ. Οὰ ἐκ 
τεταίίοηξ ταὶ ἀπ εγς τ ἀφέστ, αὐ Ὁ ἐο αἵσ 
(ττερεῖ, σαί φαδίιοΥ πὶ, ΔΙρῃ εὖ ἃ ΡΑςἢγς 
πο εἵϊε ἀΐχεγίς, Ουἱα ἃ ΡΑςθγηο 461 γραῦς 
[5 επίπι πτᾶσίς αιἂπν Βεΐοτιβ δα οοςαίππι οχσ 
ΡΟΙίτας (τίς εἰν. [εἴπ οὐ ἃ πιετί 4 ο πα! σηο 
Δα οὐςαίατη (λτί5 ἀρραΐεγετ,ρεζίατει ὃ ρατίς 
τεγ 244 οτίῖ δ δὐ Αυϊτᾶ, Ηίης ἃ πτατί δίςαϊο 
αἰρετγίιβ, πη ς ἃ [ἱΡγοον αοα ἃ (ὐαιτΠεσίποη 
{ρεΐασο ρεγιμεπίϊδα ϑγεζεβ. Εἰ δυτοπὶ ἃ " 1κ 
Ινῦαο δα Δἰτίςαπι είτε (ὑαττμασίπεπι πγίηίς 
τη τπ| ἑητογ 4 πΉΠΠΠῸ δύ φαίη σεια ἐλά. Ο 
πυϊάξ δα ἐεπὶ συ 448 πηεπιογδεαῦ ῃΠσπεῖπξ 
Ρεσαεπάδπ ργοίρ εὐξε5 ἀςιατί, οππὶ τ ἔρεςιισ 
᾽λπὶ φίςεπα!Πει, παῦε (ὐαττΠασίηίβ ροτίαπι 
εστεβίξητζες;Πγ εταηΐ8 πιππετο τεπποίαῆες 

Υ 9 ΔΑ. 11“ 
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Αγ πο Δυΐξαι πα Βεϊοτᾶ, Ιατὰ ίη οΥταπι 
ΟδΙπαατί πεςεῆε εἰξ, δί ίητεν οςσαίπι ὃ {ς΄ 
Ριεπιτίσπειι ἰρεῶατε, Ἀἃ ἐερτεπείοπεπι 
αυίάεπι Πα η5 [τα] απο. ᾿α Οσοαίυπι πᾶτε 
Τγηβεπαιπι, δ ἃ εο] ἐδ5 ἐμειμα5. νυ 65 πεγὸ 
ἐχιαηῦ, δα ἰδτας εὐγίρουπι εξ ςίςπ5., ρα πιὺπι 
ἹΜεβεπα,είπάς Γλυτοιπηίμηι, ὃζ (ὐδιαηα, ὃ 
ϑγτγαςσαία. Οἰτο ἀπτεπιίπεοῦ (ὐαταπαπὶ δύ ϑγγὰ 
ευΐλ5 ἐπογᾶτ, ἀοἔεςετε ἵΝαχαβ δ Μεσατα, υδί 
εὐπέϊοτιιπι ἐγ ρτίοτ 5 πη πίϊ οσσισγιμητ, αἱ 
ἐῃ οἰἶτίο ροτιυοί εχ Δ εἶπα ἀεϊδοδηταν. Ηος 
(Δπέίπίοςο Χίρμοπίς ργοπιοπίουί εξ, "145 
Ρτίηταϑ ἐπ δίς Πα τ 5, οτἱσίης (τα σα5 ΠΟ Π, 
Εἰίτιταβ πῆς, Ερῃοτας σσπιεπτογαῖ, ροίἐ τὲ 5 
Ττοίδηδϑδ. ρτίτοβ ἐπίπι 05 1 τἰσογσπι δί ἐὰ 
ἐπ Ππαρίταρτίσαιίοςα.. ἔβτίο εἰηία ἰουπἄδητε 8 
«ὐ Δο]τατειη 5 Βαυρατογααι, πε δα πτεεσδίαν 
τλτα αὐίάσεη εὖ ποιιΐσατο αυίοϑ αἱῇς, ΤΠεο- 
εἴετη ποτὸ Διμεπίεπίςπι πεητίβ δ ἰταταπι, Β(, 
«Π απὶ ςοπιοετηρί τᾶ ἐς, ἰητε εξ πηοτία 
{{π|| [ΟΠ τὲς δ τεσ πίγεσζε,τεπιεδλῆς, [8 
εὐπιτῃεηΐεηίες ἱπάπαςεγε πε ηιίγει, ασςερτί5 
Οαϊείφεπηθας ἘσΡοσα, πᾶσηο πιπιετο, ὸ 
πίδυϑίρ πόθι! 85. δύ [λον ΠΡ 5, πιᾶσπα εχ 
φαῖτε Μεραγεηίρυς, εὸ παυίσαιίς, Εχ Η 5 ἰτί 
εὐ ΟΠ αἰςίἀεπίες Ναχυτῃ ςοπαίεγυης, [)οτέ 
εηίς5 πετὸ Μίερατδηι, οπὶ ρτία8 Ηγ Ια ποκα 
τοῖα, Ετοα ρτοῖς ἐἰὸ εἰσίτατεβ ἐαληποτς, ΕἾγς 
Ῥίας ὑἀεΐοὸ ποπῖοπ. ριορίε Εἰν αἱ πε }}15 
Ρια[ απειίατι τεπιαποῖ, Εχ τοιπαπεητί 15 αΐ, 
ἄεπὶδάμπας τί θα5, ἢ ἐο απο ἃ αἀἰπκέπηι ΙΔτα 
«ε, Μεῆξεμα ίη Ρείοτί πὸ ἑασρε, ΕΒ ἐπ δα οτί, 
ἐητεπι πιᾶσί πιασίοί Πεξείταν, δ ἔλτςξ σὰπ 
εἰλπὶ εἰῆείτ. Γιατ αὐττεπι ἃ Ναὶ ἐσίο [Ἰα4,1 1 ἐπ 
ἐεγΔ110,ἃ (ὐοϊ στα 611 πογὸ πχαΐτο πχίπιι5. Εδηι 
«οπσίδεις Μ|εοβεπή, χα Ρεοροπηςίαπν Παί 
{τι ἃ απ 15 δύ Ὠοπῖοπ πιστσλαί παπῷ ρτίν 
15 Ζαπςεϊε οοαπαίσι, ασιςυταα εἴδης Ιοςᾶ, 
Ὡ8πὶςαἋὉἃ ΖΑ 6] ποςίτα δας, Δηῖςα ΪΝαχίοσα 
Ξεα!Πςα [σεταῖ, χαί ὐλίδηςς Ππίτίπγί της. ον 
ἤετίας αὐτοπι ]δηχεττείηί παιίο αι ραπα, μα 
δίτατοτεβ ἱπάἀπχείσης, Εὸ Βὲ οπταπί δά ππετίας 
(αειμασίπεηίεπ, τ ῬΕΠο δίςαϊο {|| Πὰπετεςς 
Ρίαςαϊο, Ροί παῖς δὲκχ, Βοιπρεία ἐο ἱπΊίοςο 
εἰαίΐϊεπι., Οπίατί Δυρσαυίζο ΒεΙ!απα ἱπέεγεῃς, 
«οπτίηαί, πίῃς ετίαπι ἔα ραιη ἰδοίς5,ςαπι Ὁ 
ἐπί! βισαῖας αρήπες, Δοῖς πτθεπὶραῦ!α» 
ἤχηι π τγαίςἐϊα παν "6Ἷς5 οδεπάϊταν, ργος 
ἑαηάσιι συίάεηι ἱπτιπγεηίμπι,, σὰ παπάς 
κίοπεβ ἔγοτί πιίγιπι τη το ππὶ παυίσία 4ς. 
ἐτλῦστηζ, πηᾶσπαᾶ8 ΡΕΥ οἰγουπά αζξίοπεβ » δ 
ποτείοος ρτοοίρίτατα, (ΟΟμίθαβ αἰδίοτριίβ. 
ἃς ἀιΠοΙυτία.. παυίτασίοχαπι ἐτασπγεηῖα δά 

ΔΘΕΓΟΩΠΚ ἈΡΉ. 

ἄπο σὲ πὸ λιλνξαίου τίὼῳ δὶ πσελωριδσῖΐῳ. 
σλδυροὺ αὐάγκη λοξοῦ γι σεθὸς ἕω, κρὰ βλὲξ 
πεῖν πρὸς πὸ μεταξὺ φὶ ἑασόβας κοὲ φὶ αε 

κῷυ. πρὸς αὐ κί μὲν ἔχονο αν πἰὼ πταλίαν,, 
"πρὸς σϊύσιμ σὲ τὸ τυῤῥίωωικου πέλαγος, κοὶα 
“σὰς αἰόλουνπίυς. πόλος οἱ ἐσὶ {5] μὲ τὸ 
σλόυρὸρ τὸ στοιοῦ “Σ στορθμὸν.μεοσίωη πρῶ 

“νοἴπειτα τουρομΆψιον, Εἰ καταύη, κοὰ σὼ 
ράκουσαε. αἷ δὲ μεταξὺ κατοίνας κοὼ συρα ει 
κουσῶν ἐκλελοίσεασι, νάΈΘ’ κοὰ μέγαρα, ὅκα, 
στον ποὰ αἱ δὶν στοτα μῶν ἐκβυλαὲ συωωελβθοῦ 

σας παύτωμ καταῤῥεόντωμ ἐκ Φὰ αἴτνας εἰδ 
δυλίμθνκ οὐματα. γὐὑτοῦϑα δὲ κοὰ Ὁ Φὶ ξιφο 
νίας ἀκρωτήριον, φκσὶ δὲ ταύτας ἐφορΘ» 
πρώτας ἀπιδδίισαι πόλεις Ἑλιἰυω σίας οὐ σιε 
κελίᾳ νὸ τῇ γυμεᾷ μετὰ τὰ πρωϊκοὶ «δ γα, 
πρότόλομ δεδιίαε πὰ ληεήοια Ὁ τυῤῥίω ὧν, 
ποὰ τὼ ὠμύτιτα δὴν ταύτα βαρξαρωμ, ὥςτῷ 
μησέκαπ᾽ ἐμπορίων πλᾶν. ϑεοκλέα σῇ θην 
γαΐζου τετιρηνεχθφντα οὐὲμοις ὄϊν τί σικελίο, 
αν πρτανοῆσαι πίω πὶ οὐσίφνειαν δὴν αὐδρώ 
πων, "ὦ τἰὼ αῥετίὼ φὶ γῆ πανελθόντα δὲ 
ἀθίωαζος μδὺ μὴ πᾶσαε, χαλκισίξας σὲ δὰ 
φὺ δυξοίᾳ συχνοὺς τἰϑαλαξόντα, κοὰ δ ἰώ. 
νων τινες, ἐπι δὲ σϊωράξωμ οἵ πλείσς ἔσαν με5 
γαρᾶς,πλαύσαε. «ὧν μδὰ ὃν χιλπισίξας ἐτὰ 
σαεναξομ, δὰ δὲ σἱωριέας μέγαρα, ύθλαν. 
πούτορον καλου μβύζω. οἷ μὰν οαὖ πόλεις ὦ 
κὶτ᾽ εἰσὶ, ᾧ σὲ φὶ ὑξλας ὄνομα συμμθώει σης, 
«ἰὼ αρετίὼ πὸ ὑθλαές κέλιτΘ-. ἡ δέσυμ 
εἱνουσῶν ἡξΊ Ὁ λεχθρν πλδυρὸμ πόλεων» ἃ 
εδὸ μεοσίιωκ φὶ ποελωριάσὺς οὐ κόλπῳ ἀξ .. 
τοὶ καμσήομδίης ἁδιητολὺ πρὸς ἕω, κοὰ μαᾳ- 
«άλίω τινὶ σπτοιούσιις, ἀπέχει δὲ τὸ μλὺ ῥα; 
γίον δίαρμα ἑξηκονταστίδιου, Φὶ δὲ ευλίδις 
“πολὺ ἵλαον. ἰτίσμα σ᾽ ὄδι μεοσίωίων, δ᾽, 
οὐ πελοτοννήσῳ σταβ ὧν τούνομα μυτήλλασι 
ξε, ζάγκλα πρόπόβδου καλου μλλη οἵᾳ τἰὼ σκο. 
λιότατα ἣν τόπων ( (άγκλιομ γαρ ἑκωλέσπδι 
ἃ στολιόμ) ναξίων ὅσα προτόβου ἰκπίσμα δὴ 
“πρὸς κατούᾳ ἐπῴκισαν οἵ ὕς δον μαμϑβρτὲ 
νοι καμπτανὧρ πὶ φῦλομ. ἐχρήσαντο σ᾽ ὅρμησ 
παθίῳ ῥωμαῖοι πρὸς τὸν σικελικὸμ πόλεμο, 
δὲν πρὸς (αρχκσονίσς, κοὶς μοτατοεῦ πὸ στομα 
πήϊθ’ σέξτος γύτοιῶϑα συωυῶχε ναυπικομ», 
“πολεμῶν πρὸς δ σεβαεὸν ἑαέσπραᾳ, οὐ τόν, 
θον σὲ (ἃ τίὼ φυγίω ἑποιάσοςτο, ἐκπτεσὼμ Ἐκ 
Φλνπύν, σίεικνυτοίι σὲ νὼ ἡ χρυ δὲς μικρόμ, 
πρὸς ὶ πόλεως, γὺ τῷ πόῤῥω βάθος δ αέσιον». 
εἰς ὃ αἱ πτολλίῤῥοιαι τῷ πτορθμβ κατάροσι δ΄ 
φνῶς πὰ σκάφη βαχηλιζόμῆνα μυτὰ σνερο» ς 
φῆς νὸ δίνης μεγάλης. κααπτοθον δὴν ὃ νὸ σἴκο. 
λυθού τιν, ναυάγιᾳ ὄδασνο() πρὸς πἰόνα πὸ 

ταυρομῶ. 

ΑΝΝΝΝΟΝ 
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᾿ χρρρομλνίας, [ὦ κὠλοῦσιν ἀῷ τὸ σνατῆω- Ταιυτγοπγπίταπιιπι {{π|8 δἰτγα από τοῦ αὖ 

Ὶ μα’ τούτου κοπρίαν. τοσοῦτου σῖ ἐτσεν Ὠυϊαίπιο σΔΠ. ςορτί,14 εἴς παν ρθε ε, 
᾿ κπράπισαν οἱ μα μόβτῖνοι σπτχροὶ γοῖς μεοσίω,». “Γαητῖ αὐτεηνίη Με [πηΐ5 ἑπυασίιτοῖς ᾿νἴατο ες 

ΤΠ οις, ὥς π᾿ ἐπ ἐκείνοις ἀπσῆρξν ἡ πόλις, καρ τίπίυσίΠ ἐογίϊ πγαδι οἰ α Γ85 «οηξίξετετ: Ροεί, 

᾿ λοῦσι σὲ μαμόβτίνους μᾶλλον ἅπαντοῖν αὐ, δῷ Μαυπνεγείποβ,υᾷε Με πο 5 ποςδηῖ 

᾿ εὐδ ἡ μεοσίωίους. δ)οίνον ἐε σφόσοα φιχώ- τηηε5. (ὐππιίρ ξεγαςι (8 ἐπλι5 αὐπί σοῦ ἐρίε {τ, 

ρα οὔσιις» οὐ μεοσίωιον καλοῦσι δὸν οἶνον» αἰπαπὶίρίστη ποη αυίάεην ΜΙ Πεπᾶ, [πα Νἴα- 
᾿ς ἀλλα μαμόῤτῖνον, "οἷς αῤίουις γὐαμιλλομ ον, τηοττίπι πὶ πὐποιραπῖ, συοα ςο πεῖ [ταἱ] τὰ 

“πὰ δὰ ἱταλικῶψ. οἰκῶται οἵ ἱκανῶς ἡ πὸ, εἶα, δί αι} ρτοα[᾿απτί(δίπια στη τίθης ςεΥσ 
λις, μᾶλλον σ᾽ ἡ καταΐνη. κοὰ γαὺρ οἰκήτορας τα, Οἰιτας αατίτεαηυξείοτο5, ιιὰπι (Ὅτ. [γᾷ 
σϊἐσεκτο ῥωμαίους. ἡ [ον δ᾽ ἀμφοῖν ὁ ταῦ Ῥεῖ ἀςοοῖαβ. πᾶ δί Πα τάτους δ ἀπγίε κ οπτᾶ 

᾿ ρυμϑιοψικοὰ ἡ κατοίνη σί᾽ ὄδι ναίων ἣν αὐ- ποκρ]αὐἱπιοδιραυςίογεϑ [πη αυδηπιγας Πα 
᾿χῶρτίσμα. τοιυρομλψιου δὲ δή γν ὕβλε γ᾽ θεῖ Γαυγοπιίπία, ΟἸπη (ὐδταπα {{τΝαχιοτᾶ 
᾿χλαίων. ἀπίξαλε δὲ «δὺ οἰκήτορας οὖὺ ὅδ, εἀϊβεία, ΓΑυτοπιίη! ςοπαἀίἀεγαηςεχ ΕἸνὉ]Α 
ἀρχῆς ἡ κατανη 5 κατοικίσαντ Ὁ. ττύβους “Ζβεἰαί. (λῖαπα (πὲ ρυιίςος {Π 05 απ ίηςον 

ἱόδωνΘ΄ τό! συρακονσιων πυραύνου., και [45,1] δγτιδουαποι τγγᾶπι5 ΕΠ ετὸ αἰ 5 ἢ α 
“πῶσαγορδύσαντι’ αὐτὼ αἰτνίω αὐτίκα, Ὀίταΐοτε5 δα ἀπχογίτ, εαπη ργὸ (δία θαρρεῖ 
“αὐής, ταύτης δὲ κοὰ πίνοϊα ρ΄ καίσορᾳ λὲ [Ιαὐτίτ Α ετηδπι. Ε]τα5 ςομαίτογεπι ΕΠ ογο ἢ ἐπὶ 
γααύνυ, ὅταν φῆ" Ρίηατις πη ἱπυΐτ, 
Ζαῤθέων ἱόδων ὁμώνυμε πτατὴῤ ΗἩοίρες τἰδί ἀίςο αἰπίποτγαπι (δεγουμμτρ ρὰζ 
Κτίσορ αἴτνας. --- ποπιςζη σείϊαῃβ ραᾶζεῖ 
Κατὰ δὲ τἀὼ τελδῦ τίὼ τό ἱόδων Θ' κα, (Οοπαίτον ἃ εἴης. 

σιλθόντ δῖ» οἱ καταναῖοι οὺς τὰ γνοίκους ὅς ΡοΙ ΗΙετοηίς ομίτα τοεῦτες (δταπεπίος, 
᾿ς ἔχλου, κοὰ τὸν τάφον αὐέσκανψαν τό τυραν ἱπαηυ!ηο5 ἐχρυεγᾶτ, δ ἐρτ5 τγεᾶηιί ται 

νου.οἱ δὲ αἰτνοῖοι πτχραχωρήσων τοῖν", τίν ἵν (οἹο απατᾶτ, ἃ εεηαὶ πετὸ ἐχοοάεπιεβ ἰππὸν 
νυσαν καλουμβίω,, φὶ αὔτνης ὀρεινίω κα ἰυηγ(ἰς επίαι πιοηταπᾷ Δ ετπες οὐατη ΠΟ σΔητ) 

σαν, κοὰ πτρσιγόρδυσαν σοχαθίου αἴτνίω, Ὠαδίταπάᾶ τεππετῦτ, ἃ Ιοςῦ Α εἰθᾶτνρΡε}1α 
διέχου δὰ κατανης σεεόδίους ὀγόνήκοντα, κοὰ τυαηῦ ας ἃ οαταηα 1, ΣΧ Χ Χ [ΤΑ Π.40.Π. Ετ εἰτ18 
ἐὸν ἱόδωνα οἰκιςίω) ἀπέφίωαν . σόδκειτὰ Δυτῃοτειη Πα ίταη (ας ΕἸ σγοποπν ἀτατσοα το 

σὲ μάλιςιι φὶ κατανης ἡ αἴτνῳ, κοὰ δῇ πόδὶ δυρεῖ (αταηᾷ ποεὸ Δείηα ἱπτηχίπετ, ὃ ρῥΙατί- 
᾿εἦσ ἀρατῆρας σταθῶμ, πλέίσου κοινωνεῖ, κοὺὰ τπὰ ΟἸτ8᾽ Οὐδίειοβ δοῦζε, σαν ηία {ΠῚ οσυ επί 
γοὺ οἱ ῥύακαν εἰς τίω καταναίαν ἔγγυτά, ἀπε Νπι δί τα τη ἀρτα (ὐαταπεηί ρτοκίην 
χω καταφόμον τιν κοὶ τὰ πόδὶ εἷσ δύσεθες ἀείεγαιατ πο 4ε ΠΙίοτ ἔῃ ρδτεπτοβ ρίοτα 
ἐκτεθούλληται πὸρ ἀμῴάνομου κοὶὰ Ἂν αὐα-- τείαπια ἀἰΠεπγίπας, Δι πιρμίποπι ες ἃ μαρία, 

᾿σπίαν, οἵ εὖ γονέας ἀϑὶ τῶν ὥμων αῥάμδνοι Ὦίς σείϊα ίαπε, ΕῚ στη «ἰδ άε5 ἐρία “ροτταγεῖαν. αἰσιριρημί ὁ 
διέσωσαν ἀϑιφόρομδύου πὸ κακοῦ, «ταν τῷ ([ἰς επίαν Νερτίαπο υἱίαπι ἐγατ γραυζιοβ Πυτπις νὸν τὲ κακρ, 
στοσεισϊῶνι φαίνηται, πὸ στόβὲ ἡ ὄρ κατὰ τίβ Βαία!ᾶτες, ΠΠ05 ἱποοίπτε5 ἃ ία! πο ἐόιιχς « ρονοιίᾷ 
πεφροῦτοι πολλῷ βάθει τὰ κα ταναζων χω- ταητ Ργοπί(ὑδταποηίϊιπι ς0}}65 αἰτο ἐχαπάᾶι “Πμ σε, 
οἰχ.ἡ μϑν οὖ αποσϊὸς λυπήσασοι πρὸς κοῦ. εἰπεῖε,υἱ ΑΙ Πα 40 πη σηο {Π 05 ΔΓ οί 5 πιο 
ρὸν, ὄυδργετέ πίω χώραν χρόνοις ὕσόρδον. τοτο, ΟΠ εγίουθι18 Δῃ Πί5 πὰρ Παμπ τεγτί8 δττις 
δύῤμπελον γοὴ σπκρέχετοίι κοὶς χρησόκαρ, [{{᾿} επεῇοίαπγ, αΐρρε ταπι φτα γε 4.61: {8 
στοῦ, φὶ ἄλλες οὐχ ὑμοίως οὔσης δυρίνου, τὰς τἱπεῖα, δ {ἰπρα]ατί Βοηΐταις (γέϊ ποία, αὐτο 
τε ῥίζας ἐκφόβει τὰ κατατεφρωθοντα χω» ἀπ πα || υἱηί ΠΟΙ] έταῖε εἰ5 ςΟραταδη 5 ἐχίρ 
οία. πιαίνειν σῖ᾽ ἀϑὶ τοσοῦτον τὰ πρόβατά [[ατ:]ο (ἃ ρί8 ςσίπεῖε ρεγπίχτα γλ σε εὐ πις τ, 

φασὶν, ὥςτε τονίγεϑτι. διοττόρ ἐκ ἣν ὥτων ἱπάε ρεςι68τᾶτ ἐχαθοτατε ρίπριιοάίπε τγὰν 
ἀφαεροῦσιμ οὗμα σῇ! ἡμόρῶν μ᾽, Ἀν »καϑά, ἀυπουτίπαςε(αῇοςεηπξ, πε στοῦ υοταου ὅτι 
“πὸ ὡξ κοὰ κατὰ τί δῥιθύαν συμβαῖνον αυίπα ρεῖ ἀΐς5 δ δατίδιι5 οχίπγαζ. ΓΙ άετπη 
εἰρήπαμθν, ὃ δὲ ῥύαξ εἰς ταῆξιν μετα βάλλων, δίῃ Ἐγγιία ργοσυεηίτε αἰχίπηβ. Εἰυ ΧΕ αι 

" ἐποβάλλων ἀπολιϑοῖ πίμ ἀδιφαύειαν πῆς τοηλ ες Δα (ΟἹ τατεπὶ ρεγτα 5 τεῖτς {ρος 
᾿ γῆς ἐφ᾽ ἱκωνὸν βάθ, ὥςτε λατομίας 4. Πςίεπ, Δα πιο παπὶ ρΡτιοπιπαϊτατεπιίαχί αι,» 

νας χρέιαν,, “ποῖς αὐχκαλύψαι βουλομῆύοις ἀςφοτερτίπίπατη πο] ἐπεί 15 ἀδτεσετείυρ ει», 
τίω δ΄ αρχὴς ὐλφούειαν. πακείσης γουρ γὺ εἰ, [Δρί4ς5 ἐχοίηάετε Πτπεςεῖῖς. " Ἰππεοίςεπτα 
᾿ς ἀρατῆρσι δὰ αὺτρας, εἶτ᾿ αὐᾳθλεύώσις, εῃίπι (Π ἰρ{|5 «τατεγίθ 5 ρεῖτα, ἀείηας ἰρατία, 

᾿ Υ Ἅ Ὠυπῖος 
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διυπιοΥῦ ἀρεῖ πογείςξηι ἀ{Ππππι5 πίστείςίς {Π 1} 
πταπι, ὁ πτοηῖς ἀςεβῃιιεηϑ: ἀοίηε ἀυττ αἴτια, 
πλοπ5.1αρί5 πιοίατίι5 εἰ ἤςίτατ: σασπιίρ 4εῆα- 
ἐπ5 ςοΐογεπι μαρεραῖ, απ άεπ ἀείπάςε ςοπίετ 
παῖ, Εἰτῷ εἰπί5 ογεπηατί5 ΕΧ ἰδρίθι5, απ 
ὐπηοα ςοπ θα {5 εχ Πσ πί5 Βευί (ΟἹ ες, δίσαξ 
ἰσίξ εχ Πσπούιμῃ οἰπετετσαία ἔοεκαν, ς Α εἴν 
παπὶ ςἰπετεπὶ συλπα αἰηπίτατξ σαπὶ αἰτί. 
Βαθεῖς, ποτ Ππ{|ς ἀϊχεγίπι, ϑγγαςιαβ ηιπας 
ἈΑτομίδ ἐ ογίπιβο παυίσᾶς ςσαίαίτ, σαί 5 
τεπηροτίρ. δ Ναχας δύ Μίερσατγα Παδίτατί ςοῦ, 
Ρετῖτ. ϑίπηα!ῳ ΚΜ γίςεἸΠ δί Αὐομίᾶ, ΓεΙρμο5 
τε ςσί]εγεπτρει π: {ΠΠπ|π|πτεγγοσαῆς, 
αὐτ ορεβ )η (αἰ αδτίταις ἀε] σ εγῦι; Αὐτοί {τὰ- 
αυεορεδ, ΜΝ γίςε!Π πειὸ (ΔΙ αδείτατ εἱεσίε, 
Οὐςοίαπιᾷ αἰτενίνας Βγεαςυία5,ΑἸτοτί αὐτο, 
τοηςεπὶςοπαάετεπι Επεηίς ἱσίταγ Ογοτοηίαϊας 
ατϑεπι ταπὶ Ι αδτεπὶ ςο!αίς, ατ ἀἰχίπιιδ: 5 
τλςυΐα5 πετὸ δἀ ταηταπιὶ ἀ{πτίαγασι σαπγα πὶ 
εὐλῇς,ατίαπι πη ργοπεγρίο αἰ Πεπιίπ εἶ, εἰτπὶ 
Δα Ιοςαρίεἴε5 ἃς (ππηρταοίοβ Ιοαίπγαγ,  ο. 
δί5 ης ἀεςίπια συίς ϑγεαςαίαποι εἴ, κα 
τοὐπὶ σπὶ Ατςίαϑ ἐπ δίς Π| πδαίσατες, ΟΠ οΥ 
[οταίεπὶ εχ Πεγδοϊ ἀαγυτ σεπεῖς ργοςγεατ, 
«εἴ ρατίε ςορίατῦ γε! απίτ, 4 ἀοπςζάος (ΟΣ 
Ἄγίατη δοςοϊαβ(ς ἐπίπι πΠς ΔρΡΡΕ]]ατατ, ας 
Ριΐτ5 8. ἢ τί ει.) 15 ἐστ ἐχρα!Πς ΓΑ υγηί5 
Ἰοςᾶ πα ίταιίδιι5, (π{]8 Πα τατοτῦ Γεηαοη» 
τία τεξειῇε, Δυοῃίας πεγὸ ροτίειβ ἱηίπ]ς.Ζ εν 
ΡΗγτίᾶ (ρ εὐέᾶτεβ [λοτίεηίε5, ]]αο5 πόδι, 
εὖ ρτοΐεοϊος ἐδί τα, εο5 Ὁ ΓΜ έρσοτογ ςδαί 
τοτίθιι5 ἀςςερίς ὅζ ἐογαπι ρατίτεγ ορε ϑγγαςιι 
(5 αἀἰβολαίε, [τὰς οἰπίτα 5 δία οΥἱί [οὐ] !οίταῖε, 
δι παίυγα!  ροτταᾶ σοπηπιο  ίτατε, τα πίαπη ἃς, 
ςερίτἰποτεπγεπτί, αἰγί σα Ρυίποίρα!}:{ ἀίσηί- 
«δῖς ἱπίσηε5 ἐχτίτεγαπες: οσπεηίτόρ ϑγγᾶςιι- 
(δηο ρορυ]ο, τς αρ ἀοιηίπαία σοπ{είτατί, γε] ἐσ 
΄αοϑίας αἰτίσηί (αδίπράγοητιας δ οεττατεπγα, 
«ερτί, Δ]ἰ05 δαυδαγογαπιίεγαίζατε Ορρτεος 
ἐη ΠΡ ετίατξ πεμίςατι, Εταητ αὔτ ΡαυΡατί σαὶ 
ἄδπι πα] ηΐ, φαΐ πετὸ ἐτεαπίπιατίπί5 τοῖς 
τίς αὐ πες, ει πὶ πιαγίτίπταβ Πα}Π]!0χἰρα5,ρτο- 
δἰ δεητίδ. τα ςί5, τη σεγεαυδεᾷτς, Α' πηεαί 
τετδη οἰ5 ποτὸ Ιοςίβ ργουῆαδ ἐχοϊσάες, πιίηί 
της πα εραης, ΗΑ εηι5 ἔλεε εὐϊοτεβ ρεγήα 
ταταητ, δίς, ϑίςαηί, Μ ούσεῖεβ, 4] Π Ὁ πόπυ], 
{{|Ὸ χυίθιις δ [εὐ της, χαί ρτίπι δίς] απ μὰ 
ταί ἀἰςὔταν ὁ Βαγατίβ, Πουζαυίῃοῦ εἰς Ε- 
ῬΠουαβ. Επίπηαεο Μογσαπτείιπι ὁ Μοτρειί. 
Ῥὰϑ Παδίτατί ςοσρτᾶ, πειί{π}1| 6 τ, Ἐὰ τ 5 ὅπ 
Ἅ«λτη αΐτ, ασυας παπο πι1|4 εἰξ, Δ ἀπεηίδητζεβ 
πετὸ ἱπάς (ὑαετΠασίπεπίεβ, δί Πο5 ἃ τα 
(05 «ἰΔ4θυ5 αἰῆςεις πυρλασδηι ἀεἰτοχυητ, 

ΞσΞῈΈ Ο ΟΆΑΛΡΗ. 

τὸ συδῥχυθῳν φὶ κόρυφῆς ὑγρὸν» παλός ὅδε, 
μέλάς, ῥέων κατὰ φὶ ὑρεινῆς" αἰτὰ πῆξιν λα 
ἔων, γίνετοι λίθΘ- μυλίας, τίὼ αὐ τίὼ φυ- 

λάπων χόαν, ἰιὸ ῥέων ἔχε. κρὰ ἡ ασοσϊὸς δ΄ 
κοκομβύων δὴν λίθων ὡς ἀκ ἣν ξύλων γίνε 

σαι. καϑτίστόῥ οαν “Ὁ πήγανον Τῇ ξυλίνπ ασὸ 
σϊῳ πρρέφετοιι, τοιοῦτον ἔχειν οἰκείωμᾳ πρὸς 
σίὼ ἄμπελον εἰκὸς τίὼ αλπναίαν ασοσϊὸν. ὦ 
πὰς σὲ συρακούσας. αῤχίας μὲν ἐκπισονεκῦ 
κορίνθου πλόύσας πτόρὶ αὖ αὐοδὺ χρόνους, οἷς. 
ᾧκήδδησαν κρὰ ἡ νάξιΘ’,κοὰ τὰ μέγαρα. ἅ- 
μα δὲ μυσκελλόμν τε φασὶν εἰς Φελφοὺς λα΄ 
θέν, κοὰ τὸν αῤχίαν χρεφκριαζόμανου ὀδέδϑαςς 
ἂν ϑεὸν, γτόπόρομ αἱροιεῦτοι πλοῦτον, καὶ ὕω. 
γίανς τὸν μδν αῤχίαν Ἑλίδοαι τον πλοῦπομ,. 
μύσκελλου σὲ τίὼ ὑγίαν. Ὥρ᾽ μϑὸ σϊὰ συρχα. 
κούστες σναῦαε ἰτίζειψ» θ᾽ σὲ ἀρότωνα. πρὶς 
σία συμβίισαε ἰμροτωνιώπας μὴν οὕτως για 
νίω οἰκῆσαι πόλιν, ὡς εἰρήκαμῆν, συρακού» Ὁ 
σας σὲ δὲ τοσοῦτον ἐκπεσέι πλοῦν, ὥςτε 
κοὰ αὐεΐὺ οὐ σταροιμίᾳ οχονθ σαι λεγόνπωμ. 
“πῶς εἷὺ ἄγαν πολυτελές, ὡς οὐκ αὖ ἐγὲσ΄ 
νετο αὐτοῖς ἡ συρακουσίωυ σεκώτη;, στλξονσοο 
σα δὲ τον αῤχίαν εἰς τἰὼ σικελίαν, καταλιε 
πᾶν μετὰ μόδους Φὶ «ρατείας πόϊ δἷν ἡρὰ 
κλεισϊῶν γηύους χϑῤσικρά τίω συυιοιμαοαῦπα 
τἰὼ ναῦ ἐδβκυραν καλουμλψίω., πρότόδομ 
δὲ σιόδιαν. ἐκένον μὴν οαὖ ἐκβαλόντα λιξυρ 
νοὺς κατελοντας, οἰκῆσαι πέὼ νηόν. τὸν σὺ 
αὐχίαν κατασχόντα πῶς τὸ ζεφύρου δὴν σίω 
ρκίωμ, εὑρόνποι τινὰς σϊδύρο ἀφ, γμθύους ἐκ 
Φὶ σικελίας σπταρὰ δῇ τὰ μέγαρα ἀπισαύν 
χων, ὐαλαξὲν αὐαδυ, κοὰ ποινὴ καίσας τὰς 
συρακούσας μετ᾽ αὐτῶν ἀπιόντας, ἠἀνξής 
θα δὲ κοὶι σα τίὼ φὶ χώρας δύσϊχεμονίαν ἃ 
σόλις, κρὰ οἵᾳ τί πῶν λιμδώων δυφύίων, 
οἱ οὔνσ)οσυ ἡγεμονικοὶ κατέξησαν. κορὰ συ- 
νεξε συρακουσίοις τυραννου μβύοις ἡ δεασό- 
ζειυ τῶν ἄλλων. κοὰ ἐλδυθόρωθέσιψ ελδὺ-᾿ 
βδροαῦ εὖὺ σδο τῶν βαρβάρων κατασῖυ:, 
ναςδυομθύους. ἡσῶν γοῖρ πῶν βαρέαῤωμ οὗ 
υδὸ φνοιποι., τινὲς σ᾽ ἐκ φὶ πτόρακας ἐπῆε 
σαν.οὐδιούᾳ δὲ φὶ ντχραλίας ἐΐωυ οἱ Ἑλλίωεῳ 
ἅπηεδιαι, φὶ σὲ μεσογαίας ἀπέργευν πανπτῷς 
στάσιμ δκ ἴσχυον. ἀλλὰ διετέλεσαν μέχρι σδῦ 
ρο σικελοὶ κορὰ σικρων οἱ, ποὺ μόργπτόυ, κοὰ ἄλ 
λοι τινεονεμόμῆνοι τίὼ νῆσον, ὧν ἄσων κοὰ ἴ“΄ 
βκρσῖν, οὕς στόρ πρῶτε ψ φησὶ δῇ βαρξαρων ἔ5 
φορθΘ’ λέγεῶνα δὶ σικελίας οἰκισὼς. ( τἰὼ 

μοργαύπιου οὲ, εἰκὸς ,σσὸ δὴν μοργάτων κῆπο 
πε. σολις σ᾽ ἰὼ αὕτη, νωῦ σί᾽ οὐκ στῃ. ἘΦ 

πελθόντόυ' δὲ καρχεσύνιοι, κοὰ τούτους οὐκ 
ἐπαύσαντο κακοιῦτόυ", κοὰ ποὺς Ὁλλίυαον 

αὐτέίχοῃ 
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αὐπτέχον σ᾽ ὅμως οἱ συρακούσιοι. δωμαῖοι σῇ 
᾿ ὕςόβον κοὶ «ὧν καρχησυνίους ὄφεθαλον » κοὰ 

πἀςσνυρακουίας ἐκ πολιορκίας ἄλομ. ἐφ᾿ ἧἡσ 
κῶν δὲ που πηῖου τάς τε ἀϊλας κακώσανῶς 
“ύλεις, κ᾽ σὶὴ κοὶι τὰς συραπκούσιες, πέμψας 

ἀχγικίαν δ σεξατὸς μαζί ρ,γτολὺ μόρος στὰ 
λαιὸ (πσματθ- αὐέλαξειοντάπολις δ 

ἰὼ Ὁπαλαεὸν ἑκα ἂρ νὴ ὑγσδήκον τα στιδίων 
ἐχονίᾳ τὸ τῶχος. ἅπαντα μδὼ σἹὰ Σ ἀὐύκλορμ 

ἐκσλαροαῦ ὥξον δσῖρν ἔχει, το ἢ σιωοικούμε 

νομῷ τεὸς τῇ νήσῳ τῇ ὑρτυγίᾳ μόβΘ'νῳαθα 
σϊαν οἰκῆσαε βέλτπιομ » ἀξιόλογον πόλεως Ἐν; 
χοὺ πόριμεβον. ἡ σί ὀρτυγία συμυάσηϊει γφύ 

᾿ρᾳᾷ πρὸς “Δήπειρου ὅσαι μρἰίω σὶ ἐχει πἰω 
: αῤεύσσαν, δφιέσαν ποταμόν δυζος εἰς .Ὰ ᾳ 

λαῆαν. μυβδύσσι δὲ δ ἀλφειὸν δἰν ὥξον,αΡ- 
χόνϑιν υδ ἂν φὶ πολοποννήῶν, ὰ ὃ γό πε 
λάγους υπό γῆς ῥέθοον ἔχοντα μέλοι πρὸς 

αἰ αίθασαν,ἀθ᾽ ἐκδισῦντα σάλῳ εἰς τίω 
ϑάλααν.τεκμπηριοωῦτ ὃ Φιδ ἰς ἀσ νὼ ἡ 
φιάλίω ζινὰ ἐκπερῦσαν εἰς ἢ ποταμὸψ, ψ)α 

μισαν ἐν ὑλυμπίᾳ σίδῦρο αὐφνεχθᾶναι εἰς “δ 
ἐείώϊω, νὸ ϑολοῦοδ) ἀν Ἴ ον ὀλυμπίᾳ βεθυ 
σιῶν. ὅ,τ σείνδιαρος ἐπακολσοθὼν ζυζις εἰραν 

τὸ σὲ ῥδύμα σεμνὸρ ἄλφειξ ἔρίωας (κπ’ 

Συρακουσαῦ ΘαλᾺ - ὑρτυγίας. 
Σαυαντοφαένετοιι σὲ ἱρρὶ “πινσίαρῳ τοιῶ» 

σα, Εἰ σίμαι ὃ συγγραφεὺς. εἰ μλν ὃν πρὸ 
πόσυυάψαι τῷ ϑαλάῆε κατεπιτήνν ὃ ἀλ’ 
φειὸς εἰς τὶ βαραθοομοίων αἰς αὖ πιθανότης ον 
«-ὀυύρν δτάπειν ἡ7] γῆς ῥείθρου μέλρι φὶ σικεσ 

λίκοιάμιγες τῇ ϑαλάῆπ σ]ασῶζου τὸ πότιν 

μου ὕσϊωρ. ἐπεισῖα σὲ πὸ τόν ποτα μοῦ σύκα 
φανόβόν ὄξιν ἐς τίω ϑάλα αν ἐκδιδον, ἐγ. 

᾿ γυοῦ μεσῖον οὐ Ὅο" πόῤῥω φὶ ϑαλάήος φας 
᾿ ψόμανουμ σύκα, καταπίνομ Τὸ ῥσύμα “δὶ στο 
πα μοῦ, καὶ στόν σ᾽ οὕτως αὖ συμμέναεγλν 
καὺ ὅμως τὸ γι ἀδὲ πλίου εἰ κατασεως εἰς 
Ὁ Ὑ7] γῆς ῥέιθρουν, τοανπτάστασιμ ἀμήχωνόν 

᾿ ὄξι,τό τε γαῦ δὶ αῥεθούσιις ὕοίωρ, αὐτιμαρ- 
᾿ χυρέ πότιμομ ὃν. τότε οἤζ ποσούγον πόρον 
συμρμδύαυ τὸ ῥόύμα πό γσχαμοῦ, μὴ οἶαχεν 

ὄμνομ τῇ ϑτλα 7.» μέχρις αὖ εἰς ἢ πσεπλα- 
σμδύον ῥέθρου ἐμπέσῃ, τταυελῶς μυθῶφες. 

μόλις γοῦρ ὑϑὲ τό ῥοσίανοῦ ὧξρ πιςόδύομθν ὦ 
᾿ συμμϑλύει ὁ ῥόύμα. οἵὰ λίμνας ἰὸν. δρατίω 

᾿ σῶζομ τί ῥύσιν, ἀλλ᾽ ἐκᾶνο μὴ βραχὺ διά 
Ξημο, κοὶ οὐ κυμαινούσης φὶ λίμνης. οὐ τοῦ. 
Θασὲ, ὅπου χειμῶνσῃν σ) αἶσιοι. κοὰ ἀλυσῖαν 
σμοὶ,ταθβων την δὴ ὁσὲμιᾶς οἰκείας ὃ λόγος. 

ἁῤντένει ἢ Ὁ συσὺς ἡ φλάλη παρατεθεία. 

οὐδ γα αὔτε ῥδύματι δὺπειθὰς,οὐχὶ ζοἷ τό 
χειοὕτῳ χρὰ οἶς τοιούτων ὑρῶν φόρομδύων, 

9. ΣΟ.) Ἐ ιν ὃ». :64 

ϑγτασαζατί τἄσπεπ πο ΟὈΠίζονς, θοῇ εαῖεοΣ; 
πιληί (ὐλετῃασίπεπίεβ εἰσσογαοι, ὃζ δγτγαςιία» 
τα ρεγ οἰ ἀοπεπι ροείτί ππητ, ὐτιτη αστετα 
Ῥοπιρείαϑ αἴαῖς ποίϊγα δί τε! 1135 οἰτείταῖο 5, 
εἰ ϑγταςιίαϑ παίταοι, Οςίαν Διασαίτι5 εὖ ον 
(Δ ςοἹοπία,πιαρπδπι πετα εἶ ορρίά ρατίοσετα 
Πίταί απ αιίης σοπίξαρας υτίθι15. Οἱ πΊν 
πηιοσηία ἔλα. ( δύ 1, Χ Χ Χ ςοπτείπεης, οτιιπι 
πυΐζάςσπι ἀπιρίταπη ἐχρί σε ποη Οροττίτραύσ 
τεπὶ πογὸ σας ἐπία]απι αἱρεςϊᾶς Οὐτεγσίαπι το 
Πγαγ, Πα ὲτατουί 15 ἱπηρ] ετε ἰατίια ες ςςπίας 
{τ αὐττὶ Πα σοπτεπηπεπάιιπι πατεῖ πύρα 
(ραςίυπιγ. Οτγ σίαπι ΡΟἢΒ τείας ΠΟ Π  ΠΠ σίτι σ᾿ 
ἰοπίοπι μαεῖ Διετηαίλαι., ἐπ ρεΐασιι5 Πύλη 
1π|π| [Τατίπι ἐπιίττεητεπι. ΕΤᾶς ρίαπι ΔΙΡΠ οται 
εἴς, τα ἀίταηι εἰς ίη ΡιΠ 5, υί σαπι ἐπ θ εἶο-- 
Ροππείο [ἀπ|ᾶῖ οτίσίπεπι, ρεν πιάτα {Ὁ τεὺ- 
τάτη,αἰφ δα Ατειμυίλπι ἤποητα ρεγάποαι, ἄς, 
ἱμάς ῆος ἐχΐοςο ἐπιεύσεηζ, Γαγ5 Οχοσσγς 
10 ρεΐασιβ. ΓΑ] 615 αὐτεηι4ε τεῦ τις ςοίςζαν 
ταύ ἰλοίαπτ: ροσααπι σποάάδιι (Οἱ γπιρίς πὶ 
ΔηΊΠΕπΊ ἰρίαπι ἀεοί4εη5,οςίπ ἕο πτε ἀοπλιπι 
εὐη ες, ἀςτοτυπι ἰη ΟἸγηιρία ἰαζζογασι 
(ογρι5.τὐὐδυ!επταπιΠοτί Πυιιίαν, Εἴως ἴς 
σατ5 Ργπάδτι5, 

Ν᾽ επεγασ]ε(παι Παπτεὴ ΑἹρΠ εἰ [οπίςς; 
ϑγτασαίατιπι σείπιεη τευ σία. 
Ἑδάεπι Τ ίπτατις ΡΒ! οίορἢι5 Ρίηατο αἤ 

ουΐϊαταγ, δίυίάστη ΔΙΡΠ εὰ5 απτοσιαπιρεῖα- 
σα αἰτίη σαῦίη σποτηρίδηιν Παρ εγεῖαν πίατῇ, 
«τεάί ροιοτ ίπο!δτοῦ πασπιπι τίς ἰῃ δίς 
ἀπ, ΠεαΑ τα πγατίπί5 Πα δ ι5 αὐ πλίχταβ 
Ρετίεσγς 4απια5," Ροταί ΡΙας4α5. Ροίξησδπι 
πετὸ ο5 ἐρίτπι Πιιηγ 5 ραΐἀπὶ πιᾶτς πιαηίξς- 
ἔξιπὶ {τ ρίτ, πίῃ} δατ αἰ εο υἱςίπῇ εἰς, σαού 
Βαπιίηίς ἀα145 αἰδίογθεας σε πες ῇς ἀ|ςίς 
Ῥεγπιαπούεγδασα,  Πυχα ἱρίς ἱπρογπξ η παν 
ταη5ιτ ηΐτὰ τουτᾶ ἱπῖγεῖ, το ργουῇις εἰ ἐπὶ 
Ροίδίρη]ς, (ὐοπετὰ ἐπίπι Δτειμ ας τοίζατιι ἃ» 
αθ8,Ροτίοπί ςοπηπηοα: δ ἐρίία5 ΔΙΡΗ εἰ Πὰν 
ξηταπΊ, πε αυδ 4118 πτατὶ (Ὁ απ}. τα το ἱποὰτ 
{χα ρεγπιδη 5,00 ἡ {π αἰτισιπι Πόξαπιίποίδας, 
Αττεβ οπιηίπο [ρυϊοία εἴς. Υ χ επίπι ἕος 
ἀε  ποάδπο οτεάίπγιιδ5, σαί απ ρ ες [Δ οιΠπῚ 
αἰ Πυῶς Δἀεὸ ρεγπηεαῖ, υτ πιδοϊξείζαπι οου 5 
(εὐπετ ἐχουτποης (πτεγ ( αιίάς εχίριμτπι 
{ητούυα! πὶ εἴξπος απ 485 ασίτατε Ϊαςιι. Πίσαι 

τετη συπι ἑη σεηζο8 τοπτρεἴξατε5 δ ἱπυπατίο» 
τι 65 ἤδῃς. ΛΠ {π|5 Ρεγίπα[!οηΐϑ αὐ στε ευἶτα- 
τί αἴππεπι ρεγπιίειιης εἰς (σγπηοπετη, ἄρρο 
{{τασὰ πογὸ ροσαξτηι πιασίβ ἃς πα σίς τηξα ας 
τπὶυσεῖατ, ἰἀ επίπι παι οὐ σας εἴ. σὐττη 
ἐο πιοῦο δζ ταί ρ, τογπνίηί5 (εἰατ οεὔς ἀἰοαξ, 

οιὺπι 

δὲ ἰορ ταν 
συάενα ς0η2 

Ππππίοὺν τη 
Θγερ εχία 

Ρἰαγί "ΠΣ 

ἀρμὰ Ριπ δά 

ὙΜΣῚ ἰγ; Ἧεπ 

ἡτεῖς ράμίο 
αἰτίου ἰεσῖς 

ἐμ πὰρ ρῸ 

ἐεγιξ θις Ρε- 

εἰ ἰοειις. 

Ἔ πόρον ὕ9 

σἴωρ.Ρ οἰαδῖο 

ἰες ἀφιιαδ, 



365 ΦΤΚΑΒΟΝΙ ϑ 
Μετ επίπγιεγο πγυἶ (ατειτδη εἰ Ια απ 2ΠΊ, 
Πέ5,18 τίο δῷ ρεῦ!οζο5,αἴ πη ταητ ρεύ ἐρΑςί 
πη, πὸ ἃ {{ ροίβ δ έ1ε {τε ὰ χυα ἀἰχίπηι5 οὐ 
Ὠίπο ίπητ ἱπιροίβ 4, ασαεῷ ἀε [παςἤλο τὰν 
ἀσπεας, θα 5 ρεγησᾷ {π}Π|π|ὰ. ΕΠ ας επί πὶ 
ἄς Ρίμαί πεγιίος, αὐ αὐτοῦ εἴς δορμοοῖες, δί 
Τ᾿ ἀςῆπιο 4ε ΡευγΠεδ 5 πη Δ ρῃΠΟςἢ 95 ετᾶ 
ςαγηαπες. 8. ΔςΠεῖοί ςδηςεξαηαί5. ΕτΠίης 
φιλάίεης δα Δύσος,υπ445 αδίςίπάεης δά [οἰ 
Ροριυ]ῦ ρετιεηίς "γτςοῇ. ΓΛ ΠΠΑτᾶτ αὐ πησίγο 
πὰ πῆς ἐἐγπιοηξ, ποππ11}{ σα ΟΠ οηίπορ 
εχ ΝΠ [εἰ τεαπίπηίτιης, ΖοΙ"5 ογατουίῃ 
Τειεάϊοτᾶ ςοΠατπτἠλτίοπε, ΔΙρμευπι ὃ Τ πε 
τὸ εἴππετε ἀἰςίτ.15 εἴ χα! Ηοπιεγᾶ, τί ἔαρ] 
γαητ, [οεριούεπι αἰταρ ταῦ. [δίς5 πεγο δίογο 
Ὠίοταπι απτηςηὶ Δίορα ἐ ΡΗτγσία Δ εητεπὶ 
αἰοτίι, ΝΜ] εἰἐτπ5 δαίεια Ἡεςαῖφιι5, ] [ΠΔ ΟΠ 11 
Διπρμήοοποιαπι ἤυπιεη εχ ἔαοῆπιο ἤποπ5 
{οι(θέι,ἃ πο δύ Ατδ8 εὐυπηρίτ, αἰτεαπι τ 
σοϊίςο εἴϊε, δζαὉ Ατηρ ἐ!οςο ποπιεη πὶ 
Ρἤυ σαί δ αὐρεπὶ ἄτσοβ ΔιρὨ]ος μος ἀρ’ 
ΡεΙΙδαίο, ΠΕ πε Πππὶ αι επὶίη Αι σΠεο ἔσγυπὶ 
Ρεπίεπι αἴπιπιαι, Δ᾽ εαητξ πεγὸ ἑη οςοαίπαι Δ. 
ΡοΙΙοπίαπι πεγίας ἤπετγε. Ἐκ υἵγοφ αὐτ ἰηί 
ἴα ἰαϊεύε, ρουτβ πε πιαρηί, ἐ συ ρι15 πηδίου 
εἴν Παάίοται,  Χ  . Ηδειάθεῖι σετὸ ὃ Οαΐα 
πάτα τείεςίς Οςτ Δυραίτα5, {σας δύ (επί, 
τέρα οιπι 1112 Δα Ροτηρεῆ ἀεἰγαξίοπξ ρΙ τίς 
ταὰπὶ Αια Π{{{π| αἀταπιεπτί, Θαρτα (ὐαταηᾶ εἴε- 
Πίπι Οξευτίρα ἰαςξι, Δ εἰηςί5 ργορίπησλίηοι 
τριι5,Παπιίηί Βγαιατῆο ἀσταπὶ (λταηςαπὶ 
ἐπβπεητί. Εἰ χεϊιτίς Βοος Ἰατετίδιις οτὰ ἱρα 
ἴλ,υκ ἃ ΡΑςἤγπο τη 1 ΠγΡααι ἐχιξάϊταν, το 
κατε! εἴ, ρυ(ςατπιταπταμ μα ίτατίο πὶ 
πεΠίσία ογαη5,ὁ αιθι5 (ὐαπγατίπα ϑγγᾶςιιν 
(λποτιιπι ςοϊοηία ἔαίς, Ψεγὰπι ἃ στίσεηπτα]ο, 
ηίςσυπι δύ επιροτίαπι, δύ [γα Δαάπαςρεῖν 
ταληεῖ. ἵΝΑπι ςαπὶ δὲ ρατίε5 ἀρτο {πρίαςξαπς 
(αι Πασίπεηί Ιση σὰ δ ἀτυτίας ρεγαυταητία 
Ὁ 118. τταχίπτα ἐχ ρατίε ρίασαπι ἤδης ἐχτίηχε 
ταητ αὶ εἰἰχαῖ πετὸ [Δτιι5,πρεπείδηἐ, Πςεῖταν 
τἰ5 τε ξαῖαγ πιουτδ! 115. {ἀτ|5 ταπλεη ἀςςο τ 
παρ ευ ΝΑηὶ ὃ ΑΙε δύ ΤΙ γηήατίς δ Δερείία 
Πουιπὶ ἐπιροτίαπι, δύ (ερ μα! σα ἐχίρυα ίὰ 
πὸίπητ ορρίάιϊα. ΑτΡαπουύηλις ᾿ξ οπμαπαπὶ 
ΒλΡεῖ ςοἱοπίαπι. Δερσεῖᾶαρ Διηρμοέζετα 
ςοπλίτί 15 ςοπά τ εἰς, πιεπιοτία ρύο ἀίτιπι 
εΠ, χαί Οτοίοπεηὶ ςοπιπιίργαγαπ πο 5 ΡἢΪ- 
ἰοέξετα απ εαπὶ Δεσεῖο Ττοίδηο ττγδηίπιί- 
ἔσται ἰῃᾳ ϑίς Παπι., Πουτί ἐπ τεριι5 [(α] ἐςίϑ ἃ 
ἴτε ἐχρ]ίςαταπι εἰς. [ητγὰ ἐπα! απι εἰς Επηα, 
πιοάϊςίς χυίάεπι ροεῆᾳ ἱπηυ ἐπί, ἱαρεῦ 
(ΟἸ] πὶ ίαςεπϑ, πη ιαίαοτα Οεγετίβ κε65 εἰξ, 

ΘΕΈ ΘΟΟΒΚΒΆΑΡΗ 
φόδοντοιι σ᾽ «πὸ γίω στοταμοὶ πολλοὶ, κοὰξ ἢ 
“πελλαχὸῦ φὶ γῆς ἀλλ᾽ οὐκ ἀϑὶ ποίρῦ εν διά. 
φημα. εἰ δὲ ᾧξρ δαυχὸν, πο γι πϑειραμδώᾳ 
ἀδιωύατα, κοὶ πὰ “τόρ ἐ τό ἰνάχου μύθῳ στα 
ραπλήσιᾳ. ῥεῖ γοὺ ἀτπο᾿ ἄκρας πίνδου φασὶν 
ὁ σοφοιλῆς «λάκμου τε, ἀν ποεῤῥεδῶν, ἐφ᾽ 
ἀμφιμλόχους κοὰ ἀκαρναίνας "μίσγει σὺ ὕσῖα 
σιπτό ἀχελώου, κορὰ κασοβεὶς γὐθῳνσὲ ὄϊν’ αβ- 
γ᾽ σΐκ εὐμα τεμὼν, ἥκει σἹκμόνίκου σϊδμορ 
ἂν λυρκίου. ἀὐντένουσι σὲ τίὼ ποιαὐτίω τε 
ρατολογίαν, οἱ χονινωηττομ εἰς σάλου ἐπ πόνο 
νείλου πόβακνοωῦποι;. ἀλφειὸμ σὲ ζωϊλιΘ- ὃ 
ῥήτωρ γὺ Ὅρ᾽ πρφνεδίων ἐγκωμίῳ φασί μὰς 
φρνέσυυ ῥέν., ὃ τον ὄμκρομ ψίγον ὡς μυβο» 
γράφον. ἴδυκιΘ’ δὲ τὸν γὺ σικυῶνι ἀσωστον,. 
ἐκ φρουγίας ῥὲϊνν φησὶ. Θελτπίωμ σ᾽ ἑκα ταῖος, 
ὃς φεσὲ τὸν γνὴ τοῖς ἀμφμλλόχοις ἵνα χουν, ἐκ 
πϑ᾿ λακμοῦ ῥέοντα, δ οὗ κοὰ ὃ αἴας ῥέι, ἔπεσ 

ϑ' Η ὌΡΝΣ ῬΗΡΙῚ 94 ..2 
ρομειναετόι ἀργολικον. ὠνομᾷᾳςται σ᾽ σασαμ 

Φμλόχου - κοὶ τἰιὼ πτόλιν αῇγΘ- ἀμφαλοχι» 
γὺν καλίσαντῷ». ὥνου μδν οὕπω φασὶμ εἰς 
ἂν ἀχελῶου ἐκξχλλειν, "ὲν σὲ αἴαντα ἐς ἀ- 
πολλωνίαν πρὸς τι σλύσιυ ῥῶγι ἑκα τόβωθοφ,ς 
δὲ φὶ νήσου λιμίώ ὄξι μέγας, ὧν ὁ μέζων κοῖς 
ὑγσϑήκοντα «πσϊίωυ ὄξι, ταὐτίω δὲ τἰὼ πάρ. 
λιν αὐέλαξον δκαίσαρ, κοὰ τἀὺ καπαίω». 
ὡς σῖ αὕτως. ἰοντόριστα. συμβαλλομθύϊω 
στολλα πῶς τί πομπηΐου κα τάλυσιμ. ἱκᾶν 
ται σῇ ̓ σσερκαταύης τὰ ἀρνπόριστα; στιυάν 
σήιντὰ τοῖς αὐτναΐοις ὄρεσι, κοξὶ Ὥω συμαΐ, 
βῳ ποταμῷ ῥέοντι ἐς τἰὼ καταναίαν. τῶμ΄ 
σὲ λοιπῶν τὰς σϊκελίας πλδυρῶρ, ἡ δ δ 
σπόσπταχαῦου πὼς τὸ λιλύξαιον διάκουσα,, 
ἐκλέλεισχετελξως, ἴχνη τινεὶ σώζουσι τῶμ 
αὐχοάων καηθικιῶμ, ὧν ἕω κοὰ καμαρίνα ἄσ 
σοι Θ᾽ συρακουσίωψ. ἀκραγας σὲ ἰώνωμ οὔ“ 
σα οὶ τὸ ὑπάνειον κοὰ λιλύξακον, ἔπι συμευ 
μϑύει. τῇ γα καρχησυνίᾳ τούτων μαΐλισες 
αὐυοσισοντωυ ἣν μόρμ, μακροὶ κοὰ σύες 
χές οἱ πόλεμοι γπνόμδινος . πὰ πολλοὶ κατ 
φθειραν «ἡ σὲ λοιπὴ πο μεγίτα πλόδυρᾳ καὶ 

στό οὐσῖ αὐτὴ πτολναύθρωπθ’ σύσο;, ὅμως 
ἱκανῶς συωοικέτοι.. κοὰ γοῦ ἄλεστε. κοὰξ 

παυσϊαρὶς» οὶ “Ὁ τῶν αἱ γισίων ἐμπορεῖ 
ον κοὶ κεφαλοίσεουν, πολίσματα ὄδι: πτωνορ» 
κΘ’ σὲ κοὰ ῥωμαέωμ ἔχει καποικίαν. “ἰὼ | 

δὲ αἰγίεαν κτιϑίωσι φασὶν «σοὺ πῶ με΄ 
σὰ Φιλοκτήτου σχξαυτων εἰς τί ἔροτωθ. 
νιάτιμ » κα ϑτίστό οὐ τοῖς ἰταλικοῖς ἐρεταῖι, 

σταβ αὐτό σλοντωυ εἰς πίω σικελίων με΄ 

σὰ αἰγέσου πόϊ ππρωός. οὐ σὲ τῇ μεσογαίᾳ, 

σίὼ μὴν φύνων., οὐ καὶ πὸ ἱδρὸμ τῆς σίήμα“ 
“5. ἔχουσιψ ὀλίγοι, καμψίω ἀδϑ' λόφῳ, 

“όδιειλημ» 
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 φιδδιειλημυθύἑ πλάτεσιν δοιπεόῖοις ἀξοσι 
᾿ μοὶς πᾶσαν. ἐκάκωσαν οἵ αὐτί μάλιστ 
᾿ σπολιορκαθοντοῖν οἱ πόδι δύνομυ σ)»α πέται, 

᾿ κοὰ μόλις δδακρεθούτόν αὔτ ῥωμαίων. ἔπα 
τ βο δὲ τὰ αὐτὰ κοὰ καταναζοι,κοὰ τούυρομεν 

᾿ γϊχοιοκοὶ ἄλλοι πλέους . οἰκέτοι σὲ κοὰ δ. 
᾿ ρυξλόφθ' ὑψηλός, ἱδρὸμ ἔχων ἀφροσέτεις,τι 

μώμϑῃν σα φόδόντως ἱόροσυνλωμ γαναικῶμ 
᾿ πλῆρες ποππιχλακὸμ ἃς αὐέθασαν κατ᾽ σὐχίω 
Ἷ οἵτ᾽ ἐκ Φὶ σικελίας κοὰ ἐξωθῳν στολλοὶ, ναυὶ 
᾿ οἱ ὥς τόρ αὕτη ἡ κατοικίᾳ λειπαν δέ. κοὰ 
᾿ ἱδλονκοὰ δὴν ἱδρῶν σωμάτων ἐκλέλοιτος 
Ὁ πλῆθθ. ἀφίφουμα σἱ ὄρ) κοὰ γὺ ῥώμᾳ φὶ 
ϑεοῦ ταύτης τὸ πὸ φὶ αύλας φὶ κολλίνης, 

ἱδϑὸν ἀφροδέτας ὀδυκίνης λεγόωον, ἔχου 
᾿ χρὰ νεὼμ, κρὰ συωὺ πόδικειμδ ζω ἀξιόλογον, 
᾿ ἁσῖ ἄλλη κατοικία κοὰ φὶ μεσογαίας σοι» 

᾿μϑύωμ ἡ πλείφα γευγλύηται, οὔτε γαὺ ἱμόδαν 
᾿ ἔπισυυοικου μβλίω ἴσμεν, οὔτε γέλαν, οὔτῳ 
, παλλίσπτολιμούτε σελινοιῦτα, οὐ τ᾽ ὄνξοιαν, 

σὲ νάξιοι, σελινοαῦτα σὲ οἱ αὐτόθι μεγαρέῖς, 

ὄύβοιαν σὲ οἱ λεοντῖνοι. κοὰ τῶν βαρβαρι- 
κῶρ σ᾽ ὄελείφθασαν πολλαὶ, κα ϑάστόῥ οἱ 
κωμικοὶ ὁ ἀωκώλους βασίλεομ, παῤ ᾧ κἱ- 
γως δυλοφοννθίυσας λέγωτοι.. τὺ ουὖ δῥκ» 
᾿ὅπϑ κατανοισαντόῖ ῥωμαῖοι, κατάκτησ 

, σάμᾷνοι τοῦ τε ὀρηνκοὰ τῶρ ποεδίων τὰ πλεῖν 
" φα, ἱστποφορξοῖς κοὰ βουκόλοις κοὰ πτοιμὲσε 
᾿ παρέσῦσαν, ὑφ᾽ ὧν πολλάκις εἰς κινδίμίους 
᾿ χατίϑα μεγάλους ἡ νῆσος, Ὁ μὴν πρῶτον τ» 

“ λμεείας πηρεστομῆψωμ ασοράσίίω τῶν νο» 
μίωμ, ἄτα κοὰ κατὰ πλήθα συυισα μβύων 

«οἱ γιορβοκύ των τὰς κατοικίας» καϑτί πόρ 
εὑίκα οἱ πόδι ὄύνοων τί ψύναν κατέσχον. 
κωςὶ σ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν ἐς τἰὼ ῥώμίω αὐεπομν 

)θν. σέλουρος τις, αὔτνης ὑὸς λεγόμν Θ.» 
Ῥατιᾶς ἀφιγησάμβν(Θ',κοὶ λεαλάσιαες πν 
“αῖς κατα “ δοαμηκὼς τὰ κύκλῳ Φὶ αὔτ- 

ἥ ὡς πολὺ χρόνου . ὅτων σῦ ̓ἦν τῇ ἀγορᾷ μο 
σμάχωμ ἀγών Θ΄ συωςεῶτθ’, συ μὰν σα“ 
τοαδγύτα κοὐὸ ϑαρίων, ἀϑὲ τούγματος γαρ 
ἡν- ὑψελοῦ τεθεὶς ὡς αὖ δὲ τὸ αὔτνας»ος 

ὠβοντΘ- αἰφνιδίως κοὰ συμπεσύντι Θοκα 
πἀυεχθν κοὰ αὐτὸς εἰς γαλ «ἄγρας ϑηοίων ἄν 

ἤχλυγονο, τή πτησὲς ἥδεσκδυασμϑνας τὸ 

96} πήγμωατι. τὼ δὲ Φὶ χώρας αῤετίὼ βρυλ 
ουμλνίων κσὸ παντων, οὐσῖ ον γέρω φὶ ἐπα 
ας ἀγρ φαενομβώωμ, τί σίξ λέγειψ: σίτῳ δὲ, 

᾿ς Ὁὰ μέλιτι, κοὰ ἔρόκῳ, κοὰ ἄλλοις τισὶ, καὶ 
᾿ ἡμάνω σχὶς φαέκ. πρόσεκι σὲ κρὰ "Ὁ ἐγγύθον. 
, Ἰσανεὶ γοῦ μόβος τὸ φὶ ἰταλίας ὄδιψ ἡ γῆς, 
1 ᾿ 

Ι " 

5. ΓΈ ἘΠ τ6ς 

ἐλτηοηῖδη85 Ἀπιρ᾽ εὐξίξαν ρα τε8 ἰοίδ5 ταν 
ΒΠ65. Εὐπιιβ οὐπη [πσίτίαΐ ΟὈΠάίοπε ρτεῖϊ5 
{Π1λπὶ ργαςείρυίς αῇεςίς οἸλά δι5 » τύχ τλπ, 
ἀεπτγὰ ᾿ἐ οπιπίβ εααα{{| πππεὶ Ἑδά ἐπα πιὰ] ρ εῖ" 
Ρείβί (ὑαταπεηίςς, δί ΤΓδιιγοηπιίηίτδηί, 4] ας 
αιιὰπΊ ρΙτε5. Ετγχ συοῳ ςΟΠ} 5 ἐχςε [5 Πά- 
δίταταγ, πη σιο Ν᾽ επετίβ τεπιρί σαι ἰοςαῖαης 
εἰ, αοα {{πρτΠατί πεποτατίοπε ςο! ταν, δητίσ 
΄υίτας πη] ετιιπὶ τε ηαοητία γοξοιτιιαι, ΠῚ π5 
πιίητξετίο ἀἰςαίαγιπι, 1145 δ ἐ δίς! α ὃ εἐχ- 
τεΓ (5 εχ τεσίοηί ας πη ΠΟ σατᾶς. Εἴας ποιὸ 
τεπῃρείϊαις, {ἰοὰτ δ ἱρία ςο] μία υἱάτιατα το. 
Ιοπίϑ εἰν : {ἰς δ τεπηρί τι ἀς(οΙ τη, δ ἰδ. 
ἄαγαηι Ποηγίπιμπι ςορία ἀεἰεςίς, Εἰ δύ ὁ. 
τὴς Δηῖς ροτίαπι (ὐΟ! Πἐπαπὶ, ἄσα Πιίι5 α ἀΐ- 
Πείππι, σαοα Ν επετὶς Ετγείπα τεπηρίαπι αἰ“ 
ἐἴαηζ, ευί οσἰΠ} δε ε ἰΔςετὰ ἰη{ἰρ 5 λάϊαςεῖ ροῖ 
τίσις. δὲ ε!χυδπὶ πεγὸ ςο]οπίαπι, πταίογεπιέ 
πτλεαίτετταπεο ρίασαπι ραίζοτεβ ροΠίάεητ, 
Εδλιι επίπι ΗΠ πλεγαπὶ Πα ίγατί ἀπ ρ] 5 πος 
πίπηι5., πο (Ἰεΐαπι, ποη (Δ Προ]π.., ποπ 
Βεεπιηίεπι. ποη Επ|ροξαπι, περ αἰία5 ρὶ τις 
65. ἘχΠί5 Ζαπεῖαί ΜΜίνγ]ατυτη ἱποοΐα, Ηΐ, 
πγοατη ςοηπϊάετυης, Ναχή ποτὸ (ἈΠ ρο] η, 
Θεϊεπυηίεπι Μοσαγεηίεβ ἰπἀίσεπε, ΕὐθοΣ- 
τη ἴ εοπτίηί. Βαγαγίςουιπι απο ςς ρεγπιαΐσ 
ἴα (σης 4ε] εἴας , Πευτ ογαίοί πιεσπιογαηῖ, Ὁ“ 
«Δἰ{τεσίλπι ἀρ απλτ ΝΜ] πος ἀο]οίς πεζὰς 
τυ5 τγααίτας, ἰτααὺς ᾿ὲ οπγδηί ἰο οί ροτίτί, το“ 
σῃίτα (ΟΠ τ πο, πιοητε5 ὃ σλπτρ εἰ τία ῥ᾽ ατῇ 
τηὰ ἐηπούιπὶ ρα οτίθι5, σα Β }ςί5 ὃ ορηΠο- 
πἰθι τπεηἄα ργαιεγαπι, ἃ σαί ι5 {πία 
[Δ πρεπυπΊεῖο ἰη τηαχίπιδ γογιμπὶ αἰ ςτἰπλίπα 
ςοηίίτατα ξαίτ, Ῥείπνύ συ εν ραίζοτεβ ἱρ 
[4 ]Διτοςίηπία ἐραιππὴπεγτεραπτευτ: ἱπς το 
ἀππαίίβ ἰη τπλὰπιὶ Γορ ἤ5.πίςο5 ρορυϊα ἄττα 
Ωμοπιοάο συᾶπάο Ευπις Δεῖπαπι οςςαρᾶ.» 
τίς, ΝυροΥ ετίαπι ταῖς ποίγα ΒοΙετι5 αυν 
ἄδην, (εἰς Δ εῖπο ΠΙ πὶ ρυα άίςαδαῖ, ἐχοτ- 
εἰτας ἀπόξοτ, σαπὶ Φίατί5 εἰτευπισίγοα ἄδεν 
πηγίοςὰ ρταάλτου αἰ ςυτίατ ες, πλΉΠπ|5 εἴς ἀο 
τη Δ 01,00 {η ἔοτο σ᾽ άϊατογιτη ςετιδπλίης π- 
Πίταςο, ΒΕ  σάτιιπι εἰαπὶ πηου[115 αἰ ςεγρί, [4- 
ηίατί(ρ ἐρεςααίπηβ, [π δ] πιίπιᾶπ 8 ἃ ἄς 
Ρδέϊο, ροίϊτυ βεάῇςίο ρεγίη ἀςςίπ Αετηα, 
τἀπὶ ἀετερξις ἀ ΠΟ! ατππὶτηὰ «σε τ, [5 π 
(οἹαδι1ε5 δε σατιμη σα εα5,. ἃ ἤος ἰρίμππι ρα 
Ραγαῖαβ, γε ρίτατα εἴς. ΟΣ Ἱὰ τπα]ρσαταπνι δ 
οπιηίϊ 5 ἰοςοτ υἱγίυτ ργα ἀἰςεπιὸὲ αᾷ παΐ, 
[Δ εχ ραττε τηἰετίοτεηι [τα] 4 ἀεπποηταητς, ἢ, 
Ρετγίογεπι πείο ἀίςεγεβ ἔγσπιεπτιο, πλε]ῖς, εγοσ - 
ςο,ΑΠ Π}5 ρεγπιυϊτί5. Α ἀἀε]οςοτῦ ρεορίπαησίέ 
ταῖζ,Ιηίμ[4 επίπι τείυτί χα 48 [τα] ας βΆρε { 

ΝΟ2 



“6. ΣΥΒΑΒΟΝΙΞ 
Ἰοητα συσῳῷ Πησυϊα, απ ατιαπι εχ ἱρ[8 [τα]ΐς 
ριρα βέλει επι ΠΟ ἐαπὶ Δ θογείρρεἀίτατ. 
τὰ λοπια Πουγευπι 5 ΟΠ 2πὶποςαπεγε πὰς 
επίπι οππηία ἰρίἀεπὶπαῖα σοπηροσταητι, ρα 
εἷς εχοερτίς, ασος ἱμοο  αγ υ{ὰ5 αὐ τππλίτ, τος 
(απ ποπ [πόξα5 πο άὸ, [τα ετίαππι ρεςοτα, ροΪ 
[ε5.12πὸ,πφεεγαί εἰπ15 σεπετί5. [λτι5 δὔξρ ες 
ἱπάς, ας πιατίς αὐτο, θοΠἀοηίας [τὰ5 εἴς 4ε- 
(εἰθέτ, ϑγεαςαίαβιμε!ίςες, δ Ἐτγ οξ: πηεάίαπι 

Εν, αἴ, πετὸ Ἰητεῦ αττπηςῷ ν Δ ετηᾷ ἱπιπτίπετε οἰγουπ- 
{απείρθιιβ ςαπηρίβ.. Ν᾽ αἴϊαταϑ πετὸ εΠ] εοπτί, 
ΠοΙΠῚ ἃ σοῦ Πηΐ ΕΓ σιο5 Ναχή, δέ χυίας 
ἐπα ίσεηδ, οη ἰΠόγσητ, Ξο5 ετεηίπιγε5 ϑγταν 
εὐΐδπουιπι αἀδπιοετία5 ςουη πη 65 (ἐπηρεῦ ἴτε 
ΡίΠςε ςοπίξατ, ςουπάδϑ διέ ποη [ἐπιρεγ ἐπ 
τὐτίρί5 δατεπι ρτορίπασαπι εἰξεχήείβπέορ- 
Ρίἀυπι»ποςαίαπι Α εἴπλ. ΕΑ πιοηζεπι ςοηίζεῃ 
ἔυτοκ δοςίρίταςφ τεαπγίτείς. ΕΤίς ἐπίπι ρυίπυ5 
τοητίς αἰςεη[α5 πο οατ Γ οςα ἀρεγίοτα τπ| 
πιάδιίαπι οἰπετοία ίαπτ, δ ρεῖ ἢγ ἐπγεπὶ ηΐπί 
Βυϑτεζεττανςατεύπιηξετίοτα (γ] ἱ5 ὃζ πλτς 
διδοσυαπι ςοηΠείοηίρι5 ραττίία. ἰρία ττεγὸ πὶ 
τίς ςαςυπιίηα Π10 {85 (υἱοίρίσης πηυτατίοης5, 
πείςεπτίριι ἱποεπ 5. ἡππς σις ὑπ τη 
εταΐείεηι ςοΠ]ἀρεητείρης, πυης ἀἰαίίο εξῆιϊι» 
επίς.. πιυποίσηίί ἐπγττππ ταν τίσ παπς ἤΔπὶ 
τσ [ππιοία πε ἔπ] σίπεβ, απ ς αγάεηζες οχσ 
μια]ατ!ρίάε5.Νεςεε παπηὺς εἰς πιεαία5 ρ- 
[05 (πρτιειγάπεοβ σππ| 15 ρατίτεγ ἀςςεάεητί, 
Ῥας υατίατί, δί οἵα ἱρία συλπάοῳ (εσαμυπὶ 
εἰγουηαητειη ἀρεγβείεπι ρίατα εἢς, ΒΙ εὐ 
πυρεῖ αυί εὖ αἰςεηάεαπί, ΟΡ 5 ἐπαιγαραηῖ, 
φαταραπὶ (είς ἀερεεμεπάίῃς πιρετηκ ρίαπίί, 
{{πτυπὶ δα {τ 4{2 ΣΧ (πῃ ἀαλθίτι, χαΐ οἰπετοίο 
πυοάδηι πο πἀεραίαν (πρετο]!ονρατίειί5 α]. 
τἰταΔίπετ παθεπίςε,, υἱὐ συί{πίτα σατηριι 11 
ἴπηι ρεπείζατε αε] επί, εἰβ (ΓΑ Π] τε Γπετίξ ος 
Ρυ5. [|π πιεάίο εἰπεοίπα {π{Π{π|ταπταϊαπι 
ἐο ςοΐους, 'χιο ςαπιρί {πρετῆςίεβ ςείπεθα- 
ταῦ ἀρτα τὐπλαΐαπι, γεύζαπι ίη {Ρ] τε ςοπ, 
{αττεχίςε περ 3,4 ρεάε5 ος πετὸ αιπείτεπ 
τέπι. Ἐπ επίπι πιαϊδείαπι ας ἐπίϊατ εγατία.- 
ταί. [λο 5 δαξειη τη σαι ρυπὶ ργοστεά Δι 5, 
ςυπὴ ἔογπεπείουεβ., αἰ ογεβζῃ οα ςαοπε ρεά!. 
δυ5 ἀύεπα5, γε τ {{Π{ στα 11, ΟτπΠ| 1] ΔΠΊρ {115 
Εχρ!ςαπαπὶ παρ εγεη ααὰπι σαοα !οησείπ 
ἐὐεπείθι5 αρραγαετ, πο εχ αἱρείεαι αἰά τί, 
αὐαιυ]τατιπι ἀΡιΠατίοηιπι παίςαζιν οςςαίίο. 
Οὐυλίία ρταίετιίπι ἐς Ἐπηρεάοεϊε ἀΐχετε ηυΐ, 
ὅληι, πὸ ἡ ἰη ογατεγεπιπΠΠ τ, δύ {ΠπῚπ σας 
τεϊχαίς αεΠί σία, ἐ σα] ςεἰ5 ΑΙ ουτπὶ 105 ἕξετε 
οβ σείαραι, απ ́ συί4ζ ραυΐο ἃ ογατεγίς Ια ῬτῸ 
ἰδρίυς τερ εἰτῦ, ἱρία ᾿σηίς ΠΟ] ητία εἰεοίςε, 

ΦΕῈ ΘΕΒΆΑΡΗ. 

κοὰ “ἰπσολοραγ εἰ τῇ ῥώμμ, ἰκα ϑτάστόρ ἐκ ἥ 1» 
σαλίων ἀγρῶν ἑκαϑα δύμαρὼς κοὰ ἀπταλαι 
πώρως. κοὰ σὴ κοὶ ἰζκλοῦσιψ αὐτὼ παμὲ-ὦ 
ομ Φὰ ῥώμης πομέζετῇ γοῦρ τὰ γιγνόμηνα ποίϑ΄ 
τα, πλίω ὀλίγων δὴν αὐτόθι αὐκλισκομθώωμ. 
σίδύρο. ταῦτα σ᾽ ὄξλην οὐχ οἱ ἰμαρπτοὶ μόνομ, 
ἀλλὰ κοὰ βοσκήματα; κοὰ σϊόῥματα, κοὰ ἐσ 
οἰα,κοὶ τὰ ποιαῦπα. φησὶ σ᾽ ὃ σπτοσεισϊώνιος 
οἷον ἀκροπόλεις ἀϑὲ θαλίας σϊύο τάς συρα 
κούστς ἱσ)ού νά κοὰ ὃν ὀβυκα, μἐσίω σὲ ἀμ 
φοῖυ συδῥκέ αι δὴν ἀύκλῳ ποεδίωμ τἰὼ οὔ 
ναν, κεκάκωπται δὲ κοὰ ἡ λεοντινῃ στ να» 
ξίωψ οὖσα κρὰ αὐτὰ δῇ αὐτόθι. δῇ μδ γα 
ἀτυχημάτων ἐποινώνησαν (ἀεὶ ποῖς συραποῦ 
σίοις, δῇ σ δὐτυχεμάτωμ οὐκ ἀεὶ. ππλησίομ 
σὲ τῶμ ἰοντορίπωμ ὄδι πόλισμα . ἡ μιπκρὸμ 
Ἐμηεοῶςν λεχθξίς αὐτνν,δὺ αὐαξαένοντας 
ἐδ Ὁ σρίΘ’ σεχομδύμ, κοὶὰ σταραπέμπουσα. 
οὐτόυθῳν γοῦ αῤχὴ φὶ ἀκρωτηρίας, ἐστ ψι- 
λα τὰ ἄνω χωρία κοὰ τεφρώσϊε, κοὰ χιόνΘ 
μετὰ πό χειμῶνΘ-" τὰ κάτω οἱ, σ)ουμοῖς κοῖς 
φυτείαις διειλησῆχε τυωνηρσϊαττόας . ἔοικε 
σὲ λαμξανειν μεταθολεὶς πολλὲς τὰ ἄκρα 
σόὶ ὅρους οἵᾳ τί νομίιω τό πουρόρ. ποΐε μὴν 
εἰς ζνα ἐρατῆρα συμφόρομδύου: ποῖξκ δὲ σις 
ζουδύου. κοὰ ποτε μὴν ῥύακας αὐχπέμπτον 
1. Ὅτ σὲ φλόγας κοὰ λιγνῦς, ἄλλοτε δὲ, 
κοὰ μύσῇρους αὐαφυσῶντιΘ΄. αὐάγπε σὲ τοῖς, 
στάθεσι τούτοις τούς τε το γί πόρος συμ 
μεταβάλλειν, κοὰ τὰ σύμια γνίοτε πλείω κας 
πὰ τίὼ ἀδιφαύειαν πίω τοόβιξ. οἱ σ᾽ ἕν νεωςὲ, 
οὐχ θαύπόιυ. δεν γομῦη ἡμὶν ὅτι κωταλάθοι: 
φνανω τοεδϑου δμαλὸν, δίου εἴκοσι τεδίων “ἢ 
σπόβρίμετρον, ἰλειόμανον ὀφρύε πεφρώσϊει» 
τειχίου τού Θεέχοντε, ὥςτε σἱδμκαϑαλο 
λεῶσκ εὖν εἰς Φτοεστον πεϑελθέμ βουλομὲν 
νους, δραῦ τε τὸ μέσομ βουνὸμ τε φρώσϊα πτἰὼ 
χεόαν, οἷχττόρ κοὶ ἡ ἀδιφαίνεια καθεωρὰ Ὁ 
«σεόδισ. παὲρ σὲ τό! βοωυοῦ νέῳ ὀρίγομ 
νεφηῖος εἰς ὕΨψΘ", δίομ σχκοσιωμ στοσϊῶμ, ἠσ 
ρεμοιῦ ἄνας γα κοὰ νἰωεμίαν, εἰκάζειν ἢ 
πνῷ. σῖψο δὲ τολμήσαντας πε σελβθέ εἰς 
“πιδίομ "ἐπὲ δὲ ϑόῤμοτόβδας ἔβαινον φὶ ἄμ- 
μου κοὰ βαῤυτόμας, ὐχορόψαει, μησίοὐ Υ: 
σας πόδι" οτόνου φράζειυ δὴ φαινομδύίων Οῖς 
πόῤῥωθῳν ἀφορῶσι. νομίζειν δ᾽ ἐκ φὶ ποιαύ, 
σης ὄψεως, σπτολλ αὶ μυθδύεδγας, κοὰ μέλι 
οἵα φασί πινόν' πόδὶ ἐμπεσνκλέους» ὅτι ἴα; 
ϑάλλοιτο εἰς τὸν ἐρατῆρα » κοὰ καταλίποι 
πόισποίθους ἵχν Ὁ’. δ, εμβάσιωμ τὐὺ Ἑτόβαν, 

ἃς ἐφόρει χκλκὲς. εὑρεθίιῶαε γοῦ ἕξω, μων 

κρόν ἄπωθον πὶ χέιλους τό ἐρα πῆρ Θ΄. ὡς 
οὖν ἐῤῥιμμδάΐω, τὸ τῆς βίας τόν τουρὸρ: 

οὕτω 



ἐΕ τΈΒ. 

οὔτε πῶσιδν ἐν τὸν τόσου, οὐδ᾽ ὁρατὸν, 
ἐκάζν ἐκ μεσίρν καταῤῥιφίισ αἱ ἴι διωϊα ὅδε 
ἐκῶσε, πὸ Φὰ αὐτιτενοίας δὲν ἐπ βάθους αὐ 

᾿μωμεὴ Φὶ ϑόῥμότασθ' ἰῷ πτραπανταῦ ὄύ. 

᾿λογουποῤῥωθον ποὶν ἡ Ὅρ᾽ συμίῳ τό ἐρατὴ 
ρΘ΄ πϑασελάσαι. ἐἢ καταφῥιφύειν φύαύοι 
αὖ σαφθαρῳν ποὶν αὐαῤῥιφίιῦαε ππάλιρ, ὃ 

᾿ποῖου “ἀδελήφθα πρότόρον, πὸ μδν ὃν ἐκλεί- 
πεν ποῦς τὰ πυδύματα κρῖ Ἢ τοῦρ ὥξλλει- 
“πούσως ποτε φὕλας,οὐκ ἄλογομ, δ μίω ἀϑὲ 

συσοῦγοῳ γε,ὥς τ᾽ αὐτὴ φὶ τοσαύτης βίας ἐ- 
Φικὰ ν αὐδρώπῳ γηνξ ον Ὃν πλησιασμὸμ. ὗν 

᾿ πόῤκωτοι σὶ ἡ αὔτνη, μάλλον μλν ΦΑΡ] ὃν 
πορθμὸν κοὰ τὼ καταναίαν “δολίων, ἀλλὰ 
κοὰ φὶ κατὰ ὁ τυῤῥίιωιπον ποΐλαλγος "ἢ τὰς 
λισπαραίων νόσους. νὐκτωρ μδὲὺ ὃν κοὰ φὶγγ5 

φαίνετ λαμπριλὲκ τ κορυφῆς, με ἡμόμαν 
σὲ καπνῷ τὸ ἀχλυϊκατίχεται. αὐ τοώρᾳ τῇ 

᾿ αἴτνμετὰ νδυρώσϊη ὅρα παπτεινότόλα δὰ, πλᾷ 
“εἰ ἡδαλλάήοντα, ἅπασα σῖ ἣ νῆῶς κοίλη 
τ] γῆς ὅδι ποταμῶν ὸ πυρὸς μεξὴ καϑυίσηβ 
Τὸ τυῤῥίιωικον τοίλαγος ὡς εἰρηχαμδν » μέλοι 
φὶ κυμαίας, ϑόῤμῶν γωῦ ὑσίζπωμ Ἐκῥολας 

ΚΡ πολλοὺς ἐχᾷ τόπους “νῆσος, ὧν πὰ ἡ σε 
λινοαῦτια ἡξί ἱμόμαν ἁλμυρά ὄξι, τὰ ὃ αἰγε 
 ξαϊα πότιμα, πόρὶ ἀκράγαντα ὃ λίμναι 
μὰ γόδύσιν ἐχουσι ϑαλαήαο, ἢ δὲ φύσιμ δι 

φόρον. ὑσὲ γορ «οἷς ἀκολύμξοις βατηϊζεῶνα 
συμξαίνει, ξύλων τρρόστου ἁώνπτολάζουσιμ. οἱ 
ἐταλικοὶ δὲ κρατῆρας ἐχουσὶν αὐαξαλλοντας 

 ὕσϊωρ ἐς ϑολοεισὲς αὐαφύσημα (ἷ πάλιν ἐς 
τὰν αὐτὸν σεχομδύος μυχόν» δὲ πιδρὶ μέτοιῦ 

ρον ασάλαιομ, γὐ τος ἔχειν σύριγγα δύμεγεθη, 
᾿χκοὰ ποτα μὸρ σῖ! αὐφὶ ῥέοντα ἀφανῆ, μέχρι 

᾿πολλὲ οἤχεήματΘ'. τ᾿ αὐακύνηοντα, πεῶς 
«ἰὼ ἀῤιφανειαν καϑτέπόβ ὀρόντης οὐ τῇ συν 

᾿ρίᾳ, κατασῖὺς εἰς Ὁ» μεταξὺ χάσμα ἀπταμέί 
᾿ αἰ κοὰ αὐτιοχείας, ὃ καλοῦσι χάρυθσ)μ, αὐκ- 
᾿σέλλει σγάλιν οὐ μὶ στιδίοις, τὰ ἢ “δαπλήσια 

᾿ καὶ ὃ χίγοις ον σῇ μεσοπτοταμία, κοὶ ὃ νέῖϊλος 
οὐ πῇ λιθύᾳ, μικρὸν πρὸ τὴν πυγῶν.Ὁ ὃ πόῤὲ 
Ξύμφαλου ὕσῖωρ ἀϑὲ σ᾽ Ξτεδίος σσο γίῶ οὐεσ 
χθρν οὐ τῇ αῤγείᾳ, ἂν δβάσινον εκ δὲ ἴωσι στο 

᾿ αμον. ὦ σπτάλιυ Ὁ πεὼς τὺ αῤκαδικίω ἀθὶ 
᾿ ανισποβρύχιον ὠδ ον, ὑψέ ποτε τόμ τε δὐρώ 
᾿ σαν κοὰ ἢ᾿Ῥω ἀλφειὸμ αὐαδισϊωσὶν. ὥςτε κοὰ 
“πιοσυθίιῦαε μυθῶσες αὶ, ὅτι δὴν ἀδιφημιῶδςν 

᾿ τον Ξεφαύων ἑκωπόβω ῥιφθον τ εἰς Ὁ κοινὸν 
᾿ ῥδύμα,αὐαφαΐνετοι κατὰ ἂν ἀσιφημισμὸμ, 
ἑῷ τόδ» οὐ Ὅρ᾽ οἰκείῳ ποταμῷ. είρκτοίι σὲ 

᾿ς κοὰ “Ὁ λεγόμανον στόρὶ τό τιμαΐου. συγγι- 
 νψῇ δὲ κοὶς τούτοις. κοὶ τοῖς κωτὰ τἰὼὺ σικελίν 
τ οὖ πάθεσι, τὰς ντόβὶ δὴ λισεαραξωμνήσους, 

᾽ 

ἢ 
Ἶ 

ΙΕ τ ὃὲ )χδς 

᾿Ναπι!οςυπιίρίαπι Πεῷ αἀίζυ, ξατο αἱρείι 
[λοι ἐπι. ϑυ(ρίςαπά πηι; Π.Π1 !}1Π εο ἀεήςί ροῦ 
ἔς, εατη σοπτεατῇ ἐ ργοίπηάο ἰρίγαηίεϑ αὐτί ας 
πᾶροτεβ οὈΠϊδης, 05 πἰπιίγυπι ἰοησὸ ρτί» 
ι.5 σοσυστεῖς που πι||ς Πς, χιᾶιτι δα ογατοτίς 
Ο5 Δρρ!ίςετας (πο α {{ἰ ἀεί εξέσπι {τρία τοῦ 
ταυπηραίαν αᾶπι οἰεξξιπ τατία ἐχίξατ, χιιλ] ε 
οὐπῷ τε παπάταν ἀπῖοα. Γ)εβςεῖς αὐτεπι δέ 
{ρίχίταϑ ἱρίοβ δύ ἱσιποπη, πε πηατοτία ἀςΗςοίατ; 
ῃοηταςίοπε Τζαγεῖ: ΠΟῚ τἀ πιο η τὲππσοδάςο, πὲ 
Ρτοταηζα το] ἐητία ἀρρτορίπαμπατο]ίςοαι πο» 
τλίηί, ᾿πιπιίποτ δαζοπι Α εἴη πιασίβ ετίρο δέ 
{{τοτί (ὐαταπ επί: φαίη Τ γέγμεπο ρεΐασο ηιιο 
΄ας, Χ1 ἱρατίταηίϑ ἐπ115.Ῥὲεῦ ποέϊξ αιπάξία 
ςεἰ δι ρΙξάεηϑ ἀρρατεῖ ἐςαςιπιίης, ἑπτετά τι 
δι ἔππιο δ ςα]σίπε οοἢ4εξ, Δείηεα ηυίάςξ 
ἐτεσίοπεπηοηῖοβ πεγιοί ΟὈΠίδτης, πυπι]!ο 
τε5 (ἀπὲ, ςεετεγὺ πα [λείπ ἀίπε δἀπιοάππιρτείε 
τειπηῖς5. [πιὰ τοῖα ςαπειποίᾳ {1} τεῖτὰ ἐἤ ῆπ 
τ|η58 δέ ίρης ῥ᾽ εηί5ίπια, [ςτττί ἀξ πηατί Ἴ γυιῆς 
πὸ υἱῷ (ὑππι45 ἀἰπχίπιι5, (ὐα  ἰ4Ατιπισίταν ΑΖ 
πυδίαπη (ζαζυτίσίπε5 ΠᾺΡ εἴ ηᾺαα πα τί5 ἐπ 1ο 
εἴ5.ὃ φαίδιι5 δε] επιιπτίος δα ΕΗ πιούαπι (ὡς 
σης, Δερσείξλης πετὸ ροταθίϊεβ. ἃ «ἃ στίσοι 
τα πὶ ποτὼ [Δςτ15 ἔππτ, σιπξαπι σαί ἐπὶ πηᾶτί8 
Παρεπίεβ, παζαγαπη ἀπ τοι ΤΠ ςγεραητεπι, [5 
επίπιαιμας πεησυδαπᾶ παιδί (ἀπε πα Π10 ρὰσ 
ἕο ἀεπιγεῖσί ςοητίπσίς, σι πίπιὸ ἐπ  ποσιπὶ 
πιοάππιἀρεγηὲ Πιπτᾶς. [τα] οί (Δὲ σαοίάαπι 
ΒΑΡ εητῖ οιδτοίαβ, (αἰ τυ ι Ποητᾷ ἐχῃαἰαπιεπι 
εἰεξδητησπαπι,ς ταχίαπι εαπάοπιίη {{πι||πὶ 
τεςίρίαπτι, Βρείαποα πογὸ ρεποβ Ν]εζδυτιπι 
εἴτ. ἀπιρ !5ἰπηαπιἐητα5 Παρεη5 Πἤιλπι, ροῖ 
αυαπι Οσσαΐτι15 Εἰ αἰίτιιτ Δπτηΐβ.. ὃ ππᾶσπο 
αυίάεπιπτεγθδ!ο : ἀεΠίης ἐπ πρετβςίεπι ε- 
τλεγσεηβ [σας ΕΤοέοητο ίη ϑυγία, μίαταμη ἐπ5 
τοῦ Αραπγοδηὶ ὃζ Απιίοςίδπι ἐγγππιρεπβ, 
ἥπεπὶ ΟΠ αν θη ρρε απ, δέ ηίτα σα άταν 
σίητα τατίαπι ἐχοισγεη [44.4.5 πλ]τεν δ ΤῈ 
οτίβ η Μείοροιεηιία, δ ΝΙ]5 ἐπ Δ ίςα: ραα 
[υἱάσι απτῖς ἔοπηῖεβ, Δα ϑιγιηρῃαίιπι πογὸ ἃ; 
απ ἀποεητίς (αΡ τεῖτγὰ [415 ἀεἰαίλ, πη Ατσί- 
το ἀεπίης αστο Ἐταίίπυπι εἴπη {Ὁ δηπεπι, 
Ῥεπεδῷ Ἀθίδαι ἄτἼδαία, ατίαβ αχσα αὐτί 
(εττδπι ἐπηρα Πα. τατἀἐ ροίξεα επηίττίς Επτο 
τλπῇ ὃ ΑΙρβειπι, 'λάεὸ υτιμ]! σατιπι θυ] ο» 
ίσπι φαίάάαπι Πάεπιαἤεσαςίας, Ναπι ἢ ηιί5 
ζΟΥΌΠ85 ἰῃ ΠοΠΊ πη ΠΠεπὶ ρτοίς (ἴ85 ΔΩ] 12Π| 115 
ταις ἀἰζέα5 σοπηπιεπ δπεγίς » ργους ἀΐς 
Χεῖίς υτείαας ρῥτγορτίο πη Πυπγίης (πὶ ὁ» 
{τεπαίε, ΠΙᾺ ετίαπι 4ε Γίπταο πευθιμη ἀἱ - 
ἐΐυπι εἰ , δογοτία ἢ58 πητ αὐτο αὐ 5ιςΠ! πη, δ 
αυα αὐ Γρατελβ ἐπί ]45 δοςίάετε ἘΝ 

Ζ ἃ 



356 5 ΤῊ ΑΙ ΒΟΥΝΌ ὃ 
δί αὐ ἰρίβηι Εἵραγασι οἰϊεπάππταν. Βαπεδα- 
τεπὶ πυτποῖο (ερτεπι, ὁ 0.5 πταχίπτα 1 ἦρα, 
τί 5,1η ιαπὶ (Ἰηί4η ςοἱοηίαπι ἀεάσχετς, δίοί- 
ἐΐας ργοχίιηα ἰαςεη 5» ΡΟΙΕΊ Πογπλ8π|. ἐαπὶ 
Ὀυϊ(οί φυϊάετῃ Με! σαπίπιρρε!]αθδης. [λιν 
(65 εἰαίε ἐδ 5 παθοίς, ἀϊατίι5 αἀπογίαβ Τ Πϊ- 
(τουατῃ ἱπουη!οΠ65 ΟΡ επ5. διιδίςε }25 ἐπὶ 
Ρειίο ίαο μαδαίε Σιραγοεοταπι σης ἐη[π|ὰ8 
ΔΡΡεΐϊατα5, {145 ρει Διεο ίαϑ ποςαηῖ: Δ. 
ΡοΙ ηἰδέμ οτασαϊαπι ΕἸ! ρΒίςί πιμ]τοτίο8 (08 
διττή δἀ οναυίς, ΕεΥτ{δίπγαπι το γε ἢ 
Ἰσεῖ, εἰ πιασηΐ ργοιεηζιι5 αἰπγίη5 εἰ οίσίοης; 
οαἰ(425 ετίατη Δα 145, δύ εὐὰροτᾶτοβ ίσπεβ πη 
τεῦ ἤδης Βίο ΠΑ πιύρ ἐὰ ἰδεῖ, “σάτα αἱσᾶπο (4 
σταῖα ποςδηζ, αχοίᾷ τοῖα, ὃ ἀείςσετα, δύ ἱσῃίτα, 
ειἰτίαπη αια τογηί5 εχ ογατεγίδι5 εἴῆατ, ἐ 
αυογαυπιίαπε τηαχίπηο [πνίηα5 Πᾶτῃς οὐ δῦ, 
΄υα πιᾶσπα εχ ρᾶγῖς πγεαίιπι γείοεσης, Β΄ Ἰο 
φαὰ πεῖὸ στεάί εξ οδίεγιατίοπε, ἤαπιτιᾶ5 ἱσ 
Ρία45 Πατί υιεςοποίτατί,τατα Πίοιασι πη Δ ετηα: 
συίθες ςεἰϊδπείθι5, εἴληι δί ἤπια. Νες εν 
τ (4 τατίομς σαγεῖ. Ν᾽ ετί ἐπίῃ ἐ πιατίη 5 ἐχσ 
Παϊατίομί 15 σαρταηῖο5 Οὐἱρίηςσπι δύ σεῃεΥδπ 
τὐτ, δί πυτίπηταν, αἀεὸ αὐ ἀε ςορῆαζα πιᾶῖε- 
τία ἀςςἰἀεπιίζ ἐσ ηΐϑ ἱποςηίιδ,(ρεζίατογε ἱρ- 
[ὁ 5 πιίγατί Ποη {ἐπίτ, αἰίο συοααπιπλοο τα] τᾶ 
ἤειί Εχ ἐγτίρ ας {1Π{ σγατεγί 15 ἀππὶρατείπιεΐ 
Βυχίῆε, ΒοΙγΡέας αἰϊεείς, αέο5 πεγὸ ρεγπιαης 
το: αἴ τηαχίπιο αταπι αἄἀείίς τοϊτ πη], δα 
ἐλαία χυίπαηϊς, ἱπ πιαρπίτιρά πο» ραυ]λείπι 
ςοηδαςί Δα ρεάπηι τ, ἀἰαπιείγατι. (ὐΐε5 ΄αΐ 
ἀεπὶ ρτοξιυπαϊίταζοπι, υἱῷ δα παῖε [Πλ40 ρα» 
είο εἴ, Πευτίπ πεπιοσαπὶ ἰδησαοτς Πἰςεῖ 1π- 
εαςτί. ΟΟὐὐοά {{ απο Ιρ( σε δ {4 ςεπίπετί8, 
(οτιὲ Πάει ποη αρτοραϊοτίβ 5 ας ἄς Ἐπι- 
Ρεάοεῖς παϊσὸ ξαυΐδηταγ, ᾿σίταν ἢ ἐρέται" 
τις εἰ Διυξεν, Λε υ!οίλαι σίγα ἐπίαἰδτη εἴς 
ἔαπα! ςα]ἐσίηοπι ἀίςίτ, Δἀφὸ αὖ ἰοπρκ δίοία 
ςετηί πεσιιοατ: ἤλητειεγὸ Βοῖξα ριγ48 ἤδη» 
τι25 εχ οο, ΠῈΠῚ αἰχί, σγαῖεγο Αἰ τί 15. ΘΧτο Π!, 
δοιηαλίοτεβ επγίτ {τε ρίτυ5. Ζερἤγγαπι 811. 
τεπι πιεάίαπι Παςη ἄαπι τε ηοτε οταἀ πε πη. ΓΕ], 
΄πο5᾽ ΄ττς ογτεγα5 εἰυίέεπι σαίάεπι εἴς σε 
ΠεΙίβ᾽. Ἐχἢαϊατίοηι πεγὸ ἡλίηοσεβ Πα οτε 
ἐπηρεῖιις, εχ ἰγάσογυιη ἀἐογεητία,, δί απο 
ἐχίοοο ἐχμαϊατίοποβ πο ποεηξ, δί ἔπιπτον, δ 
ἔστι ἀπηοεατί, ὃζ τοχεα γυγία5 ἰη ἀΐεπι “18 
{ρίναταχιβ Πεσεητας, Οὐ πὶ ἰσίταν ἀπ σασεητε 
ἐρέται, αἰίος εχ Εἱρατίζαηίς (αἰ τοηι ατασῖ ρος 
ἀἰϊςεγε πορτπι αἰτ ες ἃ σαυίας [4]{0. τὰ εχ 
τε ποῦ ἐροεῖα ἔα] ἢ δέππιπν ἀίςί τπΠππὶ 
εἰἰ, Ββατπτα πὰ ηίτοῖ ἀπ ἀρρατεῖ, {τ ος’ 
φυΐτα αυλάδαι χατίοης πετίζατοπι ἰηΠπιαῖϊς, 

ΘΕΟσΟᾺΑκ ΑΡΗ. 

κοὰι αὐτῇ τίὼ λιστίραυ σϊείκνυτ. εἰσὶ ὁ στῆ ὦ 
μδ Ἃ αριθμὸν, μεγίπε σὲ ἡ λιστάρα ἀνισϊίωμ 
ἄστοιπος, ἐγγυτάτω αμόλίως ζαμαύς, ΚΝ 
“τγε ἢ ϑόμμιοσαν. καλῶ ἢ πρότόδομ με 
λιγραυὶς. ἀγήσοιτο δὲν σύλῳ, κρὰ πρὸς τὰς 
τὴν τυῤῥίωυ ἁθλοβρομαὰς πολωὺ χρόνου αὐτῇ 
σον, σηκοος ἔχου θὲ σὰς ναῦ λεγμβύας λι» 
“σταραξωρνήζους, ἃς «ἀόλα ζωνὲς "τῶσαγορδύου 
σι. νὸ σαὶ κοὺ Ὁ ἱδρὸν “ ἀπτόλλων(Θ- ἐκόσιμη- 
σε πολλάκις Ὁ γὺ σελφοῖς ἀὴ δῇ ἀκροβινίωμς 
ἔχφσὲ νὸ τὼ γίω δύκαρστον.νὸ «υσηκοίας με 

σάλλων πρό(ρσνυ, νὼ ϑόῤδμὰ ὕσϊαπα, νὰ πυρὸς 
αὐασπονοίς. ταύτης ἢ μεταξύ πως ὅτ Εἴ Φὲ 
σικελίας, ἐὺ νωῦ ἱδρὸν ἡφαίςον καλοῦσι, πε 
“πρώσῖας πᾶσα τὸ δβημ’, δ άπυρθ’ χά δὲ 
αὐαπτνοοὶς Βᾶς, ὡς αὐ ἐκ τριῶν ἐραπτάρωμοικ 
σὲ τόϊ μεγίσου»νὺ μύσῆρυς αἱ φλόγες αὐχφί» 
βουσιμ, οἱ πτῷσκεχώκασιμ Ἡσῖν σπτολὺ μάλ! Θ» 
σῷ προ. ἐκὴ Φὰ τηρήσεως πσεπίσδυσιι διὸ 
“ Οἷς αὐέμοις συμεσταροξιῦ ον τοχι»᾽ὦ αὰ Φλόα 
7), κα τε φὐτοιῦϑτε, πρὶ οἱ ἡ] τίω αἴπνίω, 
παυομβνωμὴ,πταύον τοι τὸ αἱ φλόγσι'δκ 
λθγομ σὲ. κὸν γοῦρ οἱ οἴνεμοι γγυνῶνοιι, ΕἾ σοὶ, 
φαντί, πἰὼ αῤχίω λαξόνπσυ ἀν ἣν εκ θὶ 
ϑαλατζας αὐαθυμιάσεωμ, ὥρτ' ἀκ συγγηνδς 
ὕλης, κοὰ πίθους. τὸ ἃ πῦρ δ᾽ αναπόμδνου, 
οὐκιὰ ϑαυμάζειν «ὖν ὑρώντας ἄλλως γὲ πως 
σὰ ποιάσειπολύξιθ- } τῇ τοιῶν ἀρατήρωψ» 
σὸν υδὼ κατεῤῥυκκρύαε φασὶμ εκ μόβους» αἷὰ 
σὲ συμμθύειν, τὸν δὲ μέγισομ» χάλΘ' ἔχαρ 
πόδιφόβὲς ὃν, τογντε σπσϊίωψ. κατ᾿ ὀλίγου δὲ 
συμυόγεῶδ, εἰς ν᾿ πτοσϊῶν διάμεβον. καθ δ δά, 
6Θ΄’ εἶν Ὁ μέλοι ϑαλάμουσα διαζομ, ὥςτε καὶ 
βοραῦ πιαῖς νὡυεμίαες. εἰ σὲ τοι ὅτ) πισὰ, 

οὐκ ἀπίςξον ἴσως, οὐΣ τοῖς πτέρὲὶ ἐμπεσυκλὲς 
ους μυδολογηθέᾶσιψ. τὺ μὴν ὃν νότΘ- μέλλκ 
πνεν,ἀχλαὺ δμιχλώσῖα καταχέιϑται ζύκλῳ 
φησὶ φὶ γασίσῦς » ὥςτε μησὲ τίω σικελίαν ἄα 

πωΐον φαϊνεϑαι, ὅταν σὲ βορέας, φλόγας 
καθαρες ἀπ τό λεχύρντθ:’ ἀ ραγῆρ" εἰς ὕν 

ΜΘ. ὀξαέρεῶνα » κοὰ δρόμους ἐκττεμπεῶσε 
μειίσς. ἂν σὲ ζέφυρον μεσίω ἀνα ἔχεν ται. 
εὖν σἵ ἄλλους ἀρατῆρας, ὁμοειοϊεῖς εὐδν εἰν, τῇ 

δὲ βίᾳ λέπεδηοι δὴ αὐαφνσιμάτων «ἵκ τε 
σι κὶ δὰ σ͵χ φορᾶς δῇ" βρόμων, κοὰ ἔκ τῷ πό- 
ἤρν ἀῤχετοι πὰ αὐχφυσήματα κοὰ αἱ φλύν» 
γαρκοὰ αἱ λιγνῦδυ;, πεοσημαξυεὅγαι, κρὰ Ἂν 
εἰς ἡμόγαν πρίπτίω σποίλιν μέλλοντα ἄνεμον 
πνὲν. δ γι τὺ λισίραες γπνομῆϑης ἀπλοί 
ας. πθειπέν σινάς φκσὶ τὸν ἰσόμβνομ, κοὰξ 
μὴ οχ ψούσκϑτ. ἐφ᾽ οὗ σϊὴ “Ὁ μυθοοϊε ον 
συκουῦ εἰρνῶνα Ὅθρ᾽" στοιν τῆ, οὐ μώτέω φαίνε» 
δια, λεχθγν ἀλλ᾿ σἀνιξαμδύον τὠὺ ἀληύφαν, 

ΟἽ ΔΑ’ 



ὅταν φῇ ταμίαν Τῇ αὐ έμων “ὃν αἴολοψ. τοῖν 
ρἐ ὧν ἐμνήδδημϑν κοὶ πρότόρομ, ἱκονῶς ὕξιμ 

ἡ ἐπίσασις Φὶ ν᾽ αἤγέιας λέγοιτ᾽ αἷν. εἐππίσας 

] 2: γοῦ ἄμφω στάρεσ:1 » κοὰ θέσει κοὶι τῇ 
φὐαργειᾳ. ἡ γε ἡδονὴ κοινὸν ἀμφοτόμων ἰεστοί 
γειμὰν σ᾽ ἀδϑὲ τὰ ἑξῆς ἀφ᾽ ὦνστόρ σζεθαμθνςε 
᾿ χίω μᾶν σἱὰ λισίραων κοὶ; τί ϑόβμιοσαν εἰν 
ρήκαιαν ,ἡ σὲ ς“ρογγύλκ καλέτοι μὰν ἀρ 

πόδ οιήματθ'» σι δὲ κοὰ αὐτὴ διάπυρ", 
βίᾳ μᾶν, φλογὶ λειπτομβύπ" ζυ σὲ φέγγει 
, πλεονεκτδισιε. οὐ τοιῦϑα σὲ πον αζολου οἱ»ιἱσ 
σαι φασίψιτυταάρτα σ᾽ ὄξδι δισϊύμῳ.κοὰ αὕν 
σι σ᾽ ἀπό σήματθ’ ὠνόμαςτιι. δὴν δὲ λοι 
πῶν δ)ικούοσα μᾶν, κοὰ φοινιπούοσα ἀν δὴ 
᾿φυτῶμ (ξκλίωπαι, αὐέντοι σὲ εἰς νομὰς. 
ἑξσυμη σ᾽ δὴν δὐώνυμθ-. πελαγία μάλισὰ 

κρὰ ὄβαμΘ-, ὠνόμαστιι οἵ ὅτε μεέλιστε τοῖς 
ἐκλιστάρας εἰς σικελίαν πλίουσιν δὐώνυμός 
ὄξι. πολλάκις σὲ κοὰὼ φλόγσῦ" εἰς τὐὼ ἀδιφά, 

νειν “τό πσελάγους τό στόδὶ τὰς νἠίρυς ὦν 
φῦασων͵ ἑδλοοαμοῦσαι ἣν κατὰ βάθους κοι 
λιῶν πόϊ τουρὸς» αὐαφομωθον " πυύρου τι, 
νὸς, κοὰ βιασαμδύον πτῶς Ὁ ἐκτὸς. στοσει" 
σϊώνι(Θ- σὲ κατὰ τἰὼ ἕαυτόι μνήμίω φησὶ 

πόρὲ πρυπὰς ϑόλινας, ἅμα πῇτω, μεταξὺ 
φὶ ἱδρᾶς κοὰ φὶ δθωνύμου πρὸς ὕψΘ: α’ 

᾿ βᾶσαν, δ αίσιον δραθίιῦαε, κοὶ συμμένας σις 

᾿ γὰ χρόνον αὐαφυθμνίω συνεχῶς, ἔπτα ταύ 
σαΐδοι, εὖὺ σὲ πολμήσαντας πρρασλέν».“ 

σῦντας νεκροὺς ἰχύψας ἐλαυνομῆνους ναὸ 

“τό ῥοῦ "δὺο δὲ κοὺ ϑόβλιμμικοὰ σἱυσωσία πλη- 

γύτας, φυγεῖν «ἐκ σὲ δὴ) σλοιαρίων Ὁ μᾷλ- 
λου πλησιάσαν «ὧν μβν τῶν φὐόντωμ ὥρξα- 
λέν, «δὺ σῖ εἰς λιστοίραν μόλις σῶσας. ποτε 
μϑὸ ἐκῴρονας γγνομθύονς ὁμοίως γοῖς ὥλλπν 

᾿ σημοῖς» ποτε σῖς αὐωτρεχοντας εἰς τοὺς οἱ“ 
᾿ κέους λογισμοὺς. πολλαῖς σῖ ἁμόβῤαες ὕςε. 
ρον δρῶντα πηλὸν πανθοαῦτο πῇ ϑαλάτ, 

᾿ Ζα, πολλαχοῦ σῖξ κρὰ φλόγας ἐγιστισούσας, 

κοὰ καπνοὺς, κοὰ λιγνύας " ὕφόῥομ σῖε στα 

γίωαε.. κοι γνεῶοι τοῖς μυλύίτοις λίϑοις 

τοικοτος τὸρ γγθέγομ. που σὲ φὶ σικελίας «ραν 
παγὸν πῖπτον φλαμίνιομ » σἸκλῶσαε τῇ συγ’ 
κλήτῳ, τίὼ οἷς τοί ψασαν ἐπκϑύσαδοχι ον 
σὰ δ᾽ νησιδίῳ κοὰ οὐ λιπτάραις,, ποῖς τε 
καταχϑονίοις ϑεοῖςκοὶι "οἷς θαλα΄ίοις. ὠττὸ 
υδὸ οαὖ δῥικώσνυς εἰς φοινικώσϊκ.. σίεκα 

μίλια φασὶν ὃ χωρογρωῳθ’. φνέρν οἵ ἐἰς 
 σισϊύμίω Χ΄. ονύῳν σῖ εἰς λιστάρων πρὸς αἦ' 
κτου θ΄, κοὰ κ΄ φύϑῳν σ᾽ εἰς σϊκελίαν θ΄, κοὰ 

ζιϊκκαίσεκα σ᾽ τι τῆς προγγύλης. “πρύκο 

σοὶ σῖε πτόϊ σπταχαύου μελίτη» ὅϑον πὰ ἀυν 
᾿ γί ἃ καλοῦσι μελεταῖα, κοὰ γαῦσῖφ᾽, π’. 

' 
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οὐπὶ ἀίςαι Δ εοϊ αι πείογυμι ες εὐ ο επι, 
Τε πιο ἱπίυρετίοτίθιιβ [λ ϊα ἃ ΠΟ 5 εἰ πιεα 
το. μοπίαπι (ατί5 ἐχρύείϊα ον ποιίτία εαί τα 
τία Πτ|55 Δἰςαῦ αιπρίδηγ( πγὰς» ἐπίπη ὁοιιασ 
1Π|αἀίαηπε ἀρ οἵτίοπε, δί εὐἱάξεια, αἴ ἀπ Ροσ 
τπὶ ΠΟΙ] ΠΠΠΠ15 Εἰ πο ρτ45.) ᾿ὐ ἐἀοαπι δά 
ξαταπὶτογιπι, ἃ σαίδτι5 τοστείβι ἰαται5, οτά!, 
πειῃ, ᾿ς Εἴρατγα πεπιρε, ξί ἀς ΤΙ ει πη αἱ, 
ἕππι ἃ ποδί5 εἰξ, ΑἸίαπι δεγοπ ον λπὶ ἃ σι, 
τ8,14 εἰ τοτυπάδπι ποςαπτ. ΕΠῚ δύ μας ἰρίαί, 
σηίδιι5 ζαῖοη8, ἢδπηπηάσυσι αὐίάσπι αἱ πιί- 
πού, [υπγίπε ποτὸ πηαίου, ἢ ας ἄςοι ἀσπίς 
οἰ πὶ {πἰ, πιεπτουίς ργοἀίταπι εἰς. (υαγς 
τὰ εἴτ, ηληι ἃ ἰοσπια συος; Γέγπταμι, ἰὰ οἵξ 
σοηλο ἃ οςατιτητ. ἐ ἐρτοτί5 Ετίςυίαπι. ΝΥ ΠΠοσ 
πίςαίαπι Ὁ αὐ υ 5 ποςαπεύς, ατια αὐ ραίσσα 
ΡΓοτίας οπλία ἔπετε. ϑερείπγα ποτὸ τη πτὰγς 
τηλσίβ ἐχροῖίτα εἴ, Ἑποηγπια, 14 οἰὲ {γα 
ποοαῖα, δύ (ΟΠ τατίᾳ εἴτ. δίς αὐστεπι ἀρ ρα ατα οἵ, 
παοηίαπι ὁ 1 ἰραγα ἐπ ϑίο ατα παυραηείοι5 
{πη|Ππ τὰ πταχίπιέ οἤετεαν ΝΜ ]αϊτοτίες (δὴ ἐ πῃ τὰ 
{α]5 τπγατί5 ριορίπαα αρετῇςιε ἐχοσισοητεβ 
Πατησια ςοηίρεσία ἔππε,, εὐπὶ ργοξιπαίϑ 
ςοποαδιυίταε δι γος απι5 σαί πὶ αὐπτην πιφα 
(5 εἴ , δ {Π|π44 εχτετίοτα οἰ ςητίοσ εὐ ίτ, 
Ῥοάοῃπίμο ἴς πιεηείηεςε πη αυίτ, εἰτίσο ΤοΠΠ 
τίο, ΠῚ αςείςεητε αὐγογα. τον Η!ἐτατ ἃ Ἐπο 
πγπιᾷ ρεΐασιιβ πλίγαπ ἐπ πη 6{ ἐπ (δ ]πιε 
ςοπίςεη ἐπε ρρατιπίίς, ὃ απο τεπιρουίβ 
(ραςίο Ρεγπηδηψ5ς αἰςίἀτιί8. ἐγεόγισι Πατίς 
Ῥα5,4εἰη ἀεΠΠς τοί δυτζ ἀππαυίρσαίς { 
Ιας Διο 5, ἐχαηίπηατοβ αἱ ας ριίς 5, πο 5 ἤτπ 
χαβ ἀσοτεῖ, Οοίδηι πεγὸ ὑδροῦς, ὃζ οάοτε 
πιαΐο ρετοιηος, πασᾶ σαρταῆει πᾶ ὁ παυίςα 
115 ρτορίιι5 δάπιοιαπι πο ΏὉΠ1{5 απτίςῖς, το" 5 
Τ ἰρατγδπι αἱχ ἱπσοίτπς8 τερουταῆε. Οἱ πᾶς 
αυίάεπι ἑπίξαύ ἐοσιισι “αί σοπηίτία ! πλοῖο οχ 
Ριδητιν ἀεΠρεγετ, πο ρτορτίοϑ ἰεηία5 τοί 
Ρίίςεγεητ, ΡΒ] ατίδιας ρΟΙ αἰς. τπΐπ εξ ςοῦσ 
Ἀυπὶ πηατί (πρεῖης σοετγηίηᾷ5, ὃ πτυϊείς οτίοσι 
εχ ]οςίς Πάπα δ [πᾶ δί καἰ σίπειι ἐγ ρεησ 
το5,Ροἤεοιηὸ ςοηρεϊδτιτηι, ὃ πιο αυ δ ἰαρέ 
ἀίδι15 {πη} επὶ σ᾽αςίεται εἐχτίτῇς, Ουᾶ αἰ ἀπ 
τοπὶ οαπὶ δίο]α. ῬΥυςίον Τ᾽, Πα πυίῃα5 (σπατοί 
ἀεςεϊαταοετι, (ξηατιβ συ 4επὶ πιδϑαίτ, αὐ ζ (η 
ἱρία ἑηίυ]α, δ ἰα 1 ἰραγα, 45 τηαπίθι5, Χ πιλτί 
τίπτίβ, [ οἶο (Δ ετΠοίο Πταγεγαν "ρίε Ιοσογ ἐς» 
(ττίρτογαρ Ετίςυί,αα ῬΠστηίςαίατη "Κ πλΠΠ ἃ 
αἰτεῖς, ίης )α Γἰἀγπιαπιχ Χ ΟΡ ἐδ 1 Ὰ 
Ρᾶτατη. ἡ (ερτεηττίοποπιχ ἃς ἈΝ. ΔΡ μας 
ἔπ 8.οΠ απ ΚΑ Βασν!α πεχὸ σὰν τ.[π|ς 
τοίηεῖ αὔτ Ράςθγπο ΜΙ ίτα (ἄς αττα σϑεο ! Προς 
ταητυτ, 05 ΝΜ} οἰίτοοβ ποςαης) ὃ (σαι 05, 

ον Ὁ Δυίσπῦ 



283 9. ΤᾺ ΒΘ ΝΜΕΙῸ9 
ΔυΓυπείπεενἴς δηθὰ τυ Π δ ιι5 ραίδιιᾶν [11 εἴ 
1 ΧᾺΧΧ,πτεΙ Πγθασαινίαςει Οὐοίβιτα δ ἃπ 
τε Α(ρίάεη),(α εἰξ, εἰγρειταν, ἐα πεγὸ (ὐατεΠασί 
πεηίίαπι οἰ αἱταϑ εἰ, ααπι ΟἹ ρεαπι ποςαηζ, 
ἐητεΥ ἀπιθαϑ {{τ, δ ἐο ]ποά ἀϊχίπηις αὉ ατγαν 
απς  ητογια!ο αἰ πη. ΕΠ δ δητε δίς Π πὶ 
δί Δείςαπι Διεσίπταταϑ, δ αἰτίας χα 48 εχ ϊε 
ἑπίυ]α. 1) εἰπία! 5 φαίάεηι μαΐξεπιβ. Οὐδ ο 
Δατίηιτος [ταἱ ἰα αὲφ ΓΜ] οταρΡ ομτιιπι] σᾶ [ἀπγι15 
ἐπηεηί!, σοητίπεητον δάϊιτηἐα ἀείηάε ἐχρ] τε 
πτας ΟΟπείσαλ ποιὸ οἸαργ σία, απ εἰ Με 
(ἀρίδτι (Πτοεοί αοςᾶτιίπαἐσεηθς ἀαζοπι ραττίπη 
ϑαϊεητίηοϑ υἱτίπταπι [ἀργσίαπι ποπηίπᾶτ, ραῖν 
τίττ (λα τος. Ροίς χο5 Δα Βογοαπι της Ρει" 
ςετή ὃ Αυδαηῇ (εγπιοης ρξοο ποπγίπατί: 
Δοζοία πετὸ τγαόέααι οπηπεπὶ ροΙς (ὐαία τος 
Ἀρυ!Πίαπι ποςαητ, Εούσηι ρ᾽ τί Βοσαίςο!  ἀ{ν 
σὐηταν, δ( Ρειςετῇ πιαχίπιέ, ΕΠ πετὸ Νείδα- 
δία πη Ρεηίπίι!ε ἔοτπτα ἃ Βεαπάδυποιφ Τὰ 
τεπταηι {τη ἐποϊυία, [4 4. αἰ ο ας ἄτην 
Ὠλυίσατίο τογὸ οίτοα υΠτίπτατη ἰἀργσίαπι (4, 
εἰξ ςοος, ἀἰίζαι ἃ Μεῖαροπίο 46, εἴτε ς ς, 
Ἐταάειαι σαί άεπὶ τγατίϑ ἐζεῦ δα ογίεητεπιςεῖς. 
Τατεητίηι {{π|15 ραγ5 τπαχίπτα ἱπιρουταοίαεί, 
ἘΡῚ πιαχίπιαβ ἄτας ΡῈ} γοτείγατιβ τηᾶσηο ῃ 
εἰ σάίταν ροητε. (ἰγουίτιϑ πτετὸ οἱὲ Π 46, ςεπ- 
ταῦ, εἴ ]ας Ππι5έητοτίοσίβ ρατῖς {ΠΠηταπὶ εἶ 
εἰτ, ἐχτογίαϑ ργοίρ εζίδηξεπι ρείασι5, αἀ εὸ αὐ 
τ 5 ἱρία ἐπ ΟΠειτῃοπείο ἰασεαῖ,ῖ ρεῖ ἐρίαπι 
ἔλεε παυίσία ρτοιγαμαπτιαγ, σαγα αὐτο εχ ἢν 
τοσε πυπλῖε σο! απὶ εχίίζας ππλ ορρίαί ἀς 
Ρτείίαπι (οΙαπὶ πε, χὰ τἀιπεπ αγχ α ἀἰῆςατα 
εἰ, ρα! πὶ αἰτίτι5 διτο Πέτα, Δ Ὠτίσιπι απὸ 
ΓΛ ῚΠ5 (ἢ σεητοπ οἰγοαίτιτη Παρ ει; Πὔς αιζεπη 
πυίρτοίρεξέαν ἐξ αγαπι, ρΙ ατίπηα ἀ εἴς είς εχ 
Ραττε. Δ ραγβιας ροτεαβ οτί αἰςίπίου ΔρΡρ] 
κατα, 41 ἀὐχ ρεγάαγαῖ, ποη πο οΥί5 αὐ 5 
τηλσηϊτιαίποπι ἐχρί ετ: [ξαέπαι Πα εξ ογηαν 
εἰ[5ίπηπι, ὃζ ἔογσσι ἀπ ρ]  βίπηαπι, υδί ἤτας 
εἰ ᾿οτίς σο] οΙα5, εκ ας [ασείεξα5, εχίπγίας 
ῬοΙΓ Ποαάίαπι πιασηίττ ηΐ5.,[ητεν ἔοσιπὶ δὰ 
τεπὶ τῷ ἐρίπι5 Ροστα5 Ο5. αὐχ ἱρία ἐχτο Πτατ, 
Ρεγρδιισαϑβ πεϊευῖμτι οὐ πα ποητοτύιπη ὃ ἤἴλτα 
ταπι γε  ἐἰὰ5 σοΠτ ΠςΠ5 : ΖΙΙΟΥ ΤΩΣ σα ΠῚ Π185 
φηλοορία ίοτες, υ{Ὀε ροτίεί (ει σίπεηίεϑ, 
ΡΙείασας παίζαιεγε. ΦΙίσαα ετίατῃ [ὲ οπιδηί, 
ζΑρίο ρεῖ υἱπὶ ορρίἄο, πὸ ἰρο!α πε αίςα- 
ταπτ, ἐ σαίδιις ΕἸεςο]15 ἑπιασο {ΠΡ ] ἐπιίϑ εχ αν 
τε, πη (ὐδρίτο]ίο ἤχα εἰξ,ορα Τγπρρί, φαοα 
ΔΑ ίο ΜΜαχίπιο οὗ] ατιπι εἰξ ἀσηιιπι, αΐ αν 
Ῥεπι ςερετδῖ.1) 6 Πιτία5 αὐ 5 οτέρίπε ἢϑες ἃΡ 
Ῥητίοςο πιδη δία της Πτεγίς. Οὐ ςοηῆς 
το ἑητοῖ ᾿αςςαπιοηίος ὃ ΝΜ] οεΠεηίοΚ Βε]1ο, 

, 

ΦΈΟΘΆΑΆ ΑΡ. 
κοὶ πὶ μίλια ἐκωτόβας ἀμφότόλαι διέχσσαε, 
πκροσουρα ἢ πρῶ τό λιλυξαίσ,νἡ πρὸ φὶ ἀασέ 
δὺς καρχησδονια κῆς πόλεως, ἰὦ ἐλυπέα κα 
λοῦσι, μέσῃ ἀμφοῖν ἰξειμδύν, Οἰ  λεχύῳν διᾷ 
Ξηματφ ἑκοώτόμας ἀπέχουσα, κτὸ ἡ αἰγίμου 
ρΘ' ὃ πῶ φὶ σιπελίας "ὦ λιλύξης δὴ, κοὶς 

ἄλλα μικρὰ νεσισΐᾳ, ποιῦπτα μὴν στϑρὲ δῥνήσ 
σῶν. ἐπεληλυύόσι σ᾽ ἡμῖν πὰ στόρὶ τὼ αῥ“. 
χρἄαν ἐπαλίαν, μὲχρε μυπταστοντίου, τὰ στε 
χἧ λεκτέον, στεχῆς οὐ δὴν ἀἰαπυγία. ταῦ 
“ἰω ἢ κοὶὰ μεσαπίων καλοῦστῃ οἱ Ἑλλίμωσῃ, οἱ 
σῖ᾽ ἀϑιχώριοι κατὰ μόβη. "Ὁ μϑϑ τὶ σπελρνπῖς 
νοὺς καλοῦσι» πιδῥὲ τίω ἄκραν τίω ἰαπὺυ» 

γίαν, Ὁ σὲ καλαξροὺς, σασὲρ τούτους πρόσσ 
ἔσροι πτδυκέτσιοι τί εἰσι κοὰ αὐσίανιοι 2] τί 
ἑλλάσϊα διάλεκῶμ στ σαγορδυέμϑνοι. οἱ δ᾽ 
σιχώριοι πυᾶσαν τἰὼ μετὰ «ὅσ καλαθροῦς, 
ἀγυλίαν καλοῦσι, τινὲς σ᾽ αὐ δὴν ποὺ σπτοί δὲ 
κλοιλ ἔγοντοίε, κοὰ μάλιστ οἱ ποδυκὲτιοι. ἐςε 

σί᾽ ἀϑιχεῤῥονασιάζουστε ἡ μεοσαπία Ὧρ! ἀῷ 
βρῳντεσίσ μέλοι ταβαντος, ἰδ μῷ ἐλειομθύη, 

σα δίων ἴ κοὰ τ΄. ὅτ᾽ ὑπήπλους ὄδη πόρὶ τῶ 
ἄκραν ἰαπυγίαν σδίωμ ὁμοῦ τι ν᾽ τδ᾽ ἢ με 
σαποντίου μᾶν διέχει ττόδιους πϑῥὲ σ΄. ὃ δὲ 
σλοῦς εἰσ αὐὴὸ7ν πεὺς τὰς αὐατολᾶς. πόϊ δὲ 

κόλστον πονηὸς τό ταραυ τίνα ἢ πλέον αλὲ 
μλύου ὄντ Θ΄, γντόύδῳον ὅδ μὲγισος κοὰ πάλε 

λισος γεφύρᾳ (λειόμανθ μεγίςε, ειδίωμ δὴ 
ὄδῃν ρ τίὼ πόρίμεβον. Ἐκ ἢ πὸ πτῶς ὧν μὺυ» 
χὸν μόδους ἰδιμὸρμ πτοιᾷ σεῶς τἀὼ ἔξω ϑάλασ' 
σαν» ὥς τ᾽ ἀδὶ χεῤῥονήσῳ ἀξ ὧι τίὼ πόλι, 
πορὼ τὰ πλοῖα νωδῥνεωλκέ τα ῥαδίως ἐκ 
“πόδωύῳν ταπεινὸ ὄντίθ" τό! αὐχούίθ’, ταστεὶ 
νομ ὃ κοὰ τὸ φὶ πόλεως ἐσϊαφίδ», μικρὸν σ᾽ 
ὅμως ἐπῆρτοι 92] τὼ ἀκρόστολιψο» δ σα 
γπκλαιὸν τέχος, ἔὐκλου ἔχει μὲγαν"ναυὶ σὲ 
ἐκλέλεισζαε το πλέομ πρὸς (οἱ ἐἑῶμῷ, ὁ σὲ 

“πῶς Ὅρ] σύματι πόϊ λιμθυθ- καθ᾿ ὃ κοὰ ἡ ἀ 
κρόπολις συμμνει, μὲ 7.6: ἀξιολόγου πύς 

λεως ἐκπληροωῦ͵ ἔχει ὃ γυμνάσιον τε κάλλι“ 
φορμ, κοὰ ἀγοροὺ δυμεγέθη, οὐ ἡ κρὰ ὃ πόὶ διὸς 
σῆρυ τοὺ κολθοσὸς χαλκοῦς, μέγισος μετὰ ἂν 
ἑοδίωνι μεταξὺ δὲ φὶ ἀγορᾶς νὸ τδιτύματι Θ᾽ 
ἡ ἀκρόπολις, μιιροὶ λεψανα ἔχου σοι Τόὶ στοὰ 
λαιοῦ κόσμου δὲν αὐαθεμάτωμ. τὰ γοῦ σπτολσ 
λὰ, τὰ μδὸ κατέφθειραν ἀαρχπσύνιοι, λα 
βόντοῖν τἐὼ πόλιν" τὰ σ᾽ ἐλαφυραγώγηισον 
ῥωμαῖξοι» ἀρατήσαντοῦ: βιαίως. ὧρ ὅδι κρὰ 
δ ἡρακλῆς γ᾽ Ὅο᾽ καπετωλίῳ χαλκοῦς ὃ κὸσ 

λροσικὸς λυσίστπου ὀβγον, αὐκθαμα μαξίς ὦ 
μου φαβίου πόν ἙλύντίΘ- τἰὼ πόλιν. πόβρὲ 
σὲ τῆς ἀπήσεως λίγων αὐτίοχ’ φησὶν ὅτα 
τόν μεοσ ὑμιαιοῦ σπτολέμον γλυνκϑοντΘ'» 

᾿ 

οἷς 



| ι 
ἘΠ ΒΕΞ-ΚΠ 

οἱ μὴ μετασιόντόϊ λακεοσϊαιμονίων Φὶ Ξρα- 
᾿ χέζας, ἐπκριθεσων δυῦλοι, κοὰ ὠνομαάϑϑασαν 

᾿αλωτόϊν, ὅσοις σῖε κατὰ τίὼ «ρατέιαν στόν 
"σῖσιν ἐγλύοντο , πταρθονίας Ἑκάλοαυ, κοὰ ἀ- 
γίμους ἔκριναν οἱ σ᾽ οὐκ αὐχοιόμδνοι (πολ’ 
λοὶ δὲ σαν) ἐπεβούλδυσαν “ἴς τό σϊήμου. 

ιἰϑϑόμϑνοι οἵ τασιπεμψαν τινες, οἵ σπερθρασοι 
ἥσει Φλλίας, ἔμελλον δ᾽ αγγξλλήν τὸν τρόπομ 

᾿ Φυὐϑιβουλῆς »οὐτωρ σ᾽ ἰὼ κοὰ φάλανθθ", 
ὅς πο ἐσύκει τεοσύτης σσάρχειυ αὐ ἣν. οὐκ 
᾿ ἠρίσκερ σ᾽ ἁπλῶς “οἷς πταρὰ φὶ βουλῆς - 
νομαδδᾶσι. συυΐκειτο μδν σῖη τοῖς ὑακινθί- 
γοις οὐ Ὅε] ἀμυκλαίῳ συυτελουμδυύου πόὶ ἀν 
γῶνθ’; ἰὑΐκα τί ζαυίιῦ πόδιβη ὃ φέλαυ- 

6“. ποιέεται τἰὼ ἐστίθεσιψ. γνώριμοι σί ε- 
σαν ὧν φὶ κώμας οἱ “τό σϊάμου. δ᾽ αγγειλαὺν 

χω οἱξ τινων λάθρᾳ πὰ συγκέιμᾶνα δ τοι’ 
οὐ φάλανθον, κοὰ πτόν ἀγῶνΘ’ φὐεςῶτ᾽', 
“πΘελθὼν δἐἠρυξ ἀπε, μὴ αὖ πόδιθίυσας ἔν» 

γί φάλανϑον. οἱ σ᾽ αἰδδόμανοι ὡς μεμυ- 
νήκασι πίω ὡωλβουλίω,, οἱ μὴὺ δεεδία)οα “ 
ὅκου, οἱ οἱ ἱκετόυον.. ἰελδύσων: Θ᾽ σ᾽ αὐ- 
ποῦ ϑαῤῥέν, φυλακῇ Ζτιρεσυσων., πον σῖς 
φάλαυϑον ἔπεμψων εἰς ϑεοῦ σιόβρὲ ἀπικίας, 
ὅσϊ ἔχρησε" 
Σαςύρεόμ οι σϊῶκαγταραντᾷ τε “πίονα οἵ 

μὸμ 
οἰκῆσαεγκοὰ πῆμ᾽ ἰαπύγεοσι γλυξα ὥκι. 

Ἧκον σαΐ σαὺ φαλαύθῳ οἱ στερθῳνξϊαενοὰ 
ἐδέξαντο αὐεν οἵτε βαρθαροι κοὰ οἱ ἀρῆν, 
“τόσ, οἱ πτωκα ταλιόντοῦ" τὸμ πόπομ, τούτους 
σ᾽ ἀναε φασὶ, εἧσ μετὰ μίνω πλόύζανττες εἰς 
σικελίαν, νὰ μετὰ «ἰὼ ἐκένε τελόὺ τί πίω 
υὐ καμικοὶς στχρ αὶ κοκάλῳ συμβᾶσαν ὠπτί- 
φαντας ἐκ σικελίας. κατὰ σὲ τὸμ αὐάπλοαν 
σίδύρυ σταρωδδγντας, ὧν τινας ὕξόβον τοτ(ὰ 

Ι 
᾿πόδιελ θόν τὰς “ὃν ἀσ)οίαν μέχρι μακεσθνίας, 
᾿βουγέους πτὠσαγηρδυθίμϑαι. [ἄπυγας δὲ λε 
χθίιῶαε παντας φασὶ μέλοι φὶ σϊαυνίας, ἀτὼ 

ἃ ἰάπυγος ὃν ἐπκέέρβοσης γαυκεκὸς σ᾽ χεσίζλῳ 

γνῶτε φασὶ, κοὶ ἡγήσα όχι ἣν ἀρκτῶμ. τά 
ραντά σῖ᾽ ὠνόμασαν ἀρ ἥρωθ’ σινὸς τίὼ πὰ 

᾿ λιν, ἔφορΘ’ σ᾽ οὕτω λέγει πόδὶ φὰὶ ἐτίσεως. 
ἑπολέμοαν λακεσϊχεμόνισι μεοσίωυίοις,, ὦ» 

ποκτάνασι του βασιλεᾳ τηλεκλορ εἰς μεσ, 
σἰώϊω ἀφ κόμδνον ἀϑὲ ϑυσίων » δμόσαν τόν' 

μὴ πρότοβομεπανήξειν οἴκωσξ, πρὶν ἢ μεοσή 
νίω αὐελᾷυ," πταύπας ἀρήανεν . φύλακας 
σὲ κατέλιστου φὶ πόλεως,ςρατόϊον τοῦ" Οὐς 
“ενεωτάτους κοὶ πρεσβυτάτους ἣν πολισ 

πῶ. δεκάτῳ σῖ ὕΞόλομ ττόϊ πολέμου τόνῳ, 
πὰς γαναίκας πῶν λακεσϊαεμονίων συσελ. 

Ο βῥούσας, ὅθ ἑαυτῶν τοϊ μι ψαέ τινας “ρα ΠῸΝ] 

Ἶ 

ΦΡΕ Σ ἘΥΞ 250 
4υΐ1 λει Φεπιοηίοτῶ πῃ εἰπ15 σοι πιπίςατίοσ 
πεπιτοςατί ποπ (πητ εχ {πητίϊτ ἰςατί, αι 5 
Ἡεἴοτος πουηίπαρας ὰ σὸς απιγᾶτο πη τία, 
παυοτοῦφ ἱπίαςζ ργοσιοιίπητριτεγ ἰπίαπτος 
ἱσπορή!εβ ἱπάίςατος, Βασι επίαβ πσσδγιηζ, 
(υοά «οὔ πιίηίπιὲ ἔευγζε σηιο ἀπίπιο (εγδηζ 
αὔτρΙατίπιί γί π{ἀ{25 (τιιχ εῖς ρορυμαγίθ. Οἱ 
εἴ ἰῃτο]Πεχί πῆς, ο[8 ἀ!!Γ]το5 Παρ αγίίσες χαΐ ἃν 
τηΐοἰτία {πια]λτίσε πη ἐπ τηΠ τ τεπ τη ςίαν 
τῆι. Ἡοτᾶ ἐπιιπιετο δί ῬῃαἸδτμιις ἐταῖ σαίρτς 
ἐεέϊας εοτᾶ πἱάφεραῖ εἴ, γα πίπιῤ τογὸ {ΠπΊΡ]|} 
εἶτοῦ ἢ5.. Πα! ραττίςίρε5 εγᾶτ πο ατί, ρας αῖ, 
Οοπυεπεγαῖ λᾶς πείπ Ηγαοίπιῃίοτα ςε! οἰστίτα 
τε, φυᾶάο ςετίαπγξ ῃ Ατηγ εἶ το σοπῇςετεῖ(5 
Ιοςι5 εἰἰ) «ἃ ΒῃαΙΔητί 15 ςαρίτί ΡΠ εἴ προης 
τες, ἤστοῖ ἐπ α]τὰ5. ΡΟρυ αι 5 αὔτ ἃ ςοίατίο πὸ 
(οἰταραπξ, ΡΠ ΔΙ ατῃ  πεγὸ (ο ἀαἷε5 σππὶ{σπᾶτε 
παητίαίς στ, ςΟΠἔξητς ςετταπγίης, ρ γα το ἴῃ πτε 
αἴσπι ρτοςς ἀζ5, ΡΠ αΙᾶτῃο ἧς ρί]εἴ σαρίεί ἐπ. 
Ροπετεῖ, πῃ θις, τὸ ἃ ςΟἐτατί ἰςατίσητεβ, 
Δρεττίς ἴα πὶ ρα πὶ ίπΠΠ4Π5. ρατείπι Πισίτᾶτ, ραν 
τίπι ἀρ ]ίςε5 Αἀπιξητᾶς. [|51 αὔτ επε ρετγατε 
ςοηήοίατας π αἰποῦ]. ῬΠαἸ δια ποετὸ δα Αν 
ΡΟΠ πεῖ ἄς ςο]οηία ἀςάἀποεπάα σοπίπταγιις 
τὐίττίτασ,οαί [5 αϊααγο αἰ ἐπ Πτ Οὐφοι απ’ 
δαίυτγεῦ ὃ ρίπσυς ρορα εἰθί τγαο Ἴ ατξτὶ 
ἸΙηςοίετς, δι Ἰατέ ςα ἀεπιρεῖ ἰλργραβ α ς5. 
Ν᾽ πᾶ ίρίταν στα ῬΠαίάτηο Ραττπεπία ρτγοῖς 

Δ ἀπειίλυος Βαγθατί εὐ (τειεπίςς, τ ρτίας 
ἸΙος οσςςπραπειᾶο Ποίρίτα! τε ασςερεῖς, Εος 
Εις τεαάῦτ, χαί απὰ ο Μἤίποε ίη δίς παὰί 
σαγῦτ,ρ ΟΥἘ συΐα5 ᾿ετΠ ἐπ (ὐλπιίςἰ5 ἀρ (οὐ τᾷ 
ἴυπιίπ Θεὰ ρ εἴασα ἐμτγδηταβ, ἤπς ἀρροϊ 
ἐαειᾶτ, ὃ φαυϊδακροίξετίι αι ρεάἀ εἴτι ἰτίπε 
τείπαπὶ ἃ ἀτίατίςυτη, τς η ΜΜίαςεαοπίᾷ ρεῦ 
ἀσταητῖο5, Βασεί {ππῸ ἀρρε]]ατί : [ἀρ σεβ δι" 
τεπ πηΐποτίοβ αἰ δα 1 )Αιπίαπι ςοσηοπηεη 
ἐ αποάδπι ἀτχίε ἰαργσε, σαεπὶ 415 ὁ 
Οὐοιεπί! πλιηΠετε ἰςοριίδε αἰοίτιιτ, ἀπςεπιξ 
Οτειεηίρι5 εχείίςς, “ΓΑγεπεσπι ἀπτετη αὖ 
Βεῖοςε σποάδπι πούς ἀσςερί(5ε. Π τοτίβ ρτο- 
αίταπι εἰξ, Ατεπίπι Ερθοτι ἄς ἱρίτπι σα ίῆςα 
τίοης, ππης πη πιοάαπη (ςτίρτᾶ γε]! υίτ' Γναςοσ 
ἀςξπιοηΐ αὐϊπποτίις Ν]ε(ξεηίο5 ὈΕΠΠσογαδᾶε, [{- 
παηφτερεπι Ἐ]ςς[ εὖ [ἀσγουτπι ςαία ΡτοΣ 
ἐεδυπιπεςσαποετε. ΠΠ{πετὸ ἐπταπηςπίο ἔς οδσ 
Πηίηχειοποη απτὲ ἀσπηιπιγειειαγοβ, τὰ πὶ 
ἹΜείβεηδι ίο]ο δά α σαίδεπτ,αας Οπηπο5 σε 
τὸ οςσπηθεῖς πιοττί. αὐ ίς πετὸ {πα σαΐξο ἀ{- 
πὶ δίίπηίοτίθι5., ὃ ἡατι σγαπαϊοτίσι5 ἐπ 
τ τίαπι ργοίσεν, τε !απεγς. ΓΤ εςίπιο ροί- 
ταοάαπι ρε] Π!ἀππο.. ᾿ἀςεάα πιο Πίοσι ΠῚ πΊὰ- 
ἴγοπᾶ5 ζοπο πὶ οηΐο5, πα ποίοϑ δα πίτοβ 

2) 2 Εταί{{{5ς; 
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ἐπ Πῆϊς, απεγξεες μαι ρατί (ἀπὲ ς ἀἰδε ς, 
τὰ Μεϊεηίοβ ΡΒ." {Ππά σοτί, Ε]ο5 μὰ ἕοσα 
τι επιοτᾶτες ἰπ ραἴτία, πὶ ἀ{ε5 (ΟΡ οἷζ ργοςγξα, 
τε: δοςάςηηοηίοϑ ττεγὸ ροίτίβ ἰῃ ΒΟΙΠΠ τεσγα 
καἰ τί, χοοβ ἀπ ς τ π45: πα οΧ τε Ρετί 
σαϊυπιἐπιρξάσες,ης ραττία υπ{{Π| ἀεἰξίτατα {{ἰτ 
ΡεΔεἴεαξ, ΔΕ ΠῚ Ππιυ Δογαπιζιί ἤ4ε (εεαία, 
δίταυ!ετᾶ αετθ ἤσεητοβ ἀπίπιο, εο5 Ὁ Ἔχε 
εἶτα πίτιᾶτ, σαί το ούς Πγπιδίπιί εἴ τπζταῆο 
τεητί(δίπιί ἔπεγᾶτ, Ἐο5 πᾶ ᾧ τηϊπίπιὶ ἐαγαπιεί 
ςσπιηίδε τεηετί ποπογᾶτς, οὔ ραεγ 0. Δάπας 
«σπἤεητες πῃ ἀπηίβ,ο παῖα στδαίοτί. Δα "εἰ 
ἴαπι ἐχίοτατ, ἰαΠεγᾶτέρ οἱ «(δ αἱγοίηί. συν 
Εἶίς ςοπηηςεγεηῖ, ται πος ραέϊο ςορίοιοτξ 
Ρτοςγεαι τ ΟΡ οἱζ, τα ο ἰτα ἔα ἐδ ππδζε, 
Πί ἱρῇ! Βανι πεηίᾳ ποηιίηαιί ίσπι, εοπα 
τἀπἀεπιδηηο ΣΧ ΙΧ ἐχρυρσηαῖα, {0 Ῥοτοίξα" 
τεπι τεάδόα εἰξ, Πςυς Γγτζδει ἱρίς ςεοίπίε᾽ 

ψεήΐμε [οι ΝΟ 5 ἀπο τηασηδηίπιοβ ἀηίπιί5. ἀυπγίδ υἱς 
φοηῖεβ, 

ἐη Μιρβουίαε Ῥεγροῖαο ποηυἀοοίπτι5 ἃφιυίάεταῖ ἀππυϑ, 
(οηίεεῖος με]! σε πα5 πο πεγαῖ ΠΟΙ (5, 
Ρίησαείομα ξυσίτᾶς5,πισείς ̓ς τε αίτ τ οπλς. 
[τὰ σαπὶ Μεεηί ἀΐυ ΠΠ]επτ αστῦ,τεπεηί 

ἐηίες η ρα, Ρατ Πεηία5 πεηπαῷ οὔ 4175 ρᾶ 
εἰ ἤοποτε ἀΐσπαραηῖ, ρεείπἀεας πηαίτπἸοηίο 
πλίπί πιὸ ργορσεηίτοβ, [τὰ ἱρί! οὔ (ἐγ ςσέρί- 
τᾶτες Ηεἰοτίρ 15, ϑραγίδηίβ ἱμΠ445 οὐάίεραῖ, 
ΟδαεπίταδτςεςΠσηῖ ίη ἴογο,ουπιἀοτίεη 
εΠ] εὐ το] τε ρίϊεσπι Γἀςοηίςῦ, τὰ τ  Ρεγίεσ 
105 συοί ΕἸείοτεβ ρατείαξία, οί ἱπιρετᾶ 
ἔειτε (Δέϊα ἀ[Ποῖε εξ ςοσηουετᾶς. ίασῃα 
εηίπι εγαῖ Ποπηητ πλυ τίει (ο: ὃ ἃ 4 πιαχίπι 
εταῖ, πὰ ἐλ εις τ1ζ5 ΟΠ ΐΡι15, αυίρρε ααί 
{ε(εἰπυίςξ σεγπιαποϑ εἴ ςοσίζατζι͵ (Λα αὐτέ 
{ἰσπατο]]ετε ἀεειᾶτ, ἐ ἔοσο ςοηςεάετς ἐπί5ἱ 
ἔσετε: αα! πετὸ τεπὶ σεγεη 48 ἐπ κατ εἰς (τη 
(εταπτ εἰς ςοπτίπερφητ, Δ] ρεῖ ἐου ραίγοβ 
Ρειυλάεραηί,υεοταϑ ἐπ ςο]οηίᾷ ἐχοεάετγζι: 
υδά {|{ἀτίς ἰἀοπειπι ςερίεητ]ος, Ρ εγπια» 
πείεηζ, ΠΠΠ σοηίγβυγεάίγεητ, σα ίητᾷ ΝΜ εΠΠεηίϑς 
τεῖτα ρατίξ (οὐττἀτο 5. Ὁ πλίίδ. Δ ςΠίο5 τοπ 
τὰ Βαιθατοβ ΒΕ] σετεηίες οἤεπάετιηξ, πῃ 
Ραϊξίσίταν ρεοιΠοτᾶ αἰ ππηρτί, ΤΓαγεπτᾶ εαΐ 
Πεαηΐί, (πίογ δαιρ!{5έπὴς Τ᾽ γεητίπου ορεὲβ 
ΑΙίχυξάο ἔπούς τεπὶ π8π| οἰΠ| ροραυϊλτί ρὸ. 
κτείϊατε σεγξίες,Πος εἴ ἀεπιοογατία. ΓΝ «ἰῇ 
τηαχίπια στη ϊο5 (πὰρ ογαπούιηῦ ς Ο 45, Ρεα 
τεδί δά τ]. ΧΧ ἴῃ ἐχρεαιίτίεϑ επηίίεγς, ες 
αυϊτ πετὸ ττία τ ΠΠ|{4.1ἔοτες δὔτ ἐχυίζιισι 
τῊΠΠ1ς Ῥυι πα σοτίςα απο ρἈ]οίορ ἢ ίαπι πὶ" 
ΡΙεχατίίπητ, ἰη ργίπγίς Δτοῆγταβ Ππσυϊαγίτεν, 
αἱ ἀἰυτίῃ 5. εἰ15 οἰυίτατ5 Ρχίηςερ5 ἐπιίηυς 

6σΕ Ὁ ΦΑΛΡΗ͂. 
ἀνορας»τὰς μεμιψομδύας ὡς οὐκ. “σις πω 
λεμοῖον πρὸς τοὺς μεοσίωίους, οἱ μᾶν γοὺρ 
μδύονπόν', πεκνοττοιουῖ το " οἱ δὲ χήρας ἄκ 
φυύτοῖ» τὰς γαυαϊίκῶς, γὺ τῇ πολεμίᾳ Ἑσρᾷσ 
“τοιοϊδύοντο., κρὰ κίνδιωΘ- ἄκ λειπανς 
ε)ρῆσαι τἰὼ πευτρίσῖα, οἱ σ᾽ ἅμα κοὰ "Ὸν ὅρ» 
τὸν φυλάπονταϊν. κοὶ τὸν τῶν γωυανκῶμ 
λόγου οὐ νῷ ϑέμϑνος, ποὲμπτουσὶ τῆς «ρατεία 
ας ποὺς δὐρωουτάτους ἅμα, κοὶ νεωτάτους, 

οὕς Κόέσων οὐ μεταφιόντας πτῶν ὅρκωψ, 
Ὁ πίσιας ἔτι ὄντας συωεξελθέμ τοῖς οὐ ἥ- 
λικίᾳ. πεῶσέταξον σε συγγυξῶνα παῖς 
σταρϑούοις ἁγγάσαις ἅπαντας » ἡγούμνοι 

᾿σολυτικνήσειν μᾶλλον . γγνομβύωμ σὲ τού», 
σῶν, οἱ μϑν στϑισϊδι. ὠνομάδϑασων στρ“ 

ϑονᾶαε,, μεοσίιώκ σῖς ἑαίλω σπτολεμκϑέσί 
οὐνεακαίσεκα ἔπη, κα ϑτάστόβ κρὰ τυρταῖ- 
ος φησὶψ" 

ἄμφω τὼ σὲ μάχοντοιι φὐνεακαϊσεκα ἔπε " 
νωλεμίως αἰεὶ παλασίφρονα ϑυμὸμ ἔχον. 

σόϊ, 

αἰχμητὰςτατόμωμἧμετόμων σοιτόβαῖο 
Ἑἰκοφῷ, οἱ μὴν κατὰ πίονα ὄῤγα λιτὸν τόν, 

Φόῦγον ἰθωμαίων ἐκ μεγάλων ὀρέων. 
τίω μδὸ οὖ μεοσίωίαν κα ττρνείμων τονε 

πανελβόντδι’ οἵ οἴκασὲε, δὸ σταρθςνειας οὐχ 
ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐτίμων, ὡς οὐκ ἐκγάμου 
γιγονόταςιοἱ σιυισάμϑνοι μετὰ ἡ εἰλώδι, 
ἐπεβούλδυσων τοῖς λακεσϊαεμονίοις . κοῖς 
συμξύφνπο ἄραι σύοσαμον οὐ τῇ ἀγορᾷ τοῖν 
λον λακωνιὸν, ἐπεισῆουὺ ἐγχειρῶσι, δὴ, δὲ εἷσ 
λώτωυ ζνὲς δξαγγέλον τόϊ, Ὁ μᾶν αὐτοσι, 
σιθεῦι, χαλεστον ἔγνώσαν, ποὰ γοῖρ πολ- 
λοὺς ὥναε, κοὰ πσούυτας ὁμόφρονας, ὡς αὖ ἀλσ 
λήλων ἀσελφοὺς νομιζομδύους, εδὺ μέλλον 
σας σ᾽ αἴρειν Ὁ σύσσημον ἐκ τὴς ἀγορᾷς ὦ» 
σιγύαι πτοσίταξαν. οἱ μδὰ σϊὰ μεμίωυμὲ- 
νίω αἰδδόμδνοι πίὼ τάξιν ἐπέσιῳ. οἱ δὲ οἵᾳ 
σῶν ντατόδων ἱπεισαν αὐτοὺς εἰς ἀχικίαν 
δῥελθᾶν. κ᾽ αὖ μδὺ κατάσιωσιψ ἀρκοαῦτα 
σὸν τόστου, μϑϑειν "ἐ δὲ μὴ, πῆς μεοσίιυίας τὸ 
“σἰμσήον κατανείμα ὥτε μόν! Θ’ ἐπανιόν 
“ἄς. οἱ δὲ σχλγύποι" κατε βάλοντο ποὺς ὧν 
χοῦς, πολεμοιῦτας τοῖς βαρβάροις. μὲ: 
πασιόντοϊ» σὲ τῶν κινδιιύων, ἰυπίζουσι τίν 
πάραντον. ἴσυσαν οἱὲ οἱ ταραντῖνοι, καῦ, 
“δῥῥολίω στολιτόυομᾶνοι σϊεμοκρατικῶο 

κοὰ γα ναυτικὸν ἐκέκτέωτο μέγισον τῶν 
σαύτη» ποὰ τποιζοὺς ἐξελλομ τοισμυρίουξ 5 
ἱππέας σὲ ποιοιλίους . ἱστπαίρχους δὲ χια 
λίους. ἀτσεσίεξαντο σὲ κοὰ; πίὼ πουϑυγό 
ρειομ Φιλοσοίαν,, οἹχφόρόνπως σ᾽ ἀρχύδ᾽ 
σας, ὃς τρῶῖτα πῆς πόλεως πολαὺ χρόνομν 

ὀξίχυσι 



᾿ δβίαυσε σὺ ὕςδρον τρυφὴ σΐᾳ τί δύσῖαι- 

μονίαν. ὥςτε τὰς πσωνσϊημους ἑυρτὰς πλεῖν 

οὖς ἄγοδδτα κατ ἔτ: σταρ αὐτοῖς ἢ τὰς ἡ, 

μόψας. ἐκ δὲ τούτου κοὶι χεῖρον ἐπτολιτόύον- 

χο. οὗ σὲ ἣν φαύλων πολιτόυμώτων τε, 
κμηριύμ ὅξι, Ὁ ξ νινοῖς σρατηγοῖς χρη δ)οά. γ0) 
᾿ηκῷ τὸν μολθιὸμ ἀλεξαυ σον μετετσεμ- 

ψψαυτο δ μεοσα πους κοὶ λόυκανοὺς . κοὰς 

ἦτ; πρότόδουν, αὐχίσίϊαμον “δ ἀγεσιλάου, 

πρὰ ὕςόρου (λεώνυμον , κοὰ ἀγαθοκλεα "εἰν 

σατύρῤῥου, ἰὑΐκα συυΐτησαν πῶς ῥωμαέ- 

φυς, οὐσῖ ἐκείνοις σῖ᾽ σὐπειθᾶν ἡσιύαν;» οὕς 

 ξπεκαλομῦτο, ἀλλ᾽ ἐς ἔχθραν αὐτὅὰ καϑίν 

σκσαν., δ᾽ γοαῦ ἀλέξανοῦρΘ’ «ἰὼ κοινά ἕλε 

λἰιώων τῶν ταύτε πσανήγνοιψ, ἰιὺ 1ϑΘ- ἰὼ 

οἱ ἡρακλείᾳ σαυτελέϊμ φὶ ταρανχίνης "μὲσ 

πάγειν ἐπειρᾶτο εἰς πίἰὼ ϑουοίαν κατὰ ἔν 

8Θ'. ἐκέλδυσε δὲ κατὰ τὸν ἀκώλαν ρου, 

ποταμὸν, τειχίζειν πόπομ ὅσου ἐσοιν" αἱ 

συυοόνι, κοὶ σῖὴ ἡ συμβᾶσα αὐ ο κακο- 

᾿ πραγίᾳ, σὰ τίὼ ἐκείνων ἀγνωμοσιωΐίω, ἀ- 

παντῆσαι λέγνται, υτόρί τε τὰ αὐνίβεια, 

᾿κρὰ τίὼ ἐλδυθόλίαν ἀφμοϊθασων. ὕςὀομ δὲ 
ἀπικίαν ῥωμαέων δεξάμδνοι, καθ᾿ ἡσυχίαν 

ζῶσι, κοὰ βέλτιομνἢ πρότόρου,. πτῶὼς σὲ μεσ’ 

σαπίους ἐπολέμησαν πόβρὶ Ἡρακλέας, εχομ 

τόν συυδῥγοὺς» τόν τε τῶν σϊχυνίωψ , κοὰ 
που τῶν τουκιτίων βασιλέα. ἡ σ᾽ ἑξῆς τῶρ 

ἰαπυγίων χώρᾳ παιρασύξως ὄδιμ ἀΞέα. ἀϑι- 
᾿ πολῆς γαῖρ φαιενομϑύν πραχεία, εὐὑρίσκοωτοίι 

᾿ βαβύγει(: σκδυαζομδύε. αὐυοϊοοτόβα σ᾽ 
οὖσα ὄύβατ’ οὐσῖγν ἥοσορ 5» κοὰ δυσῖρν» 

οι δρᾷτοι. δυκνόίρασε σε σπτοτε κοὰ τόϊ- 
᾿ποσφλσῆοα τὸ χωρίου σύμπαν, κρδξονε στὸν 
Ἴλεις τοισκαίσεκα.. ἀλλὰ ναῦ πλίω τάρανν 

τ᾿ κοὶ βοορντεσίου τ᾽ ἄλλα σπτολίσματο! 

ὄξιν, οὕτως ἐκτοεπόνίμωποι.. “οὑς δὲ σχλφνν 
 σίνους» ἐρατῶν ἀγρίκους φασὶν. οὐτοῶθτ 
σῖ ὅτι, κοὶ Ὁ φὶ αϑίωᾶς ἱόρον πλούσιόμ στον 

σε ὑσάρξων, κοὰ ὃ σκόπελ Θ᾽, ὃν καλοῦσιν 
ἄκραν ἐᾳπυγίων. στολὺς ἐκκείμαν Ὁ εἰς Ὁ 
πὐίλαγθ᾽, κοὰ τὰς χειμόβῥινες αὐατολὲς. 
 ἄδλορεφωμ σῖε πως δὴ Ὁ λακίνιομ, αὐοιών 
φῶν ἀφ τῆς ἑασόδας αὐρῖ", κοὰ ἀλείων Ὁ 

φύμα τόν ταραντίνου κόλττου πρὸς αὐτὸ μ, 
πρὶ τὰ κόλαύνιᾳ σῖ ὁμοίως ὁοψ. κλέει πρὸς 
αὐτὸν Ὁ ούμα πόὶ ἰονίον κόλπου, κοὰ ἔστ» 
δίαρμα ὅσου Ψ' σασϊίων ἀτο᾿ αὐτό πρός τε 
πὰ κόραύνια, κρὰ πρὸς τὸ λακίνιομ . πτόρί 
σλους σὲ τάραντός ὅξι πρὸς βροντέσιομ, μὲν 
εἰν βάρυτ᾽ πολίχνης χ' σζδεοι.καλοῦ, 

σι δὲ βαΐοιν οἱ ναῦ οὐδῥατον. κέτοι δ᾽ Ἐν 

παῖς ἄκροις Φὰ σαλγντίνης γ κοὰ ὦ πολὺν 

ΨἘΕ ΕΠ ΨῈ Χτ  ἢ 27: 
[Ιηἀς ροίϊετίοτίθ 5 ΔΠη.5 ΠΠ ςε γί ἰησταῖα» 
εἰς ἀεἰ!ςίος ργορτεν ἔουταπαβ πίπγίπ (εστη 25, 
δἀεὸ πρΙ υτ65 τοτίι5 ρορυ]ί μιάο5, [οαϑίρ 
ςεἰεντίτατεβ συοιάηίβ ασεῖξι, ἡυὰπιγεί]ιο 5 
ἀπηΐ 4(ς5. Ελτη ΟὉ τεῖη ἐπ ἀετοτία5 πτραπῦ τα 
σίπιεη ογοθαίαν, (ὐυέπ5 Πασίτίοτα απ ΠΙυά 
ἀοςσαπιεπῖασι εἰξ, αιιὸ ἃ ἐχτογπίβ υτ| [πΊρετα, 
τουίδιι5 ςολόϊ (της. στα ΝΜ] ΕΠ ρίοϑ επίηι ες 
Τὰςαποβ, ΔΙεχαπάγα ΜοΙοονγᾶ τεσ δοςοῦ- 
{[ετἄτιαπτεα απο Δτοβίάδηγα ἄσειίαί ΠΙΙ, 
δί ροίξεα (Ἰεοηγηιῖ δέ ἃ σατῃοςὶς: ἀεί γε 
τῆ ππλ, πο τεπηρούς δά ππετίι5 κα οπηαποϑ θ εἶ. 
[ππὶςσῆσλιοεγε ες πετὸ ΠΠ15 ΟΡ τεπηρεγατς τὰ 
[πετυπῦ, “πο 5 ἱπυοςαίδητ, Πα!ῚΠ εἰ5 ἐπέο πῇ ἰπηί- 
πιίοἰτίατι ςοπίίαχοεῖε, ΔΙεχδηάετ τὰς ΡΟ] " 
εὰπὶ (ΠἸταοοτῖ ςοππεητζ (τα 5 {Π{π|8, οὐ πΠῈ 
ςοιπριΠ [5 οὐΐο, 4 ΤΙ αυτίοτιι αστ τταάτος 
το ςοηδῖα εὐ ςαπὶίη ΗΠ εγςουΐεα 1 αγοτίης το, 
[τί φ(ε {Πππὶ ςε! εγατί πτοϑ εἰϊοτ,α θα Ρατί 
δα Δερϊαηατεῖ απηπεπὶ]ος κα Πςατί, αδί σοι 
εἰΠα ἔοσεπε πάς δ τεπὶ {Π|πτα! ἐ σε 8, ρτον 
Ρτεγ ησγαῖοβ σογαι πηοτεβ ΟΡ εηήΠε ἔευταν. 
ἴπ εοβῷ ἄππίρα!ίβ τξρείϊατε γε (δίς. ΠΡ ετ- 
ταῖς (ρο!Πἀτο5. Ροίξεγίιιβ πεγὸ δά πη ᾿ὲ ο. τὸ 
Ἰοηία, (ΟΠ το πιο! 5, τἀ 10 ἀεσαπείη οςίο. 
Βεῖα δας δια Μιεαρίος, ΕἸεγαο] ας σαυία ( 
(ςερετςο: [)Δηίοτ ςΡεαποετίογαπιγεσεβ ίο  ἕ 
ο5 δ δάϊυτοτεβ μαθεπτες, Τ ετα ἀείποερ5 [ας 
Ργσία, π πε δἀπηίτατίοης ςοπιοάα ορρίάο 
εἰς, ἵΝαπι σαπτὲπίπρεγηο τεῖσο αἰρειαιυίάεδ, 
τατν δὶ ἀγαίτ8 ρδἀἰτατναἰ τἰοτίβ ἔου τ] τατίϑ οἱ ον 
Ῥαβίπαςηίεβ. Οὔ ἀηπαγῦ ἐπα ίσα εἴ, πίΠ110., 
πγίπιι5 [ςτὰ πρρεαίϊας ραίςιτα, εἴ αὐ τί γείες 
τα ρεξξδξ, Εἶδος ετίᾷ οππηΐ5 τεσίο αἰίφυᾷο το 
Ρίοί δάπτοάα πτουτα! παι! τα ἀίης Ποτυΐε, 
δ τεεάεςίπι υρε5 Παριμτ, ΓΝαποαῦτοχοερῖο 
Ταϊζίο αῖφ Βυσδυίο,ςατετα εχίσαα απο" 
Ρί Δα]: «ἀεὸ Αρίαπιρις ἱππῖ εοτῦ πίγοϑ. 54] ε Ἢ 
τίπο5 Οὐεζοη[ {{|||πςο]Ἱοη, πηεπγοτίος τὸ 
αἰτῦ εἴ, ΗΟςίπ]οςο Μίπεγας απ ἐἢ απο 
αἰίψυᾷξάο Ιοςρ]εε(5ἐπιᾶ εχείτς σοπίξαι, Ἐκ 
ταῦ δέίςοραϊα5, χαξ υἱτίπηᾶ [ἀργία ἀρρε!ίᾶτ, 
ΠΊΟΪτιΙ5 (η ρεΪασα ὃ οὐτᾶ ΠΥ εύπαπι ργοηιέ- 
ΠΕΏ 5, Ραυ]ατίπι (εἰς ςοπιιεττῶϑ δα Γ αςϊπίαπει 
Πεάπίταν, [ἢ πο 4Ὁ ο σοί (ε διτο Π{τ, δ δα ἐρν 
ίυπι, Γαγεητίηί [{Πὶ15 ο5 οἰαυάίτ. Βίγη! τος δα 
ἐρίαπι, ἤπιι5 Ιοπἤ ογα ὐεταμηήϑβ εἰαιτπηζὰ 
ποίας. ΔὉ εοὸ δά πιότες (ὐεγδιηίοβ, ἃ δά 
1 αείητ {124..οἱγοίτεγ Τὸ Ὁ Γ ἐπτογυλί! ες, ὁ Τὰ 
το αὔταα Βγαπά πῇ παι σατίοηίβ εἰγοιίτίο 
εἰν, ἡ Βατίη ει θαγς ἴα, οἱ πᾶς ποςσᾷτ, ταυτῷ 
ἀπῖοα Βατεῖξ ἀτρεπὶ εχίσαᾷ (44. (εχοεηῖο- 
ται οἵδ [ὰςεῖ μετὸ ἰῃ ϑαϊςητίπουαπι Πηίθιις; 

ΖΑ λα 
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δα ΄υληῖ ρεάεῇεί πιὰ σί5. Παὰπι πιδγίτίπλο {τί. 
πεῖς, Τατεηίο [λεε ρεγαςηίξ, Ηίας 441 εὰ 
ςλ(εᾶ επίπι υὐ5 ποη σταπαί5 εἰ) Πα 40 σας 
(ἀπειθί οὐ οτίβ (οσεί4{ ἀπαδηιίοπς εἤαπάεπ5 
αἰρίςίτανς, ἕαθα]α τγαάαπο γοιὸ 5 (Πίσαπτεβ 
ἐαἱείπα Οδραπίᾳ ΡΏΪΕ στα, ταπ ΕἸοτςι65 ρα] 
(ο5 εχασίτατετ(ῃσςααπίαι δζοπ) [.εὐτετηη) 
αὐ εα [αρίταῆε!οςα, ςοπιγαζέοβ (δ η{{ε τεύ- 
γι, δ εχ ἐεούαπι ογσουε τα ἐπ ΕΠ πχίοης ον 
είπετε [οπτεπη,ἐ4πὶ ΟΡ τεπὶ δύ] τιι5 Πα Γ εαν 
τετηί ἀρρεϊἑατί. Εχ Το ειιςίς σαίάζα Ηγ ἄτῃ 
τοπὶ αὐ εου πὶ 144, ς τι. Ηίης Βυυπά πε 
σςς ἔα {πε Τοιίάςξ δά Βαίοης {18,4 υς 
ἐρίτι5 ἱπτεγαλ}Π!, φυοα ἑπτεν Ἐρίγ δύ Βυσηάα 
ππππ| πτετίαςετ, ας {4 {τὰ εἰς, ἃ ρτορίετ χαί 
τεζζαμι παυίραπάο τεπεῖςε εὐπίαπι πεαιεῦτ, ἃ 
δαίοπεδα Ηγἀγιπηζεαι, [επουίαπη ίτεν [λοίατ, 
Ἡ]!ης οδίξεαπαιο ἔσγεηις πεηῖο, Βυαπάιπηϊς 
Ρτγορίπαησδητς ροιταρα5:δί ἐστείδί ποάαοβ 
ασρεπι (ἀτοεοῦ, ρεάοἰζγο5 οσγιι5 αὐ πεπιαητ;ς 
{ι15 οτίππ άτπι5 ΕΠ ηΐι5 ροεῖα ξαΐτ. ΓΟ ςα5 ἰσίταν 
παιυίσατίοπε εἰτοιηἠαπάυ5,} Τ᾿ Ἄτεπτο Βυιην 
ἀαπαπι, ΟΠ εὐγοπςείο ρογηταπι ΠπΊ}}{5 εἴ, Ε' 
Βεαπαιίϊο δέει ΓΤ αγεπτι 14 ἐχρεάίτο υἱὰ- 
τοτί,υπο ρετβοίεον παιταΐα ἀτς,εἰ 5 αἸταπὶα χί 

ΟΒειβοπηεῖ {Π|γηνῦ εβῖςίε, ἐπὶ ὃς Με ρίᾷ 
δ ἰἀργσίαπι δ (ὐα αν τίαπι δ δα! εηιίπᾷ σοηιν 
Ῥίατος ςοπιηαλαηί ἀρ ρεϊατίοπε πυπουραητιαῖ 
αυίἀλπγ(τς δῆτα αἰ κί πγα5)Δίυίάπητ, Εχίρια 
τα ρτςτεγηαυσαητίθι5 οραίλητ ορρίήα,ςῦ 
ταςπιογαία ἴσης, πτεγάτη ίη πιεαίτειγάπεα τε 
φίοπε ποάαίίαπε, ἃ Γὰρία. Ἐτρδα!α! πιὰ 
τηατί (εποῖα δαί ερία. Δτπιεαίο ἐπ ΠΟΤ Υ- 
ταί, δί ροτεπείαπι ςαία! (απ τεσίς πιοηήξγαῃ 

Ἔυῤαν, ἴα ςἀε5. (πὶ αυτεπὶ ἀίςας Εεγοάοτας, ᾿ΕΝ τί 
Ἡγνίανη: εἰ- ἅπη (ἢ. [αργυσία εἰΐς, χυλπι γετεηίεβ ςαῆςσδιιε 
ἀς Ἠεγοίος τς, ΝΜ] ΠΟἱ8 οἰ α{Πς ἰη δίοΠ!Απὶ παι σαητίβείγα 
εἴ ὁ.7σ. Βυπάϊ, ας Πᾶς ἰρίατη δοςίρίαπης, οροτίεῖ, ας 

Μετειῦ, ΒεαηαΠᾶ Οτειδξίος Πα ίταῖε, πη πιο 
τίας ργοάιτᾶ εἴ, χαί ἐσηοῖϊο σα ΤΠ είςο, 
ςεἴεταπι, Ροίξεα αἰίος ἐ δίς Πα σαπι Ϊἀργσε 
ἀἰστείποβ, Πᾶπὶ τους ιηοάο ἔλπιὰ εἰξ, οπὶ 
τπιπᾶ ρεγπιαπεῖε ΠΟΙ εης, η Βοττίααπι αἰίςείς 
ΠΗ͂ς.τεπηροῖς αὐτξ ροίξεγίοτί, οἰαίτα5 γεσία ρῸ 
τείζδτε συ δεγπαίδι οη ρᾶγᾶ ἀρτί ροτιίοπεπι 
Ὁ Ρῃαίΐδητο ἃς Γ,.ἀςεἀπηιοπίογαπι αἱ ο] εητία 
ρετγάίαίε: ἐαπὶτάτηεῃ εἰεζε ἃ Τάτεπτο Βταη- 
ἀυπηίδοςερογιπε: ἃς ἀείηάε ττ ἐαπέξιπι, 

᾿ἐχίηγίες ποποῖε (εραΐεαγο ἀεςοταπετᾶς. Τ ετ- 
ταῦν τοῦ 1 διζιίηί5 πιεϊίογεπι Παεης. [112 6“ 
Πίπι τοπιιί5 ααίάεηι, σατεγὰπι ἐτιζέσαπι ον 
Ὠίτατε ρτα τε! ες. Παπὶ δ πεῖ εἰι15., δέ πε]1ε- 
τὰ υεμεπιεηίεῖ Ἰλιμἀαπίυγ, [πὶ Ρτίπιίϑ εἰίλιτι 

τσεζᾷ μᾶλλον Νκατάπλοωυ ἐς αὐτί, ἐκ τᾶ 
ταραντ θ΄, δυμαρὴς ἢ ἄφιξις δὴν, ον έν εἰς 
τὰ λδυκα» 5τέδιοι πί, πολύχνιον κοὰ τ, οὐ 
ᾧ σϊεικνυτοιι πηγὴ σϊυσώσθυς ὕσϊατιθ-. μυ. 
θδύουσι σ᾽ ὅτι ἐὺ πόδιλαφέρνσας δῥ γιγαῦν 
χωμ, οὐ τῇ κατὰ καμπανίαν φλίγρᾳ, λόυ. 
πόῤνίους καλουμήψους. ἡρακλῆς ὄξελάσειε, 
καταφυγόντας, σίδιῦρο συ γῆς πόδισχλ εξ» 
φνοἐκ δὲ ἰχώρων, Οιοῦγου ἴσχοι ῥσύμα ἡ πηγή, 
σὰ ὧν σὲ κοὰ τίὼ σταραλίαν ταὐτέω. λδὺ 
ποδνίαν πιῶστγορδύουσιψ. ἐκ σὲ δῇ" λδυκῶν. 
εἰς ἱδοοιαῦτα πολίχνίω ον", γύπαόύθῳν οἱ εἰς 
βορντέσιου ν᾽ οἱ σῇ ἴσοι. κορὰ εἰς σάσωνα τἰὼ 
νλύυ,, ἥ τις μέσιι πως ἴσλουται πὸ διαῤμα» 
7Θ΄. τό ἐκ φὶ ἠπείρου πῶς τὸ βρρντίσιου. 
διόπτθβ οἱ δειυάμϑινοι ἀρατεν φὶ σύθυπλοί, 
ας. κατοίρουσιψ οὐ αὐιεόδᾷ ἐκ φὶ σάσωνΘ’ 
πρὸς Ἂν ἱδ)ροαῦτα. οὐ τόὐύῳν σὲ πιρήσαν» 
“δυ' φοραὺ πυδύματ'»πῶσέχουσι τοῖς μδν 
βρεντεσινὼῶν λιμέσιψ. ἐκῥρίντ δῖ" δὲ τοεζόύου 
σι συωυτομωώτόβου ἀδὶ ῥωσϊαίων πόλεως ἕλ- 
λίωϊσῖθθ-» δ ἧς ἰὼ ὃ υτοιητὴς φύνιθ’. ἔοικεν 
οων χεῤῥονήσῳ "Ὁ πόδιπλεόμανον χωρίου ἐκ 
ταραντθ: εἰς βροντέσιου. ἡ οἵ ἐκ βροντε 
σίου παιζδυομϑϑη δοῖος εἰς δυταραντα,, σὺ» 
ζώνῳ μιᾷς οὐσα ἡμόβας, πὸρν ἰδὸ μὸν σοιέ φὶ 

᾽ , ὌΡΕΙ, Π , ᾿ 
εἰρημδύης χεῤῥονήίου, ἰιὼ μεοσαπίων “τε κοὰ 
ἰαπυγίαν κρὰ καλαξοίαν κοὰ σαλρφυτίνίω 
κοινῶς οἱ στολλοὶ πτσοσγορδύουσι. τινὲς σὲ δ)» 

- ΡΥ Ο 4 γι ἢ “ΤῊΝ 
σεροῦσιμ,ὡς ἐλεγομᾶν προπόδου. πὰ μδΡ σαὺ 
πολίχνια, τὰ τ᾽ Τρ] σσαραππλῳ ἐἴρατοιι, οὗ 
δὲ τῇ μεσογαίᾳ, ῥωσϊαζοι τί εἰσι. κοὸ λουν 

ίαι. ποὶι μικρὸν ὑπὶρφὶ ϑαλάσσπςσαλης 

σία. ἀϑὲ σὲ Ὅρ᾽ ἰϑὸμῷ μέσῳ ϑυραῖοι, οὐ ᾧ βαᾳ 
σίλειουν ἁδισϊείκνυπτοι πῶν σδμυα τῶν τινὸς. 
εἰρηκοτ Θ’ σὶ᾽ ἁροσῦπον οὐρίαν ἄναε οὗ σῇ 

ἰαπυγία. ἐτίσμαᾳ ἱραπτῶν πτῶμ πλανηϑρύη, 
σῶν ἐκ Τό) μίνω σύλου εἰς σικελίαν. Νὶ τοι αἰ" 

τίω σῖει σϊεχεάναι» ἃ πὸ οὐδραδμ. βογντί 
σιομ σ᾽ ποικῆσαε μὴν λέγεται ἐρῆτας «οἱ 

μετὰ ϑασξως ἐπελβόντόῖν εκ κνωοσοῦ. εἰ οἱ 

ἐκ φὶ σικελίας ἀπηρκοτοῖ" μετὰ πϑιίάπυ» 
γος. λέγωτοι γοὺ ἀμφοπόδως, οὐ συμμένας 

σῖε φασιν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἀπελθὲμ εἰς τἰὼ βουῆω 
αἰαν. ὕςδρου σὲ ἡ τοόλις βασιλδυομθη πολσ 
λίω ἀπέβαλς Φὶ χώρας “ξυῦ δῇ μετὰ Φ,» 

λανθου λακεσϊαεμονίωψ. ὅμως σ᾽ ἐκπεσόντα 

αἰὲν ἐκ τό ταραντ-, ἐσίξξαν: οἱ βρυντέ 
σιοι" κοὰ τελόυτήσαντα, ἠξίωσαν λαμπρᾶς 
σαφῆς . χώραν σὶ' ἔχουσι βελτίω τῆς τά- 
ραντίνωψ . λεσῆθγ ει)" γο ἐκένη., χρσόν» 
καρπθ᾽ δὲ. μέλι δὲ κρὰ ὁβίᾳ τῶν λίαν» 
στιαινουμΆψων ὄδη, κρὰ σὐλίμανου σὲ μᾶλλον 

πο βρῳν- 



Σ᾽ ΒΕ 

' ὦ δροντέσιου δ ζἐ γχ φόματι πολλοὶ ἀλε 

᾿ φντοῖ λιμθσυ' ἄκλυσοὶ, κολπτων ἀρλαμβαν 
᾿ ψομθύων οὐὸς. ὥςτ᾽ ξοικοναε ἀόῥασιμ ἐλώ- 

φου ἢ αῆμα. ἀφ᾽ οὗ κοὰ πούνομα . στιὺ γα 
᾿ γῆπολει, ἀεφαλῇ μάλιστ ἐλάφου πεῶσίοι» 

᾿ χονὅ τύπ". τῇ σὲ μεοσαππίᾳ γλώπα βργν» 

᾿ σέσιομ ἀεφαλὴ τό ἐλάφου καλέται, ὃ δὲ 
πσαραωντῖν Θ΄ οὐ πσαντελῶς ὅδιν ἄκλυςΘ’, 

οἵα τὸ αὐχπὶπηαῦδαε, καί τινα καὶ πρὸς ἔρα 
 χὐϊΐχον τὰ πόδι Ἐν μυχὸν. τὺ δὲ τοῖς ἀ φὶ 
ἑλλασῖθ- τοὰ φὶ ἄσιας διαίρουσιψ, δυῤύπλος 

μάλλου δὴν Ὁ βορντέσιομ, κοὰ σῖὰ κοὰ σὶδῦ: 

εο τατον κα τοίρουσιψ οἷς εἰς τίω ῥωμίω 
Ι σρύκει τοί, δ! σϊύο σῖ εἰσὶ, μία μδῶ ἃ μινοΐς 

κα οἵᾳ τοδυκεσίωμ, οὕς στοιδίκλους καλοῦσί 
κοὰ σϊαυν δῇ), κοὰ σαννεδν μέχρι βφνεουφν- 
σου, ἐφ᾽ καὶ ὁσϊῳ ἰγνατίᾳ πόλις, ειτα ἰελία, τὸ 
νήτιον,κοὰ κανύσιομ, κοὰ όροθνία "ἡ δὲ οἵᾳ 

᾿ σαβαντθ᾽ μικρὸμ οὐ αριςόῥᾷ.. ὅσου δὲ μιᾶς 
ἡμόβας στόρίοσομ ἐυκλόύσαντι ἡ ἀππίαᾳ λς 
γοιδα ἁμαξήλατθ’ μᾶλλον. οὐ ταύτη σὲ 

πόλις οὐρία τς, κοὰ οὐρνουσίᾳ, ἡ μϑ μετα- 
ξὺ ταβαν τι’ κοὰ βροντεσίου ἡ δὲ μεθοοίοις 

στκυνιτῶμ, κοὰ λόυκανῶψ.. συμβάλλουσι οἵ 
ἀμφωκα πὰ βονεουγύτωμ κοὰ τέὼ καμπταν! 

αν ἐπ τό! βρηντεσίου, αὐπόύθῳν σ᾽ ἤσῖα μὲ 
Χι Φὰ ῥώμας, ἀστπία καλῶται, οὔκ ἀλαυσῖί, 

᾿ φυνκρὰ γαλατίας, κοὶ καάπνας, Εἷ κασιλίνου 
᾿ μέχρι οὐρνουσίας, πὰ σί' γύβονζε ἄραιται. ἡ δὲ 

᾿ παί(ᾷ ὄδιν ἐκ ῥώμης εἰς δρρντέσιου μίλια τ΄. 
᾿σρίτη σ᾽ ὄδιν ἐκ ῥηγίου οἵᾳ βρετίωψ, Εἴ λόὺ, 
κανῶμ, κοὰ φὶ σαννέτισὸς εἰς τἰὼ καμπανί- 
αν, συυάσῆουστε εἰς “ἰὼ ἀστπίαν. μακροτί» 
ρα, φιὶκ βροντεσίου τρισὶν ἃ τί ἥαρσιμ ἡμὲ 

ρᾶες σῇχ ἣν ἀπτπιανῶν ὑρῶν. ὃ σ᾽ εἰς τίὼ πος 
ραίαν ἐκ Τόὶ βροντεσίου πλοῦς ὄξιμ" ὃ μϑν ἐς 

᾿φὰ τὰ ἰπδραύνια, κοὶ τἰὼ ἑξῆς παραλίαν, φὶ 
χε ἠπέρου, κοὰ Φὶ ἑλλάσθς "ὃ σῖ᾽ εἰς ἐπίσῖα» 
ομνον, μείζων πόϊ πττόβδου. χιλίων γαρ ὅδι 
κοὰ ὦ Ξπσίίωψ.. πέτοιτῆκχε “ὲ κοὶ οὔτ Θ- σ]ὰ 

σοὸ τίὼω πόλιν δὐφνῶς ἰ ϑαι πρός τε τὰ δὴ 
ἐλλυριῶν ενεγκοὰ τὰ Τὴ μακεσθνωμ. σπταραν 
πλέοντι σῖ ἐκ’ τό βροντεσίον τὼ ἀσήοιατι» 
κίω παραλίαν, πόλις ὄὴψ ἡ Ξεγνατία» οὖ- 
σὰ πρινὰ καταγωγὴ πλίοντι τὰ κοὰ ποεζσύ 
ὁντι εἰς βίώομογ.ο δὲ πλοῦς, νότῳ μέχοι σῖσῦ: 
ο0 μϑὺ τοσυκετίου κατὰ ϑάλααν, τῇ με- 
σογαέᾳ δὲ μέχρι σιλρυίου. τοῦστι σὲ τραχέα, 

᾿ καὶ ὀρεινή, πολὺ τῶρ ἀπῳφννίνων ὑδῶμ κρινῶ 
 ψοῦσαν ἄχίκους δ᾽ αῤκάσϊας δέξαζϑαι σὺ» 

κί, εἰσὶ σ᾽ ἐκ βροντεσίου εἰς βαΐριον ἕτῆα» 
αόσιοί πττὺ Ξτέσδοι. σιεδὸμ σ᾽ ἴσου ἑκατόμβας 
᾿ διέχει. σίὠ φὲ συωεχὰ ἀαύνιοι νέμονται, 

3. ἜΤΟΣ ΟΣ : 
Βειυπάιυη ρου ἴσα ΟΧεο [ζεἴα ούς λι, ΝΤαΐν 
τί ἐπί οὐε ΠΠῸ Ροτίι5 πο σα αξιγ, σα! παν 
Ια Πυέξυμπι ἀσίτατίοπε ταγαπτιγ, εἴτι πτεῦ- 
ηΐ [{ππ5 ἐχερίαης, ττίογπνα ἐρία σεσε ςοτηΐ- 
Ῥς {{π||]Π|πτὰ Πτιαπς δέ ποπιεπ ἐπαίτεπι ἢτ, 
Τό ςυς εηίαι ο αὐθε ςεγαίπο σαρίτί πιαπίπιὰ 
εἰἰ ςοπιραταηάι5. Πατη ποτα Ν᾽ εΤΑρίοσυυηι 
Βυαπάυίαμη ςεσιτ σζαροτ ποπγίπατας, Οπτον 
τῦτι ΤΓἀγεπτίπίβ ΡΟΥτ5 πὸπ οπληΐπο ἀπόαν 
τα πὶ ποῖα σατο, αὐτὶ (εἰς ραπάατ, δύ ἑητες 
τίι15 οσσα τα (α Ὁ υ 415 (αχὰ πα ἤδπὶ ςΟητπεν 
δι. Ἐ' (ἰγαςία ργατεγεα πδιίραπτίθιι ας ΑἿ» 
Πα!οησέτείίον Βευπάιηαπι εἴ παυίσατίος 
[τὰ οπιηεβ αυίθιυ5 ρτοροίταμ εἰ τεῦ Τ᾿  ο- 
τῇλτη» ΠΡ Ιςαητ, [σα διιτοπι τίς Ππητ; τι, 
π ἡ πηι 15 ποία } 5 ρεν Ρειοςτίος, ηὐἱ 
Ῥαπίςε! ποσαηταν, δ Πθδυηίος δ δα πιηΐτος 
τῳ Βεπεπεπίππι, ἔῃ απ υτὰ εἰς Εοποτία εἰν 
αἱταβ . οί εαπὶ (εἰ α, ὃ ΓΝ οτίιταν, δέ (ὐσπαῇ» 
πτη, δ Οεγάοηία. ΑΙτεγα ρεγ  ατοπεσπι ρα]. 
(ρεγ δά Ια, δύ {{ χαδητα εἰν ἀτεὶ υτητ5 εἰτοιί- 
τίοη ἐπὶ [εςετί5., υ͵ὰ ΔΙρρία οἴξοντιν ᾿ἰατ τίς 
ςοπηπιο ον. [ἢ ἐὰ υτὶος εἱς γία, δ Ν᾽ επιιῆα; 
Παςπηαίάεπι ΓΑγεπεί ἀρ ΒυσηΔπΠ| πὶς δία {1 
[4 πεγὸ ἰῃ ϑδιηηίτιτη δύ Επςαπούαπι ςζοπῆηΐσ 
Ῥυ5. ςοεητ» ἀπῖρα αὐ Βεπεπεητῦ αἰ πὶ 
ρΡπίδπι εχ Βγπάμο, Ηίης δπντίς Ναὶ ὁπταπι 
τα ποςαῖμν Αρρία,ρεν ΟἸατάίαπι, ρον (αν 
τίατι, Ρεῖ δρυάπὶ δύ (ὐΑΠΠ ὲπτῖπι αι Ν᾽ επτι» 
[ἀπι.πα ἀεῃίης ἔαπτ, αἰχίπνις. Τοῖα πειὸ 
εχ οπια Βισηάυ{ητηπι ΓΟ ς ( δ τ, Χ εὐ ίατία 
ςοπτιίηει, Τ ειτία, ἐ ̓ ὲ Περσίο ρεν Βευτίος ἅ 1 
(ἅπο5 δ ϑαπιηϊτίτη δά (ὑλπηραηίᾷ Δρρία ἐπα 
σίτατ. (σατετ πη οη σίου χαὰπι ὁ Βεαπάτο 
τί 5. ἀίεθας, δας ηυλτιοῦ, ρεῖ ρρίαπος 
πιοητοδ. Ατεπίπι θυ πίϊο πῃ τα πιατγίπατα 
τίραπι παπίσατίο εξ: τπὰ σαίάεπι αὐ ( σγϑι» 
δ, ταδύρ ἀείποςρ5 τε! χαππι Ερίτγί δύ τα, 
εἰς: αἴτετα δα Ἐρίαπιπιπι, Παᾶτη ρτίπνα Ιοησέ 
οὐ, ἵΝαπη πη 16 δ Ὁ ς ας ,ἢ264.εΠ Γτῖτα δ πες 
εἰἴ,σιαπη αὐ 5 ἐρία σοπηπι οὐ δ δά σοητες ΠΥ 
τίςα5 δ ΓΜαςεοηίςδϑ ἤτ εἰς. Ε' Βυηιμυῆο 
ποτ Πτα 5. Α ἀτίατίοπι ργατεγπαιθσαπτι 5.6. 
σπατία ΟςουτίΓ οἰ 5, ΓΟ πιππιπε δύ πααίσαπι 
τΡ 5, δ τετγεῖίτς ἱτοτῦ ἔλείεπείθι5 αὐ Βαγιπι 
ἀίπετίοτίυπιν, Δεῳ Ῥειπςοτίι πη τηᾶτε πσητο 
παυίσαταγ δυγο, ρετ τειγαπη διυιτεπι ας Β1{π| 
ὑπ, Ὁτα ποτὸ δ πιδταηα δύ αἰρογα, πα σπλπι 
Ἀρεππίποτιιπι πη τίσι σοπηπη ἢ  ζατίΟἢ ἐπὶ 
Πα ης,οα(Ρ ςοΙοποβ Ατορδϑ ἀσσορηε ρὰ- 
ταῖιγ, Εἰ Βγαπάιηίο Βασγία πη Ὁ ες {4 ἐραςίς 
τἀπὶ οἰδ, Ῥατίτετ ἔεγὸ αἰ ατ αν τπεαηας. σαν 
τίσυσπι αὐίάεπι Ραίειιηταν ἀστοὶ (ὐδυὴΐς 

ἀείπς 
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274. ΦΥΔΑΒΟΝΙΒ8 

ἀεἰπίας Αρυμυφ δα Πεγοπίαποβ. υἱ πεςείδί- 
ταάο ἤτυίφ δα Ρεποοτίοβ δύ [)αππίοβ, απο 5 
πεσαςςοῖα οππηίηο ἐτα ποοίτδητ, ργϑετεγ Δ 1| 
δητίαίοτίθιιβ Δηηί5. (ὐπτηίβ αυίάεπι Πιυπτ5 
τερίοηί5, 6 118Π| ΔριΠίδην αποαραης αι ἃς 
εὐτατὲ πὸ τεγηγίπο5 Ἐχρ  ἐςεπγι5 ματαπὶσοη 
τίσιν, Παοςίγοα πες οδίβ πα 146 αἰπυπιδηάιιπι 
εἰν, Εἰ Βατίο δά διππεπι Δ Πάϊτ » 34 Παεπι 
(ὐαπηιηϊοτῦ εἰ εἐπηροτίααι, 4 ππτς Ὁ Ὁ ς. 
ΑΔ επιροτία αὐτεπι (πρετίου παυίρδτίο [6 
1 ΧΧῸᾺΧ ΧΡτοχίπια εἰς δαϊαρία, Δτργγίρεηο 
ται ἐπηροτίππ. ΕἸ ἐπ πὶ τη] τη] ἃ ἃ πιατί, 
ἄπ [ταἰσατααιν τ ϑέσπι, πιαχίπις φαοπόαπι 
ἐπ ρίαπο {τα ἔσπτ, σὰς ἀοοιπλεπῖο (υπΐ οἱτν 
εὐίτις εατῖ!, (απ αἱἀε]ίςος δ Ατργείρρα, 
ςπτοτῦπι ἢ 5 Δ η15 πλἱηοτοϑβίπητς. Δ' ρείπιου- 
ἀίο φαίάειι ποςαραταν Δισγεοπίρρίαπι, 465 
ἱπάς Ατργείρρα,ροιτὸ αὐτο τρί ππης ποςα 
τὰ εἴξ, Μ ττοα: ἰῃ ρταίεηεία. (πὲ ἀεϊεῖς, ἃ Π)ίο- 
τηεάε ςδάϊις ἀϊςᾶτευτ. Ε]{5 ἐπ 1ο οί δί σατηριιδ, 
δ αἴία ςοπιρίαγα, Γίοτεἀ 5 ροτεητατ οἰΐεῃ 
τλητ, πη ΜΜίπενιο συίάεηγίαπο, ας 1 ἀςετίος 
εἴς, ρείίτα ἄοηα, δύ ἐρίσπι πεταδ ορρία [γἀι. 
πίοτγαπι ἐχτίτίγ, παποπεγὸ ἀσρτείία ίαςεῖ, [πῃ 
Ρτορίπααο πιαιί ἰδςεης ἄτι ηΓπἴος αι125 [10 
τηεάσλϑ ΔΡΡΕΠΔπε Ἐκ ΠΡ ὰ5 Παἰιταῖοτεβ μὰ 
Ῥεῖ αἰτοτα, τε! σαι ἀείειταηι εἴς ἐΐσπης, πὶ 
απ δ οπιεάεπι αἰ ραγα {τ Π!44π| βδυΐλῃ 
ταν, ςοπητοβέμ ἢ ἀπε 5 σΟπετίο εἴς. ἔΔ5 οἰ 
δας «ταῖς πιαπίπείςεις, ί παπιαπᾶ πο ἀΔπη. 
τιοάο πἱτᾶ ἀσείε, ὃ ἘΣΣΙ ογάίης, ὃ( ἐγσα Ρε 
ηίσῃοϑ πιδηίπείπαίη ε, {{ πιαϊρπίϑ αὐατζ δ (τς 
Τεγατίβ, παρα δί εὐτατίοπς, [)ς μος ἱρίο Πετος;, 
οὐπι αἰία Ρεγπιιτα ρεγ Ν επείος, ταπι (ΟἹ τί 
ἀπ] σαπίυγ Ποπογεβ. Ογεαίταν δ ̓ δγρυπίεπι 
«:ἀΙΠςίτηι εἴς Γλἰοπιςα 5,ἃ δαϊαρία {14.. Ὁ δύ 
τ ἰητουταο αἰ παπίοπι. (ὐτσεοί πιοτὸ οᾶπι Βερί 
πηζεπὶ παποιραηῖ, αν εἰεςεί5 ὁ Πα (ερ[5. 
ΤΙαίει ϑαϊαρίαπι αἰ δίρπιςπι, Πιυίαϑ εἰξ ηᾶ- 
πίσαιοῃί (τί ἀσοοπΊηγο {1|5, δὲ [2 ου5ἰησεην 
τί5 οἰδίτηι, Ρ εὐ αὐγοίο πίει παίζεπτεβ ἐ 5." 
Ῥύπτς ἔταζέτβ ἀειςμῃαπευν, ἔαπηεητα ργοςί, 
Ρυδιίπαστο ϑαιηίο οίγοᾶ ταπηααπι, ΙΒ. 
οπποπιίηδηΐϊ, δα [Π|τα πιοπίϊγαηταγιιπα ας 
ἄξαι (ΔΙ Βδητίβ ἰῃ {ππΊπιο πεττίςς, δί «αἱ ρεν 
τεηζ65 ογδσιιἶα πίρταηίοηλ ἐπιπγο] Δ πΠτ γίείε πη, 
δ {ἰταΐὰ {π Ρ ες ἀογπιίσηε, ΑΙτεγα Ροα δ] γῇ 
ῃ ἰπῆπ1 πιοητίς τὰ ἀίςς ροίτα, αθ εἰς ἃ πτατί 
Παάίογαμι οἰγοίίεν ο, Εχ ἐὰ σίας παπαῖ, 
Δα οπτηείβ ρεσο ΠῚ ΠΊΟΥΡ 5 (αἰ υτατί5. Δη- 
τε {({π|τπῦ ππης ργοπιοπίοτίιπι ργοσιπ ῬΕΠ5: 
ἡ Π᾿λάία ς ς ς ριοτεπάϊιατγίη ρείασιι5,, οτίσ 
ἐπίεμ ρτοίρεζίαηβ, (Ἰαύσαπαπι Ἀρρε]Ἰδηϊ, 

σΕΟ αὶ ΒΑ ιν Η͂, 

ἔιπτα ἄστουλοι μέλει φόδηντανῶν ̓  αὐάγκα δὲ͵ 
πδυκετίων κοὶ σ᾽αυνίων μὴ σ᾽ ὅλως λεγο, 

μων σον ἀὐλχωρίων, πλίω εἰ εἰ συστείλας 
ἐν. ἁστιίσης σὲ ταύτης φὶ χώρας ἀφυλίαςλε 

γομῆϑης ναυϊ μπησὲ τοὺς ὁρους το ἀκριβὲς λὲ 

γεῶκι τῶν εὐνῶν "ύτων ̓  διόπτδρ οὐσῖ ἡμῖμ 
δηισναιεέον, “πόδὲ αὐτῶν. ἐκ δὲ βαρίου πῶς 
“ον ποταμὸν αὐφίδιου ἐ ἐφ᾽ ᾧ Φ ἐμπτορείομ 
ἣν ἀαυνυσιτῶν νυ ὃ σ᾽ αὐάπλους ἀδὲ πο τμσ 

σπορειους.. ἐναν δὲ κοὶ σαλαπία,, Ἃ τῶμ 

αὐγνοισήϊο ὧν ἐπίνειον. οὐ πολὺ γῷ δὰ φὶ 
ϑαλζήας, ὑσόρκεινται δ᾽ ὐο πύλεις ον 7: 

ποιό μὲγιται τῶν ἐππλιωτίσίων 
γονῇαι πρότόδομ,, ὡς ἐκ τῶν πόδιβόλωμ τῷ: 
λον. τότε καυνύσιον κρὰ ἡ αφγναοίσπτα, ἀλ- 
λᾷ νωῦ ὕ ἐλῴηους εἰσὶμ. ἐκῴλετζο σ᾽ ὄξαρ 

χῆς αὐγυροΐπιου ν ἐπὶ αὐγυοίπα, δταναῦ 
αὗποι. "λέγεται οἱ ἀμφοτόδα διομησθυς [πὲ 
σμαᾳ. κοὰ “Ὁ ποιόίου, κρὰ ἄλλα στολλ ἃ σἹεἰ» 

κνυτοί “τό διομηιόδυς οὐ τούτοις τοῖς πόντοις 

δαυχεέας σημέία.. οὐ μὰν Ὅς φὶ ἀθίωᾷεἱε» 
φῷ φὶ ὰ λουχόλίᾳ, σππχλακα αὐαθήματα. οἱ 
αὕπη σὺ υσλρξε σόλις αχοώς σ᾽αυνίποων, 

νωῦ σῖς τεταπείνωπτοίι, ᾿ν δὲ τῆ σπελασίοι χα 
λάξᾳ σϊύο νῆσοι διομήσϊειοι “πὡσαγορδυό 
μάνα, ὧν ἢ μὲ οἰκώποω, «ἰὼ οἱ σῥέμίω φ Σ 
σὶν εἰνακ. οὗ ἃ κοὰ τὸν διομήσίίω μυθαωσῷ 
ἀφανιδδ ιϑαὶ σπινόῖ", κοὰ εὖ Ὁτοίρους ἄγρθα 

νιθωθίυαε. κοὰ σὶὴ κοῖς ναῦ σ͵χυδύειν ἐκ μὲς 
θους: κρῖ βίον “νοὶ ([ὦ αὐδρώστινου, τάξει 7ε 
διαίτας οκοὰ τῇ πῶς οὐθρώπους ἡμόβύτητε 
αὐσεστεικείς" ἀλ σὲ τῶν κακούργων, κοὶ μῳ 

αρὼυ φυγῇ. ἐἴρατοίι σὲ κοὶ τὰ παρ ποῖς Ὁ 
νεγοῖς σ]χτεύφυλλπμδα πόδὶ τό ἡρω Ὁ» τού, 

που, κρὰ αἷς νομιδδισαε τιμαὶ. δύκεὶ σὲ κοὶ 
ὃ σιποὺς διομήδευς ε εἰναι ἀπίσμᾳ, διέχων 

σῆς σχλαπήας ὅσου μ κοὰ 6 εὐ δν κοὶξ 
ὠνομαζοτό 5“ σηασοὺς ἑλλίυμκῶς» ἄγ πτῶμ 

ἐκκυμασιζομῆύωμ σηπιῶν. μεταξὺ σὲ τὴς 
σαλατπίαρν κρὰ “πόὶ σιστοιῦτ θ᾽, ποταμός, κι 
πλωΐς-, κοὰ σύμᾳ λίμνης μεγωδλης, σί! ἃ ἄμ, 

φοῖρ σὲ πὰ ἐκ σιπτοιιῦτ: καταίγυται, κοὰ 
μαίλιστε ὃ ὃ σίτ Ὁ’. σϊένκνυ ποῖ σὲ τῆς σαν 

νίας. πόβι λύφον ᾧ ὄνομα α)οέου, ἡ ἡρῶα" Ὁ 
μδν κώλχαντθ: ἐστ᾽ ἄκρᾳ τῇ δ ορυφῇ. ψνα, 
γίζουσι δὲ αὐ ον μέλανα ἐκοιὸμ οἱ μωνπδυδν 
μᾶννοι, ἐγκειμώμϑνοι ον ἡ Ὅρ' σϊόμματι. πο 
σϊαλειοίου κάτω πῶς τῇ ῥίζω διέχον φιϑα» 
λάδως ὅ ὅσου σχόίους 6. ΕΝ ΓΝ αὐτῶν πὸ» 
ποίμιου » τοανα κοῦ; “τὸς σὰς τῶν ϑόλμάν 

χωμνόσους. πρόκειται σὲ πτδι κόλτστον πού» 
σον ,“σελάγιομ ἀκρωτῆθιο ὡδὶ “ οὐατξσι 

νὰν στιδέους, πρὸς αὐατῬλεὶς τὸ γαργανομ, 
κῴμσηονπε, 



ΥΥΥ 8 ἘΠῚ 
κάμεηοντι δὲ τὺ ἄκραν. πολισμάτιομ οὐν 

δειομ. κοῦ πὸ φὶ ἄκρας αἱ διομήστειϑι νῆσοι. 

ἔσῃ σὲ τοζσὰ ἡ χώρα αὕτη στοίμφορός πε κοὰ 

᾿πολύφυρφ», ἵστποις τε κοὶς πϑδατοις αί 
Ξαιὴ δὲ ῥέα μαλακωτόβα μὲν φὶ ταραντίνης 
δὼ, λαμπρὰ σὲ ἡ “ον. ἡ δὲ χώρα δύ βινὴ, οἵα 
᾿φίὼ κοιλότητα ἣν πσεόδίωμ. οἱ δὲ κοὰ διώ» ᾿ ρυγα φησὶ τεμέμ ὑδιχειρῆσαι ἂν διομήσίίω 

μέχει φὶ ϑαλῴῆης "καταλιπὰν σῖ ἥμυτε» 

λὴ κοὰ ταὐτίω, τὸ ἄλλας πράξεις, μετάπεμ 
ῆρν οἴκασε γθυομᾶνομ, ἀᾷκᾷ καταςρεν ας 
σὸν βίον. ἄς μδν οὗτ Ὁ» ὃ λύγος “πόδι αὐτό, 

σἱδυτόλ Θ᾽’ σὲ, ὡς εὐτόθι μέινε:ς μέχρι κατί- 

φροφᾶς τό! βίου . “ρρῖτ" σί᾽ ὃ μυϑώσϊες ὃν 
πθστορ, ὰυ γὺ πῇ νήσῳ λέγων ἀφανισμὸν. 
γέταρτομ ϑείψ τῆς οἷν. κω πῶν ψὐετῶν . κοὶὶ 
γοῷ ἐκᾶνοι “παρὸ σῴμσι πως πίὼ καταςρο- 
φίι αὐτὸ μυβδύουσιψ, ἰὁ ἀγρθεωσιυ καλοῦ» 
σι. τοῦτα μὴ οαὺ κατ' ἀῤτεμίσϊωρορ ἀξσοε 
χὰ σχεήματα.. φησὶ σ᾿ ὁ χωρογρα φΘ' πᾶ 
ἀῷ τὸ βρρντεσίου μέχρι γαργαῦον μιλίων 
Ρ ξε πλεονάζει δὲ αὐτὰ αῤτεμίσϊωρθ΄. οὐ- 

όδύθον δ᾽ εἰς ἀγκῶνα σῖν σῖ΄. μίλια φπσὶν 

ἐκέν᾽. ὃ σ΄ αῤτεμίσϊωρ Ὁ» ὡς αἱ σ᾽ καὶ πλη- 
σίου πὰς πόϊ ἀγκῶν Θ᾽" εἰρακε αἱ σ᾽ ν΄, πολὺ 

ρὐσεέςόδον ἐκενον. πολύξιΘ’ σ᾽ ἀ φὶία» 
πυγίας μεμιλιᾷ τα φασὶ, κοὰ εἰναι μίλια 

ΦΕΡ ἐς σίλιου πόλιψ. οὐτόύθῳν σ᾽ εἰς ἀ- 
κυλκίαν ῥ᾽ δ καὶ οὐχ ὁμολογοιεῦ τοῖν Ὅς φι. 

ρομθύῳ ο͵χφήματι τῆς ἐλλυρικῆς πτχραλί, 

ας, ἀ τῶν ἐδραυνίων ὑρῶρ δὶ πον “τό ὦ, 
δ)ρίου μυχὸν ἱποὶρ ἑξακιαιλίων (δὲ ἄφαϊ. 
νονταϊνγκοὰ μειζω καθις αὐπόῦ' ἐκείνου πολὺ 
ἐλάῆονα ὄντα. κοὶς πσαὺπ δῦ δὲ χεὺς ἅτταν» 
πᾶς, μάλισα πόρὶ δὴν σἠασμμάτωμ σὺχ ὃμον 
χογοῦσι χες ἀλλήλους, ὡς πτολλάκις λέγο- 

αἷν, ἑμᾶς σ᾽ ὅπτον μὰ ἀϑικοίνειυ δυνατὸν, 
ἐκφόλομᾶν πὸ δδκοιῦ ἡμῖρ' ὅπου σὲ μὴ, σὰ ἐ- 
πένων οἰόμεεθο εἰς μέσον χιθρναε σϊέν. ταὺ σὲ 

μησῖον στε ἐκείνων ἔχωμῆν, οὐσῖγν ϑαυμα» 
τὸν, οὔσι᾽ εἰ γγχραλενψομθ ἐι κοὰ ἡμέϊς οὐ τοι 

αὐτῃ κοὰ τοῦθ᾽ κασοθέσει. δὴ μὴν γωρ μεγά- 
λων οὐσῖφν οὖν τετιραλίέστοιμαν, τὰ δὲ μικρὰ 
κοὶ γνωοιδδούτα μικρὸν ὥνησε, ποὰ σταραν 

πεμφθρν τα ἔλαθε, οὐκ ἔθλαψε κοὰ οὐσῖρν, 
οὐ πολὺ τδιποαντελοῦς ὄβγου σταρίλυσε. 
μεταξὺ οἵ δύθυς ἀγ τό γαργαύου κόλπος 
᾿ξ σοοϊεχετοῦ βαθὺς. οἱ δὲ πόδιοικοωῦτόῦ,}ν 
οἵέως ἄττουλοι 'προσχγορδύοντο, εἰσὶ σ᾽ ὁμό 
γλωοι μδὺ ποῖς σϊαυνίοις, Κοὰ τοδυκίοις, οὐ 

οἵ τ᾿ ἄ)λα δὲ οχφόροσιμ ἐκένων σ“όγεναῦ, 
ηρστντάλας οἰχφόμειν, ἀπκὸς. ὅϑον πόβ κοὰ 
χὰ ὀνόματι γύεντίρς ἀπρντωμ ἀϑικρατῷμ, 

ΠΕ ἀν τς 

Οὐὐπτῷ υἱτίπτα εἰγουπβεχοτές, υὐἷρ5 οχ {ΠΠ5 οἱ, 
ἔετταῦ ποιηίμε  γευπη. ὃ εσίοπε ργοπιοπίον 
τῇ [ἱοπιεάες ἰαςεητ ἐπίυ!α, Α σον ἠέ ςὐπνο- 
πιηίϑ σοηοτίϑ ἰππζέειβ,ταπι εγο ςορίοίοϑ ρτο 
ἀποίτ:εα{5 ὃ οαίδθιις αρτί(οἐπητβι]απᾶ ΄ὰ ἂπὶ 
Τατεπτίηα ᾿σησέ πιο  ἰΐοσ, πλέπι5 πεγὸ ἐδ {ς 
44. τεσίο ἐρία ργορῖευ σαπιροσιπὶ ΟΠ 8168 
τη 1. Ὀ] ετίῳ ἰἰοπηεά αι [ΟΠ πὶ ἡ πιὰ 
τα υἱχος ρτοίςίπα οτος ἀσστοίιμην ΠῚ ΠῚ ΟΥ̓Δ Πτς 
ςπτετὰπι οὰπὶ Φοπλιπ Δοςεγίτι5 εἤτεῖ, δ μᾶς 
δχ αἰίαϑ τε5 ἱπηρεγίςξεαβ οπλΠῸ δ {δὲ ἐ αὐτὰ 
εχςείδί[ς. Ηίς χυίά ἐπι ας {{10 τιπιῖβ τ] σατιβ 
εἰ οὐπιο εςαιτι5 Δαζοτῃ εἰξ, εἰ5 οὐ ἱπ [οςίς 
τα τι ρειπιαη{{ς, Τ ἀσπες υταπὶ σοπαετεῖτ: 
τεττίτ5 ἑαυ ]οί 5, έτη πτὲ αἰχί, ἐπ ρ( ἵπία 
ΙΔ αἰ ςῶϑ5 εἰππὶ ἀἰραταε: ατάττι ροηί ροίετ, 
απεαι Ν᾿ επετί αἰ] οπηίπδητς. {ΠῚ επίτη αἰτος {ΠΠ|- 
115 ςοηε Π]Οηεπ|ὶ,Ποίςίο χὰ ραίϊο ρεπ68 (ς 
ἐλέϊατη εἰἶς αἰϊεσυητ, χυιαπιίη ἀξογιτη Ππιπηεν 
ταστη τεἰατίοπεπιιοςᾶτς, Ε]ας ἐσίτυτ ἰεσιπ πὶ 
Αττεπιίογαπιίητεγ} 4 Ἰατει: ἐσυπ πετὸ 
Ιοςογαπι ἀςίςτίρτοτῦ, ἐ Βτσπάμο δα ατ σα, 
πιαπΊ ΠΉ]ΠΑγία Ο δ τι χ νὰ ποιὸ Διτεηθίαον 
τιιβ δύσει, (πτεγῦπι πσς εχ ίοςο Αποοπξ παρ 
αυς τ], 0 Ὁ ν11 11 ΠῚς αἰτιας Διτοπιίάοσιι αὐ 
τ ΠΠΠς Ο Ο δύ ς ει Αι ποοηίς αἰ απτίας ἢ 46, 
γα], ραΐ.Ο Ὁ τὶ ἐἤετεΐεγε πλιτο πλίπιι5 πᾶ τη 
ΠΠ|ς- ΡΟ έα5 πεγὸ 6112 40 [ἀργία ἐπιεπί ἕαι 
(εττλαίτ, δ πιῇ]. ραΐ, Τὴ 11 δα πτρεπι Βυ] πὶ 
εὐϊΠετίς, ΗΠ ςαατετι ἃ ιπ! εἰᾷ Ο 1,  Χ ΎΤΠ, 
ἩαπαίΔηἐ ςοποοτήδητ ςπὶ ἐο πο ἃ του 51} 
γτίςί αἴεγευτ πτογιια!!ο, ὁ πτοπτην.  ογαυ τ 5 
δά (πὰπ| Δ ἀτίατίοί πιατίβ ἐπεί πη, εἰτπὶ ἤπιπο 
{πρταίεχ πηι]. εἴς ἀεπιοηίγοητ, δ εαπὶ πηδίο 
τοι {10 εἴς ςοπήξίτααπε, χαυί πλίποτ ππαΐτο {τὶ 
Ἑτοπηπε5 σαπὶ οπτηίδ. ἱητετ είς ἐς ἑπτευι {5 
ἀϊπεηπείῦς, στ δ ραπαπιρίο ἃ πο ί5 ἀϊατ Ας 
ποϑ υἱοί ἀἤ τἀ σατί Πἔσετ, ποτ εἤεγίμγυβ (τ π’ 
τεητίᾶ, {ἀπὲ ΠΙοτῦ αἰ ἐπ πιεάίο ρόπεῖς 
οροσζειε πηίηίπι ριιταπηι5. το ἢ πες} ἡ 
15 ἢαἴσεγηιιβ, ματιὰ πηίγα πα ο[,ΠΠ} πος εἰ πὶ 
Παίαίπιο αἱ πτατοτία Δα οὐ ἤπιαβ. Εχ πιὰ 
σηίς συίά πη τε α5 Πυ]]Δπὶ ρτοξοϊὸ οπλίττεν 
τεπγ 5:4 ράταα {|ςοσπίτα πιοτίητ, ρατιπι υτί- 
1{τ2είς Αἤεγαητ ΠΠ Οπλ{{8 Ἰατπεγίπτιοτο εχ ον» 
Ρεγε, ας 1] 4πποι πγαΐτιππι αθ (οἰ ἀετίητ, 
διατίηι ποιὸ ἃ (Παύσᾶπο {{πτ|5 πιεαία5 ργοίαῃ 
5 αυίάεπι ἐχείρίς, εὐἱ αἀίασεητεβ αοοοία, 
ἈἌρριμ ργορυὲ ποπιίπαητατ. ἱρηῷ Ἐγαυπή 
δ Ρειπςετῆ ἐαπάεπι τΠπγρδητ! πσιλπν, πες ίη 
ςετετίβ ἱη ΠοςαίοΡ τρια ἀἰογεραης, Δπείχαίς 
πείο τἐροτίθι5 αἸίσγερ ας, Πη1ε ττοτί εἴπ» 
ἐς δ ἀϊψετία ἰπ οπιηίθι5 ἱππμα υἱ1ς ποπιίπα. 

Ριοτί 

Ταύχρι καῖ 
σριφῆτ τοῦ 

βις, ἰὰ ε[} «ἃ 
ΠΩΣ πᾳ ΠῚ 

{τι γοΐπις 

γ|Ε4 [0Π|8}19 

ἐἰαΟπάσιά 

ἐπιγρυεσηιά 
καἰ δὶ; εὖ 

μον Ποηζ τὴν 
καταςσριφὰὴμ 

πο γεν 
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θυίουί τεπιροῦς σρὐτοτίας πυΐα5 τεῦγοε ἐεσιη- 
(4 ἔουταπα ἤογεθρας, ροίξεα πειὸ δ. Απηίθαὶ 
ετἰςαπεημτία δ 6118 ἀείειτααι {Π4π| τε 4! 4 ες, 
Εἰ ἑη1οείβ εἰλάε5 {14 (ὐδμπεηί!5 οστίσίε, π 
΄υᾶτοι δύ ̓ ξοπιαποιιπι δζίοοίοτγαπι σογροτα 
οςείάίοιί ἀατα ίπητ, πη ἐρίο πα ]δςὰ5 εἰς, (αν 
Ρια χυεπλίη πιεάίξειταποα Τ εαπ εἰς ἄρριυν 
ἴτπι, εοεπὶ πο δίάίςίπιται πομλίπε. (18 {ΠῚ 
ρατις [κα] ας Ιατίταάο ποη ραγῖ σσεγαίιί υἱέ εἶ, 
ΜΡ ίτης Ραϊςεο]έ ἃ πιατί αὐ πιαύε, πλέπιι5 [46], 
ΚΠ εἰ ἢ πλι5 γε! χαίτιν, ΡΟΙ᾽ Ιασιτηι δαΐεπι 
δα Πειξιδηοϑ δί Βυςαηῦ ργατεγηδυίρασί ς- 
τηοάϊτα5 εἰς. νεαῷ εχ ἰασυβ τίρα δα Βυςαπᾶ 
δ (Ξαισαηπῦ Παά, ππε ἀποεητα, (γε ἀείη δε 

Βαςάηο οοηίπέ ἴῃς, ἰηἐπρετίοτίδ. ἀϊέξίαπι 
εἰ σία σεπετίβ μαίας πηασηίταίπί5 [τὰ 
{{α εἴτ (Οἰτπὶ πιιΐτα ἃ ποδί5 ἀρ υταία πες, πᾶς 
αιρ (5 ίπιὰ Πσαίβοαίπηιδ, χαίδ15 πος τειν 
ροτε δά τητίιπι πηαίεἰ ατί5᾽ αἰ σίππι γε ἴον 
ἕπδηὰ ςοηίςεπάετίς, αυπι φυίαεπι, απο τη 
ἢατίππηα τατα ἰῃ οἰγοαίτα πιαιία οςυἰξο ἀίαῦ, 
Ραυςίβ ἐχοςρτίβ ραγείθ5, αας ταπλεῃ ἱπαςςεί- 

{{5»τί πλαζο, πιοητίδι5 πα] ατα (απε, δεςιπ- 

ευπι εξ πιαχίπια εχ ρατῖς ἰρίιπ|5 ἐπιροτιταο 
τ45.Ετ συοά {ἰςυδέ ροτταβ εχί{ππτ,π|ὰ σῃίτιι" 
ἄϊΐηςε δὲ ἐχες! επτίᾳ πλίγαή1ε5, ααξαης ἀπε, 

{5 εχιειπουα πηρεία5 σοτηπιο 4{. Νες τηΐηι15 
δὰ ἱπίειεπδς ἱπουγποπεβ, αὰπι Δ6 ἰρίαπη 
τλετοδίιτος ςοπηπΊο 4 τίει δ ἀρ απ δητίδῃλ. 
Τειτίαμη δετίς παίει τοπηρετίεβ, σαί {ία, 
ςει. Δᾷ αύυληη πατίεταίςπι αηίπΊα ίϑ., αὐ ΟΥ 5 
δ (αὐ ρααςίϑ {Ππηρ|τἸςίτεν ἀίςαιπ) σαηέξα αι 
δι15 υὐἰ πε δέπηι5 πτουια! 5 αἰέξα5 (πρρεασίτα 
εὐτ, ο᾽ ατίπιαπι ἀίπεγπτατεπι μα ες, {πὸ Βο- 
παπν, ας πιαίαπι ἀΐχειίβ. [ρπ5 Ιοησίτυο 
ἀ(ερτεπιτίοης ἐπ πιειίάίεπιυς Ρἰ υστίπηυπι εχ, 
τεηαίτας. (σίας Ιοη σταίη! Δα ἀἰαπηεηταπι 
εἰ δίς. τα] 5 δζ ταητα ρετίπαε ἃς εἰι15 ΡδΓ5 
εἴἴει. Δ ετίς τεπηρετίεβ δύ ἐπτεπηρείδητία, ριῸ 
εαἱοτίς δ τἰσοτίβ, δ που πλεαίοογίτατίβ σοη- 
ἀπ ίοης ἀή πά4ίςαταγ, [τὰ σαμη ταητὰ οησίτα- 
ἀϊΐπε,αάππης εἰς [τα] ία, ἐαπὶ 1Π ἀπ ούπ Εχ 
ςεἰπιπηττηεαίο ἰαςεητξ, Ρ᾽υτίπια τεπιρογαΐας 
εοπάϊιοηξ ςδείπετε πεςεῖϊε εἴ}, πιο 565 ρα 
«ἰτλί5. 14 ετίατι αἱίο ΠΠ| ρᾳξῖο σοητί ἀπῆν αὶ 
οὐπιηοηΐεβ ἄρεππίηί ρείρεῖαπα ᾿Θοίτπάίης 
Ροιτίσδτυν σαπγῴ ἰλτ8 πτγαπῷ ςᾶροϑ ὅζ το] 
[ε5 τπιρίξετοϑβ επγίτεας, Λα} ραγ5 ἐχιαῖ, σαί ΠΟ 
τπαδταπίβ δ εἄρεἴ τε. Ῥοπίϑ ἔταί ςοτίποαι, Δα 
ἀεθαυιίοτῖ δ ἰασιπαπιπασπίταάίηξ δί ςορί, 
ἄδμας δί[ρίάαγμη δ σα! ἀαταπι ζατυτίοί 
265 Δ4]ΌΔΙΙΠ1, 4145 Δα πηοττα! πη (Δ τεπὶ ρὰ 
κεῃδ παῖ ζοΊρΙ χείρ. ἰηἰοςί5 ςΟπηρ γαμίϊς 

ΘΞΈΕΟ 6σΔ ΑΡΗ͂. 

πρότόδον μᾶν οὖ ἐυτύχει αὕτη πᾶσα ἡ γῆ, 
αὐνίξας σὲ, κοὰ οἱ ὕςόβον πόλεμοι ἐρέμωσαν 
αὐπί. γὐπτοιῶϑτε δὲ κοὰ τὰ γτόβὲ κονας συ 

νἐξκγὅστου πλέϊοος ὄλεθρ( σωμάτων ῥωμαξ 
οἱοποὰ τοῖς συμμάχοις Ἐγϑρ. υὐ σὲ Τθρὶ κόλ, 
πῳ λίμυυ ὄν. τερ δὲ Φὶ λίμνης οὺ μεσον 
γαΐᾳ ᾧ ἄπουλοψ τέανου, ὁμώνυμον Ὅρ σιδὲ 
κινῶν, καθ᾿ ὃ δυκε συυυάγοωδ)αι τὸ Φὶ ἐπαλίαο 
σλάτΘ' ἐφ᾽ ἱκανὸν, πῶς οὖν πόβρὶ δεκοκαρ 

χίαν τόπους, ἐλαον ὃν, κα σιστίων τ θὰ 
λάπας δὲ ϑίλαπαν ἰῶμου καταλίτστονεμε- 
σὰ σὲ τἰὼ λίμνίω δὲ ἦν φόῤρντοίνους κοὶ 
σἰὼ βούκανον παράπλους ὄξ). σ᾽ σῖ εἰσὶν ἐφ᾽ 
τι σόβα «τίσδιοι φὶ λίμνας, ἐπί τε τέ βού. 
πκαινομοτιος ἢ γαῤγανον, πὰ σῇ ἑξῆς, φὶ πόῤὲ 

βούκανψομ ἐΐρα τοι πρότόδον . ποσαύτη μϑώ 
"οιπκοὰ “οιαύτη τίς ὄξιμ ἡ ἱπαλία,. στολλ σ᾽ 
εἰρικότοι: τὰ μὲγισο ἀϑισιμανούμεθτι, ὑφ᾽ 
ὧν ναῦ εἰς μοσοῦτον ὕψΘ’ δξήρθασων οἱ ῥω 

μαῖον. ἡ μϑν ὅτι νῆσον στίκίιυ ἀσφαλῶς ᾧρδ 
φῶτα τοῖς τοελάγεσι ἔξύκλῳ, πλίω ὀλίγωμ 
μόῤῶν, κοὰ αὐτὰ σετέχιςται ποῖς ὁρεσι σϊυσ 

ξώτοις οὐσὶ, σϊδύπόνον δὲ » ὁ ἀλίμλνου κα 
πὰ Ὁ πλέσου, κοὰ Ὁ σύντας λιμθύας με» 
γάλους ἄναε., κοὰ ϑαυμαςοὺς. ὧν ὁ μὰ 
“πῶοτὰς ἰξωθον ἀϑ᾽χειρήσεις γχρήσιμου . Ὁ σὲ 
“πθο τὰς αὐτεπιχειρήσεις κοὰ τί ἥνεμστον 

οίων ἀφθονίαν συωδ)γόρμ. τρίτου σὲ, τὸ σπτολ. 
λαῖς κασοπεσῆωκούαι οχφοραῖς ἀόδων “ὰ 
κοὰ ἀράσεων, σταῤ ἃς κοὰ ζῶα, κοὰ φυτὰ» 
κοὰ πανθ᾽ ἁπλῶς τὰ “τὸς “ὃν βίον χρήσὶο 

μα πλείείιω σγάλλαξιψ ἔχει» πρός τε Ὁ βὲλε 
σιου κοὰ Ὁ χέρου. ἐκτέπατοι σὲ “Ὁ μῆᾶκΘ" 
αὐτῆς ἀδὲ μεσεμβοίαν ἀ πῶν αὔκτων 
πλέον. πε οδϑῆκα σ᾽ ὅδ) ἡ σικελία Ὅ᾽ κήκω 
ποσαύτη οὔσος, ποὰ ποί(οῦτου καϑιάπτόῥ μὲ 
ρ(Θ’.δύκρασίᾳ οἵ ἀόδων,κοὰ σϊυσκρασία ἐρέ 
νετοίς σεριροὶ τὰ ψύχη κοὰ πὰ θϑάλππ, κοὰ 
σὰ μεταξὺ τούτων, ὥςτε κοὰ τούτων οαὐξγα 
“οἱ, πίὼ ναῦν ἱπαλίαν οἦ μέσῳ τῶν σωόββο» 
λῶν ἀμφοτόβων ἐειμδύίω., τοσαύπέω Ὅο᾽᾽ 
μήκει πλέίσου τῆς δυκράτου μετέχειν κοὰ 
κατὰ πλέισος ἰσίξας. πόντο δὲ κρὰ ἄλλως 
συμβέθεκῳον αὐτῇ, πῶν γοὺ ἀποῳννίνων ὁρῶμ 
σῖϊ! ὅλου πτό μάπους σχτεταμύων., ἐφ᾽ ἐκῶσ 
“όδομ σὲ πλόύυρον ποεσίία, κοὰ γκωλοφίας 
καλλικαῤσους ἀρλιπόντωμ, οὐσῖον μόῤ!Θ' 
αὐφὶ ὄδιυ ὃ μὴ κρὰ τῶμ ὑρέίων ἀγαθῶν κοῖς 
σῶν τοισϊίων ἀφρλαῦον τυγχοίνε!, κοὰ πτθ 

σῇ Ὁ μἰγεϑΘ’, κοὼ πλλϑ’, ποταμῶν 
σε, κρὰ λιμνῶν . πὼς σὲ μούτοις ϑόβμῶν “α 

κοὰ ψυχρῶν ὑσϊάτων αὐκβολιὸς “πολλαχοῦ 

πρὸς ὑγέας φύσειμ πιροσκδυασμδάωμ.. 
κρὰ μἰω) 

“« 



κοὰ μίω χρὰ μετάλλων δύποοίας πέαντοσῖα 
᾿ πῶν, ὕλυς τε κοὶ τροφῆς αὐθδρώποις τε Κοὰ 
βοσκήμασι, οὐσῖ ἀξίως ἐπν ὄδι τίὼ ἄφθο 
᾿γίαιν ὁσίω τἴλίχυται κοὶὰ τἀὺ χρκσδκαρπίαν. 

οὐ μίσῳ σὲ κοὰ δὴ εὐνῶρ δὲ μεγίσὼν οὖσα, 
κρὰ Φὶ ἑλλώσνς» κοὰ δὴν αῤίσων φὶ ἀσίας με. 

ρῶμ, Ὥρ) μῆρ κρατιςδύειμ οὐ ἀῤετῇ τε κοὰ με 
γέθει τὰ πόδιεςῶτο αὐτέω.. πρῶς ἡγεμονίαν 

δυφυδςο χει. Τρ σ᾽ ἐγγὺς ἕνας, Ὁ μετὰ ῥα. 
φώνης σωουργθὗχι τσυστόρίοτχε, εἰ ὃ σὰ Ὅρ᾽᾽ 
πόδι φὶ ἰπαλίας λόγῳ ποϑϑδάναέ τινα λόγον 
ἀφαλαεώσῖα, Εἰ πόδὶ δὴν ῥωμαζων ἥν κατα 
«όντων αὐτίμ, κοὰ κατε σκδυασμδύωμ ὅομα 
σάρμο πρῶς τἰὼ σύμπασαν τἰὼ ἡγεμονίαν, 
“ποσειλήφθω κοὶὰ τοιῦπο, ὅτι δωμαῖοι μετὰ 
'πἰὼ τίσιν φὶ ῥώμαης , Βασιλδυόμϑνοι διετί» 

λεσαυ φωφρόνως ἀδϑὲ πολλὰς γβνεῶς "ἔπει 
“τ πόὶ τούτου ταρκαυΐου μοχθηρῶς ἀβχον" 
“τΘο, τὸν μϑν ἀξ ιξαλον, πολιτείαν σὲ συυετή 
σαν μακτί ἐκ τε μοναρχίας, τὸ αῤισοκρας 
“Ἰας- κοινωνοῖς σ᾽ ἐλρήσαν» σαβίνοις τεγκοὰ 
λατίνοις. οὐκ δὐγνωμόνωμ σῖ᾽ οὔτε ἐκένωψ 
ἀεὶ τυγχωνοντόυ, οὔτι δΨ ἄλλων πλεσιωχώ 
ρων, ἰωα γκάζοντο Ῥύπορ τινα τῇ ἐκείνων κα 
παλύσει τἰὼ σφετόμαυ ἐπαύξειν. οὕτω σῖ᾽ 
αὐτοῖς κατ᾽ ολίγον πεοίδσιν εἰς ἐπσῦσιν, σν 
νέθα τἰὼ πόλι αἰφνιδίως ἀρξαλέμ, σπαριὶ 

'σίὺ ἁπαύτωυ σὕξων, παρε σδξαν σὲ κοὰ ἀρ 
λαξεν γερὴ ὦν, ὥς φησι πολύξι Θ τά 

φὐνεακοι δεκάτῳ μετὰ τἰὼ οὐ αἰγὸς πτοτα. 
μοῖς ναυμαχίαν, κρὶι τί ἐτο᾿ αὐταλκίδου 
ψομϑυζιυ ἐρίωζω. δ) απρουσάνανοι ἢ πούτους 

ῥωμαῖοι, πρῶτου μδὴ λατίνες ὅπαντας τι 
“οὐςἐποιέσαν γάτα τυῤῥίωδς, νὰ κελῶυς, 
εὖσ πόδι ὧν πασυν ἔπαυσων φὶ ττολλῆς, κοὰ 

ἄσιίι ἐλδυθδῥίας, τὰ σαυνίτας, μετὰ ἢ δύ 
πους ταραντίνους, κοὰ πύρῥον κατεπολέμπ 
σαν. ἑπτὰ Ἰσῖα τὸ τὼ πρὸ φιναδ ταλί. 
ατοπλίω φὰ στόρδι τὸν σποίδου.. ταύτης οἵ ἐτε 
καθεσώσας οὖ σπολίμῳ, διξθκίων εἰς σικελίαν. 
ἀφελόμᾶνοι ἢ ἀκαρχηδονίων αὐτί, ἐπανᾶλσ 
θοὸν ἀϑὲ εὖ πὲ δ᾽ στάσι μισυμεςῷτΘ- σ᾽ ἐπ 
Ὅύτου τό πολέμο, ἡ ὦ αὐνίξας εἰς τἀ ὑπτὰ 
λίαν" κοὶ σἱδύτορ Θ΄ οὖτ Θ’ πόλεμ- πῶς 
ἀαρχεσονίος συυεπεσε" κοὰ μετ᾿ οὐ πολὺ βί 
"ον ᾧ κατεσκάφη ἀαρχησϊὼν. ἅμα ὃ τίω 
“τλιξύίω ἴ οὐ ῥωμαῖζοι τὴ “ἰθαρίας, δόυ . 

φειλοντο ΜΝ αὐ γοιδυνίων . σιωςνεωτόδισαν 
δὲ Οἷς ξαρχασθνίοις, οἵ» Ὡλλίευ σιν »νὸ μακεσῦ, 
νόσ κοὰ φὶ ἄσιας οἱ οὐὸς ἅλυθ κοὰ σαύ 

ρου. κρὰ τούτους οαὺ ἅμα συγκατακτἀ να 
σπϑήχθασαν, ὧν αὐπίοχός τε [ὧδ βασιλεὺς» 

κρὰ ἀλύσπ θ΄, "ὦ πόρσεὺουκοὰ ἰλλυρίῶῳ σὲ, 
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Οὐ ἀϊπειίοτῖ [αευϊίαίες πε]! ουα πιο υα 
πιατοτίαπι ατα εἶτα ΠΟππίπίΡι5 ἃς ρεςουθι5 
αἴθ ταί (5 ἐτιτόξιπιπι τ οὐταίειπι ἀτς ΡῸ 
Ὠίταίοτη ρίο ἀϊςπίτατε ἀΠΠςταῖ τ [Ιπτοῦ σεπίος 
΄υίάεπι ΡΠ} {5(π|ὰ5,8( (στε εἰαπι βίαι, εἴ εχ 
«οἰ εητί(δίπλαϑ Δ [ας ραττοβ. πις τα ςοη[ἴοηδ, 
αἰτττίβ ρεα δητία δ δυιρ τααίπε, ἃ εἰτουη, 
{παπείδιιβ ἐπιρεγαηπαπὶπαῖα εἴ ,οχ αἱςίηίταῖα 
{δία σαπάοτιπι ξσυτατεπι παζία, πο α {{ 
δα (υἱζερίαπι ἐς [ταἱτα οτατίοη, δύ ἐς  οπιὰ 
πορορυΐο,ουίαϑ ἀϊτίοηί (τ το ἴα εἴς, (ππηπηὰ 
τίπι σας 48 λα ήςίσαα {{τ τατίο, αυῖάο υἱά εἰίςες 
ἰρίαπι [δ ὁπιδηΐ δα τιπίϊπιοτί! οὐδ 5 ἐπιροτρο 
ἐασίυπι ἃς ργοραρπαςα]ιπι {τιιχεγίης, 4ΠΠπ|ν 
πιλητατ δ μας, ααοά ροί ᾿᾿ οπηᾷ ςοπάϊταπι 
Ἰξ οπιαπί ρεζρείιο πατΐταβ Πουηέπιιπι ττάτεβ 
( τεσίο ργίπείρατι;, ἰπτοστθν σαΐξεζ» ἀπχε- 
τυητ. Ροίτεα στα Ταγαχαίπίιππ), σαί τεσιπη ἃ 
τίτπιτι8,πηργοὲ Παοίείοίςἐρ ἱγηρ εγίταρατ, οεἰς- 
αἰεπε, ας ἢ αὐ θαπαπὶ τς πλίχταπῃ οἰ ίτιμοῦο, γος κού, 
πὸΠησυΐατοβ ρτίποίραταβ ὃζ ορείστατεβ γοσο- χων ΑΗ 
τεπτ,ςςοΥ{τ|5 πη γεσηΐ σοπιπηπηίςατ ΟΠ ΔτΩΡ ἔκ τε μωναρχε 
τὐαπι δαί ηίς, Γι αείπίσέρβ. Ουος οἴ ἰη σταῖος, ας ἄρισο- 
ἤςατ ἃ αἰέος Ππίτίπιος αἰδίδαὸ ἀερυς ῃεηα4, κρότίας. 4 
(ελτ,οοτγαπι ἕτασε ἔππππὶ ἀπ! Πσατε ατο ἃ“ ἘΡΉ ΕΜ: 
τποάο ςολ  {πητἰπιροχίαπι. ΕἸος ρᾳόῖο ρδὰ ἐμρ δὴς 
[ατίπι 44 ἱπογοπισηταπι ργοστοάιεητίθιι5 {ΠΠ|8 οἱο οριύια5 
εποῃίτ,τ οαίτατ τερεητέρτατευ ἰρ ἐπὶ οπηηίΐ ἐοηᾷς πηρε 
τππΊ ἀπτίττογῦτ, ρυσετοτίρ ἔρέπι γεςίρογεητς. Εἴος 710 πη λίπιν 
αὐτο ποηΟ ἃς ἀεςίπιο ροίϊ ςστη{{2π| παιὰν 
Ιεπι ριισπαπι δα (αρτς Πιπιπιαππο σοίξαπι 
εἰν, Πςατί ΡΟ ία5 πιευποτίς ργο ἀ(α τ, ρ οί  ἕὰ 
ἕΐαπι ςυπι  πταϊ είς ραςςξ. ὲ οπιδπί οὐππὶ το 5 
Ριορυ!αῇεης, Γατίποβ ργίπιῖ οπλποδ (αΡ τς 
σατῦτ, ἀείπαάςε 7 υἱςο5 δ (Α]᾽οβ (ἰγουτηραάα 
πο5.8 ἱππεγεςαία, απ 3π]}ςξητία τερτεῖν 
(εγαητ:ροίΐεα ϑαυπηΐζοβ, ροί 605  ατεηί- 
πὸ5 ἂς Ργυιίσσι ἐς ΟΠ] ατπητ, γε συ τηζ» πὸ 
ἤτα αταῖῖβ [τ] ον, ρύατεῦ Οἰγοππιραάδηδιῃ τα 
σίοπεηι ὰ πάη δά δτις ΒΕ] Πσεταητο, ἰδ οὐ 
Ἰίαηι τεδίπιίστατατ᾽ τὰ ἐχοίαί5 (ὐατί ἢ σίποπ 
{{δ 5, Ῥαξαπι (Πα! οςίρτερειίεταπε. ΜΝ ίςοα 
Ππῆεηῖς δός ΒΕ, εςςς ΑἸ πη δαὶ ἱγγαρίς [τὰ 
1ίαπι, Βοςόρ (ξουπάπιπι Ῥε Παπὶ ποία {τ Ρυῃηΐ- 
σαπὶ: πες Ἰοποὲ ροΙδ τεγτίπτῃ, ἢ αιο ἀε!εἴα 
(ὐλιῖπασο πε, δέ Βἐ οπιδαηί ροτίτί μη Α, 
ξτίςα δέ ΕΠ ραηία., φαληταπι (λει Πασίπεπ. 
{{.εὐἰραοτς τας πεγὸ ὃζ Μαςεάοηπεβ. τ, 
ἤϊπ ἱπιρα Ταύταπι δύ ΑΊγη ἤιμαίππιίποοῖς,ηο 
τπαπα 8 το σαπι (τε Πα οἱ ποη 115 ςοηίρί 
ταταῃτ. Ε]058 δτίαπγ, τς ἤπια} ἐπ ροτείζατς γε, 
σογοητ, ργοστείδί σης, συίοιι5 Δητίοςθιπι 
χέσεη), δ ΡΒ Πίρρυμπι, ὃ Βετίςη,, δύ ΠΙγεῖοβ, 

Α Τμιαςεβίῃ 

Ἀπολιτόαν 



5π8 δ. 1 Καὶ Α' ΒΓ ΟἾΝΙΙ "5 
Τηταςεβέρ Ἀπίτίπιος, ἀγα οἰ ἃς Μαςεάοηί 
Ῥὰ5 ὐποεῖία5 ε οαταπο5 δε] γα ρείπιου 
418 ετίραετς, Ετάοπες παϊιοτίο ἐπ [γα (ἃ 
τεπτ, Ταί ἐπττα {{πππὶατῳ Αἰ γη ἱποοίσητ, τς 
»ΡΒετυὸ ἀϊπιίςατε ρειτοχοτᾶς, Παάοτι δέ Ηρα 
δ (ΠΑΠΠ{ ππατ ρεγροίβί, οεῖτοτίέρ οπηπε5 η8ΐ 
Ἐοσθαηο ρατοπείπιρετίο. ΔΡ αδίασαπ Δα ἐν 
πίπι ΗΠ ραπία,παπ ηϊτατη ἃ Ὁ διτη 5 σε τ εἴτ, 
ἄοπες πηϊποτίαπλ Π]είβ {γα φίδιιβ οσει!ραγότ, 
Οριί5 ἀείηπἀε Νιιμπηδτίη!8 ὃ  εεειπο, ποιμΐ 
{πιείρ δειτουγίο πιαξίατο, υἱτίπιίδέρ ταί τατί5 
(ὐπηταῦτίς ἂρ Οςίαες Αυρσαΐο,εχεοιίοσειη εἴ 
ἱπτοτίογοπι (Τα Πα πὶτοΐαπι σαπὶ 1 Ἰσατία, ρτίς 
τῇ ὕπι ηαίαξ ραττίςαἰατίπι αὐ ερτ απτ: ροΐεα 
ἀίΐαιις (πείαν, ἀεμίης Αὐυσαίξας σοπηπηπη  " εἰ 
Ιο ρατίτετ ςερεγαηι, ΕΟ. πειὸ τειηροσε ἁποῦ 
{65 (Πεεγπαποϑ Βεἰ Πσεγαηζ αὐ αἰίςε ρρίπααίς 
ποίτατί Ιοςΐ5, υπάς αυίθουίαᾷ απ τα] Ρ ἢ (5 
ἀσοονλταια ἕεοεις ρατιίατη τγατη Δ ίτίςος, ὨΠ 
΄υα (ὐλτεπαοίποηίθ 81υ τς ζία οἴ, τερίθ8 
δὲ {Π|5 χυίάεηι τ αἐτ5 ςοπιπ (ον τε αὶ σιππὶ 
ἀείοίπετε εκεί (τπτ  Ναποίμδ ᾿υθατερηο 
ςοηζηίς δ. Μιαατνίταιία, δέ ςατοετα ΕΙ γα ρατ- 
τε5 Ρἰυτίπια, ργορτον 8 ἐη δὶ οστάπαπι ροσ 
α]πὶ Βεπειο! επείαπι δί απιΐοἰτίαν. Θί πη] ία 

ὃ ἀε Αἰ ςοπείσειε. δίαιμ ἀξ ἰαίτίὸ ρεγτοσεβ 
Ἐξ οπιαῃίς οσοάίξιος συ εγπαθαταν; ροΐπιο, 
ἄπιστη {{Π| ἀε ες ες, τατος ε5 Δτιαϊ οί, Ὺ 
τί, Ῥαρῃίασοηες, Οαρραάοςες ξζ Αςρσγριήτε 
ὈεἸαπίεβ. ας ροίϊεα ἀεἰγίί, φυζακηηοάιτηι 
δ ἀς Μτ τίάατε αι ραίους σαίτις ἐπΠ|τ, ἃ ες 
ΔΑ εργριίτεσίπα Οἰκορατια. Οδεϊα ἀπέ τητία 
Ῥῃαίίη δύ Εαρβταίειη ρτφῖοῦ Διαδεβαίί τος, 
᾿ξ οπιαπαπὶ ροίδίοτίπηρετγίῦ, δ δῷ εἰβ γεσεβ 
ἀεσπαιί Δυιποεπῇ πετὸ δύ αἱττὰ (οἴ ς ἢ 5 8. 
«εῆῖο5 ΔΙΡαηὶ ὃ ΙΒ εὐί, (οἷα ἀπισυτη ργοίςητία 
ἐπαίσεπεεβ, δεης συίάεπιίε(ς ςοηείποητ, (ες 
τετύ τι σαπι δὲ οὐ πί πὰτἤβ ἱπηρ] Γσεηταν ΠερῸ 
τής. τερ α5 “πάει ποις, αἰ τε δ ἢ αυί τγᾶβ 
Ἰάτασι δ Εὐχίπαπι ρ οὔτι ἀσοο Ππῖς ΡΥΕΙΟΣ 
Βοίρδογαπος δ 'Νοπιαάς δύ γί ραϊογαπι 
ὑᾶσοβ: αἱ ρατείπι ΟΡτεπιρείαητ, ραττίπι δὰ 
Οὐλπε αἱτος σΟΠΊπη ΠΟ πειη {πη ΡΥΟΥΠΙς 
ἐπαυ!ε5, ργ 45 ταπτιπη ἐπί σιρητοδ. Κὴ οἱ ἐ- 
αὐλπὶ ρΙασαπιλίεηςητραίζοτο5, δύ απ {π τε 
τοτ5 αἰτα πὶ ασίταης ἰση σε Γσοτίαπι αδίταη- 
τες. Ῥαγτῃί πεγὸ Πηϊτίπηί τατι ἐπιπγεη [5 τα] ἐπ, 
τες ορίβιι5, δὲ οπταπίϑ τα πε δ οἴδείβ ΠΟΙ ἔγας 
Ῥυίποίρίθας (δ ἀίάετε ςοἿ 4.6 τ ροτγατούαπι 
τλαίεἰτατιί ςείϊετς, ἀηπς ποπτποάο τγορῇ φα, 
48: ασποηπάλῃ 4ς ᾿ξ οπτα πούιπι ο[4 {5 05 ἐσ 
τοχούδηῦ,, [δ οπιαπὶ τταπίπγίετε : (ς ετίαπι 
Ῥμγααῖεθ εχ Οπίατί Δαρσαίίο ΠΙίο5 ςχε 4, 

ΠΕ δαΚκΑ͂ΡΗ. 
κρὰ ϑρᾳκῶυ οἱ πλησιόχωροι, Φῖς τε ἕλλησι "ὃ; 
μακεσύσιῃ αῤχεὶς ἔλαθον τό πεξὸς ῥωμαΐουῷ 
σολέμου, κοὶ διετέλεσαν πολεμοαῦποι μὰ 

χικαταλύσεως ἁποίντὴν δὴν γνηὸς ἴςρο, κοὰξ 
τὴν οὐ ̓ς ἄλυΘ᾽. τὰ σί αὐτὰ ἐπαθορ κοὰ ἴξα 
ρδῖν κοὰ ελτοὶ, κοὰ ἅποαντδῖν οἱ λοιποὶ, ὅσοι; 
ῥωμαίωμ ἐσηούουσι. πἰιύ τε γα ἰξιθέαν᾽ 
οὐκ ἐπαύσανζ ᾿σαγόμᾶνοι τοῖς ὅπλοις, ἕως 
ἅπασαν κατεσρψαντ νομοντίνους “πε ὅο 
λόν ταῖν, κοὰ οὐρειοθοψεποὰ σόδ τώρμομ ὑςόβομ᾽ 
σἠχφθέρουντόν', ὑστέρους δὲ ανποαύρους, οὖς 
ὃ σείχεὺς καίσαρ. πίὼ κιλπικίω ἅπασαν 
“ἰώ τε φὴς ἃ τίς Ἐκτὸς σιὼ τῇ λιγυσικίῃ 
πρότόνον μϑὸ κατὰ μόν - ἀθ πῶσήγονηο; 
ὕςόβομ σὲ καίσαρ δϑεὸς, μετατϑοῦσε ὃ σεθα» 
βὸς κοινῷ πολέμῳ, ποὺ ἀὔρδως κατεκτήσανο 
“οινειυ! ἢ γδρμανοῖς πτασολεμοῦσιμ, τῷ Φώ 
σῶμ ὁρμώμϑνοι δὴν πόπων,, ὡς οἰκειοτάταν" 
καί τισιῃ Ἰσῖμ ϑοιάμβοις κεκοσμήκασιν ἀπο 

αὐδὲν τί στατροίσια, φὶ ἡ λιξύνς, ὅση μὲ κ 
χισυνίων βασιλόύσιμ ἐπτετίτρασῇο, σσνκς 
οιςούσιν. ἀφ στέμβνοι δὲ κατολνονπο, ναυὲ 
σ᾽ εἰς ἰούξαν πόδιξξηκον ἡ τε μαυρουσία, κοὰ 
πολλὰ μόλε Ὁ ἄλλας λιδύης, οἵᾳ τί πεὸς ῥω 
μαίους ὄύνοιων τε κοὰ Φ λίαν, πὸ σ᾽ ὅμοια 
κοὰ; σπτόβρὶ τίιὺ ἄσιαν συιυΐξξα " καταρχες μὴν 
τὸ δὴν βασιλέων διωκᾷ υσηπόων ὃν τωρ’ 
ὕςόλορ σ᾽ ἐκλιπόντων ἐκείνων, καϑαστόρ ΣΝ 
ἀΠαλικῶυ βασιλιωνεκοὰ σύρων, "ὦ σσαῴλᾳ 
γίνων, κοὶ καππιπασύκωμ, κοὰ αἰγυσήίωμ ἀ» 
(ὐσαμδύων; κοὰ ἔπειτα καταλνομβψωμ, κα 
ϑυίστόῃ ἀϑὲ μειβοισίάτον συυΐθα πὸ δύπα- 
οΘο, κοὰ Φὶ αἰγυτῆϊας ἐλιοπτώτρας, ἅπαν- 
πα τὰ οτος φάσισὸς, κοὶς δύφρώτθυ,, πλίωὼ 
αάβωρυ τινῶν. “σοὺ ῥωμαίοις ὄξι, κοὰ τοῖφ; 
τω ἐκένων ἀγρσϊειχθεισι δέω» «τις. αὐ ειδν ιοδι 
σὲ. οὶ οἱ σαφῥκείμανοι Φὰὶ κολχίσι-» ἀλ» 
βωνοΐτε κοὶ ἐβηρδῦ:, γγαρουσῖας σίξον τοι 
μόνου "τῶν ἁγυσαμάύων. καλῶς δὲ κρατοαῦ- 
σοὶ. νεωτοβίζουσι σὲ ος τὰς τῶν ῥωμαίωμ, 
ἀστασιολίας» καϑάτπτόρ κρὰ οἱ ποόδιαν πὸ ἔα 
σρου τὸν ὀύξεινον πόδιοιποιιῦ σῦν 5 ττλίω τόν 
βοασόρον κρὰ τῶν νομάσϊωψ. πὸ μὲν γαὺ ὁ“ 
τσήποον,, "Ὁ σ᾽ ἄχρασομ εἰς τσοῦ πὸ ἀκοινώα 
νατομ» φυλακῆς σὲ μόνομ σξόμανομ . κοὶι “- 

ἄλλα σὲ πὰ -τολλὰὶ σκίωιντῶν κρὰ νομάσίω 
ὄτι, πόῤῥω σφόσῇοα ὄντων. στκρϑυαῖοι σὲ, ὅν» 
μοροί τε ὃν τοῖν, κρὰ μὲγισοι διυάμϑεοι ποσοῦ 

σορμ.» ὅμως οὐεσυσων σὸς “ἰὼ ῥωμαίωμ, 

τὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἡ γυμόνων “σπόβοχίω, ὥςτ᾽ ὁ 
μόνον πὰ “ηρότηαια ἐπτσεμνταν εἰς ῥώμίω 
κατὰ ῥωμαίων αὐέφκσων ποτε" ἀλλοὶ ΕἸ στὰ 

σία ἐπίςφόυσι φραζπις τῷ σεθασῷ καίζοε, 
κοὰ ποι 

ἐ 

3 
νυ 
« 



] χα ΝΕ 
οὶ παίσϊων ντύισίας, δ μαρόὺ σάμθν Ὁ’ ϑὲ 
᾿ραπδὺυτικῶς τἰὼ φιλίων, οἱ δε νωῦ μεπιῶσι 

πολλάκις φϑθῳνσε . σὸν βασιλδυσαντα.. κοὰ 
χεσῦντι πλησιου εἰσὶ τό) ἀϑὶ ῥωμαίοις στοιῆν 
σαὶ τίὼ σύμπασαν ὀξουσίαν, τὸ αὐτίὼ τὼ 
ἰταλίαν οχστέσαν πολλάκις, ἀφ᾽ οὗ γε αυῦ 
δωμαΐοις ὄδι"κοὰ κὐπίμ τἰὼ ῥώμίω, ἡ Φὶ στὸ 
λιτέας αδετη κοὰ ἣν ἡγεμόνων Ἐκώλυσῳν 
διπλίου πεϑελθᾶν πλημμελέιας Εἰ σχφβθο, 
ἄς, χαλεσου δὲ ἄλλως οἰκθν τίὼ πτηλικαύ- 
| γίω ἡγεμονίαν ν ἡ φν ὶ ἀϑυτρίψαντας ὡς στ᾿ 

χρὶ, οὐσῖξ ποτε γοαῦ δύπορῆσας Ῥσαύτης 
ἐρίὑπες,κοὰ ἀφθονίας ἀγαθῶν ὑσῆρξε ῥωμαέ 
γι γοῖς συμμεέχοις αὐ τῆν, ὅσίω καέσαρ ἐκ 
ἡσεβξαςὸς παρέχον, ἀφ᾿ οὗ παρέλαβε τί 
ἤουσίαν αὐ»τελπ'κοὺ νωῦ ὃ ο]χσεξάμεν Ὁ: 
᾿ὸς ἐκῶνομν τρέχει πόδι. ἀανόνα Φὶ δ)» 
πκήσεως κοὶς δὴν σεθοστίγμά τῶμ στοιούμαν Ὁ: 
'κένομο οὶ αὐ ου οἱ στυζισῖότ" αὐτῶ, γόρμανε 
ὡς τε τὸ δρῦς, σωσργοαῦτοι Τρ" πατοὶ. 

ΤΡΑΒΩΝΟΣ ΤΕΩΓΡΑΦΙΚΩ͂Ν 
βιβλίον ἐδόθμον. 

Υ ΠΟΘΈΣΙΣ. 

Ἐν τῷ ἑβοϊόμκκω λέγει τῆς σνρώπερ τυΐ λεπόμιεν 

ἃ μιόῤα- ἐσι οἵ: τοὶ πρὸς τ ἀὐ ἕῳ πέραν τοῦ ῥέιύον 

κἔχοι τοῦ ταν αἱϊσῖος,παὶ τοῦ φόξεατος τῆς μαιώτη 

ἤος λίμνης, καὶ ὕσα μεταξὺ τοῦ ἀσίξιον, ποὶ τῶν 

Ι ἐρισσβῶν τῆς ποντικῆς θαλάσσης μισῥῶν ν ἄτσο- 

ἰζαβαύει πρὸρ νότον. μέγεοι τῆς ἑλλασῖος, παὶ τῆρ 

᾿ πρυποντί σον ὃ ἰσιρος, οὐ οἷρ κοὶς μιαπεσϊονίᾳ πᾶσα. 

5333) ἔ ρηκῦσι σὶ ἡμῖν πόδι φὶ 
 ἰξκοίας δἷν κελπικὼν ἐθ 

ζζρυνε νῶμ, κοὰ δὴν ἐπαλικῶμ» 

ΞΡ α: γ᾽ σιὼ ταῖς πλησίον νήζοις, 
Ξ ΚΠ ΞΕ ἐφεξῆς αὐ ἄκ λίγειν πὰ 

ξε ἸΞΞΞΙΟΞ “τ λεισύμνᾳ φὶ δύρώπες 
᾿ κόρη, δεελούσι τὸν ον δὲ χόμδινου πρρόπον. λέν 

᾿ τέτοί ἢ τὰ πῶς ἕω μὰν τὰ πόαν πτόὶ ξἰωνου 
᾿ εἶχοι πὸ τον αισίίθ’., κοὰ πόϊ σόματΘ" φὶ 
καἀκιυισ)" λίμνης.» κοὰ ἔσο μεταξὺ στό ἀς 

ἤρίου, κοὰ δὴν αρισόρῶν Φὶ πονπικῆς ϑαλάτ 
τῆς μόλῶν ἀφλαμξανει πῶς νόπομ, μέχρι φὶ 

᾿ λλαοῖθ΄ κοὰ σῆς πεθοστον Τοῦ): ὃ ἴσρΘ-. 
ἢαερέ γορ οὗτΘ- ἅπασαν ὡς ἐγγυτάτω 

" ἤχα τίὼ λεχθᾶσων γίῶ μἶγις Θ' πῶν κατὰ 

ἡ πἰὼ δὐρώπίω ποταμῶν, ῥξωμ πῶς νύτον κα 
ταῤχεὶς» εἶτ᾿ ἀδλορεφων σὐθὺς ἀῷ φὶ σίυσε. 
υς ἀϑὲ τς αὐαπολίω κοὰ Ὃν πόντου. α΄ 
σοί μλν οἰ αὶ τ γόρμανικῶν ἄκρων Δ 
αὐόδίωψ, πλησίον δὲ κοὰ τόν μυχοῦ τό ἀόρι 

υσικοῦ, διέχωμ αὐτόι πρὶ χιλίους Ξιζόδίουςς 

, 

ΘΕ ΡΤ ΟΜ Ε5. 179 
δ παούιτηι παῖος ΟΡ 45 ΘΧίδυίτ αὖ δέον 
τπαη ἤδπὶςοϊετεῖ απλίοἰτ4π|. {ΠΠ5 ἐΠίπη Πί5 Δ ἢ“ 
τί5 ἀπ ππτ, σα επιρίδπι αἱ εἰ5 ἱπηρογοτᾷ Βὲ ο 
τὰ (πρεπιπιείο Πασίταητο5. Ετ εἰπιέρτορί. 
115 Δα ππτιατ υπίπογίιιπι εογιιπὶ ροτεηταῖπῖνο 
πιᾶηο {ἢ ίλητ ἐπηρ ετίο, δ ἱρίαππι χιοφ [(α]ὲ 
πὶ (ςἀττἰοπίθ 15 πρίτ5 ἀοίταῖαπι, εχ αὐο [ΠΏ 
Ἰξοπηδπαπι ἀϊτίοπειη τεάλόϊα ἐἢ Οὐ πᾶ ο 
πιληι ἱρίαπι οίτ{{{5 πιο ἀεγατίοηίϑ δζ [πηρετϑῖο 
τ πὶ αἱττι5 σοπτίηαίτ: δ ἢς δά πηδίοτεπι ἀε]15 
ἕοσαπι δ παίξατίοπίβ σαπλυπι ρυοίαετε- 
τα ἱπίρυίο, Αγάπαπιίαηἐ αἱ αἰ Ποίε εἴ ἃ. 
Ἰίο ραξίο ταϊεσεέσος ἱπηρετγίπη, ααᾶπι {{ ττηΐ 
Ρετίπάς ἂς ραγεητί ρυοςυτατίο ἀσαιδηδειτγ, 
᾿Νυπαμδπι σίτυνταητα ραςίϑ [αςατα5, ταηταίς 
Ῥοπούιπ) ςορία ᾿ξ οπιαηίξ, δύ εἰ5 ἰσοίείατς ἔος 
ἀετατίς αἴτιπς, αυαηίλπι Οαίατ [πρρεαϊτασίτ 
ἈΑυρσιπῖα5,εχ ΄αο ρετίςέδηι ὃ αδίο!ταπι ἀ{ 
σηίτατίς ροτείξατζ αςςερίτ, ες Ποςεπιροτείας 
ςεἴου εἰτ15 ΠΠ{π5 ρταῖϊαι ΤΊ εγίας, Πα ΠΡῚ σὰ 
Ὀεγπαηάϊ δύ εὐίξέοτιι πούπγδη) ἘΧοπΊρ]αγέ 
ςοηἰίταεπ5, ἵνες πιίπαβ εππάειῃίρἤις ΗΠ] 
(ἀετπιαηίςας,, Ὠγαΐαςῷ ἰσλπὶ σεηπίτοιί πᾶ» 
ττλης ΟρΡΕΙΔ ΠῚ. 

ΒΥΊΒΑΒΟΝΙ5 σΕΟΘΟΘΕΆΑ͂ΡΗ[Ι, 

ςούαπι ΠΠ ΕἾ δεριίπιβ. 
ΑΒΚαΥΜΕΝΤτνΜ. 

δερίίπηης Π|θεΥ γε]! 4μάς Ἐκτορα ράτίος ἐχρ ἰσαῖ: [ΝΗῚ ἀκ 
τόσ Ρά 4μ οτἱεηῖοιη [Ρέξαπι μἰττα ἈΡεπμσι μ{. Ὑ «παῖ, 
ὅσ᾽ Μαοπά!ς ραϊμαΐς οτωρθῦ να ἢπιρη Αἀτ αιϊοῖ, 
{5 {Ππ|{{πας γιαγὶς Ῥομιεῖεὶ ράτεος {6 ἀςεὶρὶε, «4 αν [ἔτεσι 
Ἡ{4, ι1η ΟΥδειαηι αἰ4"6 Ῥγορομ ἄρῃ, 4μῖδης (7 τοῖα Μά 

εράομά ΓΟΠΠΠΕΙΉΓ. 
- τι ἃ πορίς5 ἐς ΗΙραπία, 

Ἵ! ἀεῷ (Π4!Πἰπίς., [τα]!ςίδ΄ αυς 
ὑπ} σοπερι5 σπὶ ας Π|5 ἰη1{5 

Ἢ 115,4 σπι [τ Φείποςρ5 τὸν 
᾿ίχαςε ρᾶτῖεβ Επγόρα πὶ - 
ἀεπτατ ἐηδιταη ες, ἐο 10 
(επιοάο ἔευΐτας οδευξετίς 

Ρϑιτίεπαο. [ζείζαπε δυτεπὶ απ. αα οτίεῃς 
τε πτ (ΓΔ 8 ̓ὲ Ποηιτα, ας» Τἀπαίπ]οςα ἰρεζίᾶτ, 
8( Μαοτίςα: ρα! ἐ5 οἰξίαπι, αυτερ ἱπτετῖ Α. 
αἀτίατίςαπι {πιιπ, δ {π|Πτὰ5 Βοητίςί ππατίς ον 
τ ϑ ΠΠῚπτ σαρίτἰπ δατιπιυίῳ {πὶ (γβεοίᾷ τῷ 
Ῥιοροητία ει πεν σπίπι ὅπλ πῃ Ρᾶττε5 ρτον 
Χίπιε τεγγατη ρταα!ξατη ἀπ {ἰτ ἀπί ον ΔΠ|, 
ςππόϊοβ Ἐπτορος Ππππίοβ. πηασηίτπάίης {{. 
ΡειδΠ5,, ἃ ργυίπιογάίο {π| ἴῃ δυπέγαπι [Δ έταν, 
πάει οςςίαεηες {{4ξ{ππ| 441 οτίεητεπι σαγυᾶν 
τυῦί ροητᾶ. (ὐὐίέσγ αὔτετη ἂὉ Ἔχτιγεπηίβ (Πετσ 
πιδηίοε Ραττίθιι5 αν οςοδίι, ρσορςε πυπὶ ἃ. 
αἀτίατίςπι; Ργοςυ 2} {110 1146. οἰζοίτου τη! ε. 

2 Εἰπίτυτ 

ἘΣ Φ’, ΦΞΞΞ 
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δ. ἘΠ ΧΟΣΝ  Τ 

ἘΠηΐταν αὐτσσι τη Ροπῖο πο ἰοησέ ἀἀπιοάε 
ἈΡ Τ γτα ας ΒοΥγ λεπίς ἐὐσρείοη 5. Ραμα 
Ἴππι ἰη ἐερτεπιτίοπεπιτεσεηδβ. ϑρεζίαπτοβ 
ἀυίάοπι πη (ερτεπτιιίοπειι [τί ραττεβ, ἔσηῖ 
τγδπ5 ἡ Βεπαπιτοσίοπεϑβ δύ (2. ]}Π165, πος ππηῦ 
(ἈΠ τα σεπτες δύ (Τευπιδηίςος, αἴ αὐ [θαἴζατ 
π85 ἃ Τγηπμερεῖαβ, δ Βογνί πεηί δαίδοεη- 
τες οστα, “τα ητεῦ ππης ὃ Ἱ ἀπαίη, δ ραμτα 5 
οἴίαπι Μαοιί 5] οςαπῖαγ, τὰς πτεαίζεγγα" 
ποαπι δα οςεαπῖῆ εχτξαίτ, δύ πλᾶτι αἰϊπταγΡῸπ 
"“τίςο. [πη δαπτῦ πεγσοητία ίπητ ΠΙγγίςα δ ΤΉτα 
εἴα, δί αυρφοῦς ἀς (1α}1{ς 5 {{| Δα πιίχτα ἔπηε, 
{σα 4ε Ρ] είς Α] 5 υἱὰρ δα ογλβ (ὐταείος, [)ς 
τιαδια ἐσίτατ ἐχίγα Πέτατη ργίπιὺπι ἀἰςαπηα5, 
ἡΜαἴτο εἐπίμη, άπ σετογαν ]Ὸς ἃ 4 αἰ του ὙᾺΠὶ 

᾿Ῥαττεπιίλοεης, Ππιρ!ςίοτα ἔπης, ϑτατίγη ἐσ ταῦ 
τεσίοποπι (γᾺΠ85 ᾿ὰ Βοητ δα οὐεπππὶ σε  σ ἜΠΙ6ΠῚ 
(Πεγπιδηί ςοἰαπέ, πατίσπομπι (“αἰ Πςαπὶ ρα, 
Τι(ρ εὐ ἐπιίίαητεβ, δ Γουίτατίβ ασαπαβεία. δζ ρτὸ 
ςοτίτατε ςοτροταπι, δ σοΐοσε ἤλπο, σαπιγεῖ- 
αυΐ5 ἰη τορι δ ἔοτηηα δ πιοτίθ5 δύ αἰπεην 
αἰτίαίδας ρατο5 ἐχίδητ, στα  ε5 (ΤΑ! 5 ἀϊχί, 
πλι5.[ἄεο ᾿ὰ οπιδηί πος {ΠΠ ποπιεη ἰστε ἐπα 
αἰ τὐίμί υάεητατ., ρετίπαάς ας ζ05 [τἀτγο5 
᾿εσίτίσλοϑ (Π αἰ 5. εἰ οαοί πο] πετίητ. ἔνε ρετίπηί 
ὩδηΨ ἰγαῖγες ΒΕ οπγδηο (ογπιοπε σουπηαῆΐ {Π, 
τε! σιαπτας, Βείπις πυίπ τεσίοπίβ ρατίεβ πτηΐ 
Ἐξ Βεπο ρτοχίπια, αὐ ἰρίπι ει ἐσητίς ἰπίτο, 
παποαάίη ρείασις ἱπξαηαίτας, Εππεες εἰξ οςοί 
«ἰεπτα τς ρίασα ΙΑτίτυο πηίπετία., αυληιῆι- 
πτδη ΔἰΠπ|ίτ, εἰι15. ἀατειι ροτείοπεπι συλ πάλῃ 
Δα (Δα ΠΑ πὶταάσχεῖς κα ὁπταηί, σα ἄαπὶ πεν 
τὸ η ργοίιη απ τεσίοηει τταπίπιί στα Πρ οΥ 
τπεηίτ, τας ὃ Ματί, ατετί ραπείσηι, χ δὰ 
«σαι ρτοσιπι ροττίο, ΒΟΥ  τοίπο5 αστεπΊ 811. 
πιί Δςςο Α5, δ αἰίος σεητεβ [πητιίπτε αὶ Βεπαπὶ 
ὃ ΑΙΡίη Παπίαπι, αί υδὲφ ρατίτει αὖ ἐὸ ἀν 
Πληβ:Πιίτ η οςεαπιτηιποη πιίμούεηι ἶο ρεΥ 
ἰαθετπϑ ἀσίυηγ. [ητογίπης ἃ ἀπιπεβ αἰ πδιι 
φῆς ρεγηςαθίε5, 8 “πίρθι5 εἰς Απιαία, ίη αὸ 
“γαίας Βαξέετγοβ παι] ργα ο πρεγαιητ, Ε]Ιί 
{{πι|Π {τον αὖ διέγο δά ααυ!!οηεπι ίπ οσξαπιιηι 
εἰαϊσαητατ ἰδ ἐσίο Βεαροιτενίιβ δαϊγαπι ἐχίεῃ. 
(Δ,αποάάλιῃ ςοητίηεῃ5 ΔΙρίδθι5 ἀοτίαπι ο[ΠΠ. 
εἰτ,Δα οτίεπτεπι ργοτεηίι), φυλῇ αιοεάᾶ ΑΓ“ 
Ῥίαπι ρατείςα!α ἐχίτας. ΡΙ τί αυτεπι μᾶς ἰῃ 
πιοάστ οεηάεγῦτ, δ ρτγορτεῖ τασπι ἀητεάί- 
ἐἴαηι, δέ σαπὶ εαπά πὶ εἴϊεγαῖ πιατοτίᾷ, ΕΠ αὲ 5 
τύλξη τγα ἔπι ρατῖεβ πεαυδησαπιίη (Δπὶ αν 
ΒΙίπις ἐχτοϊ πητασ, πη πος τόξα ἤτὰ εἰ Η τσ 
ιςγηία (γ!ὰ,8( Βαξαογαπι παιίο, εχ σα. πον 
τα ἰηττα, αἰίπαί ἐχεγα (γ 1 πα δίτᾶτ, Πςας ὃ 
(οΙάποχμπι ρ᾽ετίφ ἰη αυίρ, δ Βυδβίεπιμαι 

80 σε οα Ά ΑΡΗ. 

σελδυτᾷ σ᾽ εἰς ἂν στόντορ, οὐ πολὺ ἀπιωζ 
πό τύρα, κοὰ Ὧν “τό δϑορυδδηύους ἐκξολῶμν, 
ἐκκλίνων πως πρὸς ακῶυς, ποσαῤκία μι 
οιὖ ὄξι Ὅρ᾽ ἴσρου χὰ πόραν πδδίωου, "ὁ φὶ 
Κελτικῆς. τοῦπια σ᾽ ὅδ) πὰ τε γαλατικα - 
νη, Εἰ σὰ γόβμανικαὶ μέχρι βαταρνῶν, νὸ τυ 
ῥαγοῦν,νὸ πόϊ ποτα μὲ "Τό! βορυδδονσς, νὰ δ 

μεταξὺ τούτον, ὦ ταναϊσδὸς, ἠρὶι τὶ οὐμαΐῳ 
φὶ μακώτισυς͵ εἰς τε πές μεσόγαιον αὐατείς 
νει μέλοι τό ὠκεαν δ᾽ κοὰ Τῇ στοντικῇ ἀλύζ.. 
;Ίαὶ ϑαλάπα. μεσεμξοινᾷ 5 σίτεἰλυοικᾷ, 

κοὶι τὰ ϑράκια, οὶ ὅν γούτοις αὐαμὲμικτοιξ 
τὴν ἀελπικὼν Ἀ πινωμ ἄλλων μέλοι Φὶ ὑλῴν 
δὺς. λὲγομᾶν σὲ πρῶτο πόδὶ Σνεκτος τὶ 15 

βρου. πολὺ γοῦ ἁπλούςόρα ἣν ἀϑὶ ϑάτοδα 
μόρῶν ὄσιν. δύβὺς τὸ ναῦ τὰ ποόϑαν “τὸ ῥίωσ 
μετὰ ὧν (ελπικοὺς πρὸς τἰὼ ἕω κεκλιμϑϑα 
γόῤμανοὶ νέμονπτοίι, μικρὸμ σ᾽ αλλαίἤοντόϊ' 
πὸ κελτικοῦ φύλου, Ὅρ! σε πλεονασμῷ Φὰ 
ἀγριότητθ’ κοὰ πόϊ μεγέθοσο»νὺ φὶ ξανθότα 
τ τἄλλα σὲ πταραπλήσιοι τὺ μορφαῖς κοῖς 
ἤθεσι, Εἰ βίοις ον τότ’ οἵσυς ἐρηπκαυδν (ὧν ἔεκ 
σούς" διὸ δέοι μοι δυκοῦσι ῥωμαῖοι δ» αὐ 
“σοῖς ϑεϑνοι πρυνομα,ὥς αν γυασίσς γαλώτας 
φράζειν βουλόμϑνοι. γνήσιοι γοῦ οἱ γόδμανοὲ 
κατὰ τί ῥωμαίων διάλεκζρυ. σι σὲ χὰ μῆν 
πρῶτα μόβη φὶ χώρας χαύτης τὰ πὼς Το 

ῥίώῳ μέλοι δὴν ἐκβολῶν τ πηγῆς αῤξαμθύης. 
ο(εδιὸμ σῖς ποι κοὰ (δὲ ὄξι πὸ ἑξασόριον φὶ χῷ 
ρᾶς πλάτθ᾽. ἡ ποταμία πᾶσα, ταύτας δι᾿ 
σὰ μδὺ εἰς τίὼ κελτικίω μοτήγαγον ῥωμαῖν 
οἱ τα σ᾽ ἔφθη μυταναςαύτο εἰς τίὼ οὐ βάν» 
θα χώραν, καϑιάσόρ καρσοί, λοιστοὶ σῇ εἰσὶν, 

ὀλίγοι κοὰ τὴν σουγιέμξρων μόν’, μετὰ δῈ 
ποὺς γγχραπτοταμίους, τ ἄλλα ὄδῳ ἔθνη τὰ 
μεταξὺ πὸ ῥίιώου κοῖς σόϊ ἄλβιθ' ποτὰς 
μοῦ, ὡς ὑταραλληλός πὼς κείνῳ ῥᾷ πῶς 
ἂν ὠκεανὸν » οὐκ λάἥϊω χώραν δὲεξιὼν ἥσ 
στό ἐκέν. εἰσὶ δὲ μεταξὺ κοὰ ἄλλοι πτον 
σαμοὶ πλωγοὶ, Ὧν οὐ Ὅρὶ ἀμασίᾳ σ)ροῦσ Ὁ» 
βρουκτόδους κατρναυμάχησε,, ῥξοντόϊ᾽ ὧν 
σαύτως ἀπὸ νότου πρὼς βοῤῥαῦ,, κοὶ τὴν ὧν 
κεανόμ, σξήρτατοί γοῖρ ἡ χώρα πεῶς νότοι, 
κοὰ συμεχὴ πιχῖς ἄλτσεσι στοιεὶ ῥᾶχιψ τινὰν 
πρὸς ἕω τεταμθύίω, ὡς αὐ μόλΘ- οὖσα, 
σῶμ ἄλπεωμ. κοὰ σϊὰ κοὺ ἀτσεφῆναντό Τίν 
νόῖ οὕπως δια τε τίὼ λεχθᾶσων ϑέσιν. κοὰ 
ας Ὁ τίὼ αὐτίὼ ὕλίω ἐκφόλειν. οὐ αἰωὶ» 
“ ποσοῦτου γι ὕ ΜΘ’ αὐίαια πὰ παύτες μὲν 
ρΆ. ον ταύτη σί᾽ ὄλ κοὰ δ ερκαι(Θ’ δουμός, 
κοὰ τὰ τῶν σουκύωμ ϑνη, πὰ μὴν οἰκοιῦν, 
σὰ γυπὸς τό! δ)ουμοῦ, καϑιίγτου σὰ τῶν κολος 
συύλων, γν οἷς ὅδι κοὰ πὸ βονίασμον., ὁ πα 

μαροβδούνυ 



- --ἜἌΒ6Ν 

ΕΞ ΒΞ ΕΒ: 

μαροβούσον βασίλειον, εἰς ὃν ἐκῶν Θ- πόστον, 

ἄλλους ἐκ μειτανίςκσε πλάσους» κοὰ σῖη κοὶς 
᾿ οὐ ὁμοεθνεῖς ἑαυ Το μαρκομμανους. ἐπτὲςα 
᾿ γα τοῖς πράγμασιν οὗ τι Θ΄ δ ἰδιώτου, με» 
σὰ τίὼ ἐκ ῥώμης ἐπαύοσογ'νεΘ- γαὺ ἰω οὐ» 

 Θάσξ, καὶ δύδρ γετῶτο αῦ πόϊσεβαςοῦ. ἐ, 

 πανελβὼρ σὲ ἐδιω ἀςδὺσε » κρὰ κατεκτήστζ; 
γ πῶς οἷς ἀστογελουΐους Ὁ μὲγα ἐν Θ’,κοὰ 
ζύμους,κοὰ βοντνως, κοὰ μουγίλωνας, κοὶζ 

] σιξινοὺς ,κοὰ δὴν σονήνωμ αὐ ὃν μὲγα εν Θ’ 
 σίμνωνας, πλίω τῷ γε ἣ σονάνων ὡς φίω 
ἔθνη, τὰ μὴν οὐὴὸς ὥκοι, τὰ σ᾽ ἘκῸὸς τόν σου 

μοῦ, ὅμορα “οἷς γέτοις» μὲγισομ μϑν Ὁ τῶν 
σουήνωμ τίν Ὁ". διάκει γα ἀκ πόὶ ῥίώον μὲ“ 
δι το ἄλθιθ' μόρθ’ σῖξ τι αὐτῶν, κοὰ τοῖν 
ραν πόὶ ἄλ βιΘ’ νέμετοι, καϑιάστόρ σὺμόν- 

δδροι κοὰ λαγκοσαργόι « ναῦ δὲ κοὰ τελέας 
ἐς τὐὼ πϑῥαέων οὗτοι γε ἐκτο σηώκασι φόύ 
γονπόν', κοινὸν σ΄ ὄν ἅστασι τοῖς ταύτη, Ῥ 
τόρὶ τὰς μεταυαετέσεις δὐμαρὶς, σῆς τἰὼ λι 
σότητά τοὶ βίον, κοὰ σα πὸ μὴ γεωργῶν, 
κησὲ ϑεσαυρίζειμ. ἀλλ᾽ οὐ κωλυβίοις οἰκθψ, 
ἐφήμόῥον ἔχουσι σσαρασκδυίω), τροφὴ οἵ ἀΣ 
“πὸ τῶν ϑοεμμάτωμ ἡ πλείςκ,καϑο πὸυ τοῖς 
νομάσιν, ὥς ἐκένους μιμούμᾶνοι, πὰ οἰκέα 
“παἰς ἁρμαμάξαες ἐσταάραν τόδ᾽; ὅπτοι οὖν σῦ- 
Ἐκ πρὲστον οί μετὰ τῶν βοσκημάτων. ἄλ- 
λα σῖ οὐδεξςόλα ὄδιν εθνκ γόρμανικὰ, χα; 
ροῦσποι τ κοὰ χρῆσι, κοὰ γαμα βοιοιώοὶ, 
κοὰ χοιἤουαριοι. πὸς σὲ ἴεοὐ ὠκεανῷ ὧν, 
γαμβροί τε, κοὰ χαῦβοι, τοὶ βούκτόβοι, 
πρὶ κίμβοοι, ἑκαῦκοι ἐς καοῦλπχοιϊ, κρὰ καων 
ψιανοὶ ποὰ ἄλλοι πλείους. ἀϑὲ ταυτὰ σὲ οἷ 

᾿ἁμασίᾳ φόβονποιι, βισουργίοτκι, κοὶι λοὺυσά- 
ας πόταμος, διέχων δίώεου “πόδι ξξακο: 

σίους σα δγους , ῥίωμ σξ βουκτόξων τῶν ἐ- 
λαῆοναν. ἔσι δὲ κοὰ σάλας ποταμὸς, οὗ 
μεταξὺ κοὰ τα ῥίωου πολεμῶμ, κρὰ κα- 
πορήῶυ 6)οοὔῦσ Θ’ ἐτελδύτησφν ὃ γόδμανι» 
κὸς, ἐχειρώσοιτο σῖ οὔ μόνον τῶν εθνῶμ τὰ 
πλάσις, ἀ)λὲ κοὰ τὰς οὐ Ὅρ᾽ σταρωύπλῳ νήν 

σους; ὧρ ὄξι κοὰ ἡ βυρχωυὶς, ἐὺ ἐκ στολι 

ὁρκίας ἄλε. γνώριμα σὲ ταῦτα κατίον “΄-ὰ 
ἔθνη» πολεμοαῦτα πρὸς ῥωμαέους; εἶτ᾿ οὐ- 
δισοντα κοὰ πόλιν ἀφιείμδνα, ἢ κοὼ κα- 
παλυποντος τὰς πωτοικίας. κ᾽ αὖ πλείω σὲ 

γνώριμα σαῆοξον, ὦ ἐπέτρεπε τοῖς «ῥα 
σηγοῖς ὃ σιβαςὸὺς- σἠ βαένειν τὸν ἄλβιψ, 
μετιοῦσι: ποὺς ἐκέῖσε ἐπονισχμθύους. ναυὶ 

υἱ᾽ δὐπορώτόμου αιλαβε φρατηγθυ τὸν 
οὐ χϑῤσὶ τιύλεμομ, ἐ πτῶυ ἔξω τό! ἄλβιθ-: 

καθ᾿ ἡσυχίαν ὄντων ἀπέχοιτο, κοὰ μὲ στον 
ροβαύοιτο φεὼς τίν κρινωνίαν φὶ ἔχϑρας: 

ΦῈἘΡΙΤΙΜν -. 28: 

᾿Μαγοριυάϊτεσία. Οὐδ πὶ (α ἰδουσι ἐρίς, εὐπὶ 
ΔΙίο 5 ΡΙαγεῖ5 ττα ἀπσεγεε ΠΟ 45,{πὸ5 στ εγγα 
πέος ᾿]αγοσπιαποϑ δἀεσίε, 5 ἐπίπι εχ Πυιπηΐα 
Ἰίοτί σταάιι πηαίοτγεβ 44 γε5 σοῃ{ίατι5 αἱ, 
ροίᾧ ἐϊξ σπιὰ γερυεῖπις εἴς. αι ἃ ἐσ οῃε{- 
θὰ ἀηπίϑ5 Πίςτπιογαθαίαν, δία Δυσυῆο Ος 
(τε τοασπᾶ ΒεηεΠέί ςΟρατγαιίτ; γεεπί5 αι, 
τεπΊ,πιαση δἀερία εἰξ ροτεπιατατη: ὃ ρυο 
τεΥ ἐ05 Πιο5 ἀπτὸ ἀΐχί ροριήος, το 5 εἰ τι 
ἀϊςαιίο σεπίξ πὲ ρετπηασηᾷ, δύ Ζιιπιο5, ὃζ 
Βυτοπεορ, 8 Μαυρήοπόϑ, δ δ ίπος, ἃ ἱρίοτα 
διυσιοζῖ παιίοη ΖΑ ΠΊρ {5π|ᾶ,δεπηποηες, 5 ς 
ποτ πατίο, αὐ (παρ ετίτ5 ἀὐχί, ραστίπι ἱπτγα, ρασ 
τίπι ἐχίγα γ᾽ τᾶ Ππαἰσέζας, (Τετατῦ σστεγανίπα σξ 
εἰ. ϑαςξιουῦῖ ἡ οἵ ἀπηρ! 5ίπηα, ὁ δὲ Ποπο ἢ 
αφυίάς υἱῷ αὐ ΔΙΡίπ ρεγαεηίς Πιιυ . ἐοτιιπι 
Ροττίο επί τᾶς ΑἸΡίπΙοςα ἀεραίοίταν, αυζαά 
πιοάτιπι Ειππσάοτί ὃ [ἀπεοίατοί, πυτῆς δεῖ- 
τεσ {Π|{τάπ5 ΠυϊΠ ἐπ ἔσσαπὶ ςοπηρι! ἐπ ον 
Φεγυητ Οσπγαης διτοπι οἰξ οὐ πίδιι5, πὶ Πᾶς 
τταύταμπι ποοίπτιστ 10 ἔαςίϊς πγίρτεητ, δύ ρτὸ 
τεῦ αἱέξιις τοηυέτατοπη, δύ ρτορτεῖ αστοσιιπι 
ἱσπαυίδπι σοί Πα οὐ, δύ ργορτεγπορίᾷ ρὲ 
ςπηίαταπι (ππτ ἐπ τὰσ ατῇ8 Βα ίζεπε, ἐπ ἐξ 
Βαρεπείιρε! εξ. ΡΒ] τί πιᾷ ἐ ρεςσοτίρ 5 γα» 
σπππητ αἰἐπιοπία, σαί ες Νοπιαα ες, εογιιπηέμ ἐπ 
{ταὐνἀσπιεήέςα ίη ἐλύτί5 το οητο5 ἐπ γυπιία, 
αυόεῦφ ίοτϑ το {0 δύ ορίπίο: {|5 οὐτπὶ Υ ΠῚ πὶ 
τί5 ςσπεττηῖ, συηταῦς αΙή (Πεγπιδηίς ροριηί 
ἰη 4 σοτεία πα σία Ιαἰσοτᾶτες, ΟΠεγαίςί, (Πατεί, 
(απταδ επί, ΟΠδτσατή. Ὁ. 4 οσφαπῖ ργαίεσα 
Ρειτηξίε 5, ϑασαθτ, ΟΠΔαΡι, Βα δξοτί, Οἰγαδτί, 
(ὐδαςί, δυϊοί, (ὐλπηρίδΩΐ, κα τετίί σορ! αγεβ, 
Βιί(ὐρίς, δ. ̓υυρία5 ἀπτπίϑ ἰπ απῦ δα Α πιο 
ἀεξεγαταγ [46,1 ς. ἃ Ια Πεποίεπιοτυς, ρεῖ δὲ: 
ἐϊεῖοβ πιίπου 5 ἰδ εηβ, Εἰ δίδαίας ἢ σπίτι ἢ 
(εὐ ΄πεπὶ δύ ὰ Πεπαπιοσπι γαῖα 5 (Ποτηαπί 
(5 ΒΕ  σογαγου, ἀοεηίτί5 μοί 15. ἱφέον ορ- 
Ρειήε ἵΝες επίπι ρΙυτίπγαϑ ἐπ ροτείατεπι σεπ 
τε5 τε σίς, (εα ετίαπιίδοεητες ἢ πτείο πϑιη 
φαίίοπίς οατία, αἱςίς π{]25. Οὐατῆ Βγες μα, 
ηΐπι ΟὈἢΠἀέοπε σοπΊρ  εχδπὶ ςερίτ, Ηας πατίο 
Ρτορτεγίυίςερτα σῦτγα ᾿ἐ οσπαποϑ δε] 14, πο 
Πτατξαάορτα εἰξ, Ροίξεα ς η ἀεαἀϊείοπξτιοπεν 
τίτγανίαπηέμ ἀείσἠπετίε, ναϊταταβ 5 ΤΟΥ ΥΟΪ 
ἀαετίς, ποις αἴ εςιῖτα εἰξ, ΤΓαπτει ἴλης τπαίο 
τί ἐχτΠετ, σαν Διασυίξτις Ππαιδ ΔΙΡίη 
τίλπῇτε, εΕ{Π| γε 6Πἅτε5 δζουίτί, ἀπόξονί θυ 
(ιἱ5 ςοηςείδ ες, ΜΙ ο ὁ δυτ οἰ οτοπε τε} 
ταη 4{ αἱᾶ,ίη ἐο “πο ἡ πη τηαπίδ. τπτετίατατ, Ὁ 6} 
Ιο αἱρίςαἴα5 εἰν, {{ 2015 χαυΐ ἐχίτα ἤιπθη Δ]1- 
Ρίη χαίετεπι αοίταητίείε ςοῃτίπεγες, πὲς σὺ 5 
ἀφίηϊηινίςίατῦ ςοπιπιτπίοπε αἰ Ὡς εΠετογ, 

ΑΔ, 3 Οατειὺπε 
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(ὐξτεεῦπι ϑυσαπιθτί υἱσίπί δὲ Περί ἀπιηίδ ἀοςο 
εἴα, ὈΕΠΓ Ἔχουόία [ἐξίταγαητ, τα ΜΜιεοης θεῖ 
1 ἀυδίοτεπι Βαθείςης, δύ εκίπαε δ] 4115 τον 
σηίροτεπτςϑ αἰδίΔεγεης, δ μεἰΐαπι ραᾶςε [οἹ- 
ποεηῖ,ας ἀεηπὸ ἀεί πετίης ργοάίτίς ΟὈΓ4{ 
Όα5,ςεῖ ςαἰςαῖα Πές. ἃ ἀππετίυς Πΐο5 ρειπαία πιὰ 
σπα [πίτ ατήτατί, (αι. αὔτῆςο5 ἀμ θίτα πε 
ται, τᾶ στα ολάες πτα!εγατ δατί ΟΠ εγεοί 
δύ εοτῦ ἀϊτίοηί (δι εὐεξία σαίδυδῖγεβ  οπια 
Ὠούστα ογάίπε5 πλί τ σαι ἐσιρετατοτει δ υίῃ 
εἰ ατο [δεγίθιι ἰταεϊίς ρεὺ ἑη[ἀ 45 οὗν 
τταποιλίί σπε Ροσηδ5 πεεὸ ἱπεγῦτ πηίαοτῇ, ὃζ 
( εχπιδηίςο ἱπηίοτί εἰατί(δίπισπι ρυρεΡΌεΥς ετί 
ππηρ μη. [ὴ {πὸ {Ππ| τα παὐτοσισι ἀξία αης 
φογροζα, Ππταΐ δύ ἐοσπιίπατιπν, ϑεπιίσ ἅτις 86 
σεί ΠΙ 5 ΟΠεταίςογᾶ ἀαξίοΥ, δζέοτου εἰυϑ. 
νχούϑσίεπι Διπιεπῇ,υΐας ἀττέξι ὃ αἰρί- 
εἰο ἢ Οπογαίςία το ἤδίαμ εἰς ΒΕ] Ππ|,}η ἔσα- 
ἄἀετσπι ταςίοπε σσεία (Λαἰηε πὶ ἐπέ τιτα, 
“αί ππης οτίαπι Ῥεῖ Παπι ἐρίαπι σοπείηςε, Εἰπ8 
ἐςοπιίπς ποπῆοη ΕἼ Ποίπεϊ 44. δ οσαπι εγαῖ - 
{{πὸ τὐΐπγς, Τ σπιεϊςας ποπγίῃς, ἴτε δε πε 
ςυς Δερίπιετί η!π5 ΟΒεγυίζογασι ἀπέϊοτίϑ, 
εἰα5΄ χε αχοῦ Κα Πδηγίς., Ν᾽ σγουίτ ΠΗ], Βαῖ» 
τοτπὶ ρτίποίρί5. Πευτοτίχ σαε Βιατοτίείβ 
Πιία5, Μεϊοηίϑ ἔγαῖγίβ, δασαιηθτί ΠΙε5, ἄ εν 
σείξυ5 συοῳ ἑοςεῦ Ατπιεηῇ 40 εοὸ ἀϊΠεπτίζϑ, 
ἐποποδητε με 1ο οδίεγσαϊο ἐεπηροτε ἐταπ βίαν 
σαλα  οπιαποϑ τιδηίπίτ. Ἐττγαά ας 5 ἐπ ἔτ 
Ῥῇο ςοσπατίβ ραῖγίβ αάεύας, ποποτίῆςς ἱρίε πῃ 
«υςξάο Παίς ἐπ ἰρία ροραίποςεάερας ΕΓ Ἢ 
δγ5 Οδατιτογῖ (Δςοι(ο5,.]Πἐρ πτοτταὶς5 εχ 41. 
τερτίβ σεηείθ5 ργοτγαμερᾶτατ, (ατὨ Πςΐ, πὶ 
φίαηί, Βυξξει, ΝαΠρείες, Ομ ονίςί, ΟΠδτταδ 
τῇ, Ομιατεί, απ ά , δι δατῇ, Γ Πατποτθ 4Ρ ΑἹ, 
δι  μεαυ5 δα ετία ἔα, τη 11Π14.0} 45 ρεῦ υἱᾶ5 

- χεζίδβ οὐγίαπι τεπεῖε ροίϑίς, Ναυαθ οδυτξ ρτοσ 
Οτεγραΐασε (γΠπαταπιίῃ αἰ ου]ταῖοβ, ἰπτεῦ ον 
τυσγίαςρίεπ πηι εἰν. Δτ γον ηίδ ἔγίτα ρτῸ 
ςετί5 γε τε εἰς ἀυΡουίθι5, δζ αὐσηΐτ(ςἐπηΐς 
ἔῃ ἰοςίβ ἱπρσοπίσπι δ πλίτοΠ 5 δα έτη, [πὶ σὰν 
ἐπ5 της έο {τὰ εξ οἵα, παρίταημ σι Δοςοπι 
πιοάλ,ἀε αυα (ετησηει ἐεοίπιαβ, Οἱ ΄υΐ- 
«επὶ δζ Π γί ὃ ᾿ἐ πεπί ἔοητεβ ργοχίαι πητ. [ἢ 
τε αὐαποῷ ἴαςι5, δύ εἴαία ἄς ᾿ἐπεπο ρα] 
ἀε5.[ρΠ5 αὐτοπὶ ἰαςι5 Ρετίπιεῖγος εἰ ἰαρτα 
ἐγ ἐσεητα [λα ία, ἠραςίσηη ποτὸ οίτοα ἀπςεηζα. 
[5 παδετίπ]Δπ|, 44 πτοϊαταύςς δα ἱπυλάεη- 
ἄοβ ν παε]ςος ςόπηο ἀϊβίπγε υ{{|5 ἐπ ΠδΈΑἰ σ΄ 
δὰ ρυσηίβ ΤΊ δοιίας, Πα ς απ ἤπι} δ ΕΗ εν 
οΥπίᾳ (γἴ τ πιασίβ απάπι {{π| ἔσητεβ5 ἢ αυἱεγ 
πεερίς, Διάεὸ αὐ ἐ(Π41Π|ὰ {πη ἘΤετογπίαπι (γ]. 
ἀϑπλτοηεητί, ρείι5 ἰαςτηι τληξτς ΟΡῈ5 {{Ὸ| 

σαἘΟΚΑΡΉ 
ἤρξαντο δὲ τό πτολέμον σούγαμεθρδι πλησίομ 

οἰκοῦν δῖ" τό ῥἰιύσ, μέλωνα ἔχοντι ἡ γεμά 
να. ἰᾳκξθῳν ἡσῖα διᾶχον ἄλλοτ᾽ ἄλλοι, δαυᾳ, 
ςδύον ταῖν’ κοὰ κωπικλνόμθνοι» ππτέλιν σ᾽ ἀφὰ 
φιίμϑνοι, πῶ διοδν τοῖν, ( πὰ ὅμεραν πρὶ; τὰς 
σίΞεις᾿ πεὸς οὔςἡ μὴν ἀπισια, μὲγᾳ ὕφελοςς 

οἱ δὲ πειςδυβο τόν τὰ μὲγιτ κατίθλαψαν, 
καϑτίστόρ οἱ χεροῦστοι, κοὰ οἱ γρύτων σή 
κροι, σταῤ οἷς τὰ “ηρίᾳ τάγματα ῥωμαίων μὲ 
τὰ πὸ ςρατηγοῦ οὐαρου κονϊντιδλίου σπριρας 
ασονσϊκβ τι, ἀπτώλρ οὐ οὐξάῆραες. ἔπισαν 
δὲ δίκας ἅπαντι, κοὶ σταρίογον Ὅρε" νεωτξς 
οῳ γόδμονικῷ λαμπρότατον ϑοίαμξομ, ν᾽ ὦ 
εθρκαμβδύθα δὴν ἀϑυφανεστέπων οὐσ)ρῶν σώ» 
ματα κρὰ γαυαχεκῶμ, σεμιγοιῦτ" πα σε 
γύσου ἱϊὸς, χιρούσκωμ ἡγυμὼν  κοὰ ἀσελφὰ 
αὐτό, γειυὴ σ᾽ αῤμϑυίου πτδι πολεμαρχήσαν 
“Θ᾽ οὐ τοῖς χερούσκοις γ᾽ τῇ πες οὐαροβ 
κουϊνσίλιου σπεραασονοϊήσει, κοὰ ναὖ ἐστι σὺ 
νέχοντίθ’ ὃν πολεμομόνομαᾳ,, ϑουσνἑλσίας 
κοὰ ἱιὸς τρίετῆς ϑουμελικός. τι δὲ σεσίϑτι 

κος αἰγιμήρου ἱξὸς δὴν χερούσκων ἡγεμόνος 
κοὰ γαυὴ »οὗτου ῥαμὶς,, οὐ ἐρομύρου ϑυγά» 
τυριἡγεμόν βαῶρ,κοὰ σίδυσδέριΕ βαετά 
φυτ Θ΄ τό μίλων- ἀσελφοῦ, ἱὸς σύγαμε 

βρΘ-. αἰγέξης δὲ ὃ τοςνϑόβρὸς "τό αριδυίοωι 
κοὰ ὑψαρχῆς διὲς πρὸς τίω γνώμίω αὐτὸς 
κοὰ λαξὼν καιρὸν ἀν Ῥμόλησε, πρὸ ζεῖ ϑρ- 
ἀμέῳ παρίω, δὲ φρλτάτων οὐ τιμᾷ ἀγόμε» 
νΘ' ἐπόμποῦυσε σὲ κοὰ λίξυς δὴν χρίων ἱτκ. 
ρεὺς, κοὰ ἀλλα δὲ σώματα ἐσπομπαυήᾳ Ἐπ᾿ 
τὴν πεπτορθημθύων ἐθνῶν» καθέιλκων κοὰ ἐμ 
ψαύων, βουκτόνων, νουσίπων, χηρούσκωμῳ 
χίδων, χα Πουαρίων. λουσϊῶν, σουβαἤϊσ 
ὧν. διέχει δὲ τό ἀλβιθ- ὁ ῥίω Θ' πόδὶ τοῖν 
οιιλίους «τεδίους., εἰ σις δυβυπορούσας ἔχ! 
σὰς δονύς. νωυὶ σὲ σΐᾳ σκολιᾶς κοὰ Ἑλώ- 
δθυς» κοὶ θβουμῶν,, ἰζυκλωστορῶν αὐάγκκε 
δ δὲ Ἑρκαύ’ δ)ουμὸς πυυκνότοβος σε ὄξδ, 
κοὰ μεγαλόσον 450 οὐ χωρίοις δβυμνοῖρῃ 
-ἀύκλου πόδιλαμξαύων μέγων. οὐ αἴσῳ δὲ ἵν 
δέρυταῖι χώρα καλῶς οἰκειδδαι -διμυαμθύη, 
“όβὲ ἧς ἐρήκορδν, Ἐσ: δὲ πλησίον αὐφὶ ἅτε 
τό ἴσρου πηγή, κοὰ ἡ πὸ ῥίωου, ποῖ ἡ μετά, 

ξὺ ἀμφοῖν λίμνϑ, κοὰ τὰ Ἐλη πὰ ἐκ τὸ ῥίωώου 
σἠαχεόμνα.κ5ι σὶ' ἡ λίμνη, τέ μὲν στόβέμε; 
πῆρου σοι δίωμ πλειόνων ἢ τ΄, δίαρμα δὲ ἐγγὺς 
σ΄. ἔχει δὲ κρὰ νᾶσομ ἢ ἐχρήσιχρ ὁρματημρίῳ σὲ 
βάλ εΘ- ναυμαχῶυ πεῶς οὐισυυλικοὺ ς. νοτὶν 
ωὡτόβδα σ᾽ ὅτ; δὴν πδιῖςρον πεγῶμ κοὰ αὕτη» 
κοὶ ὃ Ἑρκωῦ()" ο)ουμὸς, ὥς τ᾽ αὐάγκα πὸρ 

ἐκ φὶ ἐελτικῆς εἰς δου ξοκμώφομ δου μὸν ἰόν’ 
σά, πρῶτομ μδὺ οἱ πόράσαε τίὼ λίμωνίω, 

ἔπετο 
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οὕ πατὰ ἂν ἔσρομ, ἐτ᾽ Ἡσῖα σ; σὐπετιςόρβων 
χωρίων, ἀϑὶ τὸν σδουμὸν πὰς πῶξάσεις ποιά 

αι σί! ὑροπ δίων. ἡμόρήσιου ἡ ἀν φιλίμνης 

᾿φεριλθὼμ ῥσϊὸν πιξ νι’. εἰσὲ τὰς τό ἴσρον 
᾿ πηγος. πρσάσηον τοῦ δὲ δὶ λίμνες ἐτο ὀλίν 

γοῦν μὲν οἱ ῥαιτοί. πὸ δὲ πλέον ἐλουήἤιοι κοὰ 
οὐϊνοδυλικοί-κοὰ ἡ βοΐων ὁδημία, μέλοι ταν 

᾿ψονίων τσαντόῦ", Ὁ πλέομ σῖ' ἐλούκἤιοι κοὰ 
οὐϊνδυυλικοὶ οἰκοῦσιψ ὀροπεσῆᾳ. δαιτοὶ σὲ, 
κοὰ νωρικοὲ μὲχοι ἣν ἀλπείων σδῥβολῶμ 
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᾿αὐίσιουσι, κρὶ πρὸς τὼ ἱπαλίαν πόδινδύου- 
σιν. οἱ μδν ἰνσούξοοις συυζπηοντόυ, οἱ ἢ ἐρά 
γοιςοκοὰ τοῖς στϑρὶ τὼ ἀκυλπΐαν χωρίοις. ἐσ 

σὲ κοὰ ἄλλῃ ὕλη γαύβρηνα μεγάλα οἴπειτα 

σὲ ἣν νεύων. ἔπειτά σύ ὃ ἑρκαύτΘ’ δρυ; 

μός ἔχεται σὲ κακέν ’ ὑπὸ αὐτῶν, πόδι σὲ 
πίμθρων τὰ μδὸ οὐκ δ λέγωται,. τὰ σἵ ἔχει 

«πιθανότατας οὐ μετρίας. οὔτε γοῖρ τίὼ τοι" 

αὐτί αὐτηαν τό πλαύετάς γγμεῶτα κοὰ λμε 

τρικοὺς ἀρ δεξαιτ᾽ ἂν τις, ὅτι χεῤῥόνησομ οἱ, 
τοαῦτόυ' μεγάλῃ πλημμυρίδε ὀξελθᾶν Ἐκ 
σῶν τόπου. κοὰ γοῦ ναῦ ἔχουσι τίων χώραν 
[ὦ ἄχου πρότολον, κοὰ ἐπέμψαν Ὅο᾽ σεβα: 
τῷ σϊῶρου ὧν ἱδρώτατονμ σπταρ αὐτοῖς λέθη 
τα, αὐούμθνοι Φιλίαν» κοὰ ἀμνησίων ἣν ὅ- 
περγωβύων. τυχόντοῦ' δὲ, ὧν ἡξίοαυ ἀπ» 
φαν, γυλοῖου σὲ Τρ} φυσικῶ, κοὰ αλωνίῳ σηζ, 
θει,σὶς ἑκάςες ἡμόλας συμξαένοντι, πρὸς ὃρ5 

γιδούτας ἀπελθξν ἐκ τὸ τόπου ἔοικε δὲ 
πλάσματι» ἡ» συμξίωδαξττοτε πλημμυρίσϊα 
“«ἀϑφδαλλουσαν. ἁδντάσεις μλν γαῖ κρὰ ὦ» 
νέσεις σίέχυται, τεταγμδύᾳς δὲ κοὰ πόδιο» 
φιζούσος ὃ ὠκεανὸς οὐ τοῖς τοιούτοις στίϑεν 
σιν. οὐκ δῦ σὶ᾽ οὐσῖ᾽ ὃ φήσας ὅπλα αξρεόναι 
“πρὸς τὰς πλημμυρίσϊας οδὺ κίμθρους, οὐ σὺ 
ὅτι: ἀφοβίκν οἱ κελτοὶ ἀσπκοιῦτοῦ"» κατά; 
κλύζεϑιι τὰς οἰκίας “σομβύουσιψ, εἶτ᾽ ἀ» 
ψοικοσυμοῦσι. κοὰ ὅτι πλείων αὐτοῖς συμ’ 
βαίνει φθορΘ- δ᾽ ὕσϊατθ-,ἢ πολέμου, ὅπόρ 
Ἐφορί: φησίμ. ἡ γον τάξις ἡ τῶν πλημ- 
μυρίσίωψ., κοὶὰ τὸ τἰὼ ὡικλυζομλύίω χώρων» 
ἄναι γνώριμον, οὐκἔμελλε ταύτας πὰς ἀ, 
ποπίας σταρίξειν. οἱὶς γοὺ ἑκώφτας ἡμόβας 
τούτου συμβαίνοντίθ:.. ὁ μὴ σῖ᾽ ἅπαξ αἱ» 

δδαύεῶαε φυσικίω οὐσαν τί παλίῤῥοιαν 
πὶ ἀβλαβῆ κοὰ οὐ μόνοις τούτοις συμβα» 
νουσων ἀλλα Ὁις πτερωκεανίτιχις πᾶσι, ττῶς 
οὐκ ἀπίθωνογ.οὐὺ ἀλέταρχ Θ΄ σὕ φησὶ γῷ 
“ποὺς ἱππεας ἰδῦντας τί ἐφοσὺ πὸ παιλᾷ. 

γους ἀφ, πάσαδννα, κοὰ φδύγονπτς ἐγγὺς γο 
νεῶαι τό πόδικαταλκφβίιαι, οὔτε σὲ “ἰού 
σῷ τάχει; τὼ ἐπίξασὶν δρωμδύζω ἱσοροῦ μῆν, 
ἀλλα λελοθότως τεωσιοῦσαν τίὼ ϑτύλα ἤαν, 
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ἀείπας {τπι, ροίξεα ίάπτρόν [οἰ] οτα Ἰδοά, 
πιοηίαπαδί Ρἰδηίτίοβ δα ΕἸ  ςγηΐδηι (τητος, 
ςεἴι5,(ὐπτετ ΤΊΒοτίαϑ ἃ ἴδοι ππίι5 ἀίεί ρτο 
στεα5 ἐτεν, {{τ| ἕο πτες αἱρεχίς, ἃ ὦ ἐπηὶ ας 
ἘΠπατί ραυ!α!απιδάπιπτ, τ᾿] {115 ΕἸε πετή ὃζ 
Μιίπάεϊίςί, ὃ ἀείξετα Βοίοτυπιτεσίο, πἴςρ δά 
Ῥαπποπίοϑβ, ἴαφ (5 αὔτ ΕἸ εἰπεῖ δ Υ μα εἱς 
πῃ πιο πεθ 15 ζατηρο5 πα έϊβε, ἔκ Πεετί ποτὸ δέ 
ΪΝοτίς υἱῷ δα ΑΙρί ππηηλα τεηεης, δ ται 
τποτίαϑ ἐπ εἰ πᾶς ίης [πἰυρτίδ5.{πῶς (ὐὐδηίβ 
Ριορίπααυί, δύ ἃ υϊ!εία τγαξεαί, ΑΤα δας δζ 
{η διε (8115 (γ᾽ (σα τγετα ποπγίπε, ίη σξϑ ἃ 
ςεῖ ΜΙ πογὸ Ηεγογπία εἰΐ,ος δ 40 {{|5 τε 
πεῖ.) ς Οἰπιρτίβ ἰλπ ἐ ποηηα}1ἃ πιαὶὲ ἀτῆς» 
ταητατγ, σιοεπι ποιὸ πηεάίοογίτεν ογε ἐδ ]{4, 
Ηλυά επίπι μαίι5 σοπεγίβ σαιίαπι αὐπιίίετίς, 
ατίπάε εὐγα πα [τ  πητ,αα ἸΔγος(πίαζ, ς, 
πε, χυία ρεπίη ἃ Πα ταητε5, πσεπεί ηἰια 
ἀλη ἐπα ατίοπε ςορυϊῇ,πατα τα οτα ἀείστιε 
τίητ, συληοςοηίαεταιη ρυίουίθιι5 πη ὲ5 ετί8- 
παπὶτεσίοπειῃ ἐπ Ππαδίταητ, Δπσιΐΐο σπο 
(κίε Ἰερείεπι ρ᾽ ατίπτα ΠΡί ἰαπέϊίτατε το" 
(ςςταῖαπι ἄοπο πηίεγαητς, εἰι15 Δ πγ οἰ τία πὶ ρὸ- 
{υϊδητεβ, εἰ πἰτιτία5, Παδε ρτίαβ αοόταητ ]Ά 
πίοης ἀεἸ γόης ΟΟπηροτεβῷ ποτουῖ {τος 
πιεαίττ λέ ρτγοίεοϊο τίς! εἴν αἰ οπιίν 
πες δἀ ευδηςῃ 5,05 ρεγρεταὸ πατεῖ εἰείί, 
Ροι ἀ(ε5 Ππσυΐος Ρί8 ἀςοίφεπιςς, ἑηἀίσ παι ἐ 
Ραττίο (οἷο ἀϊσγεάφετειτυτ αὶ 68 αὐτοπὶ Βέϊα εἴ 
(ς αἰδεταν, αυὸ ἡ πσξ8 δά εὖ αἰξυς5 ΟΡ τεηοτίς 
αἰίχυδάο,αι τε! σαοβ ἐχοεετίε.. ἱπογευηεητα 
αυΐαξτεςίρίς Οςξαηι5,»4ς ἀεοτεπιοητα, Γαῖα, 
τῦπι δα σίας μυίΐαίςεπιο ἠ{, οὐάίηε ἐπ{ τυῖα δὲ 
σας ἀεῇηίτα. 1 ἰπίτηςε ετίαπι πετὲ αἰχίῆς αἱάς 
ταῦ, σαΐ αἵτ (τη στο 5 δα ππετία ἱη Πἀατίοη 5 αὐ 
πιαί πη ρΠς.Ετ χαΐί ἀἰχίτ, (4105 ἱπεγορίο5 
εἴς, ς περ! τες, πηεγσί ἀοιίςΠ 4 τοϊεγᾶτοϑ, 
ἀεδίης εα ςἀϊῆςσαητεϑ ἱπίζατπτατε (δυο όρ πτὰ 
ἰου {Π| εχ αηυΐβ συᾶπι εχ ἀὐπιίβ πα ἐἰτα5 ἃςςί" 
ἀρ Πούα5 ρεγῃίθει [ρ(8 εηίπὶ αἰξιατίοσ 
τῇ (οτίε5, δ. απ] σαῖα τεσίοη!βίπισνετί!ο,, ταὶ ο8 
εχδίρεῖε δϑίυταίταίεβ η6 ἀεδείε, (τι ἐπίπι 
ἀΐε αυο!ήσεῖ πος ἐρίσπι οΐς5 ἐπεπίας, πε (ςπλεΐ 
αυίάξίεητίτο, ἰ γεἢπεητίς πλτππ8 ἃ Πδειγα εἴ 
ίς, 8 ζ ηυἱάξίηποχίπ,πες Οἰπυθτίϑ (ΟΠ 5, (εα οἵ 
δίς Οςεδηίοςοἰ ἐς, το Δ πιο ο ἱποτεαίδι!ς 
πὸ εἴ “ΙΝεςαετὸ δεπε ΟἸ τα οβι5, αὶ ἐαυ8 
{ηΠ64εητ65 δἵτ, πὶ πιαγίβ σεγπδητ πιρετ, ς» 
ααοτπι οαγΠΡαβτείσσετγε,ητεν απε ασίεη- 
ἄυπι ρτορὲ εἴς, αὐ ἀσρτεπεηάδητζατ ἀαπ|8.: 
Ἀεςείααι ἰρίππι χυΐί ἀςςοΙ 5 ορήασίτυν, πς5 
αυδαιαπιταηΐα ςε[εγίτατο ἤετί ΠΟ πηι5, υπὶ 
ἰρηΐίπι δ ἰατεητεῖ ἐρίσπι πιατε ριορίπασει. 

4 Νεφ 



254. ΦΥΒΚΑΒΡ ΟΝ, 5 

ἵΝεῷ χυοά ἰῃ ἀ{ε5 οἰΠείταυν, δί αἱςίπί5 οπιηΐ, 
δυ πἰοπας, αητεαυασπιίρεζξεταν, τηταπι τε 

τοτιίβ ἀεδεγίπουίεζε,υῦ ἵσσα ρει πάφνας εχ π 

(ρεγαῖο ἐγειπηραῖ, ἀρεεπάδίε, Εας [ὰηῖ 
΄πα ἄς τεσυπιίοτρτουίθ5 ἃ Ρο[ ἀοπίο, πτε 
αυίάεπι ας πιοτίτὸ τεργοπεράαπταγ Ν ες πιὰ, 
[ερεοίςξει ςοπίεξέυτγαιη ἰαςοίς, απο ἃ [᾿ίτο οἱ. 
παπάο ἱποετίίς οὐγα δ 4{{ςα4{Ὁ.(Οἱπιρτί δά ρα- 
[υάζυίᾳ ΜΜαοείη πα Πε ἀρίζανίης, Δ εἰ ἐν 
πίτα Οἰπιτπεείι5 πο σαῖα5 εἰς Βοίρποσγιβ πα 
ἢ Οἰπιρτίςσας, ε (γροοτᾶ ἰίπσυα (ἰπηπλετίο 5 
Οἰπιρτος ποηπίπξε, Βοίοσβ πετὸ ρχίας Ε]ετογς 
αίᾷ Ὠα ταῖς γ1 ΔΠοτίς, ει ίπηθτος ἀσπιίης 
ἔλῶϊο, Βυποίπυκίεϊοςᾶ: ἃ Βοΐκῷῳ εἰεξῖοξ, 
Τῆτυπι ἃ ϑοοσγάϊίςοβ σεηίοπι Ο41Π|{ πᾶ ρεῖεη- 
ἐε5 ἀεἰ(ςξά τς πιοχ Τ εὐτί45, δί ΤΓΑυτίίςο5, 
δίΠοβ παιίοηίβ ("Αἰ τος, Γ)είπάςε ἐπ ἘΠεἰαετίν 
ο5 ἀΐεις, ριπἀαητεί5 φαίάξαιιτο υἱγοϑ. 
ςατετηιίπ ρᾶςε ἀεσεπίε5. (υπι αὔτ ίρί! ΕἸεΪ 
πετῆ υἱἀΠεπτ εχ] αἰσοςίπίο σα ἤταβ ορες, ἔα 
ἐς Ιοησὲ πιαίοτἐβ, σσπιπιοτοβ [α{Πς, ΕΧ εἰβ 

ε πεγὸ ρίορς Τίσυιίποβ ἃς Τ πσίποβ, ἐτ αἱ 
απ οἰ ἔῃ. αἹΠτίαπι ρτοίςϑιί ἐπεείπε. ΝΜ ηΐ . 
πειίοβ πειὸ ἀεἴεπετε ἐ οπιαπί. δ Οἰμηρτος, 
δχ αἰίος τδητί πιοῖιις Τοοίοβ. ραττίπι ἐπ ΑΠρίς 
ατῇ τα πέτα ἐπ [τα] ίαπι, ραττίιπ ἐχίτα Αραδ. 
Ἡυἱυίπιοαί αὐΐοπι Οἰπιργογσπι πηοτγεπὶ {ι- 
{Π-. (τείρτοτεβ σοιππ]επιούαηΐ, υ ΣΟΙ ΠῚ τ1 
χογίθιιβ. ἐπ πϑ]Π!ταπάί [οοείατε σοπίππεϊίϑ, 
ςοπίεσαεηζεβ ποηπιΠ15 αἰ υἱπατίοπίβ ρεγίτος 
(Δεετάοιες δάματερᾶς, σαίθιι5 σα ΠῈ15 Παρ Ή{π|5 
οὐαί, αἰ α τις [ξ5» Πἰητεὰ ὃ ςαταίο {αρίεν τηΐσ 
«πὶ ἢ} 5 Δηποχα,αεηίςβ ἑηοίπεὶς ΖοΟηί5:0 6 
ἀε5 πτάο, (δρείαί5 ρεῖ ςαίεγα {τίς 5 οσσανγε 
δαπεςπίθα, αυοϑβ εγπεηίεβ μαιπιί, δά ἀγὸς. 
τπιπὶρ εὐ εραπῖ ογαϊοτεηι, υπἰσίητί σαρᾶςεπΊ 
δύ μογδύιτπ ΕΑ εΡ δῆτ δύ ρα!ρίταπ) πο ἃ- 
οἰ!ίτετ αἰσεηίο, ΓΟ !επτεδ ίη {ἀ]]{π|ε σαρτία, 
{ἀρετ!εδείείασιαραητ, Τ πὶ ργοῖιηο πῃ οὰ 
τοτειι Δησαίπε, πές, {{ΠΠ]|λτεῖ, τατίς πὶ 
εἀεδαηι, ΑἸίς πετὸ (οἰΠῸ πεηίγε,ἱπτεϊίπα ίρε 
εὐϊααητα, ἰ5 τ! οτίαμπι αςοϊαπιίαπίες. ἴῃ 
ἐρῇ5 πετὸ ςεττατηίηίριι5, ἐχίεηξαβ δ σαῖγοσ 
ταπὶ πεἰαππλίηα Ρε1{ε5.18τ|5 ρα Δ απτίςε 5, 
πτίησδεί «ὦ Πουτοτε τασον εςετεῖ. Εὰ υετὸ 
(Πειπιαπογ τεσίο, σας αὐ ἀαυοης πεύσίτιας 
αἀϊχί, λα οςεαπᾶ ρειτίηςε, (οσηίε αητ αὔτ αυί 
ΔὉ εχίτα Βὲ πεπί,υἱ δά ΑΙΡίπίπίτίᾶ ςαρίᾶε, ἐ 
συ. ςεἰεδ ετἰπι απ ϑυρσᾶρτ, Οἰπηρυίζ, Π|ἃ 
πετὸ ρίασα ΄υα ττ4Π5 ΑἸΡίη οςεαπᾶίρεξίαῦ, 
ΠΟ 5 ρτουία εἰξ ἱποοσηίτα. Πα Π επίπι ρτίο 
γπ|,4 6 οτίεητεσι σας ά (αίρή πτατί5 Οἵ“ 
υπιγῃᾶς ρεΐερίς ηλυσαιίοηεπὶ ἀοςερίπγι 8. 

ΠΕ Ο ΦΒΑΡΗ͂. 

οὔτε ἡ καθ᾿ ἡμέραν γιγνόμδνον κοὶι πὥσιμν 
ναυλου Ἡσῖν ὃν τοῖς σελισιάζειν μέλλοσι, τορὶμ 
ἢ ϑεάσας), Ο(οῦτον ἐμελλε ἀδεξεϑοα φόβο, 
ὥςτε φϑύγειμ» ὡς οὖν εἰ δ. ἀδυκήου σαυξξας 
νει τοῦ το δὲ δικαίως ἀϑυτιμᾷ τοῖς συγγρὰν 
φύσι πτοσεισϊώνι(Θ-,κὼ οὐ κακῶς ἐκῴζει» ὅτε 
λησρικοὶ ὕντοῖ’ "ὦ “πλοίνκτόῦ οἱ κίμέροι,νὸ μὲ 
χε ἣν στϑρὶ τί μαιῶτιψ στομήσαιν ςρατεί- 
ἀν, ἀπ᾽ ἐκείνων ὃ τὸ ὃ κιμμόβιΘ- ἀληθὲς βό 
ἀσορίθ’, οἷον κιμρικῦς, κιμμόῥίους εδὸ κίμν 
ἔρος ὀνομασοίν δὴν δὴν ἑλλίώων. φασὶ ὃ νὸ Βοΐ 
ους Ὁ Ἑρκαύτον δῇρυμὸυ οἰκεν πρότόβον.. τὧφ 
σὲ κίμξρες δρμήσον τος δὲ ον πόστον ὥξον,. 
ἀχκρουῶούτας ἕσο δὴν βοΐων ἀδὰ δου ἴσρου, 
τὸ εὧὖν κορδίσκους γαλώτας κὠταξί κε, τ᾽ 
ἀϑὶ τόυρισὰς τὸ τοκοοίσκους, ἶ Τούτους γα» 
λάτας. ἐπ᾿ ἀϑὶ ελουκἤϊος. σπολυλρύζους μὴ 
ἀναῆρας,εἰρἰωαΐος σίξι ὑρώντας ὃ φνικῆνλᾷ 
φηρίωμ πλοῦτον, “σὐόρθαλλοντος τό στρα ἔχω 
σοῖς, ὅσ ἐλουκῆιϊος ἐπαρθίαε, κάλιετ σϊ αὦ 
᾽» τιγνρίμμούς σε, κοὰ τωυγθνοῦς, ὥςτε κοῖς 
συμεξορμῆσαε, πααύτδι’ μα ποι πωτελύθη» 
σαν ασο δὴν ῥωμαΐωυ͵ αὐτοί τε οἱ κίμθροι,Θ 
οἱ σιυαράμῆνοι τεύ τοις, οἱ μδν τασόρ ἀλλ οὐ 
αδιν χὰς ἄλπεις εἰς τίω ἱταλίαν,σὶ σ᾽ ἔξω ̓ » 

ἄλπεωμ {Θ᾽ σιὲ τι δὴν κίμδρων δικγοιιῦ ποιὰ 
ποιοῦτου, ὅτι πικῖς γαυαεξὶν αὐδὴν συσρατόν 
οὐσαις, σπταρακολούθοαυ πεομαάντεις ἱόδειας 
“πολιότριχόυ", λδυκείμονδι», ζαρστασινας ἐσ 
φασῆ!σίας ἑαλστεστορττκμθύαι, ζῶσμα χαλ’ 
τοαῦ ἔχουσαε, γυμνόστοσες.. οἷς σὺ οχμας 
λώτοις σὰ τόϊ «ρα» τοϊδῦυ συωϊωώτων ξιφή 
ρειο'κατασρέψασαι οἵ αὐοξὸ γον ἀϑὶ ἔρα» 
πῆρα χαλκοιῦ ὅσον ἀμφορέων εἴγωσι, ἔχον 
σὲ αὐαξαθραν, ἰυὺ αὐαθάσιε ᾿σπαόδῥπετὸς τὶ 
λίἔμτθ’ ἐλαιμοτόμει Ἑκασομ μετεωριόϑ να 
σά. ἐκ δὲ τό πεχεομθύου αἵματί’ εἰς τὸ 
ἔρατῆρᾳ,, μαντείων πινεὶ ἐποισαῦπο, ἄλσ 
λαι δὲ διαχίσπεσσε, ἑασλάγχνδυομ αὐαφθεγο 

ἵἡμᾶναε νἱκίω ποῖς οἰκείοις, οὐ σὲ τοῖς ἀγῶ» 
σιν ἔτυπτον. τὰς βύρσας τὰς πόδιτεταμε- 
νας “Οἷς γίῤῥοις τῶν ἁρμαμαξῶν, ὥς τ᾽ ἄπο. 

σελει ὦτα ψόφου δ᾽αίσίον . τῶν σὲ γόῤμα- 
νῶν, ὥς εἰστομ, οἱ μδν ππῶσαῤκτιοι σταρήκουσε 
ὍὯσ᾽ ὠκεανῷ, γνωρίζοντοι οἵ᾽ ἀτὸ τῶν ἐκξο» 
λῶυ τό! ῥίων λαξόν του" τίὼ αὐχίω, μέχρι “τό 

ἄλξι(Θ’ τούσωμ σ᾽ ἐισὶ γνωοιμώπατοι, σού. 
γαμβροί σι κοὰ κίμβροι, πὰ δὲ πσόδαν παῖ 
ἄλβιθ- πὰ πῶς Ὅρ᾽ ὠκεανῷ, τοανπιίστα- 
σιν ἄγνωσιν ἡμῖν ὄξδιν, οὔτε γορ πῶν πῶ“ 
“όδων οὐοίφνας ἴσμϑι σὸν σπιράπλοιυ πόϊ-" 
σον ποεπτοιαμδους “τὸς τὰ τωθινα μόρη,, τὸ 
μέχει τὸν εύματ- τῆς καασίας ϑαλάς, 

οὔ 



ΤΙ ΒΡ ΕΠ ΚΕ 

᾿ ὧδ οἶδωμὰᾶζοι σπῶλθου πτὼ εἰς τὰ πόραυτε 

᾿ ρω πόλλ έιΘ-. ὡς σ᾽ αὕτως οὐδὲ το εζοί στα, 

Ι ρωσϊδύκοσιυ οὐσίφνες, ἀλλ στι μὰν 17] μῆκος 

ἐοῦσιν ἀδὶ πἰιὺ ἕω, τὰ κατὰ Ἐν βορυῶρφνω 

 ποὰ τὰ πρὸς βοῤῥαῦ μόῤν πὸ σόντου χωρία 

ἅπαντα, σϊήλου ἐκ δὴ" ἀλιμάτων κοὰ τῶν 
“παραλλήλων οχοαμάτων . χὶ σί ἐς πόαν 

δ γοῥκανίας, κοὰ τ δὴν ἄλλων δ βα,,ε Ϊ“-ι 
βαςαρνας χρὴ λίγειρ. ὡς οἱ πλέϊους ὑσπσονο, 
οὔσιρ, ἐτ᾿ ἄλλους μεταξὺ, πἰάζυγας, ἢ ῥαξν 
ἄλους, ἡ σινας ἄλλους ἣν ἁμαξοίκωμ, οὐ ῥᾷ» 
ὅτου εἰπέ. οὐ εἰ μέχρι τό ὠκεῶν οὔ σπτερήπον 
σι παράπαν “Ὁ μῆκθ᾽, ἔσῃ τί ἀοέκητομ ναὸ 
ψύχους, ἡ ἄλλης αὑτίας ν᾿ πος γύ9:’ αὐθρώ. 

πων ἄλλο σ]ασϊεχετοα μετὰξὺ φὶ ϑαλάτ. 
σὴς κοὰ τῶν ἑώωυ γόῤμανῶυ ἱδ)ουμθύου. τό! 

πο σὲ Ὁ αὐ ἀγνώιμα κοὶς πόδι τῶν ἄλλων 
σῶν ἐφεξῆς πεοσαρκτίων ἐλεγὴν. οὔτε γα 
«ὧὺ βαςαρνας,οὐτε «ἦυ σαυρομάώτας, κοὰ ὦ“ 

σλῶς εὖ σαὲο τό πον του οἰκοαῦπας ἔσμᾶν, 
οὐθ᾽ ὁππίσου ἀπέχουσι φὶ ἀτλαντικῆς ϑιιν 
λαόβις, οὐτ᾽ ἃ σιωφπηγυσὶν γ᾽ αὐτῇ. πὸ σὲ 
νύτιου μόρ!Θ- Φὶ γφῥμανίας, τὸ πόδαν τόϊ 
ἔλθιθ, Ὁ μἂν συυεχὲς ἐκμίω ᾿ασὸ ἣν» 

ἡβωρκατίχετοι. ἐτ᾽ δυβὸς ἡ ἣν γεῆσυ- 
νάσήει γῆ, καταρχας μλν Ξφνη, σταρατεταν 
μϑύν Ὅοἱ ἴσρῳ κατὰ νότισν μόν " κατὰ σὲ 
σοαυανπίον., τὴ σταροοίᾳ τό ἑρκασίου 6)ου- 
μοῦ μόβΘ’ τ κοὰ αὐτὴ πῶρμ ὑρῶν κατέχου; 
στ, τι πλαπταύτοι πρὸς τᾶς αῤκτους μὲν 
χιτυῤῥεγωτῶμ. εὖὺ σ᾽ ἀκριβῶς ὅρους οὐκ 
ἔχομθω φράζεμ.. οἵ σὲ τὼ ἄγνοιων δ τό. 
πωρούτων, οἱ πὰ ῥιττάξα ὅρη» κοὰ εὖ συόΡ 
ἔγρειος μυβοποιομῦ τόν λόγου Ἀξίων τοι πρὶϊ 

πσυθδεας μαοσαλιώτης κα τε ψούσατο, ποι- 
αὔπα Τὶ στὰ φωκεανί παισί θ’γτεοήματι χώ», 

εθΘ’ τῇ πιϑρὲ τὰ οὐρανία κοὰ μαθυματι» 

καὶ, ἱσορία, τκέᾶνοι μὴν οαὖ κὠδϑωσαν " οὐσὲ 

γον εἰ τινὰ σσοφοκλῆς πραγωσῖει “πόλι φὶ ὦ, 
οἰ ας λέγων γ ὡς οὐαρσπαγ εἰσύς τσ βορίον 

κομιῶδειν" 
ὑπόν' τὰ πόντον τοκύτα ἐπ᾿ ἔχατα χϑο» 

νός, 
νυκτός τε πηγὰς οὐραν οὔ τε οὐ σηυχὰς, 
φοίξου τι σπαλαιὸμ καττοψ. ---- 

οΟὐσῖρν οὖν ἐκ πρὸς τὰ ναῦ, ἀλλ᾽ τάττον ὥς 
“τὸν ποὰι οὐ Ὅρ᾽ φαίσγοῳ ὃ σωκράτας. ἃ σὲ ἐκ 
φὶ πικλαιᾷς ἱσορίας "ὦ Φὶ ναῦ “ἰδάληφαμν, 
ποῦτσις λέγώμᾶν. οἱ ποίνων Ἑλλίωσι. «δὺ γὶ- 

σας, ϑράκας στλόμέξανομ. ᾿πκοαὺ σῇ ἐφ᾿ ἕν 
κά τόδα τὸ ἴσρου κοὶ, οὗτοι, κοὰ οἱ μυζοὶ, ϑρά 
“κεφόντες τὸ αὐτοὶ, τὸ ὃς ναῦ μνὺς καλᾶσιψ, 
ἐφ᾽ ὧν ὡρμάθησαν νὴ οἱ γαῦ μεταξὺ λυσϊῶμ; 
« 

5. ἘΡΟΥ ΊΕΝΕ υ »θς 

ἵνεαας ᾿ξ οπηαηί ΔἸΡίη ἱρίαπι γαπίζορ ογῦτ, 
πες || {{πλ|Π τοῦ τεῦ ρεάείετε {πΐζεροτε. 
(υοάαυτεηιροεύ Ἰοποίτιἀίηεπι δα οὐ τειν 
ἀξείθιι5, Βουγῃ εηίς5, δύ Βοσεβς ραττεβ, ΡΟ 
τίτεσίο τοῖὰ οἴζογταν, πηαπίοίτιπι εἰς χυίάεια 
ἱρ{15 ἐχ οἰ ἐπηατθιι5, 8 ραγα]] εἰ οσιιπη ἑπεοτγιιαὶ» 
115. Ψετῦπι ἐπίπυπεγο χυία υ|τγὰ (Πεγπιδπίαπι 
εχίίτας, δζ φυίά ἀε «5 ἐχ ογάίπε ροίτίβ, ἤπιε 
Βαίζατπαβ ἀρρε ΐατε ορουίεατ, ας ρ᾽ τε 5 ἀτθίσ 
τγαηξ, [ὰς 4] (05 ἐπτεγπηείος, ει Ἰα γραδ, ει 
ἘΚΠαχαυῇος, ει πο β εἴτ, ] οσεχ ἤβ αυΐ ργο» 
τοῖο ςαττία υτὔτα ΠΟ [οί] ρτυϊετίπι Ν ες 
ἀτγιπι τοῖὰ Ιοποίτπἀίης. 36] Οσεαπιυπη τη 6 
ΡεχτίποαητιΕ} {{ ΑΙ ΟΡ τσ οτίδ τί σΟΥε ΠῚ 
ςαπίπιτις αἰίαπη ἐπ Πα ἰσίταταπη τ, σε] {{ αἰττὰ 
ετίατι πλουτα! 1ΠΊ ΤΟ Ή115 {ΠΙΕΙ ΠΊΑτΕ, ΟΥίεπτα. 

[ἐδ (Δεγπηᾶπος {{τπππ|(πςοοάας. ΗἸος (πη ἐΐρ- 
απ ἱποοσηίταηι, δί (ἐς σεετετίς δα δαί οη ει 
οτάίπε ἱαοςητίθα5 ἠἰχίς ἵΝ ες εηίηι Βαίζαγ πα, 
πες ϑαυτοπιαῖαβ, εἴ σο ποτα! τοῦ α]1ος αρτα ΡΟ 
τὰπ| Πα τα Πτεβν ΠΟ αἱπλα5. πες συδητῇ αὖ Δτα 
Ιχπτίςο τεπιοτί Ππτρείασο, πες {46 Π σά ρτο 
Ρίπαιί πε, Δυτα!β πεγὸ ρατε (Πευπηδηΐας 
ττὰπ5 ΔΙΡίη Πυϊήιπ), στα σαί οτη σοπτίσια 
εἴν, ἃ ϑαςαίς Δα πιις τεπείατ, Τ)είηε (Πετατῖ 
πλοχ τετγὰ ζορυ τσ, ρυίποίρίὸ συϊεπιδησα 
[1,44 [ἤτὰπὶροιτγοξϊα, 0 ρτοα  ρείίας δι 
{ταίεπι, (ὐοπιγὰ πειὸ ἐτεσίοπε αὐ πιοηίᾶ- 
πη Ε]ἸεΥοΥ Πίοε (γ]πυτος τὰ ἀί σον. Ραγ8 πιοτίιπι 
ἴῃ εα ςοπτίποιαυν, Ροίπιοά πὶ ἐχιεη ταν [λτὲ 
τ8 Δ Δασ]οπεπιυίς δα Τ γεγπεσεῖας, (εἴτος 
ποὺ τογπτίπο5 ρτοξειτς πὸ ροαπηας, πογὰπι 
Ριορτογίζογιπιίσπογατίομοπι ΟσοσιτπΊ, ααΐ 
᾿ὰίρῃδοβ πποητε5 ἃ Ηγρειβούοο αδυίλπ 
ἀο παιζαποίς,, ἀίσῃηί σαογιπι (εἰ πιοηςς )α- 
Ὠλίττογοηταῦ, Παδίτ πεῖς, {ΠῚ αὐτεύα οὐηίτταα 
τα, {πιὰ} δ Ργτῃα5 ΝΜ] αίς [6 Π{15, ἰπ χαθι5 
ἄς Οςελπί [ίτογε πιεπείτι5 εἴς, χαο ἰαπὶαΐας 
Ρτδτεχτα, ίη χα τίοης αὐ 4 εἰ σε γεγιμτι σσοϊς» 
{πὶ τα πτλτευπηατίςαγαπι, ΕτΠ ηπὰ ϑορῆο 
εἶ ε5 1 τγασίςο ςαγπγίης ἀε Οὐ γία ςεςίπίττς 
ἃ Βογεᾶ γδρῖδν ΒΡ ΕΥ πη ΠΕΠῚ ροηειπη 86 τεῖ, 
[ατί5 ἐχτίπγα απ ρουταγεῖαν, ΓΝο θυ ἔσῃ» 
τί5. δ «οί πεττίςε5., ἃς πετυξαπ ΡΠ ΟΣ ΡΥ οὐ. 
τη : ΓΝΙΠΠ] χυΐίάεπιί ας δα ργοίςπϑο ἑηἤίτα, 
{{ππη1|,(ς οππίτίαπίαγ, απ ΡΏπατο αἰ ϑοσία, 
τοϑ: πε πὶ 8 εχ Δητ Π ΟΥΙΠῚ ΟΠ τη Π. 
τί5., δ Πυίι5 ατατίς ἀσςο ρίπηι5., ἴῃ τηοαΐ.- 
τῆὶ ργοξεζαπιιβ. (τεῖας ἱσίτυν (τος Τ ἢτα- 
ςεἐ5 ορίπαιίυπτ, αἴ αυεπὶ ἀτταπο {Πὴπ| 18. 
τὰ ὩςοΙ εραπτ,ος δ ΜίγΠ, ΤἬταςε ἑδπὸ ατιίν 
πε, δ αι πυης ᾿ γίοβ πιιποιραης, ἃ απ. 
ὑυ γῇ ὃφ εἀμει μη, αυ ἑητεν Εγάος 

[5.4 
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δ Ῥβιγσαι δύ Ττοὰϑ παθίτας. Ετίρί εὐ ΡΗΥΥ 
φέβ ΤΗγασίππι σελ ἔππι, θύγφοϑ αἰ, σας 
δι 'Μγράοῃες,ει Βεδυγςοβ,ες Μεάορίτῃγηί, 
δί Βιτῃγηί, δέ ΤἬὭγπί. δὲ εοὺ ετίδπι ἱρίος ΜΜίατί 
ἀπάγηοϑι, [{ἰ οπηπε5 Εσγορᾶ οπιπίπο ἀείετιι» 
ετε, ΜΠ ππὰ ρετπιδίετε, ἐ επἐ Ηοιηετις 
τλοα [Ππ|}} ὃζ Ρο οπῇ (ςπιεπεία,, ορίπατί υἱ' 
{05 εἰξ, Εὐτοροε εὐ]ῖοτεβ ΓΜ γίοβ ποηγίπατε, 
ἐο5 παηϊλπὶ αι Πη 1 Ὠγαςία {πητιουπὶ αἐςίς, 
Εἰς πετὸ γυτία (ρ]επἀεητία [ππιίπα πετείς, 
Ῥχαίεντίπι εαυίταπι Βγαςιπι(ρ ἐς ]λίι85Π 

ἌσΤΟ5, 
ἱ γίοσα επ[ξεγῦπι, ρα σηδτ ςοπηίπιι5 ἀγΠγίβ. 
(υοηίϑπι {| ηυΐ5 ροίίτο5 πη Αἰ ΓΝ] γίοϑ ἂς’ 

εἰρίας, αἰ ίεπιι5 δύ ἀπ τας Ιεγπιο ἔογει, Δίρες 
ἄυπι εηίπι Ὁ Ττοίδηίϊς δή 1 ταςίαΠΙ το ΓΔ Π| 
ςοππετγίεητζεπι, δ εἰάεπι ἀππππιείατε ΝΜ ͵γίον 
εὐπὶ ἀσταπι, ΠΟ [εοσίτηι οχίεπίίυπι, (ς4 85 
Ὠἰεπιούαπι Τ οίςα οτο, δζ ΡΟ  {Π14π| Ἰοςαῖον 
ἘΡΤΌΒΕΙ δἀεὺ πττοῷ εχ ἰατεγε, αο5 ἀἐΠσίς 
ἱατίον ΕἸ! εἰροητιι5, Ποηίη 5 εἴπ Π!τςτΟτὰ σοι 
ἐυπαάςσητί5, δ Ιοςυτίοπί5 ποάππι αγίπίπνέ ίη“ 
εἰσ διίς, Ναπιςιτι ἀ ςίτ, δὲ αὐ σειτίτ,πλα 
χίπιεέτειγο ἐπτε] Πἰσεπάππι εἰξ, 1! αὔϊε αν οτίς 
Ττιοῦ υἱίπηι ταπϑἔοεῖ, ΠΟ Δ6 ἐο5 χυΐ δυτροίξ 
{105,4 τ εχ ται πεγίο ςοπἢ τας ατοείιι5 ααΐ΄ 
ἀςφηιτταάδυςίς, Ποη δαίεηι Δα ροίϊετίοτα πγ]}. 
ταπγ. αἴενίυν πάςε ρίας τείπιοηί, αι ἃ ε- 
4185 πηι] σεηζεβ. δέ [-ἀἰορῃασοι; δ ΑΡίοϑ, 
δος εἴτι εἤεγατί,ςςο [45 {1Π|15 δά ίαποίτ, 
αυΐρτο ἀοπῖο ῥ᾽ δυίείς αἴζητεσ, (ας Βογίμα 
ἃς ϑαιτηαΐα,, Εα εηίπὶ πΠατίοπες 1 ἢγαςίρ. ἢας 
τὐρείϊατε ρτοπηίίςιο ίπης δ Βαϊατνηίςος τηᾶν 
φἷς»ῆ5 αυΐ εχίγὰ [Πταπι, δ ἐπι Πγᾶ, απ 
δίς πγίίςεπταγ (1Α]Πτος σεπτε5 εἰ Βοή, δ δ εου 
αἰ(ςί, 8 ΤΓααείίςί, ϑε 4 ϑεοτάϊίςος αυίαζ. ϑοού 
αἰ τα5 ποςαης, ΤΑυτίίςοβ πεγὸ χυίάδπι] ἵσγ, 
τίίςος. ὃ Ταιπτίςα5 ποσαηῖ. δου δίς αςς Βοίς 

ἐτεπη Γηγαςο5 εἴς, Ππς πλι]Π ετίθι15 υἱτᾷ ἀπ 
ἐἰτζο, σαο5 δ 125, (4 εἶδ σγξαίουεβ ποηγίπᾶτς, 
ἰληπἢςαιοβ Βοποτυίβ σγατία οπιπίπιο ὰ εἴ 
{{δετίαῖς υἱέξίτατε. Ε]Ὸ5 (υπιηιδτίπι πίπετίοβ 
Ροεῖαπι ἀίχί{ς ἐχιιατ πυυ]Π! τε 5,ε 1 δὐορβα 
φοϑβίηρπε5, ΔΡίοϑίά οἰδ πλίπίπιξ υἱὰοϑ Ποηί 
πεδία τία ρις Πδτςίπτος. Ρεςοίραξαῦι Δ Ρίος 
ΔρΡεΙΙασ, ἃ πηι]! οτ. 4Παο5. Ν τᾶ πᾶ τον 
06, ἃς Πηε ςοηίυρίβ, ἀἰπι βίαια εξ ρυμδης, 

ΘΕΈ ΟΔΘΆΑΚΑ͂ΡΗ. 

κοὶ; Φρυγῶν κοὶι -ηρώωμ οἰκοιεῦ τοῖν μυ(ὶ. (ὦ 
αὐτοὶ σῖ᾽ οἱ φρύγσι βρύγσυ εἰσὶ, ϑράκιόμ τι 
ἐβνΘ’, καϑιάστόρ κοὰ οἱ μυγσινσι", κοὰ βέξου. 
κόσοκοὶι μεσυβιθαυοὶ, ἰ βιθωυοὶ πρὶ ϑιῦοι" 

οὐκῶ σὲ κοὰ μαριαυσαυοὺς . οὗτοι μὲν 
οὖν πτελίως ἐκλελοίστασι πταὐπ δ’ τί συρώ 
πίω, οἱ δὲ μυσοὶ σιωυέμειναν.. κορὰ ὅμυρομδρ“ 

θῶς εἰκώζεῳ μοι δυκῶ, "ποσεισϊώνιου σὲ αὖν οὗ 
σῇ δυρώπτῃ μυίρὺς κατονομάζειμολέγω σὲ ὧσ 
οὐ σῇ ϑρακίᾳ, ὅταν φῆ" 
Αὐτὸς δὲ στάλιν πρέπον ὅοσε φαεινώ, 
νόσφιν ἔφ᾽ ἱστποπόλων ϑρηκὼν καθορώμεν 

νΘ- ἀκαν 
Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων. 

ἃ ιν» ΡΣ ᾿ πτποΥ τ ΄ 

Ἐπ ἐΐ γε (ὖὺ κατὰ τἰὼ ἀσίαν μυσοὺς σῖς 
χριπό πις,ἀπλρ τη μ᾽ οὖν εἰ ὃ λόγος, Ὁ γ 
ἀν δ πρώων, ῥύψαντα τὼ ὁρασιμ ἀϑὶ τίὼ 
ϑρακῶρ γίω, συγκαταλέγειν ταύτη τίὼ Τὴ» 
μνσώνν δ οὐ νόσφυν εόντων, ἀλλ᾽ ὁμόρων τῇ 

πρωᾷδὲ ̓ κοὶ ὀστιῦδον αὐφὶ ἱσρυμβύων, κοὰ 
ἑκωπόβωδον, δεειργομϑωμ σ ἀῷ φὶ ϑράκης 

σλατέι ξλλπασόντῳ, συγχέον τ᾽ αὖ εἰκ τὰς 
ἡπέρους, κοὰ ἅμα φὶ φράσιως οὐκάκούον» 
τ.τογοὺ πάλιν πρέπειν μάλιειζ μι ἐσ 
σι εἰς τοὐπίσω, ὃ σ᾽ ἀ᾿ὸ τῶν “πρώωμ μετα» 
φόνων πίω ὄψιν, ἀδὶ εὖὺ μὴ ὄπιδϑον αὐτῶν 
ἐκ πλαγίων ὄντὰς » πτωσωτόβω μὲν μετα» 
φόξεν,εις τοὐπίσω σ᾽ οὐ τοοῖνν . κοὰ Ὁ ἀϑῖ- ὦ 
φόῥόμβνοψ σ᾽ αὐτόν ἡ» μαρτύριον, ὅτι ποὺς 
ἱππημολγοὺς ) κοὰ γαλακτοφάγους, κοὰ ἃ, 
βίους, σιωῆνον αὐτοῖς, οἵπτδ)' εἰσι οἱ ἅμασ᾽ 
ξοικοὶ σκύϑος, κοὰ σαρμώτοιι. κοὰ γαρναῦο 
αὐαμέμικτοιι τοῦτο πὰ ἔθνη τοῖς ϑραξὶ, κοῦ 
πὰ βαςαρνικα, μᾶλλον μϑὴ τοῖς ἐκτὸς ἴσρου, 
ἀλλὰ κοὶ “Εἷς φύγος. πούρρις δὲ κοὰ πὰ ἔελι 
“πκῷ, οἵτε βοΐοι κοὰ σκορδίσκοι, κοὶὰ του σ΄ 
οἰσποι, ποὺς σὲ σκορσδίσπους ψύιος σκορδῖδο 
σκᾶς καλοῦσι" κοὰ ποὺς ταυρίσκους σὲ λισ 
γνυρίσκους κοὰ τιχυρίσεις φασὶ. λέγει σὲ 
“ποὺς μυσοὺς ὃ σοσεισϊώνι(Θ:. κοὰ ἐμψύχων 

ἀπιχεῶπικατ᾽ δσίβειαν. κοὰ οἵᾳ ᾧξο κοὰ 
ϑρεμμάτων.. μέλιτι σὲ μπῶπε, κρὰ γάλα: 
γιτιγ κοὶς τυρῷ ζῶντας καθ᾿ ἡσυχίαν" σὰ 

δ ππ 
σὲ ὧς» καλεῶπε ϑεοσεβές τε, κοι καπνοσι 

βάτας. ἄνας σἱξ τινας τῶν ϑρακῶν, οἷχωσ᾽ 
οἷς γαυαικος (ῶσιμ . οὕς ἔπίσως καλειῶτα,, 
αὐιδρῷνά σκ οὔκ τιμίῳ), κορὰ μετὰ ἀσίεισ. 
ας ζίιῦ, πσούτπους σϊὰ συλλήβοίίω ἅπαν“, 
“τὰς τὸν ποικπτἰ εἰτὸο ἐν ἀγαυοὺς ἵστπαμολσ 
γυς, γαλακτοφαίγους ἀβίους ἐπ. δεκοκα, 
οταίπους αὐϑρώστους, ἀβίους δὲ πτῶστια, 
γρόῦύει μαίλισος., ὅτι χωρίς γωυαικῶμ - ΓΝ 

γυύμθνθ- ἡμιτελᾷ σιν βίον τὸν χῆρομ,..ς 

καϑάπόλ 
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παϑόπον κοὼ τοῦ οἷκου ἡμιτελῆ τὸν πτῶτε 

᾿σιλάου διότι χῆρθ’. ἀγχεμάχων δὲ εὖ μυν 

σοὺς, ὅτι ἀπτόρϑητοι, καϑ κοὰ οἱ ἀγαθοὶ στον 

λεμιςοί, σίει δὲ οὐ Ὅ δεκάτῳ ἐγγράφειν 
αὐτὶ τόϊ μυσῶυ τ᾿ ἀγχεμάχωμ "Ὁ μχὼ οαὖὺ 

ἶ σἰὼ γραφίω κινξρ ἔκ. ποσούτων ἐτῶν ὄυσυ» 

χιμήσασαν, πδδιον ἴσως. πτολὺ γα πιϑαν 

γώτόρον ὠνομάπι μὴν ὄξαρχῆ «μυσοὺς, με: 

χωνομξϑαι σὲ κοὰ ναῦ εἰν ἀθίους δὲ ποὺς 

χήρους μᾶλλον ἃ δ αὐεσιους. κρὰ οὖσ ἅμα, 

ξοικοὺς σε ἔχετ᾽ ὧν τις. μάλιστς γοῦρ πόδὶ τὰ 

συμβόλαια. κοὶ τίὼ ἣΨ χ"μάτωμ Ἐκτμη- 

σιν, σιωυιετεμβύωμ δὴν ἀδικημάτων, εὖὺ οὖν 

χῶώς τ᾿ ὀλίγων συτελῶς ζῶντας, δικοκοτά, 

τους ὄύλογου κληθίισαε" ἐπεὶ κοὰ οἱ Θιλόσον 
ᾧοι τῇ σωφροσιυΐᾳ τἰὼ δικοκοσυμίω ἐγγν. 
τάτω τιβοντοῖ", πὸ αὐταρκκόῦ'γ κοὺ Ὁ λιὰν 
γὐ τοῖς πρώτοις ἐζιλωσαν " ἀφ᾿ οὐ κοὰ πεὼς 
εκσήώσεις πινεὶς αὐ τῶν στχρξωσαν ἀϑὶ τὸν 

κασι σιμὸν. πὸ δὲ χήρους γαυαοιῶν οἰκεν,οὐν 
Ἀρίαν πτοιαὐτίω ἔμφασιν ὑνογράφα , κοὰ 
᾿χαϊλιστς γταρεὶ τοῖς ϑραξὶ,, κοὰ τούτωμ ποῖς 
γέτοως. ὅρα σ᾽ ἃ λέγει μανοῦ» Θ’ τσεοὶ 

εὐτῶν, οὐ πλαίσας, ὡς ἐκος, ἀλλ᾽ ὅδ ἱσορίας 
λαβὼψ᾽ 

πρύ τοῖν μδὸ οἱ ϑρᾶκόι", μέλισαῳ σῖ οἱ γέται 

᾿ἀμᾷς ἁπαύτωμ.κοὰ γοῦ αὐτὸς δύχομαε 

ἐκέϑῳν ἄναι τὸ γηίθ΄ ,οὐ σφύσ)᾽ ἐγκραν 

Καὶ τυοξαὶς μικρὸρ Φὶ στόδὶ τὰς γαυαῖ- 
τᾶς, ἀκρασίας τίϑησι τὰ σπαρααϊείγματα" 
γαμᾷ γῷ ἡμῶν οὐσί ἃς. οὐ σε κ᾽ ἡ οἡσξκα γυ 

᾿Παξκῶς, σἸώσεκα τε πλειος ζνὲς. αὖ τοῆτρας 

" Υὔ πρντε γεγαμπκὼς τύχοι, κατασροφὴ 
ἧς, αὐνμθακε- ἀννμῴος, αθλι οὗτθ' ἐ- 

πικαλέτοι οὐ γοϊς ἐκεῖ, τοῦτο γοῦ ὅμολο. 
" γᾶται μῆν κοὰ παρα δὲν ἄλλων. οὐκ εἰκὸς σὲ 
᾿ δὺ αὐτοὺς. ἅμα μὴν ἄθλιον νομίζειν βίῳ, 

᾿ ὧν μὴ μετὰ πολλῶν γαυαεκῶγᾶμα σὲ ασον 

ἡ κίον κοὰ δέκρμον τὸν τῶν γαυαικῶμ χῆ “ 
"ον. Ὁ σὲ κοὰ ϑεοσι βς νομίζειν » κοὰ κα΄ 
πνοβωτας τοὺς ὅδήμους γαναικῶψ, σφ, 

" ἤρᾳ γὐαντιοῦτοι παῖς κοιναῖς “συυλήψε“ 
πρ, ἅπαυταῦ γῷ “σῆς σεισισϊαεμονίας α΄ 
σγθὺς οἴοντοι τὰς γαυαῖκας. οἰ δὲ κοὰ 
τοὺς ἀνοῆρας πτρκαλοαῦται, πρὸς πᾶς ἐ- 
πίπλίον ϑόδατσείας τῶν ϑεῶν,, κοὰ τόρ“ 
τὰς. κοὶς σιοτνιασμοὺς, αὐσαώιου στ εἰ τὶς ἃ’ 

ἠρ καθ᾿ αὐδν, ζῶν «ὑοίσκεται “οἰοῦτ Θ΄. 
ρῷ δὲ στώλιψ τὸν ὑπ ὸρ στοιμπύν, ἃ λέγει εἰσ 
πέγωμ Ἐν ἀχϑόμανου ταῖς πόρὶ σὰς ϑυσι’ 
ὑς τὸν γαυρμκῶν ἀητάτοας ) κρὰ λέγοντι" 

! 

᾿ ἢ 

ΦΥΕΥΡ  Τ ὁ. 737 

ἴσους ὃ Ργουςῇαί ἀοπηῖ, ααία [ογεεαῦί ςῦ- 
ίασε, (επλίρ εὐεζληη ἔπ ργοτα!ε, [γε ρτο- 
Ρίμααο ετίαπιλρυσηδοε ΝΜ γίοβ ἀἰχίς, αὐτὸς 
Πέρῆο ΡΟρΡαΪετιι, Πςατί ῬοηΟ5 δε] ἴοτοβ. Ὁ, 
Ροσίεγες ἴῃ ἀεείπιο ΠΡτο ἐπίς θέ ρτο Μγίο- 
τπῈ ἀε ριορίπηαο ρυσπαπτείῃ, Ν οὐ ὐπιεπίπι, 
Ὁοτο ἐτυίρτυγαπη τοῦ ΡΕΓ ΠΠῸ5 Δρργοϊσαῖαπλ 
πτουετε, [οστἐ προγαδοαπεῖιτῃ εἤςτ, ΝΤαΐτο εν 
πίπι πε  Π ΠΉ {1115 εἰ ἱπίτίὸ ΝΜ] γίο 5 ποπγίπατοβ 
ἔα {{π|πλαταῖο (υ δέπας ποπγίπε,παης εἰ ἂρ. 
ΡΕΙΙΑτ: Α Ρίοβ απτεπιὶ ςοπίσριυπι χρεῖος ρο- 
τίι5 αυὰπν ἤης ἴατε, δ ςαῦτοβ ρτὸ τεξῖο οοΐεπ 
τε5,Δ οἰ ρίεπάτι εἴς. (ὐππη επίπι είγοα ςοηῖτα 
ἕζας5,εὐ Ὀεςιηίατιπι ργοςία ΤοηΠατί (οἱ σαητ π. 
ἰατία;, αὶ Δ φὁ τεμιτεπι ἐχ πιοα!τς (5 υἰέλιπτᾶ- 
σίτεητ, ἐο5 ἔστε ἃς πγογίτο {|| {|{δΐπιὸ 5 πιὸ οἰτον 
πιι5. Φ ποη ἷϑπι ΡΗΠοίο ΡΠ ρτοχίπιδπ (αν 
τία τεπηρεγαπτι.3π1 ΠΟΙ] Οςλητ65, υπταπὶ τε πιίτα 
τε (Διί ςοπτεηται, Ρ λίΑπι(Π ργίπγίβ ἀέχοσε. 

Εχ πο ρίετίᾳ ἐουππι σέγαπι οἰεζἰίοπεβ δά 
(εὔαπι σοπηραίετε (ὐνηίςαην. [γέ εοτιιπι πογὸ 
«αἰ! θαι πα ΠΠἀτῇ ταπτεῖῖ {π (στ ίς ἢ σπίῆςαν 
τίοπεπ, τα εττίπι ρα ΤἬγαςε5, τίη [5 ]ε 
145. Ψετὰπιηαα ἀς ἱἰρί5 λεπαπάευ πησπιον 
ταῦ, πίρίςεποη αιίάεπιἤηρ 58 5,ττ ἀςςοιαμῆ 
εἰ, ποτ πὶ εχ ἰρία πτεπιογη5 Ὠ οσία" 
ῆταςε5 απίπεν ποβ,ργοείοετίπι (Το; 
ἴνασι εούσπι ἱπάίσοπαπι εἰἴς αὺς ἰρίς οἷο 2 

τίου, 
Ινοη οἰπηΐιηι σοητπεητίδηι ΠίῃγΊ5 8 σἰ Π1115. 
Ετραυ!ήαπι ἰη{τὰ, 4 ἐρία ἐπ πιυ ίετεβ α σοητί 
πεητία ροηίς ἐχῦρ!α : Εἰ ποδί πχοόγεπι «πος 
πεπηο,ηες ἀπ ρ᾽ ἐτί πιά εείαι ἀποσεςίηγίρεῖ 
Διη ΡΓία5. σα Πηπατεγηδ5, ΠαΠᾶ5΄ 16 ΠΧῸ. 
τε 5 ἀιπχίς σοητίσετίτ ἀριτεσίο ψαςλπη εἰ, 
Ἰβῷ Πγπιεποί ρου ἜΧΡ ΕΓΒ, ἐπ ΠΧ, ἈΠ γι 
Ῥδιιβίητεν ςοποίαο5 παΐϊσαῖ. Αι ὁ ας ας δζ 
τε  χαΐί σοίεητίιτητ, δ απ ςοπέείξίοης ςοηίο' 
πῃαητ, 'Νεςηξάεςεῖ, ας ἡάεπιτοϊετᾶ ρατίτες 
εἴϊε αὐτῇ ρυτοητ,ίητεῦ ρίατεβ πὸ πενίατί πια} ς 
το δ, πλ] ρτορυπι ὃ ἐχυᾶ πε πχοτγίρι εἴς 
ςεπίφαπι, Ατεοϑ γε! σίοίος ἀεἴϊπι συΐτοτοϑ αὐσ 
δίτγατί, δ ἔππιί ςοπίςςηίοτο5, απὸ ἡ (οσηγίπίϑ 

Πα, νι τῆ 
ΡΥὐιοὶρῖο 

ΕἾ ἀκρασίαρ 

ἱποοπεη τ 4 

ςαγελῃτ, ςοιηπηηίι15 αἀὐπιοάτιπ) Ορί πίοηί, - 
05 αὐποετίαϊ, Οσ({{ πᾷ (σσηγίη85 [πρετἢίείο 
πίϑ5 ἀτςε5, 8 Χ αυτποτεϑ εἰΐς εχ ξίηνᾶτ. Ες ἐπίπι 
(απταὺς υἱτοϑ5 δ ἀεοτᾶ συἤτιι5,46} ἐ65 ἔς 05, 
λα τπεπογατίο πε. δ ργεςεβ ἰπυΠ{γ ΠΥ] 15, 
Ἰλατῦζ εἰἴ,αταίν αυρίλπν πὸ υχοτίθι5 (ο» 
15 ἀεσεη5, ΓΑ 5 τε ρ ἐτίαταγ, Εππάξυιτῇιβ ρος 
τ Πὶ ἘΞ τε τὸ [ητεοαιςοίε ἐπίπι 
εὐ τεῖα σας πη 48, πη] ογ γα 1}, είτοα (Δ ου 
ςίᾳ (ποςεηίςξηίξην, της ἰὴ πιο ἀτπὶ ὐϑμμ : 

η 
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ἢ πος ργαείραξ (πασίς) Ζαΐ ἀχοσε5 ἀπχί, 
τλι5,Οίαηλῖτ, δρεν επίπι ἠΐε5 4] {6115 ἔείππ5 
ποςεί[ατίὸ ἀρξάιι εἴς, τ δἄτ πτιΠίετεβ ρεῖο 
(5 εἴ ας ίρ (πρίπουίας, Ιη ἀίες πεγὸ υίη 
4π|65 ἐπηπ]οΪα απλ5,ἔερεξ πεγὸ εἰγοππιοίτοα 
ΔΏςΠΠς ογ τα τ5 πο παᾶτ, ας 4 υἱυ]Δττ15 ἐς 
ἄερᾶι, Ργορυίόπείο (Πείδϑ κου. αγζίεβ, γα 
Πρίοίος ρυϊᾷάο5 ἀξοϊαται, ἀρ ρεςτεῖ ορίπίο- 
τι ὑατογὺπι ἀἰαίηατᾶ τεγ Πααία, Πὰς ἱρία ἐπ 
σπιερΡΙ ατίπγᾶ εἴϊο, εχ ἥς πο ἰοουταβ εἰ ΡΟ, 
ἀοηίμβ, ἤλπ ἀργοσᾶσα ἢ 65 εἴς Νεςπῦ ΔΡ - 
πἰπιδητα ἐπ ΑΒ πι{ε τε] σι οηί5 στατία,ποη 
πεσδιογίπι, [στ εἰ εἰ αα τγα Δ ΓΠ ΠΤοσία Ρτὸ 
απ εξ ἐπίπι πιεπιοτίς, εχ (Πετατ στε χυξρί 
ἅπ|,ΠοπηίπεΖ ΔπηοἸχίη εν: Ῥγεπασους, ες 
ςοὐ]ε[ία τεγῦ δίαιτα δῦ εο ἀἰά ςς : «ας δά 
Δεργρτίοβ αἰ ρεγερτίπατας ετγαίϊει, απ 
ετίἃ ΠΠοτ δεςερίῃς. (Οὐς» (πᾶ τεπεγες πη ρα 
τιί2, πλασηᾶ (Π ςἢατίτατε ἃς Τπίο ἀριά ρτείη οί 
Ρε5 πατίοηξῴ {8 Πα ίτᾶ, χα ροττεπάεγξι 
σηαρτγαίασίεπτζ. Γ)εηίφ Ρετπαίιη τερ δηί 
τα πάπχίς, αὐ 1 ἐπ τεσηί (εἰ εἴατξ ἀςείρε 
τεῖ,αῦ φαί αἀ ἀεογῖ αὐσαπα ἀπηϊοείδΑ ἔοτεῖ ἐν 
ἄοπειι5, δύ αὖ ἑπίτίο χα εἰτ15» τι τηαχίπης 
πεποιαηῖ, [εἰ (Δσεγάοτς ςοπἤΠίτυτα, ροίεα τις 
τὸ ̓ εί ἀρρε!!ατίοηξ ςδραταῆϊ, [πἀεἰρεϊαηςᾷ 
ἐες  5 3, τὴ υ 5.333 αυίάςξ ίπαςςείδἐθί. 
ἴεπι,εο ἱπΊοςο ἄεσεῖς (ΟἹ τ. ἐχίοτηίς, οχοςς 
Ρίοτεσε, εἰ πηίηἐτί5, ΟΠ] ψαία γατὰ ἕαςί- 
επτζιαίαταίῆε οτίᾶ τερ, «ἢ Ποπιίπε5 Ιὅσἐ πγα 
φίς, ὁ ρσίουθ, Δ Πηΐ5,ς οὐ Πογεῖ Δ πΊ0 58 {Π| τ 
τία5 αὐ ῃϊεε5, (απ ἐ ἀεογῦ ςΟΠ|ο εἀτ 2 εἴ 
[ετγζε!. Πίςαυίά πγο5 δα πο[τᾶ τ ρετάπῶπι5 
«οἴατ ρεγίειιεγαϊ, υ{|Ὀ Πρ εΥ Δ] ατπ5 εἰαίπηο 4 { 
Ρτοεαίταϑ ἐπ{{{πτί8 ἱππεηίαῖ, σα τεσί ςΟΠΙ!ατί 
115 Δα Πτ,ετ ρίο5 ἱπτει σεταβ ἀεἰ ποπηξ αἤξηιμα 
τας, ϑαςογίρ γε] (5 εἴς πγῦ5, ας ἢς ποηγίηξτ, 
ποπιῦ πετὸ εἰἘ{ΠΠ| Ὁοσφοηῦ, ὃ ποςαριο εἴ ἃ. 
ΤΏΠΕΠῚ Ρτα Δ επί ποοίτᾶτ, Εο ἀπε τῶροτε 
Βγεερ 45 (Τειαυ τεπεραι πηρετγί; Δ πετίας 
αυζ ἀΐπι5 Οαίατ ἃ ἐπ Πευχίςεχεγοίτα. Γ᾿ εςο- 
εΔ8 ἢος ρτααϊίτ5 εἴας ἤοηους. ἈΡΠίπετε εν 
τΐπι αὖ αηἰπιαηίία εἴα εχ ἱρα5 Ργίβασους ἱπ 
{τυτί5,4}0 ΖΔπιοῖσχί ἐγ τίς, πο ο αο ἀ ρΡ- 
τηλπεῖ, ΤΑΙ ἰσίξ παῖε αἰ ἐπ ιί5 ἀπδίταπετίς, 4ς 
Ροεῖς ἱρίας τεχτυ, εἰς Μγί5 χαο5 ΠΠυΠτε5, 
ετεαυατῖ πλυ] Οὐ 65 ἀρ ΡΟ] Αγ πη Πίπγείρ αἰέν 
ετίπι εν ]ις Δ ρο ]!οἀοσις ἰη χφίάς παι ΠΡ. οΤα 
ταίπε Ρίαταϑ ίπ χαίς, Εγδίο ἢ ἐπ 5 εηίπιεητεπ 
τᾶ ἀρΡΌαῦ αι ΠΟ πιευτίτ τε! 500 (ττίρτοτες 
δητίἃ 5 τεγῦ χυίάς (Ὡτοαεοατ ποτίτι Ππαρυς, 
τε] σάτα αὔτ! σι ρο ταν ρεγπη τ ἱπηρεν 
τί τεπιμς, Γηρα εἰ {105 ἱσηοταῖς υγΐλ5, 

αΕῸΟ ΟΞ Α͂ΡΗ. 

ἀδϑιπρί βουσὶ σ᾽ ἡμᾶς οἱ ϑεοὶ μάλισα τεὺς 
γήμαντας, ἀεὶ γὰρ σινα ἄγειν τορτέι ἐς ἀς 
νάγκα. ὴῃ σὲ μισογαύίιω, αὐτὰ τοιῦπα αὐν 
“ιώμβνον., ἐϑύομλν σὲ πορνπάκις τῆς ἡμξ 
ρας» ἐκυμβάλιζου σ᾽ ἔσῆὰ ϑόβα στοειναε ἐζ. 
κλῳ,, αἵ σ᾽ ὠλόλυζον . Φ μδν οὖ ἰδίως ποὺς 
ἀγαύους τῶν γωτῶμ δύσε β εἰς νομίζεϑϑυανστας 
λάλογόμ τι ἐμφαίνει. “Ὁ σ᾽ ἰσχύειν φῦ τι εἴ, 
νει τούτῳ τίι στόβρὶ Ὁ ϑέῖϊον «πουσί[μ), ἐκ τε 
ὧν ἐπε πτοσεισϊώνι(Θ-. οὐκ ἀπτισξομ " κοὶς 
ἐμψύχων ἀπίχεῶπαισί! δυσέβειαν, κοὰ ἐκ 
φὶ ἄλλης ἱσσρίας. λέγυτοι γαρ τινα τῶν »- 
σῶν ὄνομα. ζάμολξιν, δυυλόύσαι τουϑαγόν 
ρα, καὶ τινα πῶμ οὐρανίων “ταῤἐκένου μας 
ϑέν τὰ σὲ, κρὸ στχῤ αἰγυσήϊων πλωναϑῳφι» 
“α κοὰ μέχρι διδϊρο, ἐπτανελθόντα οἷ εἰς τίῶ 
οἰκίαν, ἀασ ἃ δδίυσαε σπαροὶ τοῖς ἡ γεμόσι τοὶ 
Ὅρ᾽ ἔθνει, πτολέγοντα τὰς ἀδισιμασίας, τὰ 

λόδυτῶντα σὲ, τσῶσαι τὸν βασιλέα ποινω- 
νὸν τῆς αὐχῆς λαβέ αὐλὸν, ὡς τὰ σπταρὰ Τῇ 
ϑεῶν ὀξαγγέλλειν ἱκανὸν. καταρχὰς μὰ 
ἱόῥέα καταθέναι τό μάλιστ τιμωμϑύς στα 
αὐτοῖς ϑεοῦ, μεταταῦτα σὲ κοὶ ϑεὸν πῶσ 

στεγορόυθίισαι,. κοὰ καταλα βόντά αὐτρῶ» 
δ τὰ χωρίον ἄβατομ τοῖς ἄλλοις, φὐτοκῖσ 
ϑὰ διαιτὰ ὅτι, ασαύιον οὐτυγχανοντα ποῖς 
Ἐκὸς, πλίω σόϊ βασιλέως 5 κοὰ τῶν ϑόρασ᾽ 
πόντωνι συμποάήειυ δὲ τον βασιλέα, δρῶν 
τὰ οὖ αὐδρώπος στωσέχοντας ἑαυτῷ πολὺ 
σλέομὴ προσόδου, ὡς ἐκφόροντι πὰ σεθοκιζ, 
γματὰ συμβουλὴ ϑεῶν. πόν» σὲ Ὁ 190: 

δέέτεινον ἄχοι κοὰ εἰς ἡμᾶς. ἀεὶ τινὸς εὗρ 

σπκομβύου ποιούγου πολϑ(), ὃς ζρ᾽ μϑὸ βασ 
σιλᾷ σύμβουλ- ᾿αῖρξε, σταραὰ δὲ τοῖς 
γίτοις ὠνομάζ(ξρ ϑεός. κοὶ τὸ ὁρ(Ὁ σεν 
λέφϑεη ἱδδὸμ. κοὰ “πῶσαγορδύουσιμ οὕτως. 
ὄνομα οἱ᾽ αὐ ρ) ἀωγαίωνομ. δμώνυμου (Ε} 
σαραῤῥξοντι ποταμῷ. κοὰ σίκὶ ὅτε βυρεν 

βίσας ἦρχε τὴν γεῖν, ἐφ᾽ ὃν ἡσῖν στχρεσκόυᾷ 
σατο ἰαίσαρ ὃ ϑεὸς «ρατόνειμ.» δε καίνε 
ἔχε ταὐπίω πἰὼ πιμίω). καξππως Ὁ τῶν ἐμσ 

ψύχων ἀτἐχεῶτε αυϑαγόρειον,, τόν ζα7 
μόλξι(Θ- ἔμεινε πτωρασυϑον, ποιαῦτα 
οαὖ κακῶς ὧν τις 

- ᾿ τς ν 5, Ε 

νας, πῶν οἵξ τούῤῥω. “ολλίω! ἔχεν ἄτσει 

ρίαν, ἄτειρους μν μακρῶμ δοϊώυ ὁνπίζῷ 

ἀπέρους 
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᾿ἀπέρους δὲ τῶ ναυτίλλεῶσι. σιωκγορῶν δὲ 
᾿σούτοις. ὅμκρον φησὶ πίιὼ μὴ αὐλίσιᾳ κα» 
λέ τυπρήετοσαν, ὥς τόρ κοὶ ἔστ. πολύκνα: 
μον δὲ τὸν ἐτεωνὸμ, πολυτοήρωνὰ σὲ τἰὼ θ,» 
σβίω, ποιήρντα σὲ τὸν ἁλίαρτου. τὰ σί᾽ ἄ, 

᾿τωΐον οὐτ᾽ αὐτὸμ εἰσίγναι, οὔτε σοὺς ἄλ. 
- “ ᾿ ᾿ 

λους. ποτιχμῶμ γομῦ “τόβι τεαρακοντα 
ἑκόντων εἰς τόσπτομ» μησὲ τῶν γύσυξρτάτωμ 
μησϊγνὸς μεμνὴ ὥνά,, οἵου ἴσρον, πανἰσῖθ’, 
βορυδδονους, σανιθ’, φασισῖ:, ϑόῥμώ» 
οῦντΘ’, ἅλυθ’. ἔτι σὲ σκυθῶν μϑὺ μὴ με; 
μνῆϑαι, τοαύτας σΐ ἀγαυοὺς τινὰς ἵστπκ- 
μολγοὺς »κρὰ γαλακτοφάγους, ἀβίους Ἂκ 
σταφλαγόνας τὖν γν ΤῊ μεσογαεᾳ ἐφορηκονας 

“παρ δ᾽ τσεζᾷ τοῖς τόποις πλησιασοίντωμ" 
σπἰὼ παραλίαν σὲ ἀγνοῶν» κοὰ εἰκότως γε. 
ἄπλοαν γὸν εἰναι πότε τίὼ ϑάλααν ταύν 
“ἰω, κοὰ καλξ να ἄξφνορ , ας Ὁ σϊυσχειμε- 

οὖν κρὰ τἰὼ ἀγριόχητοι ἣν “δδιοιχοιύτων 
ἐθνῶν. κοὰ μάλιστ δὴν σκνθῶν ξρνοβαποιύ. 
τῶν; κοὰ σαρκοφάγοιύ τωρ κοὶ -ἴς ἀρανί- 
οἷς ἐκπώμασι γρωμβύωμ, ὕςδῥον σ᾽ ὄύξει. 
γον ἰκεκλξόναι τῶν ἰώνων, οὐ στῇ παραλίᾳ 
σπόλιν κτκσιαίστωυ, ὁμοίως σῇ ἀγνοέμ., κοὰ 
πὰ πορὲ αὐγυσῆου κοὰ λιξνίω, οἷον πὰς ἀν 
να βάσεις τδινείλον, κοὰ “τῷ σιώσεις πτδὶ τος. 
λάγους. ὧν οὐσϊα μοῦ μεμνχῶνα, οὐδὲ πο 5 
διῥοῦ πδὶ μεταξὺ πῆς ὀῤῥυθρᾷς » κοὰ τῆς αἱν 

γυσήϊας ϑαλώῆας» οὐδὲ τῶν κατὰ τίὼ ἀ- 
ραβίων κοκ αἰϑιοπίων., κοὰ “ὃν ὠκεανὸρμ, 
εἰ μὴ ζίιύων, Ὅο" Φιλοσύφῳ πεῶσεκτίορ 
γράφοντι" 
αἰϑίοστας θ᾽ ἱκομίω,κρὰ σιδυνίσς, αραβὰς ὅν. 

᾿ς οὐϑαυμαΞεὸὺυ σ᾽ εἰναι στόρι ὁμήρου ὦ γαρ 

«ὅν ἐσενεωτόβους ἐκείνου ττολλ αὶ ἀγνοεῖν κοὰ 
᾿ ποδατολογερ. ἡσιοσὺμ μὴν ἁμίκαυας λέγον» 
πτί, ἡ ἐεγαλοκεφάλους κοὰ πυγμαζους ἐλ’ 
κμαῦα σὲ -εγανόποσῖας. αἰσύλι Θ᾽" σὲ κιυον 
κεφάλους,κοὶ Ξόὀροφϑτίλμους,κοὰ μονόμμά» 
πους, ἡ ἴοἷ πομυθᾷ φησι, κοὰ ἄλλα μυρία. 

χῷ δὲ τούτων ἀϑὲὶ δὺ συγγραφέας βαδίζει 
διπέαᾳ ὅδα λέγοντος, Κοὰ Ὁ ὠγύιου ὄρ(Θ», κοὰ 

᾿ τίὼ ἣν γοργόνων κοὰ ἑαπεδρισίωμ κατοικί“ 
κυ, κοὺς τί τῆλε ϑεοστόμπτῳ μόροπίσια γί, 

᾿ παῤεκατίῳ σὲ κιμμόβίσῖα πόλιν, »ταῤ σὺ 
"μόρῳ σὲ τίὼ σταγχίων γί, παρ ἀβισοτί. 
λει σὲ ποχαμίους λίθους δ᾽ ἄμμους ἐκ τῶν 
Ἴαβρων πήκεάνι, οὐ δὲ σῇ λιβύμκ διονύσον 
πέλιν ἄναε, παὐτίω σἵ᾽ οὐκ οὐ) σϊἐχεῶνα σ ἐᾷ 
ἂν αὐὸ7ν δξδυρᾶν. ἁθυτᾶνας σὲ κοὰ σοῖς 
πόβι σικελίαν τίὼ πλαϑίω λέγουσι καθ᾿ 
ἧμηρομ τίν ὀοϊυοσίως. εἰ γοὺ αὖ χίιῶακε, 
τίὼ μὴ πλαϑίω ἐκᾷ 2ιγυγίχε φάσκαψ. 

8. ἘΛΡΡΤΙ πἰν75. 289 
ΠυΠ]απιίρ παυτίςος αττίβ ρεγίτᾷ ἀοςερίςε, Ὁ οἱ 
Ῥὰϑ δα{τίραίατις, ἀίςές ΕΤΟπιεγιπι, σὐιπὶ αρίν 
ἀοίδιη ποςαῖ Δ υ]επὶ,ππεπιδά πιο δί εἴς, 
να Πταγαπηᾷ εἰΡίλγαπι Ἐτεοποῆ, οἱ α ί5έρ οὸ 
Ρίοίαπι ΤΠ 5 π, μευ οίαπι Ε]α] αν. (ατο., 
τῦπι αἰτα᾽ ργόςα! ἀἰΠιιπη εξ ἔπης, ΠΡ, δύ αἹής 
ΡῬτοτίας ἱσπογατα, (ἰϊπιέρ ἀπηπεϑ εἰγοίτοῦ αυᾶν 
ἀτγαρίπτα ροπτη ηἤπλης, πε σε! εδ εὐτίπιοσ 
γὰπ| ΄υΐεπὶ πιεπτίο με πῈ Ὁ]Π]|ατπ ἐεοί{ς,αὐ]- 
{ί, Τπαία (5,  οΥυ ΠΠ επί5, Ηνραπί (5, ΡΒ 
ἀἰς5, Γμεγπηοάσεί5, Ε]αἱγ ἀί5: εἰίατν ἐς ΒΘ ογτῃ 5 
ΠυΠΑ εἰπὶ ἐστε πγεπιοτίᾷ, εἴ τίποτ 5 εἰα- 
τὸ συοία εησατῦ πιυ!οτες, (Πα ορμασος 
ΑΡίοβᾧῳ, (ά εἰξ δέ υἱῖὰ πασιραῖ, Ραρῃϊασο 
ἨέδΟρ Πιεαίτοιγάπεοβ ἃΡ εἰ5 ποιπε, ΄υΐτειτε 
{πΠ|0.Ρρίῃααίαπε]οςίς,Πτοσγὰ χοῳ ἂς προτὶ 
τπᾶ ρα σα σπογαίς, [το ἃ υΐάζ. ἐὰ οπίπιτξ 
Ρείϊατεία πιᾶτς π11| ραυιμς παι σατίοηί, δ 
Ριοίπάε Αχεπο, (4 εἰς ἐπ οἰρίτα!ς Ροητῦ αρ. 
ΡΕΙ]ατ (ΟΠ τ, Ῥρίεν τρεπιιοία, εἴ ροῖ Πίεπιος 
ἱπτεγοίαία Ιο τα, ὅζ δοςοίαιῖ τ πιδηΐτατῷ, πα χέ 
πιὸ Βεγιπατ, Ποίρίςταβ ἐπιεποίοτς (οἸτοτῦ, 8 
δυπιαη5 υείςεηε ςαγηίθυ5, δι Ὁ Ρατετίβ καὶ 
τπιλτίαϑ αἱαγραπεία, πουί(οίπις δῦ τ ΙΟ πες [π 
Πτοσὰ αὐ 85 το πα ΠΠΠ| τ Ἐπιχίη, 14 ἐἢ ΒΡ επί 
Θηΐ Ποίρίτα!ξβ ποζατί ςαριᾶ, Ῥατίπηοάο δά 
Δερυριίρίαρα,  Ἀἰίςα ἱσποτᾷ Ββαδυίῆς,Πς 
τί ηςΓεπιοια Ν ΠῚ εἰ Ππτοίας εχ ρείασο ἀσσετα 
τίοπεβυ πάγ πα} ἔεοίΠετ πιδείοης Νὰ πες 
ἀκα ἔπτεῦ πιάτα γυρτᾶ ϑύπιατο Αεσγρτία το! [πὰ 
τίβ, ΠΕ Αταθίςοτῖ ὃ Ἀειῃίορίςογα δα Οεόα 
τ ρεγείπεπιία, ΙΠ7ΖΖ ἐποηί ρῃΠοίορμο πεπς 
πηᾶρίβ ἱπτεπά ἐπα εἰς, χα [ς (ςτίρτ τε! αΐς, 
ἈΑειπίορας Αναθ δή ταπο, δίἀοπί σῷ. 
ΝΝες πειὸ ἀς Ηοπηεῖο πέτα εἴϊο, Ἐτεπίηπηιι 
Πίοτεϑ εἃ {Π|0 Τρ  αγὰ πείςε, δέ τησίπτα σαν 
τίς, Η εἰο «ἃ (ςπιίςαπε5 ἀἰχίς Ποσηίπεβετίη 
σλρατ οτείςξις 5,8 ρυσπιαος,(4 εἰς Πατυτα εἰν 
δίκαι: ΑΙσπιαης πεγὸ ρεα πάτα 5 (ΟΠ (ὁ 5: 
Ἀεἰςβυ πὶ ςαπίηίς ςαρέτί. 8 οςυ]ατίς ρεῶῖο 
τίραβ,ε σποςι]ο5 ἐπ Ργοπιεῖῆεο ττασοσαία,ες 
Δ[(α ρεπέ ἐππη πιο (4, ΑΒ 5 πετὸ πὰ Πελά 
Εἰ τοτίςος, χαί είρμσεος πιῦτεβ παπευρᾶι, δ 
Οργδιεησητς, ὦ (Ποτσοπῦ δέ Ηε ρον 40» 
τίς]. Ρεπες ΓΠεορορᾶ τειτᾷ Μετορίάξιρε 
πο5 ΕἸεςαίεῖ πετὸ πτθεπὶ Οἰπηπτοτίά, Αριυά 
Ἐππμεπιεγῖ γυγα Ραποϊία. Αρια Ατίοσεῖς 8» 
Ρίἀε5 ἐχ ἄγεπὰ ἢιπιίατί! ες ἱπΔυτείςενς, σα Ὁ 
ἱπηρτε Παείςᾶτ πη 1 ἰδ γα Γ ἰδ οτί ροτείς σρρί- 
ἀα εχίίξετε, ὅ 440 τπὸ ἐοάξές Βΐ5 τερετίτί πα 
συρατ. [πτεπάετγς επί γεθιι5 οἴττα ϑίο ἃ σοῆς 
δί(ςςυπάιϊπι ΗΠοπιεγᾶ, ΝΊγ (8 εὐγοτί οροῖν 
τεζε ἐο5;4 0. {{Π|5 ἰη 1οςί5 εἴτοσεπι πῆς αἀἰςᾶτ: 

οὐπὶ 
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ζυτη ροεί πη σεηάατῖϊ στατία Δ υ]ατ, ἐχίς. 
τίπ5 ἰα ὐσσφηιμη ἔαΠς σαηατς, ἰκ εἰς απ» 
ἄεπι ἀλιιήλπι εετοηίαπν (Δ ΠΠπιᾶοῇο διιτ πὶ 
πεηυασυδαι, αί (Σγαπιπγατί οί ΠῚ ποθι τε ῃ 
αἰίςας, 5 ἐπί ΟἸλαάαπι (ΑἹ γρίοηίβ ἱπίυ]λπι 
ἡἰςοίο (οτογτᾶ ἅς Βεμευίᾶ., αἰίος ἐς (Ξειγεηίβ 
κηδτιίτο5 αοςιίατ τῷ ἀε Δι οαςείϊο δί ας [τος 
Ρορυΐο, εις Βεϊετῃτοπίο ἱπ πιῦτε  εἰίο, εἰ ἀς 
ΟἸΙδμπςορίο 1η Διμεηί5. Ε] 5 ρασασΐα σας ἄορ 
Ῥοπεηϑ ταϊία, ἤπξ ἔλοίτ, τγ 5] λτίς αὖ Ἐτδτος 
τὶς ρ᾽ αὐἱπ115,ς αυεπιαάπιο αητεα αἰ ΧίΠΊ118, 
πὸ εης ἀ(ϊα Πητ. Ρο[ειίοσεϑβ πετὸ ζῇ ρτίίοοβ 
Ῥετίείογες ἐχτί{{{π| 8 Ἐτατο ἢ επί δ Παίς ς- 
«εὐξάᾷ εἴ. ΑΙ ἀεὸ αὔτ ἱπιπιοάεἶξἐ ρτοαυςεί, ἰῃ 
Ἑοπιεγ ρταςοττίπηοίατε ορτίπιο γερτεπεηαί 
ροΐδξει, δί ςοιτατίᾳ ἀίςετε: ἢ ας ἱσποτᾶτ ρί, 
ξροεία ἐχργοῦγαης. Ν᾽ εὐτππὶ Ἐπί ΠΉΙΟΥΟ 118 
αυ4ς ἐπ ΠΠπριη]ὲ5 ργορτίᾷ ηπαηἀαςοπηηἐπΊο 
χατίοηζ αἰϊεσιμπιπῖ, ἐχαὰ πεῖο ἐπ συηί που]. 
ΤΝαςΔηὲ ἀεΤΠγας. ἀἰςοεαπλι Μ]γΠ ὦ ρὲ 
σηβτθ. οπλίπι15 εἴ οατίβ ἐγ τη] Οὐ 0118, 
ἃ (Δαἰλορμασίο, ὃ ἈΒῆ58 ἑπτοῦ πιουταῖεβ ίὰ 
{5 πιΐ5, πο] ἔτεβ ε ἡ ἃ πΠοδί5.αυσπώρ ἃ ΡΟ 
{οπίο, δύ τα 4} {{{15 ἀϊςαπξ, παίςξ ςοίεσεε, 
Ῥηίπιιπαι φυίάς ἃ  αὐσαπγεπίατίοηξ ργοροίν 
εἰοηίς ἔεςείςε ςοπτιίατίᾷ, θεοροίαπεγβε επίπι 40 
«ἴατος ἐείς, σαν ἀετεῦ. ἃ (τοεία δ σὲ επιοτίϑ, 
τηαίου ρυί(ς(δ 1ΠΠ|5 ὦ τα πίοτ! Ὁ. αἤταίε ἱσηιοτᾶτία, 
ορροπεῦ πετὸ ἀεπιοίϊταιπε ες σρίηααα ίο 
16, [τὰ εἰ φυςίη ἐρία απτ Ἰεςςία. Ν᾽ εὐθπι,ας 
ἀἰχί, τεἰίχαλ οπνίτιαπέ: ατο πεγὸ ἔῃ ρτείεητία 
οεςαγγᾶτ ΟΠ] ἀοτείημ5. δογιῃαγῦ εἰεηίπι πιξν 
κίοπειι η εἴϊς [ἐᾷ ρεῖ ἱσπογαπιίᾷ, ἱπαυΐτ, 
τις ἄς εοτ ογαάεἰίτατε ἑη Ποίρίτε5 σι 05 ἐπὶ, 
σποΐδητ, δέ ςογρουίθεβ πείσαπτατγ, δζ σαρίταπι 
Οἰδίριι5 ρατεγαγαι αἷςε αὐπητατ, Ὁ) που οδὰν 
ΓΔ Ῥοητιιβ αχέπαβ, ἰα εἰξ (ηποίρίτα! 5 ἀρ ε112- 
Ῥατιτ, Εἰησίταιτεπι εἶλτοβ ασιοίάαπι εαματᾶ 
ταυΠοτ 5 (Ἰαϊαόξορπασοβ, Δ᾽ θίοβ ἂτφ {α{ε{{5 
το 5 Ποηγίπε5, αί παίηπαπι τεγγαῦῖ ἐχίηΐ, 
Ωυὀῃᾷ ἰσίτυν ραζῖο ἐπιοίρίτα! 5 ποπιίπαίϑβετ, 
πί(! ἀστείϊς εἤεγαιᾷ τπτ πουίεπε, πε ἐρ- 
(ος ριξείρας, σαί ταῖο5 εἤξητς, πτης πίπιέγα {{ | 
Θογιῆς. Ἀητρ πετὸ ογᾷτ εαπτδεῖ πε] οτεβ, υί 
εἰτγα ᾿ἁγίος δέ ΤὭταςεβ τῷ (οῖαϑ σπῖτι πο 
δαῖεηι (Ἰαϊλοϊορῃασί,εε Δ δή (δ 4 ηαί πᾶς τἂν 
τοβ παδίταπῖρτο ἀοπηβας, 8 Νοπιδάεβ, τά 
εἰ ραΐοτες ποςᾶτας, απ! ἐ ρεςοτίθας Ιλξξεῷ 
δί «αίεο ἀερσυητ, ργαίεντίι ἐαυίπο, ΤΠείδιιν, 
κίξαπαί ργοσίαϑ ἰσῃατί δύ σα ροπδηαίοργείες 
ααυᾶπι οηπδ ρίο οησίε. (ὐυα τε ἀπτεηι ρθε, 
τὰ Θογίῃας ἱσηοίαδαίτ, σπὶ Ποπηίπες εα 8“ 
εὐπὶ αι! Οτο8 ὃ (Δα λοϊο ρα σοσ ἀρ ρει [ατίττ 

σ5ΈΟΔΘΆΑ ΑΡ Η. 

ἂν δὲ στοια τί ὑδωπεανικρνίχε μυθολογνέωφ 
χίοψ. κοὰ τοῖς μὴν ἄλλοις συγγνώμίω ἄναι’ 
καλλιμάχῳ σὲ μὴ παν, μετα ποιον μβύῳ ἄς 
γραμμαϊυιῶς, ὃς τίὼ ἣ κλαῦσὺν,καλυν οὔς 
νῆσον φκσὶ"τἰὼ σὲ ἀόρκυραν, σιδδίαν. ἄλλος 
σ᾽ αἀτιᾶτοιι ᾿ δύσει ὅτωι πόδὶ γεῤῥίιϑων κρὰ 
σό᾿ ἀκατισίου,, πρὶ σϊήμου τ ἰϑιάκῃ, τσελεσ 
θρονίου σ᾽ οὐ πηλίῳ., γλαυκοπίου σ᾽ οὐ ἀν 
δ ώαις. τούτοις δὲ μικρά τι περςηθεὶς γοιαῖσ 
σὰ, παύετοι τὰ πλέσο μυτονέγκῶς σταρῷ 
σῷ δῥατοδδψήους, ὡς κοὶ πρόπόλομ ἐμνηῶδα 
μὴν οὐκσῦ εἰραμδύᾳ. Ὁ μδν γοῦρ ποὺς ὕςόλομ' 
ἐμηειροτόβους γιγονγύαι τῶν σπίλαε πϑρὲ 
“πὰ ποιαῦ τι. κοὰ ὁῥατοῦφνει κοὰ ὧδ 

πίομ, Ὁ σῖ᾽ οὕτω τοόραν πόϊ μετρίου πάν 
γειν,κοὰ μάλιστ ἐφ᾿ δμήρον,δδκεῖ μουπκοῦν Ἐς 
στιπλήξαξ τὶς δεκαίως, κορὰ ποιωϊαντίου εἰο: 
σπεμοὼς πτϑρὲ Ὧν ἀγνοοῦσιμ αὐτοὶ, στδρι τού» 
σῶν Ὅο᾽ στοιν τῇ πρῶ φόβουσι. πὰ μὲν οαὖ ἄλ- 
λα οὐ τοῖς καθ᾿ Ἑκῶ 5:5: οἰκείας μνήμης ψυγ- 

χοίνειντὰ σῖ᾽ οὐ ποῖς καθόλου. ναυὶ δὲ σπτϑρὲ 
ϑρακῶν ἐλέγομᾶνμυσῶν τ ἀγχιμάχωμ,κοὰ 
ἀγαυῶν ἱστπημολγῶψ, γαλακοφάγωυ,ἀβίς- 
ων ε δικοκοτάτων αὐβρώπων,, βουλόμθναι 
συγκρίνας στίτε ἐφ᾽ ἡμῶμ» κοὰ τὰ σ στὸν 

σεισϊωνίου λεχύφντα,, κοὰ πὰ ὥσο τούτωμν 
“πρότόου σῖ ὅτι τί ἀῤιχειρησιν σαφνανπίς 
αν ποῖς προτιθέσι παεπτοί(υυ τοι, τγουθοντο 
μδὸ γοὺ δισϊάξαε, ὅτι τῶν πόῤῥω Φὰ ἑλλώσ 
οἵ“, πλείων ἰω ἄγνοια τοῖς πρεσθντόβοι» 
ἢ γοῖς νεωτόβοις, ἐσ εξε σὲ τοὐαντίαᾳ. κοὶ οὖ 
πὰ πόῤῥω μόνον, ἀλλ αὶ κοὰ πὰ γὐ αὐτῇ λάν 
δὲ. ἀλλ᾿ ὡς ἔφἑιω., πὰ ἄλλα μϑὺ τδρκείδδω, 
πὰ δὲ ναῦ σκοπτῶμϑιν. σκυθὸν μδὺ γαῖ μεμνῆ 
δὰ κατ᾽ ἄγνοιαν φασὶ, μηδὲ φὰ πϑρὶ εἷ ξὲ 

β 

» 

ἐ εὖῦ 
νους ὠμόπητ Θ’ αὐ δἕν, κοὰ ϑυόντωμ, κοὰ στρ 
κοφαγοαύτωψ., κρὰ ποῖς ἀρανίοις ἐκπτώμασι, 

, », α΄ Ὁ Ν ΕΝ 
χομδύων, σῖ! οὖς ἄξονι’ ὠνομάζξρ ὃ “πονῶς; 
πλίηϊει οἵ ἀγαυούς τινας ἱτεπημολγοὺς, γαι 
λακοφάγους, ἀξίους ἦς δικοικοτόάτους αὐθρώ, 

στους «ᾧὺ οὐσϊαμοῦ γῆς ὄντας. γεῶς ὃν ἄξγνορ᾽ 
ὠνόμαζον, εἰ μὲ βοειαοαν πἰὼ ἀγριότητα, μὴ; 
σῇ αὐτῶν «ὧν κάλισε ποιούτους, οὗτοι σ᾽ ἐσ 
σὲ σϊέπτου οἱ σκῦθαι, ππρότόδορ σῖ ἵππημολοι 
γοὶῆσων οἱ ἐπίκεινα δὲν μυσῶν, κοὰ ϑραπῶμ». 
κοὶ ἘΝ γεὴν,ἍἉ οὐσὲ γαλακο φάγοι κοὰ ἄδιοι,, 
ἀλλὰ κοὰ νωῦ ἁμαξοικοὶ, κοὰ νομάσϊσυ κῶς, 
λούμϑνοι, ζῶν τόν" ἀτὸ ϑρεμμάώτων, κοὰ γώλαν, 
καθ’, κοὰ τυροῦ, κοὶς μάλιστ ἱστπείου. ϑη, 
σαυρισμὸν οἵ οὐκ εἰσύ που οὐδὲ καπηλεῖα, 
αν, πλίωω ἢ φόρτον αὐτὶ φόρτον. πῶς οιὧο 
ἀγνόει εἦν σκύϑας ὃ σπτοιντής, ἑστπημολγοὺς 

κρὰ γαλακτοφάγους τινεὺς πρῶ σαγορδύωγς ς 
᾿ὅτιγο 
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ὅχι γοὺ οἱ σότε τούτους ἱσππημολγοὺς ἐκά-: 
λοι, κοὰ ἧσιοδος μαῤτυς ἐκ τοῖς σὶρ δα 
ὥύους πταρα τεθέϊσιν ἐπεσιμ"αἰθίοστοίς τε λε 
γνεὶ σὲ, σκύϑας ἱσππημολγούς, τί δὲ ϑαυμα» 

 ςὸ ,ἐ σἵξ τὸ πλεόνάζειν νταῤ ἡμῖν τἀ]συμβό» 
᾿ λαια κοὰὼ τίὼ “πόρὶ αὐτὰ ἀδικίαν, δκοκοτά 
᾿ σους ἄπῳ ἀγαυοὺς οδὺ ἥκιστ οὗ ποῖς συμθο. 
 Λαΐοις Κοὰ; ο αῤγυοισμῷ ζῶντας, ἀλλα κοὰ 

κοινοὶ κεκτημλύος παύτα πλίω ξίφος, πὸ 
σιρίου. οὐ δὲ τούτοις πρῶ τομοκοὰ τὰς γανας 

᾿κας πλατωνικῶς ἔλοντας κρινίξς ,Κοὰ τὰ τέ- 
οανα, κοὰ ἰδ ύλθ: σῇ ἐμφαίνει σωυπγωρῶψ 
Ὧω᾽ ποιυτῇ, φήσας πόβρὶ ἣν σκυθῶν" 

Αλλ ἱππικῆς βοτῆρσιν δύνομοι σκύδαε. 
αὔτη οἱὴ συύλαψις κοὰ ναῦ τι συμμᾳ 

“πϑϑὶ Οἷς Ἑλλησιψ. ἁπτλουστέτους “κε γοὺρ αὐτὸν 
᾿ψομίζομδνὸ ἥκιστεκακονηρεχέις, δυνελεςἐ- 
ρους 1ε πολὺ ἡμῶν, νὸ αὐταρκεςόδος, καί τὶ 
ὅγε καὶ ἡμᾶς βίΘ’,ἐς παύτας ο(εσῦντι οἵκ 

ἥἌσακε τἰν πῶ τὸ χάρου μεταβολίω, τρν 
] φίω,ὸ ἡσδυνοὺς, κοὰ καποτεχνίας, εἰς πλεονεν 

᾿ ξίας μυρίας γρῶς ταῦτ᾽ εἰσέκγωψ. πτολὺ ὃν φὶ 
᾿ποιαύτες κακίας κοὰ ἐς ὅσ βαρξαῤουςἐμ- 
᾿πίσγωκε, τούς τε ἄλλους, κοὰ τδὺ νομάσϊας. 
᾿ κρὰ γοὺ ϑαλζηας ἁψαμϑνοι, χάρος γεγόνα 

σι, λης δύον τοῖν, Κοὰ Ἑρνοκ᾿Ὀνοιῦπ σις. (ἷ ἀϑι- 
“πλεκομδνοι πολλοῖς, μεταλαμξανουσι φὶς, 
κενωμ πολυτελέίας, κοὰ καπηλείας, ἃ δυκει 
εδὸ ἐς ἡμόῥότωτὰ συωτένειν. οχφθείρει δὲ 
σὰ ἴθα, κοὰ “ποικιλίαν αὐτὶ φὶ ἁπλότητθ’ 
Ὁ αῤτι λεχθείσης εἰσίάγᾳ. οἱ μδύ γθι “τὼ ἡμῶν, 

᾿ κοὰ μάλιστε οἱ ἐγγὺς σοῖς ὁμήρου χρόνοις, τοι» 

οὗτοί τὶνδν ἡσοαν , κοὰ σαελαμξαον"Β Ὑτα- 
 ρὰ »ῖς Ἑλλησὶμ ὁποίους ὄμκρθ’ φησιμ. ὅρα 
᾿ σὲ γα ἃ λίγει ἡρόδο τι’ πόρὶ πδὶ ἣν σκυ» 

θὸν βασιλέως. Ἐφ᾿ ὃν ἰσράτόυσε σϊαβέιθ’, 
κρὰ τὰ ἐπεσχλμῆνα σταῤ αὐτό ὅρα δὲ κρὰ ἃ 

λίγειχούσισα Θ’ πόβὶ δὴν πὸ βοασύρου βα» 
᾿ σιλέων ἣν σπόβρὲ σελδύκωνα πλήρεις σὲ νὸ αἱ 
᾿πϑσικαὶ ἀδισυλαῖ φὶ ἁπλότατθ: ἧς λέγω; 
᾿κρὰ τὰ «σὺ ἣν αἰγυσήίων κοὰ βαξυλωνίων 

᾿ κοὰ ἰνοϊῶν ἀγομνημουδυόμᾶνα. ο͵κ ο δὲ κοὰ 
αὐάχαρσις; (ὦ ἄξαρις; καὶ τινδν' ἄλλοι πταριὶ 

᾿ σοῖς ελλησί γοιῦτοι δυσυκίμοωυ,, ὅτι εθνιλον 
᾿ 
ἦ 
τινα χαρακτῆρα ἐπέφαινον δὐκολίας , (σὲ 

ἃ 

λειότητ Θ΄, κρὰ δεκοκοσώθας. κοὰ τι οἵέ ὧν 
σταλαελίγειν ; ἀλέξανσ)ρθ’ γαὺ ὃ Φιλίπ. 
“που ἡ] «ἰὼ ἀδὶ ϑρακᾶς δῦ ὑσὲρ σόϊ αἴμου 

Ξρασιαὺ ἐμξαλὼμ εἰς τοιβαλοὺς,, ὁρῶν μὲλρὶ 
᾿ πόρου παθήκοντάς, κοὰ φὶ οὐ αὐ ἰϑο] νήσου 

ππόύκης, τὰ πόρων δὲ γετας ἔχοντας, ἀφῖν 
᾿ χβαελέγυτοι μέχρι σϊδῦρο, ποῖ ὄυ" μὲν τἰὼ 
᾿φῆῤυ ἀκθίζαε μὴ διυαὅλοι αὐαύει πλοίωψ. 

5 ἘΡΤΕΜ Ὁ 5. χοῖ 

Ωυοάπετὸ ΠΠ|ὰ8 φξιατίϑ (οιρίονεβ ἐο5 συλ 
τυ] οτος ποςαδαπί, τε 5 εἰς Ἡ εἰ οὐ 5 ἑῃ τεσ 
{Π0.4ος5 ἀε Ετδιοῃεηε δάίεςίπιας, Δ εἰ ο- 
Ραϑ ΧΙ ἰριητίςα δογεῃαβ ἐηυατα πη ΠΙογε5. 
Ουμαηᾷ πετὸ πιίγᾶ εἰξ, ἢ ίπ τηασπα τοτῦ ςδίτα 
ἐϊατῦ δριιἀ ποβοορία, εἰἰρίατυπιίατε υἱΟ]αῖο, 
(υΠι(5ίπτοϑ οἰαγοβ( ἀἰχίτ ἐο5 ηυΐ πηίπίπις (πῃ 
ςδπεητίς, δί φιαίξι υἱτᾷ ἀσᾶτ, σιη ςΟπλαηία 
καπζία ροίδίἀεαπτ,ἐχοερῖο επίς ἀπηπιαχαῖ δ 
᾿γαῖμο, π ἀπ: ὌΧΟΥΕ5 δ {ΠΡ εγο 5 {π᾿ ρει πγίβ. 
Ῥ ΡΙατοτίϑ ἐπ {τατο,ςσπηιπες Παρει: εἰς 
ἰυς ρ6 ἅφ ρόετξ ςοίοπᾷ5,4ε δον 5,(η αυΐτ, 
(οπυίθα οσαμίτατίς (εγμάτοτοβ ϑογῃα, 
1Π δί δάϊιπςίπ (τα ςίς ορίπίο ρεγπιδποῖ, 

Ἐοϑ ἐπίπι Πηηρ ἐς 5ἰπ1ο 5 οζίςγ5 εἴς, δί δά 
πιαίὰ πλίπίπιὸ ρτοπο ἐν δζ ποθ ί ἱρί!5 ςοπτιίηξ, 
τίοτοϑ,εἰ ραυςίοτί οϑοοητεηίος ἵΝοίϊει ἰδπὸ 
υἱόϊι5 Δ4 οπιηία ξεγπιὲ ρείοτα ἱπιηγαζδίις;,,»- 
τεϊλαίτιιτ, 4ε]ἐςία5, ΟΠ] αρίαςε5, Ππγα 145 αἴτεβ, δά 

οἰπΠηίᾶ5 διαγίτίο υἱα8 Π Δ πΠσεΠ 5. ΓΆ]Π15 ἐσίτιτ 
τι ἰτίας πιασηίταο, οὐπι 44 τε! αο5 Βατθα. 
τοβῖαπι δά ᾿Νοπηδάἐβ ἐγερίτ. ΝΠ ἴηατς δ 
τἰησξτεβ, ἀείοτίοτοβ ες, [λιτοςίπατί ἐσρε- 
τυπτ, παζίατεῃοίρίτες, ΩυΔη οηυία 8 πλτί5 
ἱτηρ  ἐςίτί, η ἐογ Παχυτίαιι., δύ Ππςτὰ ἰογάία 
ἰοείεταϊξ(β αἰτατίεἴϑε ςοπιίσταταηι, Οὐδ οὑπὶ 
αὐ πιαηπετίοτειη εέταπὶτεη ἄεἴς πἰ4εληΐ, πιο 
τε ζουγαπὴρυῶζ, δύ ρτὸ ΠπιρΠ ταῖς Πιρετίας 
Πυρεῖ ἐχροίτα,(ἢ τεγαπι πατίετατξαάῆι, Ε]ι 
{υἱπιο αἱ πιαίοτεβ ποίἐτί ρου Πίπηαπι ΗΟ πη ετί 
ξιατί ρτορίογεϑ εχείτεγς, τα ἐσ αρυα (ἴγρτο 5 
Ριυκαραπίας, αα1ε5 ΗΠοπιεγα ἱρίε! οασυίταν, 
ΑΙίςε αυα ἀεϑεγιβάγαπι τεσς ἀἰοίς Ηετος 
ἀοιτι5,Αἀπείίας ΄υεὶμ [τας ἀπξίααίτ ἐχεῦ 
εἰτασηταἱ4ε δὲ ΔΡ 110 (ςαπεατ, ἱπεαεγεβ 
χυας Ομεγῆρραβ ἀςε ἐερσίθυς Βοίρμοτγαπίβ 
εἰτοα 1 εὐςοηεπὶ ἰςερία ργο ας, ΡΙεης δι- 
{5,4 πάτη ἀΐςο, {πηρ|οἰτατί5 εις ἔππξ ε- 
ρήοΙα, 5 ΗΠ τοῦ ὃ. Α ἐσγρτίοζαπι δύ Βαργ, 
ἰοῃίοταπι δύ [ποτ ἐχιδηΐ σοὐπΠΊ ητΑτία: 
Ηλῃὲ ΟΡ ςαπίλαι δ Ἀπαςιατίς δ Αβρατίβ δέ 
ὈΪνίηας 417} σεπ τίς εἰσί ἐπι, ὁ γα ςία [Δὰν 
ἄετη ςοτηρααταηῖ, Πα 4 σεπεε αποάάδηὶ 
Ρτα ίς (εγεητεβ ἰηΠ σης, ἱππαίαπι [οἰ Πα πη, 
Ιεπίτατεπ, ἑαυ ἀπιέμ οἰξεπάαπε. (υἱά ρείν 
[05 {1105 ςοπιπιεπιογας οροῖίεί ᾧ ΔΙ χδης 
ἀεγ πε ΒΕ ρρί ΠΙίι5 ἐπ εα ἐχρεἀιίτίοπε, αι 
Δαἀπείίας ΤΠταςαβ., αἰττὰ Δισηγαπι {ἰςερίτ, 
οὐπὶ Τα ΑΙ] ογυπὶ σεητεπιίπουτίαίετς, αἱαίς 
εοβ υἱῷ δα ΠΠευπὶ ρεγπεηίε5,η αὰο δ Ρεὰ 
ςοπι ἐπι. π|.]τοτίοτα ἀσγὸ ἰεμδῆτεβ (Πεἴδϑ, 
Εὸ υἱφ ρτοίξέξιιβ, ἐπ|ἴλπι χυίάεπι ἱποτον 
4 πεηιμςε ἀΐοίτα παι σίθγαπι ρεπατία. 

Β 2 ΪΝαπὶ 



20.  ΣΥΤΒΑΒΟΝΙΣἙ 

ἸΝΔηῖ οατῃ ἐπ φατα ἰρίς Τα αΠοὐππὶ τε χ ϑγυ, 
πτίῖ5 σοπβα οί Το, πετία5 εἰτι5 ἡπηρεῖασπι ΟΡ. 

Ἐπ Οπτεγᾶπι τταπίστε [απ (Πεἴλ5, ἐουπη 

τπϑεπιίπ ροτεατξ τεάεοίτ. ()α. (α Ριτετῇ5, 

αςςίρίεηϑ ἃ σεητίρ 115 εἰ ἀϑγγπιο γέρε πιυης 
ταν ὁ υεπίσίο γεσιεαυίτ 36 (05. Ν᾽ τ δυτεπ) Ριο 

[επικα [ σί ρειμίθει,Δά ΑΙεχαπάτα (Π4}}|, 

Ἀατία υἱείηί, ααλίοίεἰος δί Ποίρίτα! ἐτατί5 φγδεῖα 

«οπυσπείε. 4105 οὐπη τεχ ἰρίε σοπλίτεν ἃοςεν 

ΡίΠετ, πη ςοπυίυίο ρετοοπιατᾶ, φαία΄ πᾶ εἴϊεῖ 
αυοά ἥ πιαχίπιὸ ρειτίπιείςετξι, 1105 γταϑ (εἰς 

ἐρίππττείρδίστοκ. Ατεος τείρσας, ΠίΠ} 41{- 

τα, ρταϊιαπεί(ςίπιε εχ, “σᾶπι πε ίαρτὰ ΠΟ5 (ΟΣ 

{ππττυατ, πἰΒΠοπγέπαβ ταπτί ρυίποίρί5 ἀπλίοίτί 

δπὶ ρ᾽ αὐίπιί ἔλςετε. Ηςς (πε Ππηρ]!εἰτατίς Βᾶς 

Ῥατοτῖ Πσπδ αἱ συπὶ ἀείςεπίμπ ίη ἐπ 4π|ὶ 

αὐνίηἰπιὸ ἐσίσςυτί [πετγᾶτ, πτί(5 5 πγα πεν 5,8, 

παίοίτίᾶ «οπο Πατᾶτ, ποτέ τίπγετε αἰ χες, 

ἑπσεπε υἱτοτῦ [Δ ΠΉΠ Αγίτατε5 πιαχίτηί [λείπ 

τες. ϑυςςεῆοτα ΑΙεχᾶάτί τεπιροτίρ. (σετίϑ ἔτη 
Ρετίταης Ὀτοπιίςετίς τοχ, Γγ {πιο δά πεν 
ας (ς ".]Πἰσεγαητξ,υὐυᾶ ςερεταῖ : σαί σαπὶ ( 
οτείοίρ (πα ςΟπιοη γα Πςεἱπορίᾶ, {πη τευ 
ςοπιζτοετείσα ποπγίπε5, ΓΝ ε τα! θ 5 ((Πα 1) 
πιουτα  διι5 δεῖ Παπι ἱηξετοίς ἀ εἰ5 Ροτίτ5 ἀπηί, 
εἰδ ατεῖς. ΕἸ 5 αἰ ἢ 5 ἀοπαειπι μοίρα] ἑτοῦ ΤΥ 

{{πταςίχπ|,εἴ δπχίοίτία {0 ὲ ἀευΐη εἰ ΠΡ εὐδαίτ, 

Ῥιατο εἰ ἐπ ΠΡ τίς ἀε Β ἐρτθ] ςα, ἔα σίεπά πὶ 
εἴς πιατε ςοηίετ, ρετίη ας ἃς ἱπηργο ἰτατί5 πᾶν 

οἰῆταπι. ἵΝατι ΔΡ ἐο γεπιοτίβίπτοβ ορτίπις 
Δαπιίηιταταγοσυεπιρυ!ς, εἴ αχτα ΠΠπ|4 ταί 

πίπιὸ παδίτατατος. Βρῃοταϑβ αὐ ς η απαίτο 
Ἡ!Ποτία ποϊαπιίπε. σαοα ἀε Εὐτορα ἑηίςεν 

Ριζ, «ἃ Ευτορᾶ υἱῳ 26 ϑεγιῃαβ ρεη υγαῖει, 
ἔπ ἤπείπααίς ἀ{{ΠΠπη|]ε9 εἴς ς ςατετογᾶ δον 
επατᾶ ταπετὸ Βαυτοπηατατῦ αἱ ξα τίσ. οί 

ἀλπὶεπίπιἀεὸ ίατποΚ ἀῖῷ πιογοίοβ, τ Πυπγὰ 

παςαζης πείζαπξ, ΔΙίηαο5 δύ 40 «ατεν5 ΑΡ ΠῚ 
πετε δηίπια! δ τι5.Δ17 φυϊφξ(παυί)ἱρίοτυπι 
εὐαάε!τατξ εἰοηαπηῖ, ααᾷ πουετε, Παοτᾶ δί 

σταυίταϑ 8( λαπιίτατίο ΟΡ παρ εἰαείς, (Ἰγαυίτας 
αὔτ ςαπὶ ςοηιγατία ἀίςαί, εἰ ἐχεπιρ! σα, αὐ 

ἂς {{Π|5 ποι [λςοίατ, ἥιο5 ἑα[τία ρτα ἀ τἰ5 ατί 
τηοτίδις αἴετίς.. ΕΠῸε εηίπι αἰίψαοβ ϑογβατῖ 

ἵΝοιηδάς5,ηυ  ἐχυατᾶ ΙΔφἐε αἰαπτυγ ςξίο5 ς΄ 
ααΐτατε πρεγαπῖες, ]σουιπι ροεῖα πιεητίοηξ 

ἐαείᾶι. Ποπιεῖαβ ηυίάει (Ταϊλορμασοι ἂν 
δίος,(«ἀ εἴἘ ἀυτί αἱδέα5 Ποτηίηε5,ἴγα ἀ{τ ποτα 

πᾶ τα δίπιος, χαί τεττᾶ ἱηταεἌταγ. ΗΠ ΠΟ π5 
ποῦ ἐπ (ττίρτο ἀετούγος ἀπιθίτα ( Πἰς επίπι ον 
«αὐρηίπεῦ Ὁ Ηαγρυίϑ ἐπ τετγᾶ (Ἰαϊλέϊορἢδ. 
φοτυπι ἀπςί ἀϊχίτ. (ὐυία5 ἀείπάε τεί ςΔυίλπι 

ἐεὐαίαίς, ᾳφυοηίᾶ υμξει (ΟΡ τίο δ ρᾶῖοο ίυης, 

ΘΕ ΟΟΒΔΑΡΗ 
ἐκεῖσε γοῦ καταφυγόντα δὲν τοιβαλῶμ 
βασιλέα σύρμορ,ουὐπισιᾶν πρὸς τίὼ ἀϑδιχέρῃ 
σιν. ἐς δὲ εὖ γεέτας σ]αθαυτα, ἐλέψ τίἰῷ αὐ 

δ» πόλιψ,( αὐασρύψαι, 4) ταχέων εἰς τί 
οἰκείαν λαβόντα οἹῶρα δὴ) εὐνῶν κοὰ παρὰ 
σδισύρμυ. φασὶ δὲ σηολεμαῖθ᾽ ὃ λάγον,ταῦ 

“ἰὼ τἰὼ «ρατείαν συμμίξας τῷ ἀλεξοναρῳ 

ζελεῖξὺ εἰὺ πόρὶ ὃν ἀσ)οίαν» Φιλίας κοὰ ἕω 

νίας χρίοιν. δεξάμᾶνον δὲ αὐαξὸ Φιλοφρόνως 

δὲν βασιλέα, δβὲῶνα νταρεὶ “ὃν πότον τί μά 

λισα ἔκ ὃ φοβοϊνηρ:νομίζοντια αὐτὸν δὲ ἔν. αὦ 
εἷὺ σ᾽ ἀπκοίνεϑαι, οὐσία εἰ μυὶ ἄρα δ ούρᾳ 

νὸς αὐτοῖς ἁδιπέσοι " Φιλίαν γεμίω αὐόδῆρὺς 

σοιούπου σπόρὶ πσανὴὸς τιθεῦναι. τοκῦστι δὲ ἃς 

“λότητθ- φὶ τ βαρθαρων ὄτι σημέϊᾳ. “τὶ 

σε μὴ συγχωρήσαντί θ᾽ μὴν πίω ἀποβασιῳ 
σἰὼ εἰς τἰω νῶν, σϊῶρα ὃ -πίμψαντθ’, κος 

συυθεμδύου Φαλίαν,κοὰ Ὅρ᾽ φοξειον μϑ μφ 

σία φαμβύων, φιλίαν δὲ πόρὶ παντὸς “ἰθς 

ὧνα μεγάλων αὐάαβρῶν. ὅ τε σ)ρομιχαῖτις κα 

σὰ «δὺ οχσύχους ἰω πόδι ἀλεξαύσ)ρου γεν 

Βασιλδῦς. ἐκέννος δίνωυ λαξὼν ζωγρέᾳ λυ 

σϊμαχον»ἰϑιορατϑύσαντα αὐτῷ, σίειξας τίὼ 

πὐγνίαν πἰὦ τε αὐτόν, κοὰ “τοι ύνους., ὁμοίως 

σὲ κοὰ τίὼ αὐτάρκειαν, Ἰκέλδυσε τοῖς ποιοῦ 

σοῖς μὴ πολεμέιν, ἀλλὰ Φίλοις χλῶπε τοῦ. 

σὰ σῇ ἀπὼν, ξονίσας,κοὰ σωωθεμῆν Θ᾽ Φιλίν 

αν, ἀπέλυσῳν αὐτόν. κοὶὰ πλάτεν οὐ τῇ σπτὸ- 

λιτέᾳ  ϑάλα αν ὡς πονκροδισϊάσκαλορ 
φδύγειν οἴεται σϊῶψ» ὅτι ποῤῥωτάτω εἷὸ δὲ 

πολιτόνομθύους, κοὰ μὴ οἰκεῖν ἐπ᾿ αὐτῇεῷθς 

6Θ’ σῇ οὐ τῇ τετάρτῃ μϑὴ δὰ ἱσορίας, δύρώ» 

πῇ σ᾽ ἀδιγραφομθώμ βίξλῳ » πόδιοσϊδύσας,, 
τἰὼ δύρωπ μέλχι σκυξῶν, ἀϑὶ τέλει φκσὶψ 

ἄναι δ) τε ἄλλων σκυθὼν κοὰ δ σαυρομᾷ 

σῶν εν βίους αϑομίους. «ὅσ μδν γαρ ἀναι χὰ 

λεποὺς, ὥςτε Εἰ αὐδρωποφαγέν" «ὧὺ σὲ, κοὰ 

δὴ ἄλλων ζώων ἀπεχιεῶκε. οἱ μὰν οαἷ ἄλλοι 

φασὶ τὰ πρὶ φὶ ὠμότητθ- οὐδὲν λεγουσιμ 

εἰσϑτοι", τὸ σίεινὸν δὲ , κοὰς Ὁ ϑαυμαςὸμ, ἐκ 

σπληκτιτὼν ὃν, σεινὸμ δὲ τωῦαν τία,»ὦ λέγον 
κρὰ σπτχρασϊειγματα στοιει ὅϑτα. κοὰ αὐτὸς οαἷο 

σϑρὶ δὴν δικοιοτέτοις ἤθεσι χρωμβύων στοιής 

σεῶαι εἶν λόγους . ἔναε γαῦ τινας “νομάς 

σίων σκυβῶν γάλακτι τρεφομβύους ἵστπωψ, 
σῇ δικοκοσιυᾳ ποῖν δὴν σἸχφόβμάν» μεμνηῶδαε, 

σὶ᾽ αὐ δὴ «ὧν στοικ τάς ὅμηρον μδὺ γαλακτον, 

φέγων ἀβίων “κ δικοκοτάτωμν οὐθρώτπτωψ 
φήσαντα τἰὼὺ γίιῶ καθοραῦ. ὧν ἁσίοσυμ δὲ, 

οὐ σῇ καλουμϑῃ γῆς “πόδιὀσίῳ, “ον φ να ὕ- 

«πὸ τῶν ἁρπιῶν ἄγεϑαι γαλακτοφάγωμ 
εἰς γαῖαν. ἀπίωὲς οἰκί ̓ Ἐχόνπωμ. εἶτα αὐτο». 

λογῶ;, διότε παῖς διαί τοιες συτιλές ὄντόυ, 
χρὰ ἡ 



ἘΞ ΡΡΈΥΝ 

κρὰ οὐ χηματιςαὲ, πρὸς τε ἀλλήλους δύνο» 
μοιαῦ τοι" κοινιὶ ταύ τα ἐχοντόῦ τῷ τι ἄλλα 
κορὰ γαυαϊκος, Κοὰ σίκνα, κοὰ τί ὅδλίω σνγ 
ἡβύειαν «πρός τε «ὅσ ἐκτὸς, ἄμαχοι εἰσὶ, κοῖς 
“αὐίκατοι » οὐσῖον ἔχοντόν" σσὲρ οὗ δυυλόύ. 
σύυσι. καλέ! σὲ κοὶ χοιοΐλον εἰπόντα οὐ τῇ 

 “ἤκξάσειφι αεόδίας, ἰιὦ ἰζδυξε σϊαρᾷ!"" 
τιηλονύμοι τε σάκοιε, γνεξ σκύθαε, 
Αὐνὰρ ούαεου ἀσίσίᾳ πτυροφύρον. 

νομάσϊωρ γεμίω σαν ἀνύρωποι ἀποίκων 

ψομίμωψ. κοὶὺ Ὃν αὐὐάχαρσιμ σὲ ἀνθρωπτου (ον, 
φὸν καλῶν δίφορ Θ΄, τούτου φισὶμ εἰναι τό 
ϑύες. νομιδλἐιῶαε δὲ κοὰ ἔσῆα Οφῶυ γα, τε 
λέᾳ σωφροσιωῃ τὴ σαυίσει.εὑρὲματά τὰ αὐ 
“όιλίγων τά τε (ώπυρα, (ὦ τίὼω ἀμφιβολον 
ἄγκυραν» κοὰ "ὃν ἀδῥαμεικὸν προχόψ. ταῦτα 
σὲ λέγω σικφῶς μᾶν εἰσϊως, ὅτι κοῖς οὗτΘ- αὐ 
σοςοῦτε ἀληθιοττα λέγει πόδὶ πταντων, κοὰ 

υἱκὰ »ἡ Ὁ τό αὐαχαβσισὸς, πῶς πὲ δ βοχὸς εν 
φεμα αὐτῷ, ὃυ οἱσῖῳν ὄμκρος πρεσθύτόρος ὦν" 
ὧν σῇ ὅτε τίς ἀδραμεὺς σηροχὸν ὥρμᾶνου οὐ 

σαλάμῃσι, 

ες Καὶ τὰ τξῆς ἀλλ᾽ ἐκάνα σ͵χσημέᾶναε βου. 
᾿ Δόμαν, ὅγε κοινῇ σινὶ φήμηγἱ το τὴν στὰ 

λαιῶν κοὰ σὸ δ ὕςόβον. πεπιςσύθαε συυὲ 
ἔχενς τὸ δ νομώσϊων οὖν μάλισῃε ἀἄπωκιν 

συδύους ἀῷὸ ἣν αὐβρώπων ἣν ἄλλωυ, γαλα- 
κοφάγους τε ἀναεκοὰ ἀξίους κοὰ δικοκοτά- 
σους. ἀλλ᾽ οὐχ αὐ ὑμήρου τοεπλάδλας, πόρι 
“τι δὴν μυσῶψ. δέκοκιός ὄξιψ τσυσοιεῖμ λόγου δὴν 
φῦ ποϊςἐπεσι λεγομλύων ἀρλλόσίωρ", πό; 
“εὐ ἡγᾶται., κοὰ τούτους ἄνας πλάσματα 
ὅταν φὴ ὃ ποιητής, 
Μυσῶν τ΄ ἀγχεμάχωψν» κοὶ ἀγαυμὼν ἕσπα» 

εἰϑλγῶν. 

. Ἡ ἐὐν οὐ πῇ ἄσίᾳ σὲ χόμδν Θ'ν»ταρόλμίω δύ 
σε ἐὸν σπτοιμτὠν, ὡς περρείρεπτοι πλάσμα,λὲ» 
γν ὡς μὴ ὃν δὴν οὐ τῇ ϑρώκα μυσῶν στρα τὰ 
ὄντα, ἐπι γοῖρ ἐφ᾽ ἡμῶν γαῦ αἴλιθ' κάτθ': 
μετῴκασφον ἐκ Φὶ πόραξας  ἴσρσ -αγύτε μυ 
ριζσῖας σωμάτων παρὰ ἣν γε) μογλώτ, 

που οἷς θραξὶν εὔνους, εἰς τἰὼ ϑρόκίιυ νυ ναῦ 
οἰποῦσιμ αἰντοθι 5 μυσοὶ κῳλούμβνοι. ἅπτοι ποδὶ 
Τν πρότόβδον οὕτω καλουμβύων. ς᾽ σὲ πῇ ἀ“ 
σίᾳ, μυσῶν μετονομαδδούπωμ᾽ ἢ ὅπιϑ)ν' οἰκειό- 

᾿ σπόβόρ ὄξι τῇ ἱσσοία: τό σπτοιπτόν, κοὰ τῇ ἀρ. 
φάσει δ καλουμβύωμ μυσῶν πρότόδομ. τας» 
οἱ μὴ σἹὴ τούτων ἅλις. ἐπαίνειμθν ὃ ἀϑὶ τἀὼ 
ἑξῆς πόδιήγησιμ, πῶν σὲ γυτῶμ τὰ μὸν στα. 

 λαεὰ ἀφειῶω, τὰ σῖ᾽ εἰς ἐμᾷς Πσῖμ πτοιχῦ τα 
“αῖρξε . Βοιρεξίσας αὐὴρ γέτης, ἀδιστές ἀϑὶ 

ΠῚ 5» ͵ “1 ᾿ 

«τἰὼ τὸν τύνες ἀδισασιαν, αὐξλαξε κεκαπκωμὲ 
νους (ὅσ κὐθρώπτους το συχνῶν ττολέμωμψι 
οι 
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ποη παι ποίί, ἑητεῖ ςε Δ η δ ὐίς υἱοπίε5 ἰσσί, 
Ῥυπ5.(Οπτηία ςοπιηηηΐα παρ εῆτος, οὔ γε! 0, 
τυ πὶ ἸΧΟΥΕ5 ἂς ΠΙίο 5, απ ποτία πη ρτοίαρίαπη, 
Ἐχτευπίβ ἱπεχρισπαῦ 65 δ ἐπι ϊί,, εππι πΐσ 
δ ροι{ἀεδητ, οι τοί στατία ἰεγταί Πάπες ον 
ςαἴ αὐτετι ΟΠ στ χα ἐπ Γλατῆ τγαπίϊτα σαπὶ 
ἕαῖς, αυλπιίρίς σου γχίτ, 
ΟρΠοπεβ ἈρΡΡεΙ]ς ϑαςας οτίσίπε Βογιδβ, 
Αἰίαπιίποοϊεητεϑ ἔτεσι ξογαπ, 

Οτεατῖί εχ ᾿Νοπιαάίθιι5 ποπιίη 5 ἐστί 4ὃ 
της. ΒΡ Πούιη ετίαπη οεἰτπὶ Δ παςματῆπι ἃν 
Ρίεπτεπι ρρε ες, εχ πος εἴε σεποτς ἀτείτ, τἰ, 
παπιίρ ἐ ἰερτεπι ἐἀρί ἐπεί ςεπίςπ  σὰπὶ 
τηοάετατίοπε δύ ργπάεητία ρετίεςεα δ πιεῖ! ε 
δυ Εἰσες ἐπυξτα ρτοίετε, εχυοίτατονος ἰσηίβ 
[011 ε5, 1 οἰρίτειπι ΔΓ ἢ Οὐ ΠῚ, Γοζατῃ Πσιήλτοιη. 
Εαςίρί ἀὐτεπι οηιοῦ ρου, δὰ ἱσθατιβ 
συδα Πίς ἱρίε ποη οπιγηΐα πευί{ϑίπιε ργοΐξοτγατ, 
δί ΠΠυα ρεαείρυξ ἀε ΑΠδομανῇ ας. πὶ το 
πιοάο τοῖίρία εχ εἴτι ἰηποπείοης ἐχταῖ, ἡ 
Ἑοπτοειβ δητί σίου ὁ πουονῖ 
Οειῆσυϊαϑ ταί Φεχιτα τοι ατδτίτ οσγυϑ αρτᾶ, 
Εττεϊίαυλ, (πὶ λαζεπι σοπυπηπί ἥττα 44 Πὶ 

δί αεείυη δύ ροίτεγίτατίς ἔα πτα στο ίτιιπη ἤτ, 
{Π|105 πιαχίπιε Νοῦγδ 45 ρου Ὁ α[Π5 πιοῦ 
τα! {[5.α  τᾶτεβ, (σα]α ἐορμαρό5 ὃ Ἀθίος δέ 
ἰα{{{5ίπτοϑ εἴ, πες ΕΤοπιετί Πσυποπτειῖτα Πετέ 
ποίας Δ ΡΟ! οάοτις ΠΠπά Ποπίβοατε, ατὸ οεά 
πὶ ταιτοπεῖπ ἄε ΝΜ γ [5 ἐπ σαγπγίπε ἱρίο ἀξ 
{υδίτο εὐαπὶ οροτειίτ, ραυτείπε ετίαπι πόα ἀξ 
{ΠΠ||5 εἴἴς,οαπι ροετα αἰχοτίτ, 
Π|αΠτος γίοβ ηυΐ5 ]ὰς πη] σεῖαν ἐπυαεῖ, 
Οοπληίπιι ἡ ριισηδῆζ, 
Ν εἰ ἐο58 η ΔΙ ἱποοιατςςίρίς, Οὐ Πίη Δ ἢ 
Βα ίτᾶτεϑ δοςίρίτ, πια!!σπ ἐ ροοτᾶ ἱπτεγρτγεταῖ, 
αἱ ργααἰϊχίπιας, Πσπιεπιᾶ Ἀρρε]14Π5, τα ἐπ 
Τηγαςία νἴγ {Π| πὸ α]τγὰ χυᾶπη γος ἐρίρο {{πὸν 
ΓΝ οΙ τί {τ απηίβ ἃ εἰς (δας εχ Τ 8 Π ταπα 
τεσίοπε σα παπαρσίπτα (Τεταγ γα} ἢ ΤΉτα 
είαια Πα ίτατυγα τα πχίς. Οο σῦϑ ἐδ δ πᾶ 
Ώταςεα5 ατίταγ Π!η στα, Πᾶς οτίαπηςεῖατε δέ 
ἄει μαδίταηι, Μγη αοοίταπξιδε!ςεῖ αυία 
δ ρείαβ εο παποιραραηξποηιίπε, Πα δἱτα τ 
ἃφ Δία ΜΜγίογατγαπϑίατα ες εἴ ποπιῶ, δε 
48 αἴῆπε ποπὴξ εἰϊ πιρ 5 ἐρίτιι5 ροεῖς Ειξοτίς, 
δί ἐοτᾶ ἀεοϊατατίοηί Ν᾽ γίοτα φαΐ Τ τας ἱπς 
ςοἴαητ,(ς ρτίας αοςατοσίί. [)ς Ηΐ5 σαί (Ὡτί5. 
τεάεο ἀείποερς δά ἐπ{τατᾶ οτάτης ἀ εἰςτίρτίο 
πη. 1) ε (Τετί5 (ἀπὲ πετυίξα {14 οὐίτίαπῦ : αὐτοῦ 
πετὸ ποίέγα (ςητίτ δεῖας, μυἱαΐπιο αἱ ἔπεγε, ΒοΣ 
τε {85 τίν πατίο πος εία, απ σεητίϑ εἴτι ργα 
ἐεξζυτα πΠΠπεγεῖ, Ποπιίπες τεχαεπτία δ ε]1ο» 
τὐτη, εἴ ΟΔ 610. αΓΠίφῖο 5 τοπείξάοβ εἤεςιτγδυίέ, 

Β39 εοἐ 
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ξοϑ εὸ πιαρηπίτιἀἐηέ5 ἐχευ!τιηαης ἐχεγοίτα 
κτίοπε ςογρογᾶ,πυης εξ (ΟΡ τίετατε, πᾶς ἐν 
«ἀπόίοτῦ ον εὐίζεία,υἱ ἰττα ράιςο5 ἀηηο5 Δ, 
πὶ Δἀερταβ Π{ἰπιρ εὐ, ΡΠ ατπιοβίρ Πηίτίπιο 
ταπι, (Δετατῦ ἀϊτίοηί (πὰ ἀἰἀετίτ: τγαϊεζέοίρ δὰ 
ἀέξει το, ΤΏ τας ἀἰτίρίξ5 αἰφίη Μαςεάο 
πίαπι δύ ΠΙγτίς, πλασηῆ ᾿ἐ οπιαπίϑ τευγοτξ πα 
εὐ] οτίτ: ἀεῷ (415 Πηίτίπιί 5, ΓΠγαςίρ 5 δύ ἢ 
ἰγτῇ58 ρεααβ ἱποξιεβ τεροτίδαί, Βοίοβ δᾶτϑ 
(δ ἀΐεο5 (είταίτο ρορυΐοϑβ ἔμη άίτιι5 ἀ εἰ ειπς 
{πιι] δί Τυτίίςοβ. Δ. ἃ παείοῃίβ τποχὸ ἐρπ5 
ςοπιηιοάίτατς δά ίατοτγεπι παρείς επειη, αἱ 
ταπι πιασίςί5 ἀεάἀέτιπι, Δα Δ ερυρτί οὐα5 μεῖς 
τπιασατιπι,απσττίογιμη ρεγίταμ, Ῥεγ σὰς ἀεο, 
καπιτείροπίατεπαηοίαδατ, δύ ρᾶέθο ἢ τέ ρὸ 
τε ἴῃ ἀεογ πιπιείο ςοἤίταερεἴ, αυξαάειοα 
ἐε Ζλτιποϊχί (πρετίι5 παγγδαίπηβ. [ἡ σζεί5 ον 
Ὀεαϊεητία αὐστιπιεητ εἰξ, στὸ ἃ εἰπ5 πλοπε 
ἐπαπετι, αἱτο5 ἐχείάετς, δ ἐπε υἱπο αἱτᾶ ασίτα 
τε ςοἰεπίετε ἱρίς αὔτ Βοσγοθε[45, ἱπίατσεητί- 
Ῥὰ5 πΟπι {5 ργίαϑ ρετής, φιιἀ πη δ οπγαπιιβ ρῸ 
Ῥυΐα5 δἀππετίαβ εατ πητίογεῖ ἐχογοίταπι, ξὲ ο- 
πίζ (ποςεἴοτεβ ρ΄ 65 ἐπ ρᾶτίε5 ἀίυΠ της. 
υης  αίαν Δυσυίίυ5 σίγα εο5 απ αι 

φίητα ΠΝ Π ππὶ πές ἐχεγοίτ, χαί ρτία5 σααία 
ογίη ρατίες αἰ πέθέ ἐγᾶτ ΕἸ 5 Αἰτξ σεπετίβ 
Ῥατείτίοπες δ πέρι Πτ, δύ αἴ κε αἰ ίο ἱπεξρο- 
τε, Ἐυίι δί αἰτία τερίοηίβ ἀΐιο, εχ ἀπε υίς 
Ρειπγδηδ5 τεπιροτίριι5, 4105 οπίπι [λᾶςο5,. 11 
ο5 (Πεῖας5 ρρε  ᾶτ (Τεῖα5 συ ἀξ, υί Δ Ροητῖ 
ἔπ οτίεπιξ ογσῦις: ἔλΑςο5 λᾶς, συ ἐπ ορροίτᾶ 
πεύι5 (Τετπηαηίδηη, δύ δά {Ππ| [οητεβ, 05 ὁ. 
{{π|Γ αιο5 ποςαῖοβ εἤεσςου Εχ Ζὰο ἀρυ Α, 
τπεπίεηίς5 [λαιποτῆ δέ (Τείατ ποπηίπδ ἔεγις 
{{0]υτίπια αρυηάασᾶς, Ηἶος (πὸ ες θη] {15 
εἴν υᾷπι ἃ Βογιμαγᾶ σεηῖε ἀεγίυατί, το 5 [8 
45 ποςσδητ σε επίπι {ΠΠ|{λ4 ΕἸγτςαηίατη ροίτί 
(ὑπτπες εχ ἐχ Ιοςο ΔΙἢ πὰ τηᾶείρία ἀεροιία 
τλιρυϊαπάυπι εἰς, Θεγο5 ἐπίπι δητὸ ρορυΐον 
τὰπιὶ πουηίηί 5 ποςαραηΐ, ἃ αι, πεζέαθαπ, 
ἔὐτ αΠ γα δ Βγεῦ,αυτς ἤ5 πιαχίπιο αυα {Π|5 
ἐῃ Ἰοςί5 τηΔσίβ ἃς πγασίβ υυτραῖ εγᾶτ: υἱὐ Ν12- 
πεπὶ εἴ Μ]Π!ὲΙ441|,εχ ΡΠιγσία: ΓΙ δία, ἐ ΡαρμΪᾺ 
φοπηία, (Τεηβίπάε, σας Βογεδίίξα ἀπέϊα ἱπ 
τληῖδηι ςοηίςεηάείαῖ Δα ΡΠ (της, ἀεπγ οΟὉ 
«οπλείτίςας (τἀ τίοπ 5 δί εχ ὰ οσπαπουῖ Ρεὶ" 
15 ἀερτε δ εἰν, Γαπςη δ άμες δα τα ΠΠ|Π4 Ποπιί 
πᾶ χυλάταρίητα εὐγίξτετε αρτὸ παίζει, Ρεγίρίος 
δυτεπι ΝΜ]ατίίας5 Παίς Πδαπυδία πῆτε, ΡεΥ 
απ "ὲ οισδηί πε {τε υταΐᾳ, {1 |Ξ πεςείατία δε] 
115 Φευςῃοῖς (ΟἹ εσδης Βυρετγίογεβ ἐπίπι Παπιί 
τ1ΐ5 ραττοβ πεύία5 ἔσητεβ, τίπτε δά ργαςίρίτεα 
είψ5 ἀεςμκίῃδ, ρος καϊακαςία5 ποπιίηβῃϊ, 

ΦΈΟΟΆΑ Α͂Ρ Η.-. 

κοὰ τοσοῦτον ἐπῆρῃν γὺ ἀσκήσει κοὰ νήψει, 
κοὰ Ὁ πιῶσίχειν "οἷς πράγμασιμ. ὡς τ᾿ ὀλίν 
γὸν ἐτῶν μεγάλίω αῤχίω κατεςήσατο, κοὰ 
τὴν ὁμόρων «δῦ πλέςος “αΐταξε Ῥἷς γεταές, 
ἤσῖ σὲ κοὰ ῥωμαίοις φοξοβὸς ἰ(ὦ, σχξαίνωῳ 
ἀσεῶς δ ν ἴσρομ, κοὰ τίὼ ϑράκίω λεηλατῶν 
μέχρι μακεσθνίᾳς κοὰ ἰλλυρίσυς. οὖς τε κελο 
αὐὺ εὖὺ αὐαμεμιγμλύους τοῖς τε ϑραξὶ τὸ Ὅς 
Ἰλλυριοῖς δ᾽ εστόρθασε, βοΐους κοὰ αὐσίω ἀς 
φαύασε εν ασο ἀριπτασίφῳ, κοὰ τχυρίσκους 
“σρὼς τίὼὺ συπορίαν πτὸ τῆνος. συωαγωνιςἰωὺ 
ἴσχε σὲ ρνεου ἀνόρα γόντα, πρὸ τοπλανημὰ 
νου {71 τὼ αἔγυτπῆου, κοὶ πῶσημασιας ἔκμξ 
μαθεκότα πινεἰς,σΊ! ὧν “σσεκρίναῦ τὰ ϑέαε 
κοὰὼ; διολίγου καθίσδιτοϑεὸς, κα ϑάστόρ ἔφα» 
μδὰν ππϑρὶ τό ζαμόλξεως δικγούμϑνοι, φὶ σῷ 
συθπειθέιας σμμᾶον, ἐπεέδδασαν γαὶρ ἐκκό- 
κε τὠν ἄμπελον, κοὰ ζίω οἴνου χωρίς. ὃ 
μϑὸ οαὐ βοιρεθί σας, φθακαταλυθὲς ἐπανα 
Ξανχῶμ οὐ θρ) σινῶμ» πσρὰν ἢ δωμαέους Ξέϊ σ᾽ 
λαεσρατέιαν ἐπὶ αὐτόμ. οἱ δὲ δ ξάμϑνοι τἀὰ. 
αῤχίω) ἐς πλείω μόβρι διέσησιαν. κοὰ σὶη κοὰ 
ναῦ ἰμϑΐκο ἐπεμψην ἐπσ᾿ αὐτοὺς «ρατέιο 
ὁ σεξαςὸς ἀαίσαρ, εἰς τορύτε μνοιάσίας,, τό 
σι σὲ εἰς τυῆαρας, διες ὥ τότ ἐτύγχανον. οὗ 

ν - - ᾿ » μν οιὐὖ τοιοῦτοι μόδισμοὶ πρόσκαεροι, ποὺς 
ἄλλοτ᾽ ἄλλοι. γίγονεσὲ κοὶ ἀλλΘ- τῆς χώη 
ρας μόδισμὸς συμμθύωυ ἐκ σταλαεοῦ, τοῦδ᾽ 
μδ γοὴ σιάκους ττῶστεγορδύουσι, ποὺς δὲ 
γίτας " γέτας μᾶν, εἦὸ πῶς ὧν πόντον ἔκ» 
κλιμάνους, κοὰ σεῶς τίὼ τω" σϊῴκους σὲ τοὺς 
εἰς τωὐαντίᾳ πῶς τὼ γόῤμανίαν,, κρὰ τὰς 
πόϊ ἴσρου πακγεὶς, οὖς οἶμαε σϊαύους καλᾷ 
ὧι τταλαιόν, ἀφ᾽ οὗ κρὸ, σταρεὶ τοῖς ἀτα 
“ἰκοῖς ἐπεπόλασε σὰ δὴν οἰκετῶν ὠνόματα 
γῦτοι κοὰ σϊαῦοι"δτΡ 

ῥω γοὺ ἐκέᾶνοι στόρὶ τἰν ὑρκανίαν. κοὰ οὐκ 
εἰκος ἐκέϑον κομίζεδνε ριὐσ)οἀπτοσῖᾳ εἰς τἰὼ 
ἀπικίω. δ ὧν γοὺ Ἐκομίζερ,, ἡ ποῖς κύνες 
σιμ, ἐκείνοις ὁμωνύμως ἐκῴλοαυ ποὺς οἰκο 
σαςνὼς λυσῖομ, κοὰ σύρον, ἢ ποῖς ἀϑιπολάκ, 
ᾧυσιν ἐκέ ὀνόμασι σπῶσηγόργνοψ, ὡς μανίω 
ἢ μίσϊαν, τὸν φρυγα" πίβιου σὲ, γνταφλας 
ἵνα; ἀϑὲ τοσοῦ τν ποὺ πτόϊ βοιρεξέσο Ὁ ἐθ2΄ 

νΘ΄ ὀξαρόον, ἐταπεινώθα τελέως «τοῦ τὰ 
“ὧρ Ξιίσεωψ , κοὰ τῶν ῥωμαίων. ἱπκομοὶ σῖ ὅσ 
μως εἰσὶῳ ἔπι πρὰ νωῦ «ἰλλειν τε ἥαρας μὺσ 
οκάσϊας. ῥέϊ! δὲ σῖ! αὐτῶν μαῤιίος στοταμός 
εἰς τὰν σϊανούξιον, ᾧ τὰς σταρασκϑυεὶς ουὖθας 
κώμιζομ οἱ ῥωμαῖοι τὰς πεθὸς τὸν στόλεμομο 
κοὰ γοῦ τό ποταμοῦ τὰ μὴν ἄνω κοὶ πὸ 
“αῖρ παγαῖς μόρα, μέχρι τῷν καταρακτῶμ, 

σίανούξιου 

κο 

γορ πιθαυότόρον ἢ ἀφ“ 
στὸ πῶμ σκυϑῶν, οὖς καλοῦσι σίάας. πσύῤη᾽ 
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δανούθιου ττσηγορόυομ͵, ἃ μέλιτι σΐᾳ τῶν 
σίζκων φόβδετοι.. τὰ δ κάτω μέχρι σόϊ στὸν» 

᾿ὐχοῦ τὸ πόδι οὖν γέτας, καλοῦσιμ ἴσρομ. ὃμός 
᾿ γλωῆσισῖ᾽ ἐσὶν οἱ γέτοιι “Εἷς σϊάκοις. σταρεὰὶ 
εδὸ οὖ ποῖς ἕλλησιψ οἱ γέτοιε γνωρίζοντοίε 
μάλλον, οἵᾳ ἡ συυεχᾶς τὰς κετανασάσεις 
ἐφ᾽ ἑκάτόβρα τόϊ ἴσρου τσεπτοιπ ὅτε, κοὰ Ῥῖς 
ϑραξί » κοὰ τοῖς μυθῖς αὐαμεμίχθαε. κοὰ τὸ 
ἣν τοιξαλῶν οἵ᾽ ἔθν(θ- ϑρακιπον ὃν Ὁ αὐτὸ 
πέπονθε ὥδριμετανασάσεις γοὺρ σϊεσίφκτοι 

ΟΣ πλησιοχώρωμ ἐἰς (ὅν ἀδδργνεςόμους, ὅδα- 
γαςαύτωμ δὴν μὴν ἐκ φὶ πόραξας δῇ σκυθῶν 

 κρὰ βαςαρνῶψ, κοὰ σαυρομα ἣν ἀδικρατραῦ 
᾿ χῶρ πολλάκις. ὥςτε κοὰ ὡμισίχβ αὲνειν τοῖς 

δῥελαθεσὶ, κοὰ καταμνει πιναὶς αὐ δῇ ἢ οὐ 

ταῖς νήζις,ἢ οὐ τῇ ϑράκε, δὲν σὺ ἑκα τόδε μὲ 
οὺς σῷ Ὠλυριῶν μάλιστ; κατιγυομβύωμε αὐ 
ξαθρύπόυ: στ᾿ οαὖ ἀδιπλέσομ, οἱ τε γέτοι» οἷ 
σε σίάκοι, ὥςτε κοὶ εἰκῶσι μνοιάσϊας ἐκπὲμ 
πον σρατέας, νωῦ ὅσὸμ εἰς σίψω μυριάσϊας 
συωεσέλμλνοι τυγχαύουσι, κοὶ ἐγγὺς μὰ ἡ; 
τουσι τόϊασχκούτν ῥωμαίωμ. οὐ πως σῖ εἰν 
σὶν “αυοχέοιοι τελέως, σα τὰς ἐκ ἣν γόῤμα 
γῶν ἐλ-πίσῖας» σπτολεμίων ὃντῶμ τοῖς ῥωμαΐ, 
οἱς, μεταξὺ σὲ φὶ σπτοντικῆς ϑαλάἥας ἀτο ἴ- 

τ φρου ἀδι τύραυγκοὰ ἡ ἣν γο δ ὀδημία, πρό- 
καισοίι ποι) εἰς τοῶσα,κρὰ ἀνυσ)ρὉ", οὐ καὶ σα 

ράΘ' ἀφλαφθεὶς ὁ ὑσίασεω καθ᾽ ὃν καιρὸν 
εδεθν τὸν ἴσρομ ἀδὶ ἦν σκύϑας ἐκινδιυσυσε 
πανερατιί, δέει σ]καλυθίιαε. σωωμῆκε σὺ 

οὐψε, κρὰ αὐξορεψειλυσίμαχος σ᾽ ὕςόδου «ρα 
᾿πόὐστς ἐϑὲ γέτας, κοὰ τὸ βασιλζα σὔρομι. 

χἄτίω͵ οὐκἐκινδοιύσυσε μόνομ, ἀλλ κοὰ ἕά 
λὼ ζωγρίᾳ ποίλῳ οἵ ἐσώθε, πυχὼν σὐγνών 
μον’ Τό! βαρξαρου, καϑάπο) ἕπου πρότε 
εἰν. πεὸς σὲ ταῖς ἐκβολαῖς, μεγάλ νης τ. 

φἰμὴ πόύκκ. καταορόντόϊ σ᾽ αὐτώ βαςαῦ 
ψαε, τοδυκινοὶ πε σι γορδύθασαν. εἰσὶ δὲ κοὰ 
᾿ἄλλαε νῆσοι πολὺ ἐλάπους, αἱ μῈ αὐωτί; 
φὼ ταύτις, οἷ σὲ πρὸς τῇ ϑαλέέήκ. ἐσηζου» 

᾿ μθΘ’γαρὄξι. μέγισον σὲ τὰ ἱόρου ούμα κα- 
᾿ λούμϑνομ, σῖ! οὗ σχδίων αὐάπλους ἀϑὲ τέιὺ 
᾿ ποδύκίιυ, ἑκατὸν εἰκοσὶ. ἧς κατὰ πὸ κάτω 

μόβιΘ» ἐσπτίασε τὸ ζόύγμα σϊαρέι6-. δμύκε, 
πο σῖ αὖ ζουχθϊισκε, κορὰ κατὰ 

Ι 

Φ άνω. πὸ» 

πὸ δὲ κοὰ, πρῶτον ὄλ᾽ ούμα οὐ αῤιςόρᾷ ἐσ’ 
᾿ αλέουτι εἰς τὸν πόντον. τὰ σῖ ἑξῆς, ἕω, ταν 

φάπλῳ Ὧ᾽ ἀϑὶ σύραν. δείχει σ᾽ ετο᾿ αὐ- 
πό! Ὁ ὑβόῦμον ςύμα ππόρὶ πριανόσίους στὸν 

Ι ᾷους ̓ γίνοντοι οαὖ μεταξὺ σῶν φυμάτων 
, νησισῖοῖν. τὰ μὰ σὰ “τρία σόματα ἐφεξῆς 
᾿ Ὅν ἱδδῷ σόματι δὴ μυιρὰ, πὰ δὲ λοιπὰ 
᾿ τὸ μὴν “πολὺ ὑλώδονα, τῶν δὲ μώζονας 

' 

5: ἘΠΡ  ς. λο ᾧ 
Τυαπυβίμπι ποςδητ, αι Πα χίπιθ ροῦ Τλαςον 
τὰπι ἀσειπι ἀοα θαπταγ. Αἰ ασπτετὸ ἐπ οτίου 
το δ αἱ ἐη Ῥοηταπ ρεῖ (Πεῖδ5 ΠΠ τιῖσὴ ποοίτας, 
Οατεγύμι ἐπὶ Γλαςοτιπι δύ (Πεταγιπι ἔξυπιο 
εἴς, (τα οί πετὸ (πεῖα ποείοτοβ Πᾶε, αιτία γεν 
ααεητίαϑ 46 πτεαπηος {Ππ| τίρατη πιίστᾶς ἄτος 
ἀϊτ ααδὰ ΓΜ γ {5 ὃ τας. ἐπιπηέχτί πετίαπζ. 
ΤηΡΑΠ ΄αοφ Ττδςία παιίο ίπησ, ας ἱκ 
ἄἀεπιὶ οΡπεηίτς υὐτγαπίπηίστατίοπε5 ρδιίδηταγ, 
«ἃ Πηϊτίπιί ἀἀπετίαϑ ἱπίοτίοτοβ ἐππιγσᾶτ, ὅτίες 
εχ υἱτετίοτε τίρα ϑογίμες, Βαίξαύπε, ϑαυσοσηα 
το υἱέτοτία, δέ χυίάξ ίαρε τείεγδιυι ς ίῃ εχ 
Ρυ 5 ἐπ αἰτεῖ, πεῖ (πη ἐπί] .558ε] ἐπ Τ Ἡταςίαᾳ 
πιλπελητ Δ] υ!:Ποπη1Π: πιοτὸ εἰς! αὐ δἷτον 
τί5 Ρδγτίϑ πο]! 5, τε εγείπι ΠΙγτίςί5. πα] ζείον 
τίν, Δυέῖο ἱσιε ρΙατίπια δί (Σετατῦ ἃ το, 
τ ἱπηρετίο δα ( ( πΜΠ τ πλΠΠ|8 εχ ον οἰτ απτρ[ ἢ 
Πεατᾶς, Ἰὰς πειὸ τετηρεἴξατε 441 πγ:}. τ, ἐρίο 
ται σσιγαζία ροτεητία εἰϊεο ργορέ ρετιεπ 
ταπι εἴτ αὐ Βα οσηαπο Πρ ἀδητιτ ἱπηροτίο Ν ες 
ἄτππι αὔτ (δίεξε{ππτ|} οπιδπίβ οπτηίπο, το 
Ῥίεν συδηά ἐπ (Πειπιαηίβ ρο[τᾶ Πα πςίᾶ, ηυέ 
μι ἐος Βοί ἐπὶ σεγᾶς ἐρίγίτα,[Πτεῖ πᾶτε Ρο᾿ 
τίς 20 Πτο δά Ἴ γιᾷ Πυια (Πειαγῖ (ΟΠτπάο 
Ρταίαςει, ρί4 πη (οία, δ αηυατᾶ ἱπάΐσα. Θὰ 
ίη ςᾶρο [λατίας ΕἸν ἤΠαίρί ΠΙίι5 ἀεἰίτατας, ςα 
τιαίεζίο Πτο ἐχρεαιίτίοηξ {πςερίτς, αἀππετίαα 
Βογτῃας, πηαχίπγα ἱπῆτ ρεγίςυ]α, πετοῖο ς ε- 
χετγοίτα {{π| 4ε! εγεῖ, (8 τε (εγὸ ἐητε]]ς2,τε- 
πιοδιίς. Ροιογίοσίξρ οσε Γυ[πταοῆτις σίγα 
σεητξ (Ἰεταυῖ, ἐογ τεσ Γγοπηίςῃ τ ἐχοῦ 
εἰτᾶ ἀπ ᾷ5,η0 (οΤα αἰ οτίπγεη αὐτές, (δα οτἰᾷ 
αἰπας ἐπ ροτείξατξ ρ εὐτγδοξι5 εἰς, υτίαπτόρ (αν 
Ιατε ἀοπαῖαβ, Ῥἐπίσπῇ παξζίις Βαγραγῖ, ιαζ, 
δαάπιο ἀξ ρτίι5 ἐπαύγαυΐ, Εγαρτίοηί πετὸ ἤπ. 
ταίηί5 τλασῇα Ῥρίπαμα εἰξηΐ18, Ῥεισεποπιέ 
πε, οῷ Βαίϊατης οὔοςςπραίδει, Ρειοίπί (ὰπτὰρ 
Ρεἰ]ατί, σης δ δία ἱπία!α: πα ]το πηίποτεϑ {( 
Ρτα {{{8 {τ8ὲ, δζ 11ς ἐπ ἔετίυϑβ πιατί, ρχίτης. Οὔ: 
(ερτεπα αἰ πίη συ ίπ οἰξία, πιαχίπτ εἰἰ σαοά 
Ηἰετοϊοπιῖ, (ἃ εἰἰ, ΟΠ ἰαετ πο ςᾶτ, ρον ἅΠ 
Ρτὰ πδυίσατίο ἁὐ Ρεαςξ [ξΔ4. ( Δς ΧῸ ραζεῖ. 
[ηξταίρίαπι [λατία5 ροητῦ ςοπἤτιχίε, στη ὃζ 
{πρτὰ ςοηΐεαεγε πα ΠΠ|πτ ΗΟ  δυτεση ἐρίιπι 
οἰϊέχπι ρτίπιιτπι ίηττα Ροπευαι παυίσδητί [πῈ 
Πτογίσπι οςουτίς, πουαπὶ ηπα ἀείποερς {ππὶ 
δα Τ γγαπι Πυασίατη, δυίσαπείθτιβ ἐπ οὐίεπ, 
τειῖ συγ(15 (ΔΡ εἰδίϊ, Ὁ εοζ ἐξρτίπηα αἰ ατ ο. 
πιᾶ σος εἰγοίςεν 44, [πτὲτ ἱρίστα οἤίοτα (ἃ. 
πξίπεεγδ! εχίστο αὐοάδηι εχ τίπίϊα, 
Ττία αυίάεπι οἵα ροίὲ ἰδεγυίῃ οἰξίσπι Ἔχ τὰ 
(αητ, οτάίπε τὰ, Ἐ εἰίχια δυίεπὶ {0 αυΐ- 
ἀεπιπιίηοτα, ςαοτ5 ἀογὸ ΔΠΊρ] οτὰ εχίτ. 

Β.4 ἘἙρβοιυβ 
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Ἑρδούυβ συίηῳῷ [Πτυπὶ ςοίζατε οἰτ 8 φἰενίζ, 
Ηίποεδά ιηπεπ 1 γιᾶ παυίσαρί] εν. Ὁ ας οΟς 
Πακ (πε: αὐ πηεαίο ἢ ἰραςίο ἀπο ἱησεπίοϑ [ἃ 
οὐ5. Πποτι ἸΠ 05 {τ αρεχίταγ,αῦ πίςε ρου 5 

ἐο υιΠ ςεατ, τε! 5 οτε σαζοῖ, [ῃ Ἴ για πεγὸ 
Παπιίηίς οἰτίο ταὐτίς εχί {τ πτατα ΓΝεορτοῖς, 
τοί ποςαητ, εἰ πίςι5 ἘΠειπιοπδζ 5 ΔΡΡ ΕἸ [ἀττι8, 
Ἀαυετίο δὔτ Πυπιίης παι σαητίρι5 ρεῖ {τὰ4, 
σεῦ, αὐτὰ εχ τίρα οἰαί(αἴε5 οσσαγγας, πο 
Νίςοπίαίης ἀἸφυλ Ορπίυα, Ατχαί Ππιίο 
Ριορίπαημπατεηξι Βα τ ταςαΐα,υγς ς δ Χ χΊΐα 
«5 αἰςτεπάξιί οσειατετε ἀἰςᾶι, ᾿ίτας αὔτίπία 
[41 εὐςὰ 40 οἰξίο ρεῦ Ὁ {{24. ἑπτεγυδ! ἑπτὰ 
ρεΐασυ εἀπέξα, Δ ΟΔΠΠ ,ςτα. ΤΠ είπάε Βοιγν, 
{Πεπε5 Πυυίας «4 {614 Ὁ Ο παυίρσατίοηί ςὅ“ 
πιοάα5: σαί αἰτεῖ ἀπτπί5 ργοχίπιαβ εἰς ΗΠ γρα- 
τίς. Δηῖς ΒουυΠεηί5 οἶα ἰαςεςἐπία]α ροτ- 
εὐτῇ μπαρῶ5. Οὔ πετὸ Βοιγππεηξ ς ς [[44..επᾶ 
εἰσαυσετί5,εί ἀξ ποχηίηίβ5 οἴει ορρί ἀ,6 8 
ἀξφ υνθ5,ΟΙΡία, ίά εἴς Βεαία ποιηίπαϊ, δι ρ ἃ 
ἐλπέειαρ οτία, χαοά ςσάϊάετε Μη είή, δαρτα 
ἐαςξετεσίο υπηίπετία ίητεῦ Βουυῇμεης δ τᾶ 
Ρτίηνα εἰὲ (Πειατ (οἰἐττάο, ροίξεα Τγυσμερεν 
ἐς. ΡοΙ αο5 ϑαγηηαῖος ςοσῃοπγξίο ἰΔΖυρεβ, 
δί φαί ΒΑΠΙεί ἀϊςᾶεαν εν τοί, ἐ ψαί, ραγ5 πᾶ 
χίτπια ΝοηλδάΡι5,.4 εἰν, Ραίτοτί. ςσίξας, ρα 
εἰ αστοτ ςο]επάδοτῦ [πάτο τεπεπειιγ, ΕἸοδ ιν 
τιᾶφ {Π1:| τἰρᾶ ἱποοίετε ίρρε τχαάίταν, [πετᾶ τεῦ 
τὰπὶ πηὐ Βαίξαι πε Ἐ γιγῃεσετί5 υἱοί δ (σεν 
τὐδῃί5, δ ἰρί! ἐεγὲ εχ (Πειπιδηίς οτίσίηςξ ἀποξ 
τε5, δ ἰρίΡΙμτα5 ἐπ αἰςοβ πατίοπεβί ἀεί, 
ἵναηι Αιπιοηί αι 8 ἀϊσυηταν δι δίάἀοπεβ: 
ηυί πετὸ Βειςξ {Πτ| ΠΠ||8 Παδίταπε, Ρειείηί, 
Ἐξ ποχαπί ποτὸ πηασί5 4 Δαιμοηξίρείξεατεβ 
ἑπίεν ΤΙ παίη δύ Βουυπεηξ ςἄρείτία ραίςαπ 
τυτ, Ν᾽ αἰπετίας αὐτξ ἀησ!οπατίς ἐ (Τετπηαπία 
υἱῷ δά ροτῖαβ (ὐαίρίαϑ (τα ζέιι5 σαπηρεῖτοι εἴ, 
΄υΐ ποίξγαβ δα δυτε5 ςοσηίτίοπξῷ ρεγαεηίτ: 
αυΐίπετο ἵαρτα  ποχαποϑ μαθίτος, ἰσποίαπι 
εἰ πορίς. μοχαηί συίάςξ αὐ ποτίις ΓΜ] τη τί 4ἃ 
τί5 Επρφτοτί5 ἀιέξοτεβ με! ρεγατᾶτ, χα. ἴηι 
Ρεγαίου εγαῦ ΤΣ αΠ5: Δ πεπεγᾶς αὔτ Ρααςοθϑος 
ἰυτοίοςή. Οὐπιῷ ρυσπαςίίδέην ἐπ σδγ τι» 
οὔτ ἐπί τι ἐστεσίἐ ρῃαίδησξ, δύ αὐτηΐβ οὐ 
παῖᾶ, πλιίο Ῥαυραΐα οπτηίϑ5 ἱπῆγπηὰ ρου ἂρ 
ραταΐε, δύ πσάα ἔσο, ΠΠ|ἰπΐταν πα ΠΠ 5 χυίπ 
πυλρίητα ςοη[τεητε5 δ πογία5 τ ΠΠΠ|1. πγί 
{{π4|{πτοτ πὐγξ4, Φαξέα εἰ δΔαίρίςίο ίορ δα 
τὰ ἀυςίς ΝΜ] τ ἀκτίς τεΠίξετε Ἂς {πβτεῖτε πὸ 
τλίεηίε5 ἐπιρετπι, πιαχίπχα εχ ρατές {τΠπ|ςί- 
ἄατί ίσπι. Δ τυπευγ αὐίεπὶ σα είβ εχ στ 15 
Ῥουπὶ οοτήπ,(οταςίδθι5, δύ (ςυτ{5. α ρεῖςσα» 
τἰἐπάυπιῷ ἰδηςεα5 μαζί αὐςυ δέῃ δ ρ]αάίοϑ, 

ΞῈΟ0Ο ΟΒΑΡΗ͂ 

ἔφορ)" δὲ πουγντάφομον ἐέρηκε τορἴφρομ, α- 
“όύθῳν σ᾽ ὑὠδ πύρων ποταμὸν πλωτὸν, γὴν 
νατύσιοι σέο! οὐ σὲ Ὅρ᾽ μεταξὺ σϊύολί» 
μναι μεγάλαι ἡ μὴν αὐφωγμλύη πρὸς τὼ θᾷ 
λααν, ὥςτε (Εἰ λιμλώι χιθδαια σ᾽ ἄςυμθΘ-. 
ἀϑι σὲ Ὅρ᾽' σόματι τό τύρᾳ, πύργ- ἴσιν 
νεοσηολίμον καλούμϑν Θ’, κοὰ ἀώμη ἕρμόν 
γακτ΄ λεγομλύπ, ὐαπλόύσοανπι δὲ ἑκατὸν 
σκοσαφάκοντα Ξίδγους ἐφ᾿ ἑκάτόρα, πύλες 
ἡ μδὼ νικωνία, ἡ σῖ οὐ αξιεόρᾷ ὀφιοῦσα, οἱ 
δὲ πτωΟικοιῦπόυ' Τεῖ σπτοταμῷ πόλιν φα, 
σὶν,αὐιόντι Ἑκατὸν εἴκοσι ττιδγους. διέχει δὲ 
“πὸ τύματ Θ᾽ ἣ νλρςοἡ λδυκὴ, δίαρμα τῦρνο 

͵ Ρ ε 3 ἢ 

σακοσίωμ φα δίων. ἱδραὶ τδιἀχλέως τσελὰν 
γία ἐπα βορνῶφνας ποταμος πλωτος ἕω ΄ 
ξακοσίοις στχδίοις, ποὰ πλησίον ἄλλ(Θ’ στοατε 
μὸς ὕπανις κοὰ νπίος σε σόϊ κύματ Θ- Σ βο 
ρυδδούους ἔχουσο λιμδύλα, πλόύσανπι σὲ ὴῳ 
βορυῶϑονηςαοσίίους σήχκοσιας, δμώνυμιθ- αὖ 
ὯὩΩ Ὧϑ ποταμῷ πόλις, ἡ σῬαὐτὴ Εἰ ὀλδία ὦ 
καλῶτοα, μὲγα ἐμπτορξου, ἀτίσμα μιλησί, 
ων. σῖ ̓ σαόῤπειμδύη ποᾶσα χώρᾳ τό λεχθῳν 
“Θ΄. μεταξὺ βορυὥονος κοὶ ἴσρον, πρώτας 
μδώ δειμὴ ἣν γὴν δβημία ἔπειτα οἱ τυῤῥκ» 
γίτοι. μεθ᾿ οὖς οἱ ἰάζυγδυ" σαρμάτοαι, κοὰ οἱ 
βασίλειοι λεγόμϑνοι κοὰ οὐργοι., "Ὁ μιν πλὲν 

ου νομάσϊσυ', Ὀλίγοι σὲ κοὰ γεωργέας ἄδιμε: 
λούμνοι.. πύπους φασὶ ποὰ σταρᾳὶ ὃν ἴσρορ 
οἰκῶν, ἐφ᾽ ἑκάτόβα στολλάκις. οὐ δὲ τῇ μεσο; 
γαίᾳ βαφαῤναι μὴν “οἷς τυῤῥηγί τοις ὅμοροι 
κρὰ γόῤμανοῖς, οιεσντι κοὰ αὐτοὶ πδ᾿ γόῤμᾳ 
νιποῦ γϑους ὄντοῦ", εἰς πλάω φύλα διπρημ» 
γοι . κοὰ; γοῦρ ἄπμονοι λέγονοχέ χινσῖν, κοὰ σε 
σνδι.οἱ ἢ τἰὼ πόὐκίω κατασζόντ δῖ’ τίὼ οὖ 

κώταζι μεταξὺ Τό παναισϑς, ποὶ Τόὶ βορυ- 
ὥύσο νεμόμβνοι ποεοϊία ἃ γορ πτῶσαρκίιθ» 
τοῦ ἀ γόῤμανίας μέλρι δι κμασίας ποιδὲς 
ἐς ὄξιν [ὦ ἔσμϑν. ᾿ααὲρ ὃ ἣν ῥωξανῶμ ἀ ἕνες. 
οἰκοῦσιμ, οὐκ σμαν. οἱ ὃ ῥωξαν οἱ, κοὰ, χες αἷὰ 

μιβοισιάτον "τᾶ δύ τοίορΘ’ σρατηγοὺς ἔπο 
λέμομυ, ἐχοντοῖν ἡγε μόνα πάσιομιδικον ἢ στ 

λάκῳ συμμεχήσοντοῖ Ὧρρ᾽ σκηλούρῳ, κοὰξ 
ἐσύκοιυ μὴν εἰνακ μάχιμοι, πρὸς μοι σς 

σεταγμονίω φάλαγγα κοὶ ὡπλισμγήίω κα΄ 
λῶς, ὁ βαῤξαρον φύλον ἀδδονὲς τ αὖ ὅδ, 
κοὶ τὸ γυμνησίκον. Ἐκέϊνοι γοκιεῦ στόρὲ πσοῦτα 
μυριάσϊας πρὸς τριακόσια, "οὺς διοφοαύτη 
Ὅρ᾽ τόν μιθοισϊάπου «ρα τηγῷ συμπταρατά’ 
ξαμφύους, οὐκ αὐπέσιον . ἀλλ᾽ οἱ πλέϊσοι διε 
φθάρισαν. λεῶνται δὲ ὠμοβοίνοις κραύεσι, 
κοὰ ϑώραξι, γεῤῥοφόροι. ἀμαυτήρια οἱ ἔχον: 
τόν, πρὰ λόγχας» κοὰ ξίφιΘ'» κοὰ τόξο. ] 

“ιοντὸ 

Ὅν ἴσρῳ νῆσου ποὺυκινοί, δωξανοὶ σΐ αὐκτιτ. 



ΤΕΥ δ᾽ ἘΠῚ 
“οεδῦτϑι οἱ κοὰ Τῇ ἄλλων οἱ πλείους. τῶψ δὲ 
νομάσίων αἱ σκίιυαὶ,, π!λωτοὰ ποεπτήγασιψ 
ἀϑὶ ταῖς ἁμάξαες, γὺ αἷς διαιτῶν τοι. πϑδὶ δὲ 
χὰςσκίωες τὰ βοσκήματα ἀφ᾽ ὧν πρέφον 
σαι, κοὰ γαλακτικοὰ τυρῷ, κοὰ ἐιρξασίμ,, ἀν 

᾿ φολουθοῦσι σὲ τιχῖς νομαῖς μεταλαμβαύον. 

᾿ σόν τόπους ἀεὶ οὐὺ σιοντας πόαν, χειμῶν Ὁ’ 
᾿ μβὸ οὐ τοῖς ἕλεσι γοῖς πόρὶ τἰὼ μαιώτιν, ϑὲ» 
᾿ ρους σὲ κρὰ ὺ τοῖς τοεόϑοις, τταστε σ᾽ ἡ χώ, 
᾿ ρᾳοϊυσείμόρ Θ΄ ὄδη, μέλοι τῶν ἀδὲ ϑαλχήπ 
᾿ σόπωμ τῶν μεταξὺ βορυΐδγίους κοὰ τό «ύ, 
 ματθ᾽΄ Φὶ μαιώτισι Θ΄ αὐτῶν σὲ δὴν ἀϑὲὺ 8, 
᾿ λῴήμκ τὰ αῤκτικώτατα πότε «ύμᾳ Φὶ μαι’ 
᾿ς ὡπτιοῖθ΄, κοὰ ὅτι μᾶλλον Ὁ'πτόϊ βορυῶφύους, 
᾿ διμυχὸς, τό ταμυράκου κύλπτου «κοὰ ἰκαρπταν 

γίνου, καθ' ὃν διῶμὸς, τῆς μεγάλκοχεῤῥο’ 
γάσου. σἴηλοῖ δὲ τὰ ψύχν, καὶ ντόρ οὐ τος δὲν 

᾿ φις οἰκοαύτωμ.. ὄνους τε γαὺ οὐ τρέφουσι, 
᾿ ούσριγον γοῦ “ζῶον. οἵ τε βόδυ οἱ μδὸ ὡ- 
᾿κόδω γγυνῶντοώ, πῶμ σ᾽ ἀφοινῶσι τὰ ἀόδα 
“τα " καὶ; γαῦ (δῶ δ ὑσριγον πὸ μόβθ΄. οἵ τε 
ἔπποι μικροί. τὰ δὲ πρόβατα μεγάλα. ῥήτ- 
σονταὶ σὲ χαλκοὰ ὑσρέαε, τὰ σῖ᾽ οὐόντα 
συμπήπεται, τῶν σὲ πτίγων ἡ σφοσότης 
μάλισο ἐκ τῶν συμβαινόντων στόρὶ Ὁ ούμα 
σῆς μαιώτιοῖθ’ σίᾶλος ὄξιν. ἁἀμαξδύετοι 

᾿ γορ διάπλους, ὃ εἰς φαναγοοίαν ὑκ τὸ παν 
“καπαίου, ὥςτε ποὶι πσηλὸν εἰνας, κοὰ ὁσὸμ. 

ὀρυκποί πε εἰσὶν οἱ ἰχθύσι’ οἱ ἀπτολειφθοντόϊν 
οὐ Ὅο᾽ ἀρυσάλῳ, τῇ “πσαγορδυομβύμ γα γε 
γάμᾳ, κοὰ μάλιεις οἱ αὐτακαῖοι., δελφῖσε 
στάρισοι “9 μὲγεβθ, νεοσηόλεμομ δὲ φασὶ 
“ἐν τόν μιβοισϊάτου Ξρατηγὸν» γὺ Ὅρϊ᾽ αὐ» 
Ὅρ᾽ πόρῳ, ϑόβους μῶν ναυμαχίᾳ πόδιγγυὲν 
ε“ὥπετῶν βαρδαβωμ: χειμῶν Θ΄ σ᾽ ἕππομα» 
χίᾳι φασὶ δὲ, κοὰ τἰὼ ἄμπελομ οὐ Ὄρϊ β0- 
ασόρῳ κατορυεῶπε χειμῶν Θ’. ἐπταμών, 
χων γηολὺ Φὶ γᾶς. λέγυτοι δὲ κοὰ τὰ ἰαύν 
ματὰ σφοσβρᾳ γίνεδαι» τάχα μὲν τῶν σω» 
μάτων ἀκθιζομθύύωψ» πάχκε δὲ τῶν παιδίων 
αὐϊυυς μοωύ των τό τι » ἢ Κοὰ τό στ χους πόϊ 
ἰόν. ἐκϑόδμαενομβψου πλέον. κα ϑτίστόρ 
οὐ τοῖς νέφεσιμ οἱ σταρήλιοι ποιοῦσιμν. τίας 

δὲ δυκέῖ τῶν πλείξων αῤξαε τῶν ταῦτα βαρ- 
] ἔαρων, ὁ χεῶς Οίλιστπομ σπτολεήσοις τὸρ ἀν 

'μιώτον. μετὰ σὲ τίὼω σε πὸ βορυῶφνους 
᾿γῆσομ, ἑξῆς πρὸς αὐίχοντα ἥλιον, διπλοῦς 
“ ἄκραν τῇ πῷ ἀχιλλέου φρόμου, ψιλὸν 

ς μὰ χωρίον ἄλσί: καλούμανομ ἱδρὸν ἃ, 
᾿ χρλίως, ἐ᾽ ὃ ἀχίλλειΘ’ σ)όμθΘ’., λιν 

πονός χεῤῥόνησιΘ'. ἔσι γαῦ “ιχινία τὶς, ὅν 
σορ χιλίων σεότων μῆκιΘ- ἀϑὲ τὼ ἕω’ πλά, 
Ὁ δὲ Ὁ μέγισου, σϊυοῖῳ φικσίίων ἐλάχιτονν» ΨΚ. ΕΝ τὰν 
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Ἐ εἰίφαι ξετέ μυίι5 σοπετίς οἷυζοο, Νοπια τα 
ετεπίπιτεητοτῆς πτπητα σεπῖοπυῃι ἐπίϊαν οὗ 
Ιο ςοπιεχείς, ἐπ ρ]ιπεγίβ τίγατι ἀεσεητς5, Οἱκ 
εὐπτῷ τεπτοτία ρεςζούα σοπηίτΔῃτι, ἃ σιπρ 5 
υἱάαπι ςαρίαητ, δέ αἰαπίιτ λέϊε, αίςο, ςαζῃς. 
Ῥαίσυα πετὸ ἐξέ πε] ος 4, ἰσπηροῖ Βειροία μεῖς 
ταυαητ65. ΗἸεΓηΐ5 σιίάστῃ τεπηροτίρ, Ν͵εο 
τἰοίς πεγίαπιας πὶ ρα! τά θι15, κε Πίος ποτὸ ρεῖ 
ςπιρείτία πασᾶταν. πὰ ἐρίο υηίοετία ἣγεπιεα 
Ὠαρεταίρεταϑ τ 44 υἱςίπα πγατί 'Ιοςα, ας ἱπ 
τεῦ Βοιγἤδεηεπι δί Μαοτίά 5 ρα! 5 ΟΠ 
ἰαςῦτ, Ετεκχ πιαιίτίηνίβ (απ αιτας πταχίηιὲ 84 ἃ. 
αιυοπειι δοςεάδε, ὃ δά ἰρίυπι Μία οτίαίς ἂς 
πηλοίϑ εἰίατι ΒοΥγ ΠΠ εηί5 οἰξίιιπ), δ ἱπτειίοτα 
ἔπιι5 Ταπλγταςῖ δέ (ὐλεραπίετί. 86 αιτεῖπ πιὰ. 
σης ΟΒετοπεἤ τΕ}10|5 ἀπ σα,(4 εἰν ἐπ ἤπιος 
Ρεττίηει, Ἐγί σοτίβ αυῖοπὶ ἀοσυπηεηταπι εἰν ἴῃ 
ςοΙαγιμαι, σετΠ σαι ρί5 μα ταητίσπι, απο 
πες αἰίποϑβ αἷπητν εἰ ἐπίπι τίσουίβ ἱπυρδιίςης 
θεία: ες Βοιτεβ πε ςογηίδιι5 σοπογεηΐ,εῖ πὸ 
Πυ]15 Ππ|ὰ ἀεἰεςαπίυτ, Ζιοη ἃ μας ρατιςυ 
{τἰσυκυξεῖτε πεαυίτ. ἐχαί ρα (απε, ρεςα 
ἀεβτηαρησ, τες (ςἰηἀπτητον ἢν ἀτίς: ηας τῶ 
το ἑπτὰ (αητςοη σεϊαπτυν. υἱα ἐς ἐρί{π5 σο- 
[α πεπεπγεηπτίας αυΐὰ ἀε 41η5 δα Μεοτίαίς οτα 
Ρισπεηίεηπτί θυ ΑΙ ες παηφ ἐδητίςοροο 
αὐ Ρῃαπαροιίαπι ρ[αυτί ἀεβ θυ λίαν, κὐοὸ 
π|σοσπαπῃ υἱὰ τοί ἤλι, Π) εἰτίτατί πετὸ ἐπ αἰ. 
εἰς ρίίςε5, Προπίδι5 οοαϊυπευν δα (ὥΔπ68. 
πιδηγ(ς εηίπιίος ἀρρε Δτ)ρτοαείρυες Δ 
ταςοεί, εἰ ΡΠ ΠΡ ππασηίτι ἀπε ρᾶγεβ. ΕΣ 
τίος χυίάειῃ ργοάτειαι εἰς, Νεοριο! πιυμι ἡ 
τῆγίἀατίς ἀπςεπι εο ἐπὶ! οὐτῖι, φἴἕατε χυΐ- 
ἄεπι πϑιαὶί ρασηδ ἱραυΐραγοβ, ἢγ ἐπιε διιΐετη ἐ- 
σιειτί ργε ο ἱμρεγαῆς,  ἔεεβ δι ίπ Βοίρμο 
το Ρεγ Πγεπγεπι τεῖτα ἑπέο τ ρεγδίθ πε, οὑπὶ 
τ Ϊτπι ἀρτί τπείδτϊ, ϑουίρ 5 ετίαπι πιδη ἐατ 
εἴξας Πεπιεητοϑ ἐδ 46ἐπ|ὶ αἴτει εξῆςί, δας οι 
αυία ἐπε ίππε ςούρογα, δ αἰτία ρετ ἰ τοῦ 
Ροτίβ ΠΌΠ1|α ἐρίτδης αὐτοῦ» αὰ αυία δοτίβ εγαΐς 
{{ππ60 ρ΄ 5 «αἰοτίβ ςοποίρίς αυεπιαάπιο ἐπ ἐπα 
ΠΕΡ 115 (0115 ἀσαιταάῆ, (φτογπι Ατεδς ἰατίας 
ἴῃ εἰ 5 Ιοςί Βάγθαοβ γεσητοπαίς ογςαίτι!τ, 
ί5 φυί αὐ πετία5 Δπηγητο Πἰὰ ΡΗΠίρραμπι εἰν 
[στη σείϑίς, ΡΟΣ ορροὔεαπι Βοινημεπί ἱπία- 
ἴλπι, ἀείποερ5 834 (οἱ επὶ οτίεητεπι παιέσατίο 
εἴα ργοεπμοπιοσία, αδί ἄς ά]Πεο5 ἀγοηιοϑ, 
ἰ4 εξ Α οΒ 15 συτίειβ ἀίείτατ. Νυάαβ χυίάεπι 
Ἰοςε εἰς, ́ ασπιίοιιπι ἃ ἘΠ {Π1 Ἰασαπι πος» 
ταπε, Ὠεδίης ἄςμηεος ἀγούηοϑβ.υ δέ ἱπτοῖ 
ταλτε ρουιεξῖα ΟΠειποπείοβ.. Εἰ επίηι δά 
οτίεητεηι [ρεζληϑ5 (αίςία συκήδπὶίῃ 144. 
Ιεριοδιβα! οπρίμς, ἰλείυϑίηί5 Πα4, ἀπαῦπι, 

ἐπίη 15 
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ἀνίηυς ἰυσετίδαβ αὐυαίεγηί5, ἀ{ΠΠ2Π5 εχ υτγὰ 
τίρα ςεγιίςί5 {Ππ5 46,1. ἀγεποίδ. Δησλπι 
ἑδηίαπι παρ επ5 (ΟΠ ἐπν.1π πηεάίο {ΠΏ πιο ςοἹ] 
ἔπι εἴ Παάί4 δά χα, ἐετπηπαξζ πετὸ αὐ ρτοπῦ 
ἐοτίυπι σαοά Τ απΊγ ἐς Π Ἀρρε δῆς, ατίοηςξ 
μα εης ἐπ τἰραί ςοπτίπεηίεηι ρχοίρεξίαπε. 
ῬοΠ Πα ἤπυϑ εἰς (ατρίπεί(ἐ5 παρ ίηί5 
ποη πτοαίζε. τεπἐη5 τη Δ ηιποπεπι Πα ία 
εἰτοίτε πΉ 116, δυπί αι υἱῷ αὐ Ππᾶῦ {Πλ6{Δ ἐρ- 
ἐλιιίρ!ςαπι, ΕΗ αὐ Γαρῃή ποπιέπαηζ, πᾶς 
ἐοάεπι) αο ργοπιοητουία ποπηίπε οζίίδητ, 
ἩίςΠε ἤπυς εἴ χα Ρυϊεπι(ς επίπι ἀΐςιπητ) 
ἃ πιατί [ς [124.1.:ς (εραταῖ, ἘΓΗςίτ εἰίαπὶ ρῶ» 
πίη ]ᾶ, πὰς ὉΠειγοπείαηι, σιαπὶ  δυγίοδπι 
ἐς 5 εγιίςαπι ἀίζαπε, συίας {ΠΗ πιὰ Ὁ Ὁ ς 
δίτ Χ [ἰ44.4!|είταν, Ῥιπγεῖι πεγὸ ΙΔευπῃ 46. 
πυλίιοῦ ΔΜ Π.ςσείπετί ἀΠ γᾶς ΜΝ] αοείἀίδ, 
Ῥροιτίο εἴ, συ δα οςςαίσηι ἐρεξέίαι ( πιᾶσπο 
επίτι {Π{Ππ5 οἵς οςς πα )ραϊαἀοία πε επιζίεν 
εἰξ,υἱχῷ παυίςυ]5 (αΡ ει. παυίραρ 5. Ν᾽ ζεί 
παηφ ς«αησίειῖε ἀείέσας, επί ποταγπιορ 
ΕΓ ἐπι, εὸ υἱ ραϊἀε5 ἐρία πιαίοΥθι15 ἐγπη; 
δίς ρετυία πὖ {πτ|ι ϑίπυϑέρίς τε ρατιᾶ5 αυΐ, 
«εἰ μάθει η 145, ππυ]125 οαεἰκα ἀηυὰ 
ἔαχί5 ρίεηδϑ5, πίεν πα σαη πηι οςουτεητί, 
δυς. ᾿Ναυίσαπεθι {πη ἔγα, ΡΠΠ18 απαΑπὶ 
οἴειτανυθς5, δί αἴτεον ΟΠετΠοπεΠιαγῖ ρους 
ἐι5. ἰησεης συοάάδληι ἰη πηεγἀίεπὶ ρούταν 
εἶυπιὶ ἐχιεηίταν ργοπιοητοτίσπι παυίσαητί, 
θυ. (4 αὐτεπι τοι 5 ΟΠ απ οηςῇ ρᾶγ5 υπ8 
εἴς, υδί Πα εἰυὰ5 εχίίς, συαπὶ ΕἸεγδς] εη- 
ἔς5 θοπιίαςςοία, ςοΙοπίδηι ἀεἀυχειτηῦ, “3 
(ει ποπείας ἀρρεϊαταν, ἃ Τ γιὰ ἤπυίο 4.» 
ἢλη5 464..Ἱπταῖον πα ΠΠ{ 1:8 δίς ( ς Ο οεὐτία πι- 
τίς ἐπηειεη 40.1η ἐδ υἱγοίηίϑ (ας ! Πυπὶ εἰξ, (ες 
εὐἰα(ἀ44π|,ουππ|5 δύ ποπΊεη παρε ριοπιοηζον 
εἰαπιδηῖε ΠΡ ηλίαςεη5, 44. Ο ΡατΠεηίυ, 
ἐά εἰ υἱτοίπευπι ἀρρε!!ἀαηι, ἀεαζ {ΠῚ π8 α. 
εἰεπι παρ ει δι Παιυδπι. [ητον υὐδεπὶ δ ρεοπιῦ 
κτοτί ττεβαςεητροσίισ, ροίξεα απίίυα ΟΠες 
ἘΠ οπείας ἐχοίις, ροΥἐ εῖ ΡΟσ(15 οὐ5 Δ ΘῈ 
Πί. Α ἃ εὐπὶ πιλχίπιᾧ Τ᾿ δυτί πατίο δεγι ίςα α 
ἀτοπυπ τηΔΠι15 Το τ ρδηΐ, ἱπηρετ η ἐος 
λέϊο, οί εὸ ἀπετΠξητ,  οσδειν δαζειη Βα» 
ἑϊογαπι ροτύέμ5. Ψ Πος αἴτει εἰ ςίτυγ ροσίας, 
Οτεπαυητεπὶποςᾶις Εἰξπείο τ Πα 4 {{ΠΠπ|ι15. 
Ηίς εἰ πη ππιβ.. σαί ρατύδπι ΟΒειγοηείαπι, 
΄ιληι ἀἰχίηγι5, πιά σῃος ροττίοπεπι ΟΠ ειγου 
πιεἴ! οςοἸ τά, ΠΑΡ ες εοεπι ποπιίης οἰυτἴα“ 
ει ΟΠειγοπείσηι ποςίταῖαπι, ΕἸας δῇτοα 11. 
Βετα ργορτῆϑβ υἱπεηδ εγαι ]εσίδι5»4 ἀείηάς ἃ 
Βαυθατίβ ἀίγερτα, εὖ πεςείδίτατία αὐ ιέϊα εἴ, 
τς Ευραιοιε ταις ΠΡί ρεφίυ!ςξ 4ε!ερετίξ 

κι | 

ΘΈΟ ΦΚΑΡΗ. 
“κοσαφα πλεύρωγ διέχουσα θὶ ἐπα τόνον 
σϑ αὐχφίθ: ἡπέρου στεδίους ἑξήκοντα, ἀμα 
μώσϊας., ὕσϊωρ ἔχουσι ὀρυκτον. κατὰ μῖσομ 
σ᾽ τό ἰδὸμοῦ αὐχίω,, ὅσον τεσσαράκοντα ὦ 
σιςδέων. πελδυτᾶ σὲ πτὸς ἄκρα ἰὦ χαμυρά, ὦ 
κίω καλοῦσιμ, ἐχουσῶν ὕφορμον, βλέποντα 
“πῶς τίω ἡπαρον. μεθ᾽ ἰὠ ὃ καρπίωπέπς Ὄλ, 
στος δύμεγέθης, αὐξχων χερὸς τὰς αὐκῷυς δίοῳ 
ἀϑὲ χιλίους Ξικόγους. οἱ ὃ κοὰ τοιπλασίας φᾳ 
σὲ μέχρι πδι μυχοῦ. καλοαῦσοι δὲ τάφοι. 
σὺν σὲ κόλπομ, κοὰ ταμυράκίω καλοῦσιμδε 
μωνύμως τῇ ἄκρα, οὐ τοκῦϑιι σ᾽ ὅδ δι δϑμός,. 
ὃ δγιέρῤγων τἰὼ σαπραὺ λεγομδύϊω λίμνίω,. 
ἀν φι ϑαλώήαης σα δίωμ σιοσαράκοντο, κοὶῦ 
“ποιῶν τί πουοικίω), κρὰ σκυθικίω λεγομὲ- | 
νίω χεῤῥόνησομ. οἱ δὲ ποιακόσιᾳ ἑξήκον ταγπὸ 
“πλάτθ’ ποι! μοῦ φασὶμ.ἡ ὃ σαπριὶ λίμνη, 
σαδεων μϑν κοὰ τυπρακισιλίων λὲγοτοι». 
μόθ'σὶ δὰ Φὶ μαιώτισϊ Ὁ ὡ πὲς σ᾽ σιν" 
συμεσύμωτοχι γοῦν ἀὐτῇ οόματι μεγάλῳ 2 
λώσϊας σί᾽ ὄδι σφύσῇρα, κοὰ ῥαπηοῖς πλοίοις ὦ 
μόγις πλοιΐμιθ' οἱ γοιὺ ἄνεμοι τὰ τονάγη ῥᾳ 
σίίως αὐα καλύσηουσιψ, ἔπτα στάλιν'πληροῦε.ς 
σιν, ὥρτε τὰ Ἑλὰ Οῖς μέιζοσι σκάφεσιν οὐ πε΄ 
ράσιμᾳ ὄξιυ, ἔχει σ᾽ ὃ κόλστος νησιοΐς πρία, Ὁ 
κοὰ τεοσθραχῇ τινε κοὰ χοιρασϊώσια ὀλίγα, 
κασὰ δ νσταράπλοαν. ἐκπλέοντι σῇ οὐ αρι΄ 
ὁόδᾷ, πολίχνη, κοὰ ἀλλθ- λιμίω χεῤῥονησι,. 
σῶμ. ἐκκεύτοίι γοῖρ ἁπὰ τί μεσημβρίαν ἄκρας 
μεγάλπ κατὰ ὧν πιαράπλοαυ. ἐφεξῆς μὲ, 
6Θ’ οὖσα Φὶ ὅλκς χεῤῥονήσου, ἐφ᾽ δ Ἰσρυτοί 
πόλις ἡρακλεωξμ. ἄποικος δὴν ον Ὅο᾽ πόν2 
σῷ, αὐὴὸ ὧδ καλουμβύα χεῤῥόνηισος, δέχου, ὦ 
σὰ τό τύρα παράπλου. »ποϊίων τεπραπιαδο, 
λίων τεσσ ἀρακοσιὼψ. ον ἡ πὸ Φὶ σταρθφύου ἧς 
ρὐν; σϊαίμονος τιν Θ΄, ἧς ἐπώνυμθ’ κρὰ ἡ ἄκ΄ 
κραὴ πὸ φὶ πόλεως ὄν οὐ σιχσίίοις ἑκαῦν,, 
καλουμλε σταρθονιογ, εχογ' νεὼν τῆς σ᾽ αέμον. ̓  
γι’. κοὰ ξόανον. μεταξὺ δὲ δὶ πόλεως, κρὰ ὁ, 
δὰ ἄκρας λιμθώσι πρές.ἐἰθ᾽ ἁστωλαιὶ χεῤῥός 
νηῦς κατισκαμμθκεποὰ μετ᾽ αὐείλλμις ἶὶ 
φονόφομ’; καθ᾽ ὃν μέλιξτ οἱ ταῦροι σκυβῦ 
κῦν ἔθνιΘ’, τὰ λμεήρια συυϊεανῶ τοῖς καῦπτ Ὶ 
φόύγυσι ἐπ᾿ αὐτὸν ιχειροαῦπτόυ,καλᾶποι . 
σὲ συμξολωνλιμίι. οὗ’ δὲ ποιῶ πρὸς ἄλ΄ς, 
λον λιμλύα κτονοιῦτα καλούμθνομντεήαρ, ς 
κοντὰ σζοϊίων ἰδδμόν. οὗτΘ’ σὶ ὄὴν ἰῶμός 
ὁκλέων τἰὼ μικραὺ χεῤῥόνησον, ἰιὦ ἐφαμῆν 
Φὶ μεγάλης χεῤῥονήσου μόδΘ- ἔχουσαν τ ᾿ 
αὐ πῇ, τὼ ὁμωνύμως λεγομδίω χεῤῥόνείον, ᾿ 
αὕτασὶ ἰῶὦ πρότόδομ αὐτπόνομιθ'. πτορῆθου- 
εϑύᾳ δὲ κα ἣν βαρξαβωμίὠωκγκάῶν πῶ, ᾿ 
τατίω ἐλὶὥνα μιθοισϊἀτίω τὸν δυγώτορα» 

φρατηγιῶντοο 



ἘΡΙΠΒΊΕ ἘΣ 

ἐρατηγιῶντίς ὑδὲ οὖσ σὲρ Σἰδμὲ μὲχεβο 

Ι ρυδδονους βαρέαρους, κοὰ τὸ ἀα)οίου, ποιῶ. 
σα σ᾽ ἰὼ ἀϑὶ ῥωμαίους σπαρασκόυη, ἐκεῖν 
μδὸ οαὖ κατὰ ταύτας τὰς ἐλπίσας, ἄσμεν 
γνΘ' πέχψας ἐς τίὼ χεῤῥόνηοον σρατπιαὺ ἅ- 
μα πούς τε εὖ σκύϑας ἐπολέμει,σκύλλυρόν 

᾿ σε, κοὰ αὐ σκυλλύρου στάλσίας οἷυ πόδι στα 
λαπον, οὖς ποσεισϊων Θ’ μὴν τοφντήπον τις 

φησὶν, ἀγρλλωνίσῖης σὲ ὀγσθάκοντα,. ἅμα σὲ 
ρούτους γε ἐχερώσα βίᾳ, κρὰ βοασόρου κα 

σίςε ζύρι παῤ ἑκόντι’ λαδωὼν πόδισιζ, 

᾿ δἔου7 τό κατέχοντι Θ΄. ἐκένο δὲ τό χρόνου; 

σοῖς τό βοασόρον δειωάστεις, ἡ ἣν χεῤῥονασι- 
ὯΝ πόλις σήκοθ’ μέλοι ναῦ ὄξει. Ὁ στ᾿ Ἰσὸμ 

δ κτῳνοὺς δεὲχφ, θὰ τε τὴν χεῤῥονησι ἣν πτόλε 
ὡουκοὰ τό συμβόλων λιμδύθ".. μετὰ σὲ τὸν 

᾿ συμξβυλωμ λιμῆύᾳ μέχρι ϑεοσῦσιας πόλεως 
᾿ φαυρικὴ παραλία, χιλίων που σχόδίων "Ὁ μὲ 
᾿ος, τραχέα κοὶ; ὀρεινὴ κοὰ κατοιγίζουσα 

᾿ οἷς βορΐοις ἵδθουτοιι. πρύκωποαι σῇ αὐφὶ ἄ, 
κρῷ πολὺ σῶς τὸ τυΐλαγος κοὰ τί μεσημσ 
ξοίαν, ἐκκειμδύη κατὰ πταφλαγονίαν, κοὰ 
ἄμασριν πόλιν. μαλξσοι ὃ κριοῦ μέτωπομ, 
οαὐτπίκευτοίι δ᾽ αὐτῇ τὸ τὴν πταφλα γόνωψν ἀσ 
κρωτήριου ἡ καραμέις ᾧ διαεροαῦ εἰς τοελέ 
γε σῖύο τὸν ὀύξεινον πόντον, Ὁ Ὅοϊ ἑκατόβω 
ὅρν σφ )γγόμανον σπιορθμῷ. διέτηκε σ᾽ ἡ κά- 
φαμέις φὰ μὺ δ χεῤῥονεσι δῇ πόλεως, 5" 
σἹίας διοτιλίους νὸ τον τακοσιος "τό δὲ κριοῦ 
μετώπου, πολὺ ἐλέους ἂν αριθμόψι συχν οἱ 
γουῦ ἣν οἹαπλσὺσ οἷντωμ τὸν πορθμὸν, ἅμα 
φασὶν ἀμφοτόβας ἰσϊέυ τὰς ἄκρας ἑκα τόβω 
θῳν.οὐ δὲ τῇ ἐρενᾷ ἣν ταύρωψ, κοὰ τὸ ὅς Θ’ ἐς 
«οἷν ὃ τπρχπεζὸς ὁμώνυμ Θ᾽’ πῇ πόλει, ἰὼ πε 
εἰ πιβαρίωίαν, κοὶὰ τἰὼ κολχίσῖα, ( ἄλλο δ᾽ 
ὄδψ ὄριΘ’ κιμμόῤιον {:] τίὼ αὐτίιν δρεινίω, 
διωαςόυ(ἂν ποῖκ Τ κιμμόβίων οὐ δοαπόρω, 
καθ᾿ ἐν κοὶὰ κιμμόρικος βόασορ’ καλῶτοι 
σπδι πορθμοῦ, παῖ ὁ ἐπέχει φὶ καεώτισος, μεν 
πὰ σὲ τί ὑραινίω) τίὼ λεχϑᾶσαν, ἡ ϑεοσῦσιᾳ 
δὴ πολις»-σεσίίον δὐγαιον ἔχουσα, κοὰ λιμὲ» 
να ναυσὶ κρὰ ἑκατὸν ἁδιτήσϊφου, οὗ Θ- σὲ ὅ, 
φΘ΄ ἰώ πρότοδου φὶ τῶν βοασοριανῶρ κοὰ 

᾿παύρωρ γῆς . κοὰ ἑξῆς οἵ ὄδημ δύγαι(Θ’ χώρα 
μεχριπαντικαπαἰς φὶ μηπγουπόλεως δὴν βο 

᾿ ᾳπορμανῶμ, ἱσ)ουμῆψας δὲ Τρ τόματι φὶ λί 
᾿ μνης Φὶ μαιώπιστ δ). σε δὲ Ὁ μεταξὺ φὶ εν 

φαῖοστας κοὶ τό πσανπικαπαίου «διοι τε» 
οἱ τυηντπκοσιοι» ποῖ τριάκοντ. χώρα σᾶς 

σα σιτοφόρΘ’.. ἰώμας ἔχουστε, κοὰ πόλιψ 
δυλίμδνον τἰὼ νυμφαῖον καλούμανον. “πὸ 
δὲ ποαντικάτπταιον λόφθΘ’ ὄδι ποαύτα τσ. 

βιοιούμανθ΄ γὐ ἀύκλῳ σρσίίων. ὄνῳσι ς 

ΦΈΡΟΙ ΤΡ δ᾽, 29Ὁ 

Δάποιία5 θαυ θατοβ ΒΕ"! Δέστση, αι {τρ οἵ ἑν 
Πβπταπι υἱα ΒοΙγ Πεπεπι ἐπεητ, ἀφ ἃ ἀνέ 
ΔΠΊ. ΕἸφς ςοπτγ ὲ οπιηο5 ρτϑ τ ὲὰ Ραγαῦ 8 ἢ 
ταν. ΠΠεἰσίτυτ ρον 85 ταπίδς ρεβίη ΟΠ ετῃσ» 
πείαπι οπὶ τί Πέ[εε ἐχ ογοίτππὶ,, ραγίτευ 8. γ 5 
τη 5 ἀγπτὰ ἱπτυθς, Ἐπ᾿ δογίασαπι ας ΒογΠ 1}{- 
Ὀετοϑ εἰγοα ΡΒ ΔΙδοίιπι ίπ ςαρτίιίς πα ας, ΕΟ 5 
δυῖεπὶ σι παηυαρίητα ἔς, ΟΠ οηία5 {ςτέ- 
δίς. οὐαὶ Δρο!οηίάες οεϊοσίπιία αἤίτπιοῦ. 
δίς ροτίτυβ εἰς Βοίρβοτγο,αςςερία [οςί ἀϊτίο- 
πε ετίαἀευτο, φαΐ εἰπὶ ργα σεις οδ είν 
περαῖ, Ἐοχτεηροσε ἐπ πῆς τα τε τ επὶ 
ΟΒειτοποίίγαγιπι οἰαίτ5 ΒΟΙροσαηΐβτεραν 
1(5 (δες εξ. (ὐεεπυηῖα ἃ ΟΠευ οποία. 
τὰπι ορρίάο ὃ Ραέξουιπι ρούα ἡ υ81| ἀ{» 
ἴϊατε ᾿ίχαες ἱπτογα!ο, Ροΐξ σης δὐίεπε 
Ροσυπι δά υἱχις ΤΠ εοάοπδπιουροπι δι» 
τίς τέρα ρεν {τα ἀίοταπι τ} Ιοη σίτ 4! ΠεπῚ, 
ἀίρετα, ποπταηδί, δ Α υ!οπίδι ρίοςεῖ, 
Ιοίᾳ, «οπῇηετ, πες ίρίαπι πεγὸ ρτοπισητοτέ 
τη .ἢ Ρεἴαφσιβ τα] 4ε ργοςυπιθίς η πηοτί ἀΐἐπῚ 
τοχία5 ΡΑρΡΠΙασοπίδηι, Δπγαίτυπιέρ πτρεπι. 
ΔρΡεΙΪΑτυν διτεπη κοίδ μέτωπον, μος εἰξ το 5 
ατίςι5. Ορροπίτατί {ΠῚ Ὁλγαπιρί5 Ῥαρ ἢ]. 
σΟΠΌΠῚ ρΓΟΠΙΟΠίοΥ ΠΙΠΊ, 410 ΡΟητι8 Εὺιχίσ 
Πι15 σεηπγίπιπι 4 ἀίτυν ἐπ ρεΐα σι. [ἃ αττίπ 
αυεδησαίαί εἰπίριι5. (ὐκτετὺπι (ὐΑταυν 5 ἃ 
ΟΠειτποποίτεαταπι πτρε 144, ἀπο τ15 τ] 
Ῥυ5 δ Ὁ αεῖξ, αὉ Ατίςιίς δατζεπὶ ἔγοητε Ππι- 
πιετο πλυἶτο πλίπ οὐς, ΟΟΤΉΡ] 65 εχ 5 σα ρ 
{πιρεγπδυίσαγαητ ατγίραπσι, αἴγασας {ΠῚ} 
{ρεϑαίτε ρτοπιοπτοτία παποίαπο [πη Ταυτγοτί 
τιοηϊδηδν δ τποπίεπι εἴς Ττλρεζυπίεπι [ες 
ταπε,φαο ποπιπιίης δ οἰ αίτ45 ἀρ Ρο ΠΡ ΐυτ, 
44 ΤΙΡατγαπίδπ), δζ (ὐο! ςΠ!4επὶ ρεγτίπεπϑ. [πὶ 
εδάεπι τεσίοης δί (ἰϊπιπγετίαϑβ εἰξ ποης. 1Π 
αυοτισηι5 ἔπεγας (ἰπιππετίοταπι δα Βὸ. 
(ρῃογαπ ροϊεηταδίι5, αθί δύ Ππιι5 (ἰπιπιοτίς 
Ὁ5 ποςσαῖαξ σαοάςσαπαημςε ραϊ {5 ΝΜ αοτία 5 
οἴϊίαπι ςοπτίηες, ΡΟ ἔδι ἀ απ πιοπίαπαπι 
τερίοπεπι ΤΠεο οί δςεῖ εἰαίτα5., ζαπΊρΟ 5 
ΒαΡεπβ υρετίατε ργαξδηζεβ, ἂς ροτταπιτεῖ 
ςεπίεπίβ παι ας ἀοςοιηπιο ἄππι. [{π Πηΐς 
λητελ δύ Βοίρῃογαποχιπι δΊ Δυγογαπιαρίθ 
ἐαεγαῖ δα(ςείρταβ. ΤΕ] Αἰ ἀείποερ5 ἔεισ 
{Πτατε ςοηίρίςα εἰξ σας δα Ραπιίςαραιπι 
Βοίρμοταποσᾶ πιείσορο πη. ὰ ὑυετὸ πη οἴτίο 
ἸΜαοτίαίς ἢτὰ εἶδ, [πτεγ Τ᾿ πεοάοίατ ἃ Βδηεὶ 
ςαρϑυτη λ4.1 Δ. Χ Χ ἱπιεπι! εἰς. Ονεα 
ξυπιεητί ξεγαχυυςοβ μαῦεῖ πιαΐτος, Χ υτθεῖι 
Ροττιβ ορτίπι, χαᾷ Νγπιρῃοεσπι ποςδῶτ, ΕΠ 
πειὸ Ραητίςαρεαπιταπι γεαεπείδυ οἰτ 
ςαπιρο είς μαἰοίταςι 15 ἱηΠρτίδ αἰ δα. Χ τὶ 



τ ΦΊΒΑΒΟΝΙ 8 
Ἀἀοσίυπι ρουίυπι μάθει δί παυα]α δα Πᾶν 
τὲ5 Χ Χ.δΡειδζ αςεπὶ ἃ ΜΙ εΠ75 εοπν 
ἀϊτατη. 1 εὐςοηίβ αυτεπὶ εἴτε ϑασδυτί ἀηπε 
Ῥατίίαλδα τεσαῖί συδέγπαραιαν ἤατα τπαϊτο 5 
βειἄπποϑ δίοια μας δύ Πηϊτίπν οπγηε5 δοςο- 
ἴχ. αι Μαοτιίαίς οἴξίσπι αὐτο εχ ἰαΐέγε τε, 
πεῖ, ἰῷ υἱχας Δ Ῥαγίαδα τεσηυπι, αυί 
ἹΜΙτΒείἀατί ταί {τ πιρεχίσηι, Ηἰ πετὸ Πἰςεξ 
«αὐΐταῖς δί πιαπίπεϊαδίης ρ΄ ατε5 οὐδ εἰν 
{επτ,γγαπηί τἀπηξη ποςαραπτεα, ἃ Βαυία ες 
1 εὐςοηςπηρίο ρτίποίρίο. Ραγίαάε5 ετίδπι 
ἴῃ ἀεογι πυπηοιιπι τεϊλταϑ εἰν, εἰαἀεπληο 

τὐίηΐ5 που ίδίπγις τεχ υίτ: σαὶ (απὶ ἐχίσεπεί- 
5 (ΟἹ το πὰ σί5 τ ρυταπι αι ρατίς τεπίξετε 
πεσαίγει, ΜΠ τ γ ἀΑτί,οοποπιηἘ Ευραίοτί, 
φασι τεαάίαίς, ἐχ {10 δα δὰ οπιαποβ ρέγιιοη 
Ὠίτ ἱπηρεγίπηι, ΓΜ] αίου διζεη Π{π|5 ρᾶτ5 π Ἐπ 
τορὰ εἴξ, εὐπὶ δύ ἐπ ΑΠα ραβ υηᾶ {{τ. (5. 
(ὑπ Μ αοιίάϊ5 Βοίρμοιαβ ἀρρεϊαλταν (ίπηητε 
γἱα5. Εα5 πετὸ ἐπ τίαπι Ὁ Δπιρ] ούτε [ατίτα 4 
με λα Π44.1. Χ ΧΟ υρί ἐ Ραπιίςαραίβ ἰοςί5 δά 
Ῥῃαηάρόνίαιη ριορίηηυϊϑίπηατι Α {{8ὲ οἰαίτα 
κεϊη, ἀπ Ποηει ποιος, Τεὐπνίπατυγ δυτεπι 
δὰ ἀησιπεδίγαιπι εὐτίραπι, Ηας πετὸ 8π- 
φυϊία Αι ἤαπι αν Ευτοραίςραγατπγα! δ(ἃν 
Ὡαΐ5 Παπίαβ, Ὁ αγέϊο ἐπ ρα! ἐπὶ δ εἰ οσ 
Πίυμι ἐἀίπετίο ἱπῆπεης, ἀποθισ ἤδη ραϊα 

ἄτη ετυπιρίτ αἰ πεί5 Δα Πα. ἑητοτίε τ απ 
εἰδιι5. χιας δί εα αυὰ Ππεπ ἀρρε!!τίσε ορ σα 
Οἰάσπι, δανρ δἰ πιῦ (απὸ Ραυθατίϑ πιεγοαταγος 
αἰπειίοιίαπι, ρος Α πεϊςαρςυπι. ηττὰ (ἰπιπις 
τίσι πετὸ Βοίρῃοτγ,πδυίρσαπτίδιι ὁ Ππί γα, 
Ἰνγτεπιεςίαπι οἴδεττιν ορρίυ!απι ἃ Ραπτιίςα- 
ραο [αά. Χ Χ,ἃ ᾿Μγιπιεςίο δυίεπι [124,65 
τοτίάοπι υἱςὰς ΑΡεἴς Ρατιπεπίπηι, χὰ ἱηστεῖν 
ἴυ5 εἰξαπου[ί(δίπιιὶ {12 44.. Χο ορροηίτυν 
υὐἱςιι5 Δ ΟΠ] εἴας ποιηηίπαταβ ἐπ Δία. Ηος εχ 
ἴοςο τεζίι5 δά Τπδίη δί ἐπί δίῃ ἰητοΥ εττι- 
Ρ[ἰοπεβίφοξητεπι ουτία5 δοςίρίτιν Πα η5 ἀπο 
δι5 πἩ ΠῚ ι15. ἀτασε Ο ς. Ησπς ράυ]ο (πρεῖν 
εχοςάίε παπιεπιπι ργεῖεῦ ἈΠ Απὶ παυΐσατίο, 
τίρίο πετὸ πιαίου ἃ ἰεια υἴπχας δα Τ᾽ παίπ Π8. 
αἱρατίο, ἔπ 0 {{π|5 εἰ Ππηι5, Ηα ς Αα Ἐπ, 
τορδπὶ ππίπετί παυίσ δείο (οἰ τατία εἴπ, ἃ ἄς, 
χῖγα πετὸ τηϊηίπιὶ (ΟἹ τατία., τοῖα ρα τἀ τ5 εἰτσ 
εὐϊείο Πα. 111 τα] 5 ςοπίϊατε τε! - 
τυ. ασπα ποτὸ ΟΠειτοπείαϑ, ά εἰς ρεπίῃ" 
{α]Δ. ἱρῇ Ρεϊοροπηείο ἔουπηὰ δύ πιασηίτια!ί, 
περειηαᾷ {{πγη]{5 εἢΠ,ελπὶ πεγὸ τοταπι Βοίρῃο 
ταηί ρείποείρεβ Βα] οσαπι ἰδ αίτατε αὐ ξαῖδηι 
μιαθοης, 18 απτὸ Βοίρῃογαπογ Τγγαππίραῦ 
δηλ αυίάεπι Μίαοτία 5 οτί, δί Ραπιίζαραο 
«ἀίαςεηίεπι, υηαε Τπεοάοίϊλπι τεπεραηξ, 

ΕΟ ΟσΆ ΑΡΉΗΙν 

παρα σδινπος πίω αὐχίιώ, ἐκαλοιῦη ὃ τύραν 

“τ εΐίω σῖ ἔχει λιμδϑαννὴ νεώρια, δίον ποιά, 
κοντα νεῶμεῖχει σὲ τῦ ἀκρόστολιψ, ἰυτίσμα δὲ 
μιλησιωμις μοναρχέτο ἢ πτολιιὺ χρόνομ, αῦθο 
σιιυχςῶν ἣν ππόρὶ λδύκωνα, νὸ σάγαυρου, (ὦ 
σταρισάσϊἑω, αὗτη ἦς τὸ αἱ πλησιόχωροι πῶ» 
Φικίαι, πᾶσαι αἱ πόδι ἢ Ξύμα φὶ μαιώτισῃς, 
ἑκα πόμωβθονομέχοι ἥδισάσον, πτδὶ μιθοισ᾽ ἀπτῃ 

νοι, καὶ πῇ οἱ πλέιας ὑὐλεικές γεγονότόινγαρο 
ξάμϑυοι τ σπχοισίόνυ τὸ λδύκων Θ-.ἥδισᾷ 
σης σὲ τὸ θεὸς νενόμισται, Φύτῳ σῖ᾽ ὁμωνύμως 
κοὶὰ ὁ ὕσιετος, ὃς οὐχ οἷός σε ὧν οὐτέχν πρὸς 
εὧἦὺ βαρέαβες ν Φύρομ 'πρχομθύσς μείζω πιο 
νπρότόρομ, μιβοισϊώτιι Ἰρρῖ δυστάηροι τ σίω 
κε τέὼ αχίω δ ἐκένο δ᾽ ἡ βασιλέᾳ γιγὲ 
γητοῖι ῥωμαίοις σαήηο δ). Ὁ μδὸ ὃν πλέον αὖ 
φὶμόθ΄ δὴν ἀϑὲ Φὶ συρώπης. μόβιθ- σέ τε 
κοὰ ἀϑὲ φὶ σίας. ὁ σὲ εύμα Φιμαιώτπισυς κὰ 

λᾶται μὴν κιμμόδικος βόασορθ-, αῤχετῇ δὲ 
ἀν μειζονθ- πλάτους» ἀκ ἑβδυμήκοντα στον 
φδέων, καθ᾿ ὃ διαίροσιν ἐκ δὴν πόλι παντι: 
κάστοιομ τόπων; εἰς “ἢ ἐγγυτάτω πόλιν 
ἀσίας»τἰὼ φαναγορίαν. τελόὺτῶ σῖ εἰς στον 
λὺ «ονώτόβομ στορθμόν. διαερέϊ σ᾽ ὃ «φνωστὸς 
οὗτΘ- “ἢ δὐρώπίω ἀρ φὶ ἀσίας,νὐ ὃ ταναϊς, 
στοταμὸς. καταντικρὺ ῥέων ἀρ ΠΝ αῤκτωμ 
ἄς τε πίω λίμνίω;, νὴ πὸ σύμαᾳ αὐφὶ, σῖψο σ᾿ 
ἔχει τὰς ἐς τί λίμνίω ἐκβολὰς διεχούσας. 
ἀλλήλωμδύν σω δίας ἑξήκοντα, το δὲ τὸ πὸ» 
λιοδμωνύμως Ὅρ! ποταμῷ, μέγισομ ἥ βαρ 
βαῤων ἐμπορξου, μετὰ τὸ πιαντικέστραιομες 

Ἴ "» 5 ᾿ Ἄ " ͵ 

οὐ αῤιςσλᾷ σῖ ἐασλὲονζι Σ κιμμόρικου ἔύασο 
ρομ, πτολίχνιόψ ὅξι μνομήκιον ψὺ ἄποσι «ὐδὲ- 
οἰς ἀκ Σ πανϊικαπαίου. ἢ μυρμηκίς διπλά 
σιομ διέχει, μώμε στχαρθφνιογ"καί᾽ [ὦ «ρνώτα 
ὥς έίασλος ὄξην, δόν εἰποσι σι δέωψίέχων αὖτε 

κειρδύΐω οὐ τὴ ἀσίᾳ κώμίω, ἀχίλλειομκωλου 
μϑύϊω, φυτόύθῳν σ΄ σὐβύπλοια ἣὰ ἀϑὶ ὁν τάς 
γαῖ, τὸ τἐὼ Ὁ] τὰς ἐκβολὰς νλύου, οτέδεοι δ! 
οίλιοι οχπόσιοι, μικρὸμ ᾿συδρθαλλφ πο αιθς 

μὲ φύτου πλίονί, ἥν τἰὼ ἀσίαν. πλὲου σ᾽ ἡ 

σοιπλάσιογ, οὐ αὐις δρᾷ πλὶονζι, μὲ χει ἢ τασ᾽ 

νάϊσυς, οὐ ὦ ἥδάπλῳ τὸ δ δῦ μος δ)οντοι, οὗ 
“ος μδὸ οαὖ ὃ ἥδάπλους ὁβαμ’ πᾶς ὅπαρῶς 
σίω δὐρώπίω ὁ σ᾽ οὐ δεξιᾷ οὐκ ὁδῥαμιΘ' ὅδε. 
σύμστας “ἢ λίμνης ἀύκλος ὀκτακιαιλίωμ ἱοσ᾽ 
ρᾶται Ξτιδίων. ἡ ἢ μεγάλη χεῤῥόνκίος χῆπσε 
λοστουνάσῳ πεωσίοικε,νὸ τὸ σι μαγνὸ ἃ μίγοῦς 
θος ἔχουσι σ᾽ αὐπίι οἱ τό βοασόρο διιυάςαε, 
κεκωακωμίω πᾶσαν ᾿σσὸ ἢ συωεχῶν πολξ, 
μων. πρόπόβῳ σ᾽ ἔχον ὁλίγίω Ἷὰ τἰὼ πρὸς, 

σῷ οὐμαῖι ϑὶ μαιώϊισις, (Εἰ τῷ πανζικαπαίῳ, 
μέχρι ϑεοδέσίας , τῶν βοασορίων τύραωνοι:, 

τίὼ δὲ, 



Ι 
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ᾳἰὼ δὲ πλειξίι μέλοι τὶ δδμοῦ κρὰ πϑ᾿κύλν 
που τὸ ἀῤπίνίτον, σκυϑικὸν ἐθν Ὁ: ταῦροι. 
ἱκρὰ ἐκώλειτο ἡ χῶρᾳ αὐφὰὶ τττίσικ σιεσῖὸν σῖξ 
αἱ κοὶι ἁτξω πεν ιδὸ μοῦ μέλοι βορνῶφνους, μι» 

᾿ ᾿ , ΤΑ, μὰ - ν δ5 , 
χρε σκυβία " οἿχ σὲ Ὁ πλλύΘ’ Ὧν γύϑρυσε 
»πόρακουμδύων τόν τι τύρων, κοὰ Ὃν ἴσρον, 

χρὰ ἐποικοαύτπωμ τίἰὼ γίω, κοὰ ταύτπεις οὐκ 

ὀλίγη, μικρὰ πῶσηγορδύβη σκυύἰα" τῶν ϑρα. 
κῶν πὰ μὺ τῇ βίᾳ σνυγχωροιύτωμ, τὰ σὲ 
σῇ κακίᾳ φὶ χώρας. ἑλώσϊας γαρῦξιν ἡ πολ’ 

'λὴ αὐϑὶ. φὶ σὲ χεῤῥονήσου πλίω τῆς ὀρεινῆς 

Φὰ ἀϑὲὶ ϑαλάῆα μέλοι ϑεοσίωσίας, "γι ἄλ- 
λα τοεδιος ποὶ δύγαεύς ὅξι πᾶσα, σίτῳ σὲ 
κοὰ σφύσ)ρὰ σὐτυχής. τοιάνοντα γοαῦ ἄτῃ, 
δισϊωσι, σῇ πὶ τυχὸντίθ’. ὀρυκτόι χιζομε 
γη.φόρομ τε ἐτέλουν, ὀκτωκαξσεκα μυριαὶ- 
σας μεδίμνων μιθρισϊώτη, πέλαντὰ σῇ αἤ- 
γυοίους δἤχκοσίους» συὼ τοῖς ἀσιωνοῖς χωοίσ 
οἷς τοῖς πόδὶ τίὼ σὶνδικίω,, κα τοῖς πρόδδῳν 

Ὶ Ἰβόνοις οὐτόυθῳν ἰώ, πὰ σιτοστομτιεα τοῖς 
᾿ἕλλησι, κῷ ϑτίστόρ ἐκ Φὶ λίμνης α ταριχαΐξαε, 
᾿χδύκωνα σῖξ φασιν ἐκ φὶ ϑεοσυσίας ἀθίιωωαί- 
γις τσέμψαε μνοιάσϊας μεδίμνων σἤχποσί “ 
μρ, κοὰ σϊέκα. οἱ σ᾽ αὐ τοὶ οὗτοι, κοὰ γεὼρν 
γοϊκκαλοαῦτ᾽ ἰσίίως, σα ὁ »οὺς σαόῤκει. 
μους νομάσϊας ἄναι, πηρεφομδύους ἔρεα- 
στρ, ἄλλοις τς κοὰ ἱστπίοις ἱστπείῳ σὲ κοὰ τυ: 
ρῷ, κοὰ γάλακτι, κοὶ ὑξυγάλακτι, ὥδρσὲ 
κρὰ ὄψημα ὄξιν αὐοἷς κατασκόυα δδῳν πως» 
δεόσιόν ὃ ποιυτῆὴς ἅπαν τὰς ἐίρηκε εὖ ταύν 
Τῇ γαλακτοφάγους, οἱ μᾶν οι νομαάσῖοσι στὸ 
λεμιςαὶ μᾷλλορ εἰσ ἐμοῖι λῃορικοί. σπτολεμοῦν 
σε δὲ πασὲρ Ὧν ὅρων. ϑιορεψαντοῖ" γὰρ ἔχεν 

 χίῳ γίιῦ τοῖς ἐθέλουσι γιωργέμ, αὐτὶ ταύ, 
τις ἀγαπῶσι φόρους λαμθοίνοντ οι «ὧ σύω 
| τεταγμλύους, μεπρέους πινεὶς οὐκ εἰς πϑοιόυς 
σίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἐφήμόρα, κοὰ αὐαγκαῖα τὶ 
βίου. μὴ διδυντων ἢ. αὐτοῖς πτολεμοῦσιμ οὗν 
σχῶ δὲ κοὶ; δικαΐους ἅμα . κοὰ ἀξίους δ στοικσ 
τὴς ἐϊρῆκε ἐὺ αὐτὸν πούγους ἀνόῆρας, ἀϑὲ δ 
γὰ φύρων ἀπϑυτακτουμβύων, οὐσί᾽ αὖ κα΄ 
θίφαντο εἰς πύλεμον. οὐκ ἀπόσυπακτόσι δ᾽ 
σὺ διωάμει ποεστοιβότ δι, ὥςτε ἢ ἀμαύὰ δοῖ 
ῥασίέως ἁδιόντας, ἢ κωλύσαι τἰὼ ἐφοσευ, 
καϑαπόβ ἅσων δ)οομ σπποιῖσαε φησὶν ὕψι: 
κράτης, ὥφ τειχίσαυτα τὸν ἰῶιμὸψ φὶ χεβ' 
ῥονάσου, ἐὸν τεὸς τῇ μαιώτιδε, πριακοσίωμ 
ὄντα, κοὰ ἑξήκοντα στζσίίωμ » ἁδιςήσαντα 
πύργους καθ᾿ ἑκάσου «τίου σίεκα. οἱ δὲ γε" 
ωργοὶ ταύτα μὴ ἡμόρώτπολοί τε ἅμα, κοὰ 
“πολισικώ πόροι νομίζοντοι ἄναξ. χρημάτιςας 

᾿ οἷ ντόσ κοὶ ϑαλάῆης ἁπηῤδμᾶνοι .» λμϑη- 

 ρίων οὐκ ζωϊχόνποι, οὐδὲ τῷῶμ σποιούτων 

8᾽Ὲ νυ αὶ ν 8: 30. 
ΡΙυτίπγαπι ποτὸ ρατίε τῷ δα {Π στα, ἢν 
πυηγί (αγρεπείτεπι ΤΑιτι ΠΡ ρδηῖ; εἃ εν 
τὸ σέηϑ εἰξ ὃς γιῃίςα, Ηας αὐτοπι οὐ τοῖα, ὃζ 
αἰίασα ἐχῖγα {{{Πππλυπι τ δα Βοιγτπεπεπι 
Ρᾶταα ϑουτμία τοςα δεν Ργορτεῦ τταπίειπητέ 
ὑσὶ πετὸ Τ γήαπὶ Παυίυτη δ {Ππττπη,εἰ ἐδ πὶ τεῦ 
ταῦι Πα ίταητίιι πτυ εἰ παἀ πεπι, 0.5 εἰίαπι 
Ραΐ8 πἸλσηα, ϑογτ γα ραταα Ὠυπουραία εἰξ: «ὦ 
Τμταςἐβ ρατίεπι τί, ρατίεπη]ο οἱ πα σηίίαξε 
(εξ επίπι ρ ατίπτα ρα  ἱἐγί5) ςΟς εἰ ετίπε, ΟΠ εὐ 
τοπείας (απ έτη παῖε πούσοπϑ υἱᾳ ΤΠεοάοΙ 
τα τοῖα ἔγασίεία εἰξίῃ ςαπιρίβ, πη {ἰς ἀπε πΠ| 
τηοηίαπα, τππιεπίο δά ππιοάππι Ρεαῖα, Ν Εἱςᾶ 
4πεἰοττὲ οοτς ρίο εἴς. π Χτεααίτ, Μέ 
τ τί ἀατί πιο ἀίουαπι ς ὅτ, Χ Χ Χ τα] δ ετρα 
τί ποπιίηςε (ΟἹ σερητ,ἀαςεπτα ει ἀὐφ πε τα 
Ιεπία, ειπὶ Α [Π4πί5 Το ςἰ5 δίπ Δ ςεπ εἰγοιπιαα» 
ἰλοεητί 5.15 ἐχ οοί5 4 (σγασοϑ ἔγυπιεπτα 
τῇ ςοπγηηελίι5 εγδητ Πςας ἐ ρα! 4 -ε,(]Π Ἀπτετσ 
τατία. Γταάίταση πετὸ εἰξ;1 εὐσοηεπη τεσ (6, 
ςεπὶ ἃς ἀπσεηῖαϑ πη ουῦ πυγτίδ 45 δ΄] Πέο, 
ἄοία Διμεηίεπίρας τγαπί πη] (εἰ διιτξ ΠΊΥ 
τίλ5 ἀεςζ τ{ΠΠ|4 ςΟτίπεπ 5 ΠιπΊε 115) ΠΟ 5 ἰρίο5 
δυτξ ες [ατίτεν ἀστίςοίαβ ποπγίπαίσας; ααία 
ααί (ὰροεἴ ε05 αἰβ ει ποπιδάεϑ, 14 εἰς ραίο, 
τα5. Οπι 4 π|5 σε πο γ5 ςατπί 5 ας, τ ἐπι 
Ὠΐ5 αἰτιηῖ, δ εηυατᾶ ςΑίεο, δ Ιαέϊε, δ δΔοειοίο 
Ιαέϊε, ]υο α {ΠΠ|1τὸ συλάδιη ςοπαίςητε58, ἐχίν 
πλίααν Παρ ει ὁρίοπί. ΟΛ14π| ΟΡ ςαυίαπι ρος 
ἃ ΟΠΊΠ65 εἰ5 τγα ει ἱποοῖας (Πα δόϊορῇασ 
σοϑρρε ίαθας. ΗΙ αυΐάξίρῇ Νοιηδάε5 με, 
Ἰλ πα] πιαρίβ, ᾧ ἸΔτγοςσίπαπαί πάτο ἐεπεητὰτ. 
Ιρί! επίην ργο εούσπι ΠηίΡιι5 ΒΕ] (υἱοίρίμ πε, 
8.4! ςοΙ εἢ (5 (ΕἸ Π ατί5 πο! ἄτα ἀππζαπειιν, ἢ 5 
τειγαταπι αἴππ|ὶ ςοποεαάδε, αὐλγαπι σδιιία [0 6- 
τεγ ἐγίδ ατὰ (περί πι»πιοάεγατό αὐ! πηασίϑ, 
“υη 86 πίπιίαπι ἃατί τ ἐπηρ οἔ τα: Πα πη ΟΠ 
πὰ δ πεςοεί[λτία υτα Τηἰπησαπι οι ἢ ποπ 
αἰ δαβευτ, πὶ ἐο 5 Ὁ 61 (αἰ οἰταηῖ. δίς εο5 το 5 
Ρατίτοε, δύ ΑΒ ίοϑβ το εοί ει υἱγοβ ρεία πᾶ 
ςαρααίε, «ὦ ἐγ ατίς γος ρεγίο! ατ5 πὰ] ρα 
ἐϊο δόΠφίυτί το οτσέ, (σίγα υετὸ πὸ ρειίον 
[ατίς αὐπτουῖ υτίδ. ΟΠ τἀ(αγρᾶτ, ΠπλΠ τεῦ δέ 
δαἀιετία ἱπσυτίαπίο5, αἰ ἔδεε αἱπαάτςατατί, 
Αιπιρετ ργορυ!αζατί: Οὐσεπιδάπιοσξ Κ᾿. 
(πάτα [λό τε (ουδὲ Ηγρίστατεβ, σαί ἐρί 
τίς ΟΠετγοηοῇ {πᾶ ἀππεττ5. πγοσπίϊε5 υαἷἱ- 
Ιλυίτ, 4 Μεοτίάξ οος Δο 1. Π4.{ραςείο,αα 
Πησαία (ἸλΤα τατγο5 ἀεςξ εατῇςᾶ5. Οφρτετῦ ἱρ 
{{ὰ5 ἀ΄τί στοτὸβ πηα σίϑας πη σίβοσηιαηίτᾶῖα 
«σαι, δ εἰαπῚ οί πετιταῖπε, πιὰ ἱρία ρτοαέ 
εαηταγ. (αἱ ποτὸ φαφίξαοι ἔσπτ,εῖ πγατί τις 
οὐποτίατιας οἱ. ]α τοίη α{ πίχ ΑΔ ὈΠίπεὶ 

ἰῃπίπτῇ 5; 
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ἐπί τῆ, δ αὐ ταίε Παουξα!, [ῃ ἀϊπιιπγοζατίο- 
Σὰ φρόρια Ὡς ἀπεει Οοοτῇ ἱρί5 ΟἸπετγ ποεῖ δίοαίτεϊ 
ῥαηρξγν, ἰὰ ΤΟΥ απ ἘΠΊ Ό 15 αὐ {τίτ, ισοῦ Θ ον στ εἰσδόρ [τ 
ἐσ «ἰκὶ πιειί ςοηἀϊεγῦτ, Πα]. αἰ τατίατίοπο5 ρὲὸ 
1εεὐῖϊ 4ια, τοί 5 τε ραπξ αἀποτίας ΜΠ υίἀατία ἄπιος 5 
ὥ-. Ῥαϊατία δ Ὁμαρᾶ. Εταὶ δ Νεαρο δ δ Ευρα 

τοτίυπι κἀϊπελτοίε ᾿δίορἤαπες ἄπος ΜΕ τί 
αατίςο, Εἰ ετίᾷ ργοπιοπτουνί αὐ ΟΠεγγοη οί, 
τατ τηστο δα χὰ ν αἰταρῃ5 (ἰαἀίανίπσεηζεηι(. 
πυτῃ εἰ οἰζ5,. 4 σρρίάδυπι πεγσῦϑ ἰπρτὰ ΙΓ ΠῚ 
(Ἰὰς ἱπευπηθίτ!αςις, (ΑἸ παπὶ ας 5, ΕἸ ς οτί 
δὰ Οἴεπα5 εταῖ,  εἰσίξηςς ἄπο το σῇ ἀπεέϊον 
χες οτίπειζι, ίη οὈΠ] ἐΐσης απ ἐξ ργοπηοα 
τοτγή, ἱπτροίϊτο ρυο 40, Γοςασα πλατ0 οἰγοιμπι, 
τα!!ατᾶτ, Ἐτ{{{π| [ἰπ|15 οἰξίαλαά ορρί ον 
σετε ἀιόῖο πισηίοτιτητ, αι ἑτεγ ἔαος ρεάείτε 
ἤετεῖ, δύ ἐχ αὐπαδτς τπᾷ απο άἀδηγοάο εἰτίς 
ταίοίη εἰπςενσι,απάε ἔα οἰ 5 δον ατ ἱπηρεν 
ἕατῃ ἐχο! αἀεγεητ, Βοίξεα πετὸ  πτυτί ΠΠτηΐ 
(ρεΐδητία Οτοσπητοπιπεαίεγσητ, δ ἰἱ οζο 
εαἴλτοο ἰοληι ἐχασσοαταηῖ, Πσδπ !πεεγατα 
Ῥοηπιε οοπταςίο ἑπαχεγπητ, γεσῇ πε ίτε5 πὸ 
ἐπα απ ςεπάσγιπε Ετ απο {Π 05 ἐπ ροτείζαις 
τεαίρσειοητ, οδξίπατὸ ρογάυταταητ, Ας παης 
οπιηία (αὐ Βοίρῃοτγαηίϑβ (υδίεζεα υπιτοσίρ, 
ἥυος ροραϊαβ κ οπτληι ἐμ{πἰτοείτ. δογιῃίςς 
φεητίς δ ϑαγητναίςος ΠΙΟΣ ΡτΟρτία5 εἴ επιοβ 
εὐπαςῇοϑ ἔαςετς, υπιδη(οτίοτεβ 26] ρᾶτοπν 
ἄπ ἤσλητ, Ραταί εηίαι (πτιατοοίεγες δ ΔοτοῈ 5 
ἀτῷ γερο 1ς5, Ν᾽ ἐηδτίοηο8 ΠΠπ (σητ πέτα ρᾶ]ὰ 
ἀε5 χυίάεπι ςεγαοταπι ρου απ, ἰῃ ςἀ Πρ 5 
δυζεηι οπαστοτιιηι ὅζ σὰ οπρδαμεν τω αὐτεῖη 
ἴοςίς {ΠΠ||8 ρε ει] δαί εἶδ, ς δααίαπι σίσηξε, [πὶ 
τεῦ συσάταρεάία Βεῖπα οἴξ αι ο]δ ἀρρεὶ 
ἰαλητ, πγασοϊτπάίπε ίπτοτ σεγααπι δί ατίετεη ΑἹ 
Ῥίςᾶτε σογροσς, ἐχίπγία ἱπρεῖ ΠΟ 5] ετατ5λ4 
οὐτπτη: πατίδ ἢ οὐᾶς τγαἢίτ αὐ ςζαρυτ έποροία 
τηοήπιπι ςοπΊρ! υγ65 δα ἀΐ65 ογτυλη5. δά εὐ τις 
ΡΥ ςατοητ65 Δ΄ π|5 στο, ς᾽ ε ρα θα πὶ σᾶῦ 
ραῖ ΗΠ υΐι5 σεποτίβ πηίπετγία ἐχῖγὰ Γλαπυδί 
τοσίο εἰξ, τη πιοάίο ἐ πεηί ὃ Τ᾽ ἀπαίά 5 ἱραςίο 
ἑλεοη5, Δ Ροπείσαπι πιατε ΝΜ] αοιτίἀεπιώρ ρτὸ 
«επί ραϊα ἐπὶ. ἰκ εἰίηα ρατς πατορς ἰπτγὰ ἵν 
Πυῖ εἰἐ δίπιατίβ οἰγσαίταπ, Εα 5 ἐπί αν ἃ. 
ἀτίατίςο {πὸ αὐ αὐ (α στη {Πππί (αὐππίταν οἵα 
τπ1,{π| αυλ ἃ (γα ςίλ δ Μαςεάοπιμῃ ες Ἐρί 
τί σεηίε5 ςΟργοποπάαητειιτ, δί ρει ἐ05 δὰ ἐσ 
πῃ πιᾶ ρετείπεητία, ὃζ δα αἰτίας [τουτί ρ ε]Α 
συ Α ἀτίατίςη ας Βοηπιίσαπι, Δα Α ἀτίατί- 
εὐπὶ συ σαι ΠΙγ τίσις ἐγ ἐγπ8 οἶδ, 4 αἰζεγαηι 
πιστὸ πἰρρ αὐ Ρτοροητίά ἐπὶ δί ΠΕ εἰροπειπι 
οὐὰ Τ ἤταςία ἰοςατα εἴτ, δύ {{ χυΐ Δα πιίςε πε {5 
δογτῆᾳ πεὶ (12}{{| Δ Ὁ Μ{ἶχο αὐτοαι ἐχοχάίηι 

ΞΟ ΒΑ͂ΡΗ. 

ἀδεκιῶγ,κρὰ πλεονεξιῶμι τὼς σὲ κρὰ σέ χα 
παρίθμησιμ σότπτοι γ᾽ πῇ χεῤῥονύσῳ.νὦ τὰ φρ ' 

οἱα σῆρξῳν ἃ κατεσκόύασε σκύλιρος, (ὃ οὐ 
στόαισες. οἷς πτέρ κοὶ δρμασιθκοις ἐχρῶντο πεῶς 
«δὰ μιθρισϊαπτον τρατκγοὺς σταλάκιόμ τοῦ 
χαῖον, κρὰ νεάώπτολις. ἐμ δὲ κορὰ δυστοπύρμέῳ 
σι ἰκχίσαντίθ- διοφαύπον μιθοισϊάτον τρα» 
τηγραῦτθ΄ ἴσι σί᾽ ἄκρα δϑέχουσο τὸ Ὁ χεῤ 
ῥονασι δῆ τάχους, ὅσον τὸ γντεκαζσικὰ στεδὲ» 
ους,κολττορ ποιοῦστοι δύμεγεθη νδύον τι πῶς, 
πίὼ πόλιμ. τούτου σ᾽ ̓ πσόβκειπτα λιμνοθτν 
λαῆζα, ἁγλοπήγιον ἔχρυστε, ψὐποίῦστι σὲ κοὶ 
ὁ κτρφνὸς ἰω ἵν᾿ οὖ ποιῶ ἔχοιφν οἱ βασιλικοὶ 
“πολιορκύμθινοι, τῇ τ ἄκρᾳ πῇ λεχθεισν, φρα, 

ραὺ ἰγκατίςνσαν, τεχίσανποι» “ὸν πόσον, 
“δὲ ἡ εύμα Ἢ κόλτστου τὸ μέχι φὶ πόλεως δὲ 
ἔχωσαν, ὥςτε παείδύεϑι ῥᾳδίως, κοὰ βόπομς 
σινὰὶ μίαν ἄναι πόλιν ὅδ ἀμφοῖν. ἐκ δὲ υόυ. 
ῥᾷον ἀπεκρούοντο εὐ σκύϑας. ἐπε ἡ τᾷ 
οἹχτειχίσματι πόϊ ἰδὸμδ πρὸς Τῷ κτφνοιῦπε 
“πϑσίξαλον,κοὰ τἰὼ ποίφρον φύεχραυ καλά; 
μῳ Ὁ μεῦ' ἁμόμαν γιφνυρωῦον μόβος»νύκ 

φὐεπίμπρασαν οἱ βασιλικοὶ τὸ οὐ ἔχον τῷ 

ὡοΐως ἐπεκρώτησων κοὶ ναῦ κοτὺ τοῖς 
βοαπορανὼν βασιλόύσιψ, οὖς αὖ ῥωμαῖοι 
παςήσωσιμ, ἅπαντα ὄξιν ἴδεου δὲ πδὶσκυθι: 

κοῦ κοὰ τό σαρματικοῦ παντὸς ἵύνος, ᾧ οἷα 
ἵππους τίμνεν δύὐπειβέιας χοίοινο μικραὶ μὰ 
γάρ εἰσι θξεις δὲ σφόσῇοα κιὰ σῖο αὐ εῖς. δὰ 
ραε σ᾽ εἰσὶν γὺ μϑν "οἷς ἑλεσιν ἐλάφωγ ὁ συ, 
ἄγρωμ σὲ τοῖς πυεδιοιοὀνάγρων κοὶς δνρκά 

σϊὼν. ἴδϑου σῖξ τὶ κρὰ Ἵ,ἄττου μὴ γίνεσ)οαι ᾿ 
σοῖς τόποις τούτοις. σι σὲ ἣν τετηοαπτόσίω 
δκαλούμθν Θ΄ κόλος μεταξὺ ἐλέφο τὸ κριοῦ, 
Ὁ μἱγεθος,λόυνῶς, ὀξύτόβΘ- Ου τῆν Ὅρ" ὅδε 

μῳ,πάνωψοῖς ῥόθωσιμ ες τίὼ ἀεφαλίω, ἐφ 
οὐτόύθῳν εἰς ἡμόδας ταμιδύων πλείους» ὥς 
οὐ σῇ αὐόσθοῳ νἐμεδδοι ῥᾳδίω ς. ποιαύτη μὰ 

ἡἁτκὸς ἴσρου πᾶσα, ἢ μεταξὺ χό ῥίιώου 
σόν ταν σὸς ποτα μδ. μέλρι Θὰ στοντικῆς θα 
λαῆήης, κοὰ φὶ μαιώπισῃς. λοιπὴ σὶ ἄξι φὶ δὶ 
ρώπης, ἡ γύὴὸς ἴσρου κοὰ Φὶ ἀύκλῳ ϑαλάτ', 
“πςν αὐξαμδών ἀ τὸ μυχοῦ τό! ἀσ)οιατι, 

κοῦ μέχρι τόιἱ δϑοῦ εὐματίθ΄ τὸ ἴσρου, ὴῇ 
ὄξιν ἡ τε ελλεὶς κοὰ τὰ τῶν μακεσόνων, καὶ 
πὧν ἠἡπειρωτῶμ ἴϑνῳ, κοὰ τὰ υσὲρ τούτω, 
πρὸς τὸν ἰδδμὸν καθήκοντι:, κοὰ πρὸς τἰὰ 
ἐφ᾽ ἑκάτόδᾳ ϑάλασίαν, τί τε ἀσ)οιατιι 
κίω,κρὰ τίὼ ποντπικίω, πρὸς μλὺ σἰὼ ἀφρι- 

ατικίω, τὰ ἰλινοικα "πρὸς δὲ τὼ ἑτόδαν μέ 
χε πῶποντίσίθ’ κοὰ ἑλλκασόντου, τὸς ϑρᾷ, 
κια οὶ ἄ τινα τούτοις αὐαμὲμικττα σκυθμ ᾿ 

καὶ, ἢ ζελανκά, σὶᾷ σῇ ἀκ τοῖορυ τίὼ αῤχίμι 
“πριήσικαα ὦ 
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 ποιάσικδος πὰ Ἐφιξῆς λέγοντας τοῖς πόδιω- 
᾿ ἡδυθᾶσι τύττοις. τοῦ τὰ σ᾽ ὄξι, τὰ συωεχὴ πῇ 

ἰχάλίᾳ τε κοὶ Ῥῖς ἄλπεσι, νοὶ γόβῤμαν οἷς, κοὶς 

᾿ ακοῖς, κοὰ γέταις. δχο σ᾽ ὧν τις κοὶς τοῦ 

χα διξλθοι" πρόσπτομ γὰρ τινα τῷ ἴσρῳ “ταράλ 
ληλᾷ ὄδι τά σε ἰλλυορικαὶ κοὰ τὰ στοιονμκὰ 
κρὰ τὰ ϑράκια ὄρκ, μίαν πως γραμμίω ἀῃ- 
᾿χελοιῦ τὰ διάκουσαν ἀκ πτόν αα)οίου, μὲλρι 

πῶς ἂὺ πον» ψοἧς πτωσαῤκίᾳ μϑύ ὄξι μόβη, 
χὰ μεταξὺ τό ἴσρου κοὰ δὴν ὁρῶν. πῶς νότου 

αἵ ἅτε ελλες κοὰ ἡ στυεχῆς βαρξαρθ"-, μὲ- 

χ Φὶ ὀρεινῆς. πτὺς μδν ὃν ζο᾽ πόντῳ, τὸ αεν 

μόν ὄξιμ δρ(6), μίγισον ἣν ταύτη κοὰ ὑψηλόν 

πορ. μὲσίωστως διαεροαῦ τίὼ ϑράκίω. 
ἀφ᾽ οὗ φησι πολύξιΘ’, ἀμφοτόδας καθορᾷ, 
ϑιαιτὰς ϑκλάῆας, οὐκ ἀλπύᾳ λέγών. τὸ γα 

σκοτοαῦτα πολλά, πρὸς ὃ Ὧρ᾽ ἀσ)ίᾳ, πῶσο 

᾿ἱαβσϊεία σιεσῦντι, μέσα σῖ ἡ σπαιονία. κοὰ αὖ 
τὴ πᾶσα ὑψηλή. ἐφ᾽ ἑκώτόδα σ᾽ αὐφὶ ἀδὲ 
μδὺ τὰ ϑράκια ἡ ῥοσύπη ὅμορον ὑνψαλὸμ ὅρος 
μετὰ τὸν αεμου,, ἀδὶ σὲ ϑτάτόρο πρὸς αῥκτον 
χὰ ἰλλυοικ, ἅτε δ αὐγαρια δὲν χώρα, κοὸ 
ἡ σϊαρσίαν: κὐ. λέγωμθν σἹὰ πὰ ἰλλυοικα πρῶ» 
᾿ σαισιωάσήντα Ὧρ᾽ τε ἴσρῳ, κοὰ τοῖς ἄλπε 
σιν, ἃ ἐξτοι μεταξὺ φιἰταλίας κοὰ Φὶ γόν 
μανίας, αῤξάμανα ἀξ Φὶ λίμνης φι κατὰ ἦσ 

οὐϊνόολίκους κοὶ ῥακοξῦ κοὰ τοινίους. μόγ!Ὁ 
μϑὸ σῖιιτι φὶ χώρας ταύτης ἠρήμωσαν οἱ σία 

“οἱ καταπολεμήσαν ποῦ βοίους κοὰ τοῖυο]. 
σίους ζόνη ζελτικὰ. πὰ κσσο ἰρετοσέιρῳ φᾷ 
σκουτὶ νας τὼ χώραν σφετόμαν, ἰαὲ πτόρ 
Ι ποταμοῦ δϑειργοντ(θ’ τό πτκρίσου, ῥέοντι’ 

ἀν ἣν ὑρῶμ, ἁυὶ ὸνἴσρον Μ7] οὖ κορδίσκους 
καλουμῆϑους γαλάτας. κοὰ γα οὗγρι οἴςἰλ 
λυοικοῖς ἔθνεσι, κοὰ ποῖς ϑραπίοις, ὥκασων 

᾿αὐαμίξ, ἀλλ᾽ ἐκάνους μδὸ οἱ σϊέκοικατέλν 
σαν, πούτρις δὲ συμμάχοις ἐχρήσαντο σποῖλα 
᾿ χιρ. 10 δὲ λοιπτον ἔχουσι το αννόνιοι» μῖλρι σὲσ 
γισικῆς κοὶ ἴσρου πρὸς αν κοὰ ἕω, πρὸς 
δὲ τἄλλα μόγη ἀδὶ πλεου οἹχ τάνουσιμ. ἡ σὲ 
σε γεσι"οὶ πόλις ὄδη πσαννονίωμ οὐ συμβολᾷ 
“ποταμῶμ πλειόνων. ἁπαύτων πλωτῶν,δὺ. 

 φυὰς δρμπτάρχου ἴρ᾽ πρὸς διχκοὺς πολέμῳς 
᾿ἀπυπέηωκε γοῦ ταῖς ἄλπεσιν αἱ σχτέι- 
᾿ψουσι μέχρι δ ἰαπόσϊωμ, ἀελπικοῦ τε ἅμα 
οὶ ἐλλυριπκοῦ εήνους. οὐτόυθῳν δὲ κοὰ στουτιν 
μοὶ ῥέουσι πτολαὺ κωπαφόβοντες εἰς αὐτῷ τόρ 

σε άλλον τὸ ὧν ἐκ φὶ ἰπαλίας φύρτπομ' εἰς γὰρ 
ναύπτοντὸν ὁ ἀκυληΐας ᾿ασόῥθᾶσι πίὼ ἀ- 
πραν εἰσὶ Ξτέδιοι βιακώσιοι που]άκουα, ἐς ἰὼ 
οἱ ἁρμάμαξαικαταγίνον σοι δὴν τουθίσκωμ 

᾿ οὑὐζαν καϊϑικίαν» ψνιον οἷς φασι ποντακοσίσς: 

] 

8.Ε ῬΕΤ 1 Τ ἈὉ: 

᾿ὰ διάςαμα μὶγα:» πῶς ἀσ)οίαν κοὺ πὰ ἁῶν, 

0: 

ἢ ταρίδῃτ οροττεῦ, ααίδυ15 τὰ δηαί ίσπε οΥν 
αἀϊπατίπη οἱ Πετακίῃ ἀΐςεπά!, Ε]ας ἀατεπι [τα] 
τῇ δ ΑἹρεβ δί (Ζευπιαποϑ δ [ϑδςοβ ἃ (Πεν 
τ45 αἰτίησαπε. ΕἸας οτίαπι Ὀίραττίτο Ρεγειτ- 
τὰ 5. Πα επίπιπιοάο τηὰ ἀπιέϊα αυΔ{{Π᾿πεὰ 
ΡγΑ εἶδ πιοπία5 ΠἸγτίςί δύ Ρεοηίςί δ Γητα, 
οἥ ἱπτετίς αἰἤδητ, σας 40 Α ἀτίαείςο ἤπιτίπ 
Ροπειπι υἱῷ ρεγεηίαῖ, οπ115 ρᾶττο8 ἐπ ΔΚ 
Ιοπεηνίρεξίαπτεαβ, πιοῦν Πίστη πιοπιεβί οῦ. 
Π|ατ [πη Αταπι πεγὸ (ὐταοία το] !5, δ αἱ 
π τπηοηίαποϑ τγδζειι5 Βαγρατα.. [η ροπτῖ παν 
ἄεπι πεύσίξηοης Δ σπγιι5, οφίοΥΟ 5 οἰπ5 ἐραςῇ 
τισηίττάέπεας {] ἐπιίτατε (πὰρ εγδη5, πιεάϊ, 
ἁπιίρ Τ τα οίαπη ἀξ ἀςπ5:  σαπ5 πεττίςε, τας 
αὐτποτ εἰἐ ΡΟ. Ὀέα5, αὐγιη πιαγα σεγηίτατ, 
τοίη πιότοτα ἀΐςεηβ,. ἵΝαπιίησαπϑ ἱπτετιταΐ- 
[ἀπ εἰς λα Α ἀεί ὃζ ορίςυταητία ργοίρεξξσπι 
Δ]14 ρεγπυαίτα, Δ'᾿ἃ Α αἀτίατίσυτη πδης τοῖὰ ἔσν 
ταὶ τάς, ἵπ ππεάίο δυζεπὶ Ρεοηίαδ ει ἢςς εχ 
«ΕΠ τοῖα, ὁ εὐίαϑ ἰάτοῦε αττοφ πη ΤΗγασίληι 
απίάεπι Ποάορε: ργορίπαιϊπι δ (π] ἐπι ῖ5 
(Διὸ πιοης ροῖς Αεπταπι,αἴτεγα εχ ρατῖς δα (ξ 
ΡῬτεπιτοπςοπῚ οὐ ΠΙγγίςα, δ. Απρατίατατατο, 
σίο δ [)ατάαπίςα,.1)ε ΠΙντίοί5 ἱσίταιν αἹςεπαέ 
{υπιδηλι5 ἐπί τίιτπι,, απο Πέγο (πητ ΑἹρίθ δίς 
ςοπτίρια, ἑητοτίῃ [τ] ίδ τη δέ (Πογπιδηίβ ἰάςεα 
τία: ἱποποαπταιτσπ ἃ ἰαςι πε] σοτιπη δζ 
ἘΒατοσαπι ἃ Ηεἰπτετίογαπι ρας ργοίεὸ 
οτος ρατίεπι ἀε(ΟἸδίαπι ἔεςεις [γΔςί, (πρετατίς 
ΒΕ] ο Βοῆϑ αὐτῷ Ταιπί(ςί5, Εὰ (1αΠ τα πδίῖο 
εἰ Οτετοίτο {πθϑίεέϊα, ἐδηνίατο αἰπίοηί {δίς 
ἕϊαυι τεσίοπειη ΑΠεγεπτί, ταπιετῇ Βατγί(ι5 ἅπὶ 
Ὠΐ5 Φι ετπιίπετς, χαί ὁ πιοπείθα5 ρον ϑοουαί, 
(τοβ. (Παἰατας Ἀρρε!]ατοϑβ, ἔπ Πέγασι ἐπῆτίς. Ε, 
τεπίπι {Π1| ςὐπῇ ΠΠ είς 5 ὃζ Τ ταςίρι5. ργοπιίΣ 
(τς Πα τα θαητ: ςατογὰπι {05 σαί ἐπὶ [Δ ςΐ 
ἀεϊευεταηῖ, ΠῸ5 δΐεπι σε τὸ ἐπ ΒΟ ΠοΥαπε 
αὐται (οςίο5 αα(οίογιτητ. δ οἹ ψααπὶ ρα σαῖτι 
Ραπποπῇ οὈτίπεητ αἱ δα δεροίίςαπι ἀτα 
Πέγαπι δα (ςρτεητίοπεπιαῖς Οτίεπτεπι. Δα 
Αἰτα5 πστὸ ραττεϑ Ἀπ ρ {15 ετίαπτι ροττίσππτυ!. 
Οατεγ πὶ ϑεσοίείςα αὐδ5 εἰς Ῥαπποπίογαπι, 
αδί Παιή ρίατεβ σοπῆπαπε, οπηπο5 (απὸ πᾶ" 
αὐἱσατίοηίθ 5 4οποί; ἀτχ ίπ σείοπάο ςοηίτα 
Τλᾶςος ΒΕ Ϊο πατυτγα ρου 5, Θαρίαςεί ἐπίπι 
ΑΙρίρθας, ἈΠ] ροάες υἱῷ ργοτεηεπτείδιβ πᾶ 
τίοπεπι (Τα  Πσαπι,{{π|] ἂς ΠΙγτίςᾷ. Ἐκ 510“ 
οἷβ σοπιρ! ατε5 ἰΔ πηταν ἀπιπε5. Πα δ 115 οὐπὶ 
αἰία πα δ, τιτηι εχ ἰτα]ία πλυϊτα σοπ ας πηΐ οης- 
τὰ ἵνα ροίἐ ργοπιοητου εχ Δ υίεία ςοπ 
(ςεπἀεπεέίθυς Ναυπροπτιᾶ 44. {πητς ος τ, δἀ 
υᾶᾷτπεάα ρεγάιςαηξ, ὰ τιετὸ εἰὲ Τ διιυίίςο- 
ταπι ςοϊοπία; αυληαυα πόπα!} {Ὁ εἴς ἀἰςαπῖν 

2 Ρχγοιιοπε 



394 ΦΥΚΑΒῸΝΙϑ 
Ῥτιοπιοπεοσγίαμι Ππ4, απα ἄαπιὶ εἴς ΔΙρίστα 
Ρϑτ5 Βαμα, σαί ἐχ Κα Πατίςα αἱ αὐ ἴαρὸ 
ἀε5 ρουτίσιηκατ, Πίη ς πιοηταπᾶ δττο ταν ἄς 
παὸ Δα Ἰορίάε τεσίο, χυλπ ΔΙ] Ρίαπι ποςδητζ, 
Ῥατγίτον ὁ Τειρείδα ρασο (ὐδεπίοο, τγαηίπι 
ἴϊο εἰξ ρεῖ ργοπιοητογίαπι αὐ ρα πάει που 
πε πσεῦπι, Νασροητο ργοχίπηϑ εἰς ἤπταΐ» 
115 ΟὐΟτςοσδ5. Π]} οποία ἐχοίρίτ: ἢίς [πὲ 88. 
αππὶ πτγαῖ, ϑαπαθῷ ἐπ γα τηι ἐπ οτοάίτατ, 
μίς πετὸ ἑη Νοαοη ρεπεβ δεσείζαιη.. ἩΙης 
ἵνοασγαβ δισείαγ δοςερίο (ὐαἸαρί: σαί εχ Δ!» 
Ῥίο πιοηῖς ἤπεπ5, ρεῦ ἰαροάεβ Γλαμυθίυτη {1 
[αθίτυν δά δοογάϊίςοβ, Εἴας ἱρία παυπίρσατίο 
Κλλσπᾶ εχ ραεῖς θεῖ Πυίοβ ίῃ ΑΙ αυ ΟΠ ΠῚ, 
εχ Τεγρείξα ίη Γλαπαβίπηι σαγίσμι παΐρες, ρεΥ 
({λ4. οἰτοίτεν απ ας ο Ο Ρεπες δεσείξείςαμη ςὰ 
ΠΕ Παπὶ εἰ ϑγίςία ὃ Βίτηγίιτι ἐλ τη πία Πτπ], 
αὐυξε ίπ [τα]. πὶ δπιοίς, Ῥαπποηίοσιπι σοπτεβ 
(πης Βτευςοί, Δπαϊξειή, . αίςοποβ, Ρίσαίία, 
ἵΜαζαί, [)εἤείατος, ας Βαίο ἱπιρεγαυίε, 
Ἐτα]ῆ σοπιιεητας ἰσηοδίϊεβ ίῃ [)αἸ πιατίαπι α 
΄υς ἀἠτεητί, δυπε δ Βασγαίαιί δὰ τπεγἴεπὶ 
Ριοςεαεητί,αοτγασι αὖ ἐπίτίο ἃ ἀντία {Π{πΠπ||τὰ 
φίο ᾿ποηταηὰ δα ᾿ς πίζοπίουπι παπι ρτο σα 
στεάίςηβ, ἀσύτπγ δδγίοΟΥΠΠῚ ἸΏΤΕΥ τηαγα 
σεητεβί Ραηποηίαϑ τά ίτ, Εἶος ἐχίοςο {ες 
ςοπείηυα οὐδίβ εἰγοοης ἀξ τίς, ἐεγηνὲ 
(λείε σι εἰς ἰηἰτίισιη ραῖςα ἀς [πρετίαϑ {{Κ 
ίς τερετεητίθι5,[ὴ ἱρίο (πὲ [τα]ίας αν ίτιι» 
αἀϊχίπιιβ ρυίπηοβ ΠΙγτίς  Πτοτίβ [Πτὸ5 εῆς, ἷτα- 
{{π.(ὐατηίδ τἰςίπος, δ υἱῳ λα Βοΐδαηι εἰσί- 
ταῖσι {{{πίτς, ιπί15 τοιηροτίβ [πηρεϊαίουοβ [τὰ 
[ἰα τεγηγίποβ ἐχιεηάοσς, ΕΠὶ χαυίάεηι αὖ ἰπτί, 
τὴο {πὰ [{44.. εἰγοίτεν Ὁ ΓΟ ὁ Ὁ {υπε| τος απ 
ὁ ρτοπιοητοτσίο αηἴε υγδες ροίϊτο ποοπεπὶ 
ςοπίρεέίαηίξεβ., εἴπ ἀεχιγουίασι Παΐσεα5 Ο’ 
τλπιν επετίςατη, Τ οί πετὸ {Πτίας παισατίο 
πίς Ιοησίτιο μι ἃς Ο Ὁ ς ργοάαοσίταν Πα ἤς. 
Τεπίης συγ Ιαροίςι5 [ἰλ6], αὶ ςοπείποτατ, 
Ϊαροάεϑβ επίπλίη ΔΙΡίο πιοπτς Πτί ίαπε, χαί 
ΑΙρίδιι5 ρο[ετίου οἱἐ. Ἐχσεῖ[ι5 δά πὶ οππΠ|, 
Είπο αυίάεπι Δα Ραπποηίοβ Πέγαπε σας ρει, 
εἰπεηῖςβ.. πίης Διοαι δα ΔΑ ἀτίατίςιιπι 1η8 “ 
τς, Ῥασηξςοεβ σαί εη1,οετεγῦπιαρ Δυσιηΐο 
Οπίατε ταπεπὶ ἐχρισηαίί δα ἀπιῖπὶ., Εο - 
ταπὶ ορρίά44 Μειηᾶ, Διαρίηιι5, Μιοπετκίαπι, 
εηάπηι αὐὖο5,[οςί αἰίετη ἱπίοσσιπαί αἰίςα δά 
ταὐὐΠσπὶ ρ[ ατίπγαπι σίσπεητίθις. πε ίτα (4111 
«ὁ αὐπτᾶταγ, Πγείσογιηι απο πιοτε ἀς γα 
οαπὶ Πἰσυηατίςί. Βεοππάαπι ΙΔρο 65 {η [ἰδ αγ 
805 εἴς παιίσατίο ργίοτε ππαίου Ππ46]. [πη ἐρία 
παυίσατίοης Πιπαία5 οσοσαττγίτ αἀὐπετία σαπιοσ 
πείρι15 παι σαμάμῃ8 ααπὰ μὲ 84 1)αἰπιαῖας 

ΠσΈΟ ΦἈΚΑΡΉ. 

ἡ σὶ ἄκρα ταπεινότόδον μόν. δ᾽ ἄλσεωῶσ , 
ὅσ ἣν σϊχτεινοσὼν ἀρ φὶ ῥαιπικῆς μέλοι ακςς, 
ππόσϊωψ. γὐτόυύῳν δξ αἱρετῇ τὰ δρα»τώλῳ τ᾽ 
σοῖς ἰάσπτοσι να καλῶποι ἄλβιο;, ὅμοίως ὃ κοὰν 
σῷ γίϑης κώμας αρνεκῆς συόῤθεσις ὄδι, οἿ 
φὶ ἄπρας εἰς ἕλος λούγεον καλούμϑην σλησία 

ον ὴ “Ζναυποντου ποταμός ὄξι κορκορας, ὃ δὲ 

χύμδν Θ’ σὰ φορτία δος μδὸ ὃν εἰς ἂν σαύον; 
ἐμθαλλ4, κᾶν Θ’ σ᾽ εἰς Σ δ)οάξομ "ὃ ὃ ἐς ὃν 

νύαρον, ΤΡ] “ἢ σι γεσικίώ, οὐ τόυύῳν σ᾽ Ἀσίιν 
ὅνόαρΘ- πλάθι- πτῶσλαξὼν τὸν οἵ ἣξ ἰα: 
“ποσίωμ ῥξοντα ἐκ τό ἀλβίου ὅρος κώλασιψς, 
συμξάλλει τῷ σϊανεβίῳ ἡ] «ἦα σκορδίσπκος:. 
δὴ “πλῦς τὰ πολλὰ Οἷς πτοταμφῖς, ἀν πὰς αὖ 

κῴυς δὴν ὁδὸς, ἀρ τόρ γεκῶμ ἀϑὶ Ὁ σϊανδβιομ' 
τοιδέων δου χιλίων Εἰ σχκοσίων ἐγγὺς δ φὰ 
σεγεσικῆς ὄδη νὴ ἡ σύσπια φρόθιου τὴ σίρμιομ' 
οὐ ὁσϊῳ (έμϑινα πῇ εἰς ἰπαλίαν,εὔνε σῇ ὄδι Ὁ 
πσαυνονίων βρόύπρι, ὦ οὐδεζάπιοι νὸ διάσνω; 
νόῖν κοὰ ποειρδοτι,κοὰ μαζαῖθι, τὺ σϊαισιτιᾷε᾽ 
σις ὧν βάπτωμ ἡγεμὼν, τὸ ἄλλα ἀσημό τόμ, 
συςήματα μικρα οχτένει μέλοι νὸ σίαλμας 
“Ἰαοσζεσῖον σῖς ι νὴ σαρδγαίων, ἰόντι πεῶςνας 
ν, ἅπασα ἡ ἀρ Ἵ μυχοῦ πὸ ἀσ)οίο ἥϑανοῦ 
σιχνυρεινηὶ μέχρι Ἃ ῥιζονικοῦ κολστου "ὦ φὶ σαρ᾽ 
διχέων γῆ ςομεταξὺ “ἰπηουῷ φὶ τε ϑαλάτο 

σης τὸ ἣν πσαυνονίων ἐὐνῶν, ογεσῖὸμ σίξ τι κοὶς 
οὐ τόυθῳν στορετίου πἰὼ αὐχίω φὶ συωεχοῦς 
“πόδιοσίειας αὐχαλαβοῦσι μικρὰ ἣν λεχθον ἣν 
πρότόρον. ἔφαμϑν ἢ τὺ τῇ πϑδιοσϊείᾳ Φὶ ἐπα 
λίας, ἴσρους εἶν πρώτους Φὶ ἰλλνοικῆς σταρθς 
λίας, συνεχές τὴ ἐπκλίᾳ,νὸ Οῖς ἀαρνοις»κοὺς 
ὅσι μέχρι πόλας ἰσρικῆς πόλεως, πεἠγαγον᾽ 
οἵναῦ ἡγωμόνσυ' εδὸ Φὶ ἐπαλίας ὅρους. οὗτοι 
υδὸ ὃν πόδὶ ὑκτακόσιους σὰ δέσς εἰσὶν ἀπὸ τόν. 
μυχοῦ. ποσοῦτοι σῖ εἰσἱ κοὰ ἀρ φὶ ἄξρας δὰ 
σὺ Τὴ πόλεων δὲ ἀγκῶνα οὐ δεξιᾷ ἔχοντα 
σίὼ οὐετικίω, ὃ δὲ πᾷς ἰσρικὸς πταράπλους 
χιλίων πριακοσίωψ, ἑξῆς σ᾽ ὄὲψ δα ποδεκος 
σαράπλους χιλίων Ξχσϊίων. ἵσῆραυποι γουὰ 
οἱ ἰάπτοσες ἀϑὶ 6 ἀλξίῳ ὅρ4 τελδυτοίῳ Τὴ 
ἄλπεων ὄντι, ὑψηλῷ σφόσῃοα, τῇ ἡᾺ ἀϑὲ εὖ 
πσαννονίους κοὶι τὸν ἴσρομ καθύπκον τόν γ τῆ οὗ 
ἀδὲ τὸν ἀσβροίαν, αραμοίνιοι μν, ἐκπτεστονημὲα 
νοι σὲ καυὸ  σεβαςοῦ αΐσαρΘ- τελέως πῷ 
λεις σ᾽ αὐδὴν μέτουλον. αρ οὐ ιν’, μονήτε- Ὁ 
οὐ, οὐφνοῦμ. λυπρὰ δὲ τὰ χωρία» Εἰ ζειᾷνκοος 
ἐγχρῳ τὰ πολλὰ σρεφόμᾶνοι. ὃ σῦ ὅπλισμὸφ. 
{ελτικος. κῶτάσικζι σ᾽ ὁμοίως κρὰ τοῖς ἄλη,ς 
λοις ἰλλυοιοῖς κοὰ ϑραξί, μετὰ ὃ τὸν ἣν ίαπά, 
σίωμ, ὃ λιβυρνικὸς στχράπλους ὄπ μέζων τά! ὦ 
προτόδο σεἰσδίοις. ν᾽ ὃ τῷ ἡϑάπλῳ, ποταμὸς 
φορτίοις αὐρπελοιν ἔχων μέχρι σία λμαγίωρ 

κρὰ σκαβης 



ΤΊΙΊΙΒΕΆΑΚ 

᾿ κρὰ σκάρσϊωμ, κοὰ λιδύρνη πόλις, τταῤ ὅλίω 
οἵ [ὁ ἄπον πταραλίαν͵ νῆίοι μὴν αἱ ἀψύρτιν 

᾿ οι", πόδὶ ὡς ἡ μήσίειᾳ λέγωτοι οἹχφθᾶρας 
πον ἀσελφὸμ ἄψυρτου διώκοντα αὐτίὼ. ἵ- 
 παταὴ κυρακτκη κῷ τὰ «δὺ Ἰάττοσϊας.. ἃ᾽ 
᾿ αἱ λιβυρνίσες πρὶ τι Ἰαράπον τα ἋΣ αριθμόμ- 
ἐπ ἄλλας νπ(οι,γνωριμώτατῇ σῇ ἴσια, τηοαγού 

οἰον, ἐσέων ἰπίσμᾳ, φάρ(Θ", ἡ πρότόδου στο- 
ρ΄, παρίων πίσμα" δ ἃς σϊυμήτοι - ὁ φά 
᾿ρι΄, κοὶ ἡ ἣν σϊαλματίωμ σπταραλίανκοὰ Ὁ 
ἔσίνειον αὐ ἣν στέλων.. ἔστ δὲ δ σπτολαὺ χρό» 
νου πολέμησον τῶν πες ῥωμαίους το ϑν Ὁ’ 
ὧξρ.κατικίας σ᾽ ἐσζὴν ἀξιολόγους εἰς τσρν- 

πήκόνχα, ὧν τινὰς κοὰ πόλεις σάλωνᾳ τε 
κοὶ πριάμωνα, κοὰ νινίαν, κοὰ σινώπιομ, τό, 
“τ νέο κοὰ πὸ σπταλαεὸμ, ἃς γὐέπρησρν ὃ σε- 
(χεύς, ἔς: δὲ κοὰ αὐο)ράτριομ ὀῥυμνὸν χωρίς» 
ομ.σἹαΐμμιου “Ἐ., μεγάλε πόλις, ἧς ἐπώνυν 
μὸν πὸ ἐθνΘ’. μικραὺ σ᾽ ἐποίασενασοικᾶς, 
κοὰ Ὁ τουδίομ μηλόβοτου οἵᾳ πίμ πλεονεξί, 
αν δὴν αὐβρώπων ἴδιον ὃ δ᾽ σϊχλματίων, Ὁ 
οἵα ὀκταετηοίσι- χώρας αὐασϊασμὸν στσιεῖ 
ὧι, ὦ δὲ μὴ χρὴ ὅτι νομίσμασι πὼς μῆρ ὐὐ 
οὐ τη παλίᾳ ταὐτηϊσδιομν, πρὸς ἀλλήλους σὲ 
τὴν Βαρξάρωμ πολλοῖς κοινόψ. ἄσλοιου δὲ ὄρ Ὁ’ 
δξη,μέσομ τέμνου τἰὼω σϊαλκατικίω)" τί μὴν 

ἀϑι ϑαλώήιουν, πίὼ σ᾽ ἀϑὶ ϑώτολα. θ᾽ ὃνάώ, 
ρῶν ποταμὸς κοὰ οἱ πόρὶ αὐτὸν σϊαύσιζοι, 
ποὰ αὐόδγαῖοι, καὶ πλαραῖοι, ὧν τοῖς μὴν πλε- 
σιάζει νῆσος ἡ μέλαινα όβκυρα καλουμθ αν» 
κοὰ πόλις ἰνιδγωύ ἰςπίσμα. τοῖς σὲ αῤσϊαέοις 
ἁφάρθ’, πάρ’ λεγομδιύα πρότόρου. πτα- 
οίων γάρ ὕξι κτίσμα. οὐσραλίους σῖ οἱ ὕςε, 
ρον ἐκάλεσαν οὖσ σαρδιαίους. ἀπέωσαν δ᾽ 
αὐτοὺς εἰς τὼ μεσύγαεαν ἀ φὶ ϑαλάες 
ῥωμαζοι, λυμαενομθύους αὐτίὼ οἵᾳ τῶν λει» 
Ξηρίων, ποὰ ἰὠωάέγκασαν γεωργεμ. ηραχέᾳ 
σὲ χώρα κοὰ λυπρα, κοὰ οὐ γεωργῶν αὐθρώ, 
πων, ὥς τ᾽ ἀξ ἐφθαρ τοι τελέως. μικροῦ σὲ κοὰ 
Ἐχλέλοιτσε. ὧν σὲ κοὰ “οἷς ἀλλοιοεθνεσι τοῖς 
“παὐτη συυέβη, οἱ γαρ πλέον διυυαμῆνοι 
πρότόδομ» τελέως ἐταταεινώθασων τοὶ δ ἐ- 
| λιπομ. γαλατῶν μὴν βοΐοι χοὰ σκορδίτοα, 
᾿Ὠλυοιῶμ σὲ αὐταριάποι κοὰ αῤδιαζοι κοὶ 
σϊχροίαύιοι, ϑρα κῶν σὲ ποιξαλλοὶ, ταῦ ἀλ. 
᾿λήλων μ ὄξαρχϑο, ὕτϑ οὐ δὲ 'σωο μαπκεσν, 

“ψωμ κοὰ ῥωμαίωμ ἐκπολεμούμϑνοι. μετὰ οἵ 
αὖ τἰὼ ἣν αὐ διαέων κοὶς πλεραζωμ “ππραν 

λίαν, ὃ ῥιζαίων κολπιθ΄ κρὰ ῥιζαίων πόλις, 
'κορὰ ἄλλα πολίχνια. κοὶ σδοίλων ποταμὸς 
᾿αὐάπλοιυ ἔχων πρὸς ἕω. μέλρι τῆς σῖαρ- 

᾿ οἵανικῆς «συμάτηει δὲ τοῖς μακεσονιποῖς ες 
νεσι, κοὶ; τοῖς σχιχιον κοῖς πρὸς μεσημβρίανε" 

ΞΥ 

5. Ἔ ΡΟ ΕΜ ὺν Κ᾿. 30 Κ 
δί ϑεαγάο ορρίάιπῃ ἰδυτηίς, Α ἃ οτᾶπι τς 
τὸ οπιπεπι, Π ἀχί πιατίτἐπηᾶπ, ἐπί] α ἔχη, 
4025 ΑἸ ίγττίάας ποσαπτν εἰγοα 445 ΜΙ εάεα 
[ταίτεία Δι θἰγτίαπι, σα πὶεαπὶ ρεπεααετείατγ, 
περαίϊς τγλάϊίτας [πᾶς Ογταίδίςα εἴς δα ἰαρος 
ἀδ5 ρειτίπες» Ροὐϊεαῖ ἰδυγηίάο5,Ππιιπιοζοχ 1. 
Ῥοίὲ {{Π45 Αἱία ἐπί! ἱαςεητεδ,ὃ χαΐα5 ποθ έ 
ΠοτΕ5 ρατγίτογ Ττασυτίιπι 8} ΠΠπἰ5 ΟΠ αίταπι.- 
Ῥματοβ, ας λητς ΡΑτο5 ἀϊςεραίαν, ἃ Ρατήδ ς» 
αἰ Πα. ]αΐα5 οὐίαπάτ5 ἔπίτ [ἐπι εχ Ρἢα 
τίιι5. λείη ς ΓΑΙ πιαταταπα τις ὃ εουιτπι ἐπὶ 
Ροτίιπι δα 19. Ἐὰ σεπβ ἀππο8 σοΠῚρ[ττείς 46- 
πετίας Β οπιαπος δ 6112 σείδίς, κα 611 46 1, ἢ 
Ῥαεγύπτ, ἀἰσπίταζς ργερίξαπτία. [π ἢ 5 δ ορρίν 
4 ΄υκάλπι δαΐο, Βτίαπιο. 'Νίη 8. δῷ ϑίποιίς 
αἱ δέ ποιιιπη δί πεταϊέιπι, ας (αίαγ Απισι 
ἔτι παἰτλυίτίποεπάίο. Εχταῖ ὃ Απατειγίο πὶ 
παι έτ15 Δ πιο ΠΟ τις, ΓΑΙ ππίπί 5 απηρα 
(λό «ςἰαἰτα5,ἃ πα δύ ςοσηοίπεη φῶς {8 πὲπ- 
αἰαῖ. ἐαπὶ ἵΝαίίςα ἐχί! ἐπὶ το ἀ(α{τ, στα ἐς 
(ο]αταπί ρεςοεί ραίςεηάπτη: (πὶ ἱτρτοθα ἐπ- 
ςοἴαγαμη εταϊατατίτία. ἵΝαπὶ ΓΑΙ πιατατῖ πιο 
Ρισρτίαϑ εἴτ, Ρεγ οὐξεπηίαπι 46 ἐπαιη!πίς ἐτί 
ματα εἐχίρειε, ϑοίςης ὅζ {Π|Π0]]0 σατη γηαγίτάο 
τηΐ5 υἱἱ Πα ΠῚ ΠΊΟ., ἐπὶ τ θατία σοπιπιαπίτοῦ 
ὑ{υγραηΐ, Μίοηϑ εἰξ Α ἀτίυς, πε ἀα(εἐπς 
1) ΑἸ πτατίᾷ Βίης δά πιά, πίποαυτξ αὐ τοτγαπὶ 
τεϊίαα, ΡοΟΙΝατγο ἢιμπηα5 εἴ ταί δἀίαςεπε 
ἔλουίζί, Δτάίαι ὃ ΡΙεγαί, χυίδυς ρτορίην 
42 εἴτ π|π|Δ ΜΜείδπα, ἡπαπὶ (ὐοτογγαπι 4ρ5 
ΡΕἰΙΑητ, δέ ορρίάμππι σποά ςδάΐάετε (Πη ἢ}. 
Διεάίφογιμ εἰξ ρυίπτὸ χι επι βάτος, ἀοτὰς 
πειὸ ΡΠαγοϑ ἀἰϊα,ἐαπὶεἀϊῆσαπεῖε Ρατή, ΡῸ 
Πετίταβ απίεπι Ἀταίαος ποςαιίοῖε ψατγα!ίος: 
πεγῦπι γείεσεγαης ὁ 5. Γὲ οπηδηί ἔῃ ἑητετίοσα 
τεύγας, [ση σία5 ἃ ΠτΑτίν σπ0 ἰΔτγοςίη 5 σππἃ 
πιαίζατγεητ, δ ἀρτίβ ἱπουπηθεῖς ςοϊεπ (5 τος 
σεῖς. Δίρει (πὲ δ {πο Π{8 ἀροτ εἰξ, δί ποιυέν 
Πιιπὶ πιἰπίπιὸ σαΐτιτς ἀςάϊτογαπι, ες, οτίσπ 
ἀίει5 ἀοἸ ετί ξεσπχὸ ἀεἰεςετίης, αποα δύ τε! ἐ- 
4{|5 εἰτ5 οὐος πιοσία , οΒτίρίς, Π4πῈ αυΐ ρτί 
15 βοτεπεία πα] ερδητῖ, Δ ἱπτὰ τε ἀδεϊι σσαηῖε 
τε, Πςαζ εχ (8115 Βόή,8 Βεογάϊίςες, εχ {Π]γς 
τῇς ποτὸ Α ατατίατα δύ Ατάϊςι ἃ Πιατάαπή,εκ 
Τταςίθι5 Τα 4}, ΗΙ χυίάεαι ρείηςίρίο ἴα 
τεγίς ρτία ςοίεγοητες, ροί εα πετὸ Μίαςεάο 
τιίςο(5 αὐπτίβ. ὃ κα οπιαπίς ἀεθ εἰ! αὐ ἀπι, Ροίὲ 
Δεαίρογᾶ δζ ΡΙεγεουῖ ογαπὶ ππατίτἰτπᾷ Κα Ηἰξε 
οὐπῚ {{π|15 εἴτ, ετ ἐογαπάεπι ορρί ςπιααΐ 
ῬὈυ(αλπι ςαἰξε! 5. Ετ το Πα 5. σαστπ5 δά σ 
ποτίο Πππηίπε παι είο δα οὐ τῳ δα ἴ) Αγ 
ἀληπίςοβ ρουγεζία, ρρίπισυδι ΜἸδοεάοηίΐς σοπ 
τἰρϑ,Ρτορίπαυατ εἰ Θεοπίθιι5 ἃ πιειίαίεπη, 

Θ" ἤευς 
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βξαις δὲ Α σεανίαἴα δύ Γ)αίατετ, οαπτ]η 4115 
εχ] οοΐς ἰαυίσοπι Ππίτγπὶ Ππτίρἢ 5 Διυτιατία 
τί5. Γ)λατἀδηίοτιπι ἤτητ (Ἰ] γῆ, ἀρ αὐο5 
δέατο5 ρεισεταί[α δ ΓΒιπλατα ἐρ{15 ΓΜ] εἰς, 
χυὰ σεη5 ΤἬταςία εἰς, 24 οτίεητ πἰςίη!, [τς 
ἀαλπή, πατίο ργουίι ἀστείτί 5, ἀεὸ πε Ὁ ἥπιο 
ἐρεϊαηςα5 ἀείοίας ἱποοίᾶτ, ἀεσατῷ πάτο ὰ 
πιῶ ςαρτί ππιίος, 145 δύ Πάε5,οτα σεηιΊ.Ώ 
{ευπιῦτα αἰαστρᾶτ, ΠῚ αὐτά τη εἀἰτοτιαποῖᾶ ἢα 
Βίταητι ἄς αυθι5 ροἰτενίαπβ πιοπτίο ἑαοίςη 
ετίτ, ΡΟΙ {πᾶπετγὸ ΒΝ ΗἰΖίς, 1 {Ππ86 ορρίδυμῃ 
οἴ ὃ Ἀογο! τις δύ Ἐρίάαπιηπι5, τα πὶ ΟΟΥΟΥ 
τρί οσἀίάοτειος τροτς 4ἰζἐα Τ γε βὰς τα ἃ 
(πειτποπείο, δι {τὰ οὐ πόα ποςαδιϊα. (ες 
Πίης ἄρία5 απιπίς ὃ ἄσμῃς, ίαρεν ὃ Διρο! ον 
ὯΔ οἰππίτα 5 ἐχταῖ, ορτίπγίβ πα τίτατα Το στ. πὶ 
(ὐοτίπιμῇ δύ (ὐογεγιςί αἀϊποαπετε. ἃ Πυπγίπε 
αυίάξ ἤΠαα.Χ Ιδρέαδοῆ, ἃ πιατί πεγὸ απ (κα 
τείυπιὶ ἄόουην, Δισαητς Εἰ σσατευ5 ΡΡε ας, ἵν 
(οτίτ ἐο ἀξ οχίοοο οἰτοα  ἀσπητην, πιὸ ποτὸ 
εχ εοῦξ ἤπιι, [πο αυίδεπι δα πεγίαβ δυ εῦ, 
Αισοείπᾶρεις, ἃ εαπτξ πογὸ υετίαϑ οσζαίιπι 
ἕηῃ ρεΐλσιι5 Δ ἀείαείςα, [π ἰρή5 αατοι Αιρο]ο 
τιίατατῖ Πη 5. οοἴ εὐ ΙΟςι5 σχγαῦ, αξ ἵΝγπΊ, 
Πα ποοίτατ [δὲ ποτὸ δύ ρεῖτα εἰ ἰσηεπιπον 
πιῦϑ, οἱ ἔοπητος (αίαητ, φαίααυλ5 τοί 45 δύ 
ταπιζῷ (ταῖσι, 4 ἱρία Ὀἰτυ πιίπίς ρεῖγα (ατί ρα 
εἤλυπε Ργορὲ πεῖο ἐπ τασπο]ο εἴτα σγοτα  οἔ 
ἐο(5 115] οι ΕΠ . ὃ 4 ἐχείίιη τροτίβ ἱρϑοίο 
«εποο γερ! εἴ: οὔτ τοῖς ἑπτγα [οα5 ἀσσεΐζα 
{τ|,ίπ δίτα πι ιγἄσογπταταν, ΡΟ ἀοπίο τεῆς, 
ἔδφεην πιεπιοῖίος ργοα τ, οτγ αἱπειί5 ΠΟ {1 σ 
ἐλπι, ἱτυαιππίης γείς τᾷ, αυο ἰη δ εἰ ςαςία Βίετία 
ἑαςεῖ υἱη οί5 ες τεπγεάίο, πος ρεαίςυ]οίς Πητ. 
Ἐδ5 επίτη,Π οὑπὶ οἷσο ἡἰὰ ἱπα χετίβ, δ εἰίοίαβ, 
Ριίαϑ ᾧ δά σετηγίπα ἐταάίςε αἰςξἀ ἐσγίης ποσὰ 
τς, Εἰα5 σεπετί [ἃ ἐκ Ἰο ἀ{ ἐο τετηροτς ἔα Ππ 
κεροτίαπγ, το ἐδί ργατατᾷ δαἀ πγέρεἴγαγεῦ, τς 
οἷεο ςορίοίΐοτε ορτϑ ἅπΠς ΡΟ ΑΙΡοΠΟοηΐ, 
Ἐεἰ ας εἴν, ἃ Οτίςῦ, εἰσ ρεπιροτία Ραπου- 
1|115 υἱ( εἰς ςὅπιο ἀΑ οἰτη Εἰ ἐς [τίου σας Ος 
ταυηία: ἐς ἤπια Ιομῇ ὃ ο5 Δ ἀτία: σαρίτηΐσ 
κίση1.0 5 φιάεηι ἐρίαπι στὶς σσπγτῃε εἰξ, 
ἔστ δαῖεηι Ιοπππὶ, ἑἀοίγοο ρτίπιρ ἢ αἰ 8 Πγατίς 
Ῥασε ἀρ ρεἸ]τίοπεαν αἴτογε, ἃ ἀτία: πεγὸ ἑητον 
{τίητιπὶ πιαγο ας δ ἐχεγεπηαπη γοςείϊιπι πὸ 
τπεη ἀοςερίτ, μος δυζεπι το ρ οὐ εἰία ΠΊ πη ΐσ 
«οτίστα. ΕΙοσπι ΠΟπι 4 ΓΟ Ύι ΠῚ ἀτὸ Τό) οὐ» 
οἤρὸς, {4 εἰξ ἃ αἱτο ἀςσίςεπάετις, ΤΙ ΠεοροπΊριβ 
δὐτῇοῦ εἰξ, ααί ἐογατη ᾿οοουαι τε λπτ ἱπηρ ε΄ 
εἰστη, πὰς δὰ πατίο εἴ, Δ ἀτίᾶ πιοτὸ ἃ Παπηίπε 
ςοσῃοπγίηί (ἀξ αἰεςυτα, Δ΄ Εἰ ατηίς δα Ος, 
εδιμηία [τὰ 4, {ππτράυ!ο ρίατα ίπρτὰ ἀπο υλ  , 

ΘΕ Ο ΑΚ ΑΡΗ͂ 

κωϑάπορ κοὰ οἱ αὐταριζται κοὰ σϊασαρήν 
“ἰοι,, ἄλλοι κατ᾿ ἄλλα μόλε συμεχέϊς ἀλλή: 
λοις ὄντοϊν οὶ γοῖς αὐπτίολάπαις. δὴν σὲ σία» 

σϊανια τῶν εἰσι κρὰ οἱ γαλάξοιοι; σταρ οἷς πὸ' 

λις αὐχοώα. κοὰ οἱ ϑοαυζπται» μὲσϑις, κύνες 

ϑρακίῳ πῶοΐξω συυάσηουσιν. ἄγριοι σ᾽ ὄν." 
“σῦν; οἱ σἹἀροίανιοι τελίως, ὥς «ἕν ταῖς κα 

πρίαις ὑρύξαν τοῖν «σήλακα,, γὐτοκῦθος διαί: 
σας στο δι, μουσικῆς οὐ ὁμως ἐπεμελήθη» 
σῶν. μουσικοῖς ἀεὶ λεώμδιοι ποὰ αὐλοῖς κοῖς 
ποῖς γὺπιιτοῖς ὀργοίοις.. οὗτοι μδὸ οαὖ οὖ τῆ ὦ 

μεσογαίᾳ, μνηδϑησόμεθα σ᾽ αὐδὴν τὸ ὑςόβομο ὦ 
μεχὰ σὲ δ ν διζικὸν κόλπτομ, λιοδός ὅξι στόν 
λις κοὰ ἀκρόλιος Θ΄. κοὰ ἐσίσίαμν Θ΄ ἐδ). 

κυραζων ἐυπίσμα,, ἡ ναῦ σϊυῤῥάχιον δμωνύ- 
μωρ πῇ χεῤῥονήσῳ λεγομλύν ἐφ᾿ ἃς Ἰσϊουπτοα. ὦ 
εἰθ᾽ ὃ ἀ4{Θ΄ ποταμὸς, κοὰ ὃ ἄωΘ’, ἐφ᾽ ᾧ ἀ- Ϊ 

“πολλωνίᾳ πόλις δυννομωτάτη, ἰπίσμα κορινο 
βίων κοὰ ἐιδρκυραίων,, “τό᾿ ποταμοῦ μὴν ἀκ 
πέλχουσιι φαόδίους σϊεκα, Φὶ ϑαλάῆας σὲ Σ΄ 
ξήκοντα,, πον σ᾽ ἄωον αἴαντα καλᾷ ἕκῶκ 

παϊγποὶὰ φπσὶν δ πτδὶ αὐτό τόπτου, τό πτ 
εἰ λάώκμον. μᾶλλον σὲ ππδὶ αἰντό! μυχοῦ γ τέψ 
τι ἔναχον ῥδ εἰς αὐγΘ’ χρὼς νόορ, κοὰ Ὃν 
αἴαντα, πρὸς ἑασόλαν κρὰ πτὼς ὃν ἀσ)οίαν., 
οὐ δὲ τῇ χώρᾳ Τ᾽ ἀγλλωνιατῶν καλξπαίτῃ 

νυμφαῖομ. ποία σ᾽ δ᾽ τῦρ αὐαδιδιῦσι., 
τ᾽ αὐτῇ σὲ ἐρ[ αι ῥέουσι χλιαροῦ ἀσφέλ. 
σου, κοκομῆϑης ὡς εἰκὸς Φὶ βώλου φὶ ἀσφάλ 

χισίθ). μέταλλου σῇ ὄδην αὐφὰ πλπσιου ἀϑὲ 
λόφον. “Ὁ δὲ τμεθον ἐκππληροαῦπου στολιμ, 
Ὅρδ χρόνῳ Φὶ ἐγχωνυμβύης εἰς τὰ ὀρύγματα 
γῆς μεταξαλλούσας ὡς εἰς ἄσφαλτομ, ὡς φῃ 

σὲ πεσεισϊώνι Θ΄. λέγει σ᾽ ἐκέᾶν» κοὰ τἀν 
ἀμπελίτιν γί ἀσφαλ'τώσῖν, τὼ οὐ σελ 

κίᾳ τῇ πιδλίᾳ μεταλλδυομλύίω, ἄκος ὃ φίει ἱ 
οἰώσιις ἀμπέλου, γειϑῦσαν δὲ μετ᾽ ἐλαίου, , 
φθέρειν πὸ ϑκερίον πρὶν ἀϑὲ εἷὺ βλασούς ὶὦ 
ῥίζας αὐᾳβίυδαι. ποιαὐτίω οἱ εὑρεθίιῶαε τὸ ν᾽ , 
ῥοοϊω, πρυτανδύον τος αὐτόν, πλειον Θ᾽’ σῇ ἐπ 
λαίον δέᾷδαι. μετὰ σ᾽ Φγλλωνίαν βαλλιαα 
κὴ κοὰ ὠρεὸμ, κοὰ "Ὁ ἐπίνειον οἰντδι ὃ πσαϑοραο 
μ΄, κοὰ τὰ ἀδραύνια ὅρη ἡ αῤχὰὴ πὸ σύμα Ἐς 
“τό! ἰονίου κόλστον κοὰ πτόϊ ἀσ)οίον, Τὸ μβὸ σϊ ὦ 
εύμα ποινὸν ἀμφοῖν δι, σχφόβει σὲ ὁ ἰόν Θ΄ 
διότι "τδὶ πρωγυ μόδους φὶ ϑαλώῆαες ταύ 

“ποῦνομαᾳ τότ᾿ ὄρ, ὃ σ᾽ ἀσ)ρίας φὶ γος μὰ 
επτόὶ μυχοῦ, ναυὶ δὲ κοὰ Φὶ συμσταίσης. φκσ 

σέ δὲ ὃ ϑεόστομστος δὴ" ὀνομάτων Ὃ μὲν ἧκάμ 
ἀπ τόν οὐ)οθούς, ἡγησαμθύου δὴν πόπτων οἷ ὧμ᾽ ᾿ 
σοῦ. τὸν ἀσ)ρίαν σὲ ππουταμοῦ ἐπώνυ- , 
μομ γεγουγύαχε. Ξτζδιοι σ᾽ ἀρ ἣν λιξυρνῶν ὁ» 
σὰ τὰ ἀδραὐνιαγμικρῷ πλάους, ἃ διαίλιαι.. 6, 

ϑεύγομηρ 
] 

- 
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᾿ 
δ εὐπομσος ΟΣ Ὁ παύτα ἀρ Ὑ μυχοῦ πλοαῦ, 
᾿ ἡμορῶν ἐξ ἔἔρηιε, τσεζὶ δὲ “Ὁ μῆκος Φὶ ἰλλυρέ 
σὸς κοὰ τοιάκοντα, πλεονάζων σῖε μοι δρκέ, 
κρὰ ἄλλα οὐ πισὰ λέγουν» τό τε συωτιηοῖ- 
αι τὰ πσελάγϑ» ἀὴὸ τὸ εὑρίσκετε ἐδϑα- 
᾿γμόν τε ϑάσιον κοὺ χῖου γὺ Ὅεἶ ναβωνε, κοὰ Ὁ 
᾿ ἄμφω κα» πήδυεῶνα τὰ πελέγη ἀπότιν’ 
ὄρους, κοὶὰ δὴν νόσων τὴν λιξυρνίσίων “ιθεὶς» ὥς 
σε ἀυκλομέχν νὸ πὐφντατόσίων σδέων, Κοὶς 
πὸ τοῦ ἴσρου γνὶ δὴν σομάτων εἰς ὃν ἀσ)οίων 

ἐμξχλλειν. τοιαῦτ κοὰ τό ὁδα τοῦγνος γγια 
 τηχρχτούσματιί ει λαοσυγματικῶς, παϑά- 
“τόρ πτολύξιΘ’ φησὶ κοὶ πόδι αὐτό! κοὶ “πϑρὲ 

ἣν ἄλχων λέγων συγγραῴξων «ὃν μδῦ σαν 
“παράπλοωυ, ἅπαντα ἂν ἰλλυριόμσ φόσ]οα 

σὐλίμανον ἄνας συμξαἐνφ. κοὰ ὅ᾽ αὐγὶ φὶσο 
᾿ νεχοῦς ἠϊόν(θ», κοὰ ἐκ δ᾽ πλεσίομ νήσων, ὗν 
᾿φγρνανπίως ἴρρ! ἐπαλικῷ τῷ αὐτικειμθύῳ ἃ» 
λιμδύῳ ὄντε. ἀλεείνοὶ σὲ κοῖς χοκεύκαρστοι ὅν 

᾿μοίως,ἐλακόφυζι γοῦ κοὶς δθάμπελοι,πλίω 

που τί ασαύιον ἐκτραχαύετοαι τελέως, 
᾿»ριαύτη σῇ ουσις ὠλιγωρέιγο πρότόνου ἡ ἰλ’ 

᾿ λυρικὴ παραλίᾳ. τόχο μδὺ κοὰ κατ᾿ ἄγνοι» 

αν φὶ αεφὶ, Φ υϑύ τοι πλίου σΐᾳ τίὼ ἀγριό 
᾿ητὰ Ἦν αὐβοώπτων κοὰ Ὁ λέσρέπον εν Θ΄. ἃ 

᾿ σ᾽ ταδῥκεμύκ ταύτης τσᾶσα ὀρεινὴ αἱ ψυ 

“χὰ κοὰ νιφοβόλθ’ δὴν. ἡ δὲ πτῶσαῤκτιθ» 
πρὸ μάλλον, ὥςτε κοὶ δ ἀμπέλων ασαύιῳ 

ἦναι κοὰ γν ταῖς ὑψώσεσι, κοὲὶ οὐ τοῖς λπτε 
υἱπόμοις. ὑροπτὶ σΐχ σ᾽ ὅδ᾽ ταῦτα ἃ κατέχου 

 σιῦ οἱ πσαννόνιοι» πεζὸς νότου μδὼ μέγ! σϊαλ. 
ματίωμ κρὰ αῤυγαίων σα τένοντα, τεὼς αὖ 
᾿χετου οἱὲ ἀϑὲ τὸν ἴσρον τελδὺ τῶντο;, πες τὼ 
υὲ σκορδίοις συυάτηοντα. τῆ! δὲ παρε τὰ ὅν 

Πρ ἣν μακεσύνων κοὰ ϑρακῶν . αὐταριώτοιι 
γᾶν οὖ ἡ» μέγισον κοὰ αξίισου τῶν ἰλλυοιῶν 

| ἔθνΘ’ ὑαῖρξον, ὃ πρότόρον μᾶν πῶς αι» 
αίους συυεχῶς Ἑπολὲμει πόρι ἁλῶν, ψύ με; 

θοοίοις πεγνυμῆψωμ δ} ὕσία τ’ ῥέον’ ὑ» 
“τὸ ἄγγει τινὶ τὶ (αρΘ΄. αῤυστεμβύοις γὰρ 
ποὰ ἀχθήσειν ἡμόμας τορύτε δξ επτήγναυῦ οἱ 

ἅλόυ. συωΐκειτο δὲ σταροὶ μόλ Θ΄ χρδ ὅντα Ὅν 
ἁλοπηγίῳ, πκρα  αἐνοντόϊ’ δὲ τὰ συγκέμε» 
να ἐπολέμοαν, καταςρεψάμνοι σῖε ποτε 
οἱ αὐταριάται τριβαλοὺς ἀρ ἀγριαύωψν μὲ» 
“χι τό ἴσρου καθήκοντας ἡμόμῶν ποφντεκαξ, 

Ο φέκῳ ϑοϊὸμ. ἐπῆραν κοὰ δὴ ἄλλων ϑρακὼν 
χὰ κοὶ ἐλλυριῶγικατελύθησων σὺ συν σκὸρ 
υὔίσκων πρόπόρομ., ὕςόμου σ᾽ “ττσὸ δωμαίωμ, 

οἵ κοὰ τοὺς σπορσϊίσκους αὐαέὺ κατεπτολῦ: 
μησων »τολαὺ χόνου Ε ἰσιύσαντας. ὥκησο 
6 οὗτοι τταρὰ τὸρ ἴδρομ,, διμρεμθύοι σϊ έχει, 
οἱ μ᾽ μεχα ξὺ σϊυοῖμ ποταμῶν ονοιῦτόν, 
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τοίδπι τεῖο αἷρ ἑηίίο τεζοα παυίσατίοη ἐπὶ 
ἀίεγαπι εχ Τ πεοροπῖρυ ἀἰπηίαίς, Γτδέτιις 
αὐτεπι Π|γτίςί Ἰοησίτυἀίπεπι ρεάίτί πα ΣΧ π᾿ 
ἀίετγυπι αἰτιατ ἢ! ἀπιρ 5 εἰἦς αἰάοταν, ΔΙΐὰ 
ηυοαις πε πιίηίπιὸ αἵσπα τγααίτγιτροτε πιὰ 
τίαἱρία ςοπιπηίςετί, ἰάεο ἢ ηυία ἴῃ τος ΓΝ, 
τοπετερυΐα ΟΠ ία δέ ΤΠαῇα ἱπιτεπίατυτ, Ἐτ τιν 
τλασε πιατία ἐ πτοητε αὰο ἠλπὶίρεζίατί αἴἵεν 
τίτ, δ ἰπίπ|45 1 ΠΡ πτπΠ45 (τὰ σοπείταίτ, τ τα, 
Ὁ εἰτευοπεπι μαεαπί, δι {ἔγαπιίη Δ ἀτίατί, 
απ ρεἶδσι5 ΠΠῸ ἐτταπηρεγε οἴτίο, Τ αἰία δέ 
ἘτδτοΠ Πεηε8 (ςείρίς, ασαα ἀαπὶ ἐπυίσί ἔσγπιο. 
πίριις αααίτα, αυεπιαπιοάτπι ΡΟΪΥ  ῖτ5 ὃΖ 
ἀεἼΠ0 δ ἐς αἱ ἤ5 (υίρτουίθα5 αἰχίτ, Ὗ πίπτει» 
{5 ἰσίταν οτος {Π ηγτίσος σαγίι|5 πτατίτίπηο 5 ρουύ- 
τὰ5 παῦεῖ Ορτίπτοϑ. τα ἐπί ΠῚ ὃ ἐχ ροροτιο 1κ 
Ρ 5 Πτοτεν 8 εχ ἱρ5 ρτορίπουίβ ἐπί 5 ον 
πεηίτ, Ἐ᾿ στα πιοτὸ [τὰ] ἰσισπα {{ττ|5 ΠΙγτίςο οὐ. 
ἰεὔζατα [ε μαθεῖ, φαοα ἱπιροτταοίιαι ρτού- 
{5 εξ, Αρτίςα ἰίϊδηας τοσίο ἰππνΠτεν τα σί ἔς» 
ται οηίϑ εγαςί(5ίπια ἐπι ἐδ 115, οἰ αετίβ, αἱ- 
πειίδζ ἐρεςίοία, πη {{{Ππτηρέ τατὰ δ δίρ ετὰ ον 
πίπο αρε5 ἑαςεῖ, ΤΑ} 15 σππὶ ρίαρα εἴςς ΠΠντί; 
«Δ, πιατϊτίπγα ρυοείοττίη,, ργεῖα ρυία5 ογαῦ, αὐτὸ 
τατε Ἰοςοταπι [ουταίβίς ἰσποτα, ἑἀἐρ ττρΓατί- 
πλιπὶ ργόορτεῦ ἀστοῖϊεβ ποπιίπιιπιχιτιβ., σεην 
τ ρίγατις, δαρον ἤδης {{τὰ τεσίο τοτὰ πιοῃ, 
τ πα, ἱτίσίἀ ὃ πίτιΑ}{5 εἰς, ἀπιρ τπτ5 5 ἐπ δησέ 
Ιοπεπιίρεξατ,άςῦ υὐτάτο αἰτοπν ξετατ, [ἢ αἱ- 
τίοτίδ 5 πετὸ δέ ἀπτρ  οὐθ 510 οἰ πτοπταπας 
(ππερ[απίτίε5, 45 Ραπποπῆ τεπεπξ ίῃ διγ- 
ἤγαπι υἱαυς [λαἸπταῖας δύ Αταίαοβ ρούγοςίος 
δα(ερτεητίοπεπι ἶτο τεγαγίπαητς, ἃ ἃ οτίςα 
τεπὶ ποτὸ δοογαά τίς ργοχίπια, αυὰ Μαςςο», 
Ὠυπὶ Τ Ἀγασιπιίρ πιοπίοδ ἐχί πῆς, Ἐπεευαξ 
ὐτεπὶ Δ υταχίατα {Πγτίςογιην σ.Π 5 δπιρ {5.ν 
τὰ αίημς ορτείπια, αὐ οιπὶ Ατα ας. αἰοίἀπιέ 
θε]Πσεταρᾶτ, ΒΕ! οτ ςασία εγατία!, ἃ 4!π ον 
ΒΠηίρ.ςοασαίαῖ εχ δημα, ας  υταίς απο ιτεῦ 
πο {{ΠΠλττόροτς. Εχίνααγίξε, επίπι ὃ ἐερον 
πεητίρ. (41 ἱρίππι ἀἰε χυίητο ἐοαραϊαξ. σις 
ποτα αὐτί ἱπτεῦ ἐοβ,πτρεῖ υἱο5τπα πῶ σΟἢ 
σεϊδλιοτίο ατεγόζατ Ιοςο: ςοπαεητα ποτὸ τταπῖ 
στείβί, πιά πὰ σοπήεγερατ, (πτετυπι Αυτατία 
τς Τυθα!ΠΠ05 40 Αι ρτίαπίς υἱφ δα ἰτῦ ροττίπξ 
τε5,Α] απο ἀοἸ ειογᾶτ, ἔτατε αατέπι ἀΐεγιπα 
αυίηάεςίπιίτεν ἐχ α]΄5 ΤΠ τας 15 δχ ΠῚ γτίς(5 
ρεοτζῇ, Εχτίπι πειὸ ρτίυς ἃ ϑ του ἀἐ(τϑ ἤτον 
τᾶς, ροίζει δᾶτοαῦ ᾿ὰ οπγαπίς,η ετίᾶ δεογαίίςος 
αἀἰατίι5 ροτξεξίπτοβ ἄς οἸατᾶτ, Ἐπίπυπετο ἢ 
Ρεηο5[ἢτῦ Βαθίτατᾶτ, ἀϊτας ἐπ ράττεβ ἀταί πᾷ 
ἐγ] ἢ πγασπί Βεογατ(οί ἀρ ρεΠ τί (απτια! πτογὸ 
Ραμ {Π| φυίαᾳς ἀοβίητεν Πιμαίοϑ5 Βαίταᾶς, 

4 ἴτυτ 

αἷμ τῷ ναϊσοὶ 

νεφγαςς εἰ, 
ἰάἀ Π ὑΜα- 

γος Πιιο 

ποη εγῦς, 
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ΤΠ εαπὶ Πα δ ειίοβ. αἰτεῦ ΓΝΟατ5. ἀρρεϊ!ατατ, 
ρταῖεῖ ϑεσείίςατιι ἤππεπ5, ΑἸ τεῦ ΝΜ ίατταβ, αεἷ 
(υτΑ]ἔ) Βαγσιιβ. Ῥαγαί αὐξεηιττγα {Ππγπ πη} [ἢ 
ςοἴεδαπε, ΤΥίΡΑ}Π{5 ἃ Μ]γ{15 Πηϊτίτηί,, Οὐδείς. 
«ἴλπι ετίαπη ἐπ 185 Βα εραηῖ δοογάϊίοί, εὖ δὰ 
τοπι πασηϊταπί ἴδ αὐ! ἐ Τππε, πε ας ΠῚ γτίςοβ 
δι Ραοπίςοϑ δί Τ Πταςίοβ ργοῦυες Πηττεγπλέ 
η05. ΟΟμΊρΡΙ πες ἐσίταν ἰαοςηζες ίη Πέτο ἰην 
ἴλ5 οσζαρδιεῖς, ἰρί ετίαπι υὐθὲ5 παρ οτα 
Ἐεοτίεπὶ ἃ Ὁαρεάδαπιηι. Ῥοῖ δεοσάϊίςον 
ταπη Δογιπη δά Π τισιν αι οπὶ αὐ λοετ ΓΙΑ 
ἰοτγυπὶ δί ΓΜ γίογυπι ρίασα, ἄς χυίθι15 (ἀρ εὶς 
ἂς πηεητίο ἃ ποί5 ἔα δ εἰς, δ ραίσάες 8.γ. 
τῆ ία ἱπίτα {Πτπππὶ πὶ πηίπμοτεπι ποςαηῖ, ὃ 
Πιατιιπὶ πιεπηίπίπι5 (πρετία5. ΕἸ] ίταητ ὃ {ΠῚ 
δ τοργυξζί, δ αἱή ψιοβ Τγορίο για ποςᾶϊ, 
Δά]οςα τα 1 (ὐα]ατίη δύ Τ ποῦ δύ τὰτπὶ 
Ρευτίηςης, Π)εΠίης Α επί Δοςοΐε:, δύ αι 
ἐπ Ροπίασι πεσαηι, ΟὐΟτΆ 1} δύ Β εἰβί, δ Με, 
ἄοταπι ΄αίάαπι ὃ ΓλΑπιμ εἴτα, Εἰςς πεγοπηί 
ποτίᾳ Ιατγοηίθι5 γε[ειτ[5ἰπιὰ ]οςα,. Βεἰδί πα. 
σῃᾶ ΕΧ ρατῖε πιοηΐεπι Α ἐπι ἰηςοἱ τ, δέ ρτὸ 
ΡῬιεν Ιατγοοίηδη πη ἰζοηε5 ποςίταπταν, σαί 
«δαὶ ΑἸ γίϊο δ ̓ γρτορῆ,  ποάορερίο 
Οϊησαί ἰῳ Ραοπίθι5 δ Αὐτατίατίβ δζ 1) Δγ. 
ἀληἤϑ δα {Πγτίσαμ. ἴῃ ουμη πιεάίο δύ Ατάί 
φεοχαπὶ [)αἰατετῆ ἰασεητ ὃ ΕἸγ τα εβ, ίσοη 
τε5 Αἰΐοε οὈίσυτγα : Π25 οὔτ ἀἰτίρεγοης ίρον 
Πατεῖ ϑοοτγαιίίςί, ἀείοϊατιπι τε αἀϊάεγιης 
δστυπΊ, δ αὐλιΠτουαπὶ ἀΐουσαὶ Πεπηου θη ας 
ςεἰς(5 τείετίεγαμε, [ητοῖ Πέχυμ δ πλοητεβ εχ 
αἰτοῷ Ραοηίς ΙΑτεῖς πγαττπια Ροητί οσα ρτὸ 
τεηπάίτυν, ΑὉ οτε ίαςγο {{π| 864 πτοπίαπαπ οι 
ἔλεπιί ρίασαπι, οἰ απιῷ ΒΥ Ζαπείοο ριορίη. 
΄απηγ, σιεπιαάπιο ἀπ {{π|5 ΠΙγτίσατη α(ς, 
υπΐο5 υχυε δα (ὐεταιηίος πιοηΐεβ μειαεηί, 
τηϊ5. ΄αΐ ἐχίγα γα ξίαπι εχίπιτης ΠΙγτίςπ,, 
Ριορτίσπιαπιξη απεπάδπι μα επίε5 τεγπιίν 
πῦπι, ΓΜ] εἀίιειγαπεας πεγὸ {{π|5. σεηῖς5 τεῖ- 
εαὐίπαιίπυιβ. οὔτι δα Βυίαίπιοάί ἀς(ςείρείον 
Πρηὶ ἐπί! σηίοτεβ ἔουο, απ 86] ργφίςητία, πὶ 
φαροίειίοτα ρατζατεπλι5. Ἐοάεπιὶπιοάο πῃ 
Ὅτε Πυία5 ἰοςί πγατί({π|84. Παηγυ5. πιοηΐασ 
πλύι ἐστεάίατιγ Πη δ απ|,4α ργορυίαπη ταποπ 
ἰίηιτεπι τεὐπιίηαπι Πηίζαν, Βοητί (ο{Π ποτ οἵτέ 
{ππ|, δ δά εα πα πιοαὸ, δ δά εα ηυ8 ἀείῃν 
φερ5 ἃσοηίατγ, Δ' ἰᾶςτο ἱσίταγ οἰτίο {Ππ| ἄοχ, 
ττογίσπι πα επε τ ρεΓρετι, Ορρί Δα] πὶ 
Οσρυγεί  Ππεν ποπγίης, ὦ [44,10 ἃ ΜΠεΠή5 ς΄ 
αἰΠελιῦ, [πἀε Γοηλίς ορρί Δι! αἰτευ 84 (ΟῚ, 
Πλα.  επίπουθς (ὐαϊατίς ἐπ 44, Ὁ ς, δέ, ΣΧ 
ΧῸἋᾺ αὖ ΕἸει ΠΡ. ἀςάπέϊα ςο]οηία. Βοίεξα 
ἈΡο!οηίᾳ Πα 4.Μ εἰς ςος ΔΙΠεΠ ΟΣ ςο]οηίαι 

ΦΕΟΟΘΆΑΒΑΡΗ͂. 

Ἐἐμβαλλόν δὴν εἰς τὸν ἴσρομγτδὶ τε νοαῥα τό ταὶ 
ει τὼ σε γεσικίω ῥέοντι Θ’»κοὰ πόδι μάρτου,. 
πινὲς δὲ βάργον φασίρ. οἱ ὃ μικροὶ τούγου πὲ 
ραν σιυυζπηοντόυ" ποιβαλοῖς κοὰ μυίοϊς, ἔχοι, 
σὲ κοὰ δὲν νάσωμ τινὰς οἱ σκορδίσκοι. ἀϑὲ πον 
σοῦου σΐ ἀνξηύασαν, ὥςτε κοὰ εἶχοι ἡ λυ, 
βικῶν, κοὰ δὴν σταιονικιρ, ὦ δὴν ϑρακέωμ “τῷ, 
ὥλθον ὅρων. κατέσχον οἷν κρὰ πὰς νήσους τὰς 
Ὅρ᾽ ἴσρῳ τὰς πλείσς τσαν οὲ κοὰ στόλεις αὖ 
σοῖς τόρτα νὸ καπισναυον. μετὰ δὲ τίὼ δ 
σκορδέσκων χώρουν στιαρᾳὶ μὲν Ὃν ἴσρου., ἃ δὴ 
ποιδαλῶμ τὴ μυσῶν δὴ, ὧν ἐμνήδδημᾶν πρό 
πόδοψ. κοὶ τὰ ἕλν πὰ φὶ μικρᾶς καλουμβύμρ, 
σκυθίας, ΘᾺ οὐ σὸς ἵσρου. κοὶι τοῦ δὲν ἐμνήδδην 
μλν.δῥοικοῦσι δ᾽ οὗηρί σι νὸ ἐρόξυζοι,κοὶς 
οἱ ρωγλοσϊύ ται λεγόμλνοι, δ πτόρὶ κάλα» 
την νὸ πομαίαν κοὰ ἔσρον, τύπων. 6) οἱ πτϑρὲ 
"ὲν ἀεμογ νὴ οἱ ἰστ᾿ αὐδὴν οἰκοωῦτες μέλρι πᾶ! 
πόντου κοράλλοι τὺ βέοσοι, (Εἰ μεσϊὡμ τινὶ»; 
κοὶς σ᾽ωνθελιδῆ, πσοῖντα μδν οαὖ τοῦτα λᾳ- 
Ξριπώτιτα νη, βέοσοι ὃ τσὲρ ᾧὸ πλίομ τό 
ὅρους νίμον το πὸ αἴμυ, τιρὰς “σὺ Τὴ λεοῶμ 
λῃφαὶ πεῶσαγορσύον τ. κλυβιτοώ τονσῖν κοῖς 
λυπρύξιοι,συυάσηντόν τὸ τα ῥοδθπῃ ὧϊς 
παίοσι. κρὰ δὲν Πλυρίσίων τοῖς πε αὐπαοια. 
ταις, "ὦ τοῖς σϊαροϊανίοις μεταξὺ δὲ πούτωμ 
σπνὸ τὴν αὐ διαζωυ, οἱ σ᾽ασιαρήπιοι εἰσὶ κοὰ ὑσ 
θριρίνσιυ, κοὺ ἄλλα ἄσεμα ἔθνκ, ἃ ἐπόρθοωυ οὗ 
σηδρδέσκοι, μὲχοι ἐρήμωσαν πίὼ χώραν κοῖς 
δρυμῶν ἀξάτωμ ἐφ᾽ ἡμόψας πλέιους Ἐποίῃ» 
σαν μεείω λοιπὴ σὶ ὅδ δὰ μεταξὺ ἔσρο κοῖς 

ἣν ὁρῶν ἥ εφ ἑκώτομα φὰ σταιονέας ἡ στον» 
σικὰ Ἰφαλίᾳ, ἡ χὴ πὸ ἱδδδ κύματος Τἴσρου 
μέχρι Φὶ πόδι τὸν ἄεμομ ὀρεινῆς, κρὰ μέλοι τόν 
φύματϑ» τῷ (ξ] βυζαπιοψικωϑθάσπόβ 5 τί 
ἰλλυρικἀὺ σπταραλίαν ἑχιόνπόῖν μέχρι δῷ κεν 
ραυνίων ὁρῶν περύξημᾶν ἔξω Φὰὶ ἰλλυρικς 
“πιπηόντων ὀρεινῆς, ἐχόντωμ σῖξ σι οἰκέων τοὰ 
ρας. πὰ μεσόγαια σῖ᾽ ἔῆνε πυώηοις ἀφωρίσμε 
θα, νομίζον τοῖν σημειοσες νας ἐσεῶνχε τὰς τὲ 
αὐτᾶς παραγραφὲς  κοὰ πρὸς τὰ ναῦ κοὶς 
πρὸς τὰ ὑςόδον» οὕτω καὐτοιῶϑια ἡ ἡδαλία, 
κοῦ τσωόρπάσημ τὼ ὑρεινί γραμμίω ὅμως 
εἰς οἰκειόψ τὶ τσόβδιας σελόσύτησει πὐ τό! πόνν 

σὸν σύμ, κοὰ πρὸς τὰ ναῦ κοὰ πρὸς πὰ ἐφες 
ξποῖσιν οαὖ ἀὴ τό ἱδβοῦ σόματιΘ’ πδἴςρου 
οὐ ἐεξιξ ἔχοντι πἰὼ σωυεχὴ σπταραλίαν»ἴςσρος 
πολίχνιου φὺ τογντανοσίοις σπζότοις, μιλησί, 
ὧν ἔτισμα. εἰτὰ πόμις, ὑπόρομ πτολίχνιου οὦ 
σἤχκοσίοις πογυτήκοντα στισίίοις. ἄτα πόλι, 

, 3 ͵ Ε ! ς- Ὶ 
καλλατίς ὧν σἤχκοσιοις ὀγόνήκοντα, ἥρακλετ 

τῶν ἄπτοικι θ΄. εἴτ΄ ἀπτολλωνίᾳ» φὐ χιλίοιᾳ 
τοιακοσίρις φποίοις, ἄστοικίθ' μιλησίωμ. 6 

ποσπλίομ 
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᾿ πὸ πλίορ τό τίσ ματίθ- ἱδουμίον ἔχουσὰ 
φ᾽ γησίο τινὶ, ὅγτου ἱδλὸν τό ἀπόλλωνθ᾽, δ 

οὗ μάρκος λόύκόλος, τὸρ κολοοσὸμ δρε οὶ ἃς 
 γέθωκῳν οὐ Ὅρ" ἀαμπητωλίῳ τὸμ τό ἐπόλ» 
᾿λωνθ΄, καλαμιοῦς ὄβγου, οὐ Ὅρἷ μεταξὺ σὲ 
οἤχοήματι, ἴο ἀγκαλά τιοῦς εἰς ἀγρλλωνΐ» 

αν, βιζώνε τι ὄξιμ, ἧς κατεπόθη πολὺ μὲ» 
ΕΘ ναὸ σεισμῶμ,"ὦ κρούλιοι, Εἶ ὁσήποσὸς μὲ 
λησιων ἄπτοικος, Εἀναύλοχος μεσημθριανῶμ 
πολίχνιον, εἰπῦς Ὁ αξμου ὄρ Θ΄ μέχρι φὶσῖσύ, 

᾿ ροϑαλαήζις διῆκομιειτα μεσημβρία μεγαρὲ» 
ὧν ἄποικος. πρότορομ ἢ μϑνεξρίᾳ, οἷον μῖνεξ 

, ' “πόλις, πόϊ κτίσ ων" μλε καλουμλύον. φὶ 
μὲ πόλεως ἔρίας καλου μῆνας ϑρακιςὶ, ὡς κοὰ 

᾿ ἡἧ τὸ σήλυ Θ' πόλις σηλυξρίᾳ πρῶ σι γόρδυτῇ, 
ἥτε ἀιν Θ’ πολτιοθρίᾳ σπτοΐε ὠνομαζξ, ἃτ᾽ 

᾿ ἀγχιάλη πολίχνιον ἀφλλωνια τῇ, κοὰ αὕτη ἡ 
᾿ ἀγλλωνία. γὐ δὲ ταύτη τῇ παραλίᾳ ἔσι,κατέ 
᾿ ριζς ἄκρανχωρίου δῥνμν γι ᾧ πότε "ὁ λυσίμα 

χρς ἐλελθχο γαζοφυλακίῳ. στέλιῳ οἵ ἀὶ δὰ 
᾿ ἀχλλωνίας ἀϑὲ ἀνανΐας, στίδιοι εἰσὶ πϑρὲ τοὶ 

᾿ φιλίους (ἷ πρνσακοσίους, οὐ σὲ Ὧρ" μεταξὺ 
᾿ ἥτε ϑαυιας ἣν ἀχλλωνια ἣν χώρα ἀγχιάλν, 

κοὰ αὐτὴ ἀγρλλωνια δν, κοὰ φθινόπολις τὸ αὖ 
σοιάκε, συυάσηεσα τῷ σαλμυσϊποσῷ..ἐς: στ᾿ 

᾿ οὗσΘΘ- ῥάμθΘ’ αἰγιαλὸς κοὰ λιθωσϊας,ἀλίμε 
᾿ νΘηαὐαηεηϊαμα Θ’ πολὺς, πρὸς ὧν βορὲ 

ας, «σϊίων δίου ἐπηακοσίωμ» μέχρι ἀνανέων 
Ὁ μῆκος, πρὸς ὃν οἱ ἐκπίσηον τόυ" υασὸ δ ἀ- 

᾿ Ξῶν διαρ-ποέζαν τοι ἣν “συδρκειμάνων,, ϑρα- 
κίου ἐθνους. αἱ σὲ ἀναύεας πρὸς Το σύματ 
πὸ πόντου εἰσὶ σὶύο νῃσισᾳ, τὸ μβὺ τῇ δὐρώ 
πετπτῶσεχὲς, ὦ σὲ τῇ ἀσιᾳ,πτορθμῷ διειργό-. 

᾿ μβνᾳ δύ ἄκοσι τιχοϊϊωψ. ποσοῦ) ῳ σὲ δεέχει 
κρὰ π᾿ ἱδδοῦ τϑ' βυζαντίωμ, κοὰ τόν δ) τό 
Χιλκησθνίωμ, ὅυτόρ δ ) τό σύματ Θ᾽ τὸ δὐξέ 

᾿ γον τὸ ςςνώτανν, “τῶϊόν τί γοῦ σἹεκῶ «τισί» 
ους, ἄκρα ὄδη παν τα σοίσεου ποιοῦσα ἂμ σπτὸρ 
ϑμὸν, ἐπτα δε ίστοι ἀϑιπλέου, κοὰ στοῶν αΡ 
χετοῦ τἀὺ πρῶ ποντισῖα, ἀτὸ μδὸ ὃν φὶ ἄκρας 
Τὰ Ὁ φυτὰ συίδιου στοιόσιις, ἀϑὲ τὸν αν πῇ 

συκῇ καλουμῆνον λιμϑύᾳ, οζδεοι τπαρφύτε κοὰ 
σοριάχοντα, οὐ τόυθῳν σὲ δὲ τὸ ἐόδας ὁ βυ»- 
ζαντίωυ τογύτε. ἔσεσὲ ἡ» ἰόδας πεῶσεχὲς τῷ 

᾿ βυζωντίῳ τόχ4, κόλπος αὐέχων ὡς πτὸς σὶύ 
Ἵ σίμ ἀϑὲ σπχσϊίους ἑξήκοντα, ἐοικὼς ἐλάφου ἔξ 
᾿ρᾶτι, εἰς γὮ πλείσους αἰζετοίι κόλπους ὡς αὖ 
ἀλάσρυς τινὰς, εἰς οὖς ἐμπίπσηουσα ἡ τολα» 

Ἵ μὺς ἁλίσκυται ῥᾳσίίως., δεα! τι Ὁ πλῆϑΘ- 

αὐφὶ, Οἱ τίν βίαν πῷ σιωιελαύνοντ Ὁ» ῥοῦ, 
᾿ἀοὰ πὐὺ «ρνότατα ἣν κόλττων, ὥςτε κοὰ χόβ 
σὶν ἁλίσκεϑοι οἵᾳ τίν «ονοχωοίων. γυνᾶ: 
“τοι οὖ τὸ ζῶον γὴ τοῖς ἔλεσι φὶ μακώτισίθ, 
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Οὐας τηδίον τα ττ ροιτίσ, 48 4 (ἢ. ἘΧ ΠῚ σοῦ 
4 τὰ ἐπία]α εἰ δὲ ΑΓ ΡΟΙ 5 ἰαςο Πυπὶ εχ Ὁ. 
(το εχίοςο ΜΓ πσυ! Ἐς σο]οἤτηπι ἐχευ τς, 
δύῃ (δρίτο]ο ςο!]οςαιίς, απ εαπτοιι Α ΡροΙ ἡ 
τίς Παίυα, (Οα᾽ατηἑ 415 ορυσ. [π τηςά το δυτοπ 
Οαἰδεί 5 δύ ἄρο!σηίς ἱραείο ΒυΖοπαίαςεί, 
πιαχίπια εχ ρατίε {|.τεἰγα πιοτίθα5 ἀδίουρία. 
[πάε (ευ]ή, ες Ο 4 οΠω5 ΜΙ ΠεΠοτᾶ ςο]οπίδ Ἐξ 
ΪΝαυ]οςμις, Μ εἰς πιείαπουτηι ςαἴτε!. ΡΟΣ 
ἐὰ πιοπβ ιἐππιβ, Δ Ποου( πᾶτε ργοστεά 
ἐη5.)είπάςε Μείεπιρτία Μερατειίίπι ςοῖο 
ηία, Πυδπι δηίελ περ τίη το σα στ, πιείτς 
τ Μεπδρο! 5,14 εἰς ΝΜ οπα εἰαίτα5(εἰτς ἐπίπι 
«αἰ εαῖον επαβ Δρρε!!δίυ) Βτία ποι ἐστ 
πτοης ΤἬταςίο οἰαίτα5 Ποπηίηδτατ: Π τὰς δύ 88 
[γοϑβ ορρί πὶ, ϑ εἰ γυηθτίᾳ ἀἰ ἶα εἴς, Ετῆς Ας 
Πι15 συλπάοῳ ΡοΙϊτοΡτία ποπιίπατα εγατ. Ὁ ἐσ 
ῃςερ5 ποία! σα! ]Ππ|. 40 ΔΙΡΟΙ οπίαιί5 
ςοπαϊτυπι, σὰς δέ Αρο!οηίᾳ ἀ τειν. Εἶος 
ἐπ]ίτοτε Οετίτίζί5 ργοπιοπτοσίθπι ργοπιίπεῖ, 
Ιοςυ5 πη πίπιε Δ] {41|5, πὸ απ πάο ΓΥ͂ 
{{πιαςῇτι5 ορυτῃ (παύτπι τῇ εἴλιιτο δ φτατίο τὰ 
(5 εἴ, ὰ ατίας εχ ἄ ρο!]οηία δά Ογάπεαᾶς (πη. 
{0125 Πλ4.{πηἰ Μὶ δζ ΤΠ εο δυίση πτεγλ! ὁ 
ΤΗγπία ΔΡροΙ!]οπίαίατῇ σοῦ δ Α ποβίαία ον 
ταπαξ οὐὰ δύ ΡΒτΠίποροΙ 5 δ Διημἀτίαςαι ριον 
Ρίπαας δ4[π|Ὲ 4 εἰ. ἐε5 πετὸ μος ἀείρτττα 
εἰ  Ρειγοίαπι, ἐπηρουταοίττ δ ΔηιΠ] ΟΠ 5 Ηα- 
πιίπα ἰατὸ ράτεπϑ εἰ δρετίιπι, 4 Ογδποα5 τας 
Ιοπρίταίηε [[464., οἰτοίτεν ᾿ς Ο, Δ 4 χποάπαις 
[τασίο εἰεοί, 4 ορρίααηία, ΤΗταςία σοπιεία 
Ρειμαθίϊαδητε, ροΙ!δπταγ. Ογαπεοε αατεπι ἀπε 
Ρετεχίσιυα ἐχῖδης ἐη [|| αἸτετα ἴῃ Ευτοραπι, 
αἰτεγα η Αἰίαπὶ πεγσέπϑ, ἱτείο ἀϊπαπόα, ἰα- 
τίει ίπί5 (24. εἰγοίτεν ΣΧ Χ, Τἀπευπάεηι ἃ ΒῪ 
Ζαπτίοτυπι, δζ ΟΠ αἰςεἀοηίοταπι τεπηρῖο ἀξ- 
[ληίε5, ααοα Ευχίηί πιᾶτίς δησυβιίείπι ὁ. 
{απι εἴς, «ἢ ρτοςεἴετίς Πίης 46. ρτοιπῦ» 
τογίσπι ΟΡ υίαι, Γείαπι απ ῳ {264 . πους: 
ἀείηε ἀΠ]}Ατάτυν ἀπηρ 5, 8δζ θτοροητίαίς ἐπή 
τίαπι ἐἢ είς, Ἐχ εο ργοπιοπίοτίο, φαοα Π λ΄. 
αιίπῷ δησιυιπι εἰῇςίε ἔτείυπι, δα ρουίάπε 
ποπηίης ΕἰςυΪπευπν δ ἀία χαίπφῳ δ τείρίπια 
ἱητετίσπε, Ἠίπς δα ΒγυΖδτίοτῆ σοσπι αιπηῳῷ: 
εξ δυτεπι σοηὰ 44 Βγζαπτῇ πισσπία ρτορὲ 
(ρεξίδηβ. {Ππυϑίπ οςςζαίαπι ἐχεεηῇιβ αὐ Πα, 
[ἐχασίπία, σού Πα ςοχπο ρεγῷ [πη 5, παπὶ 
ΤΠ ΡΙαγΕ5 {{π||5 ρετίπας δοταπιος σποί [ςίτ 
ἀϊτατ, η 05 ἐστε πίο5 ρεϊαπιί4ε5 ἔλεε (8. 
Ρίδητατ, [4 δτιζεπὶ οὔ πι εαγ πιυτίτπΔίηε, τιππ 
αἱ δ ἱπιρε!]!επείς Πυύχες ἱπιρείυνυς ρτορτον ἢ 
Παι5 Δη συ 5ίπτο 5 π6] πταπίιςσρτεπεπάδη» 
τ Εδιῦ σεπειαιίο ίη Δαοτιςίο Ραϊμάδ. πὸ, 

ἐπάς 



510 ΞΦΥΒΑ͂ΒΟΝΙϑ 
ἐπάς πειὸ ραυϊαίίπι ἐγριης στεσείλεϊο ρες 
οβίρίσπι,ας ργορτει τ5 ΔΓ ατίσααι τ Ἴ τὰ 
ΡεΖυπίεηι ας ῬΗαιπαςίδηι εχοιστῦς, ΗΠ ίης ρτί 
ταῦτν σαί επι ποπαῖίο εχί τ ποη ςορίοία αν 
τποάπη Νοη άπ οηίπι ςοπαςηίεπ5 εἰξ πηι} 
εἰταο.. ατ ποτὸ δίπορε ργορίϊ δοςοοτίηζ, 
ἐρεςίοΐου πίπιίτγιιπι εαγαπι εἰς ρέίςατίο {{π|8] 
δί (ΔΙΔυιεητατία. Ῥοασαπι ποτὸ Ογαποαϑ 
τδΠετίητ, δ εχ τίρα ΟΒαἸςεοηία αἰ ίςᾷ5 Οςν 
ουὐττί Ρ εἴτα “πα ἀπ|,Δπτὰ5 δ εἰς ἐρί5 τεῦ, 
τοῦ ἱπεοιείταγ,αε ἐπε[είσίο (ἢ. αἰτευίογεπι σοα 
προιίαπει τίραπι, (85 σαὶ ρίθςερ5 πᾶ. 
ταπιουτία5 σουτίρίαι, δέ ἑππαία ἰοσουιπι ἀρτί 
το τηδτί5 Πιτχιιπι αα ΒυΖαητίπιςογπυπλ 
ΒγζΖαμτ ἀεΠ ἔα, δύ ἐο πδίυτεε ταρείτρίον 
ΡεΙΙΑτ, ςορίοίππι ΒΥ Ζαμίίπίβ ρορυϊοῷ ἴο, 
{πρρεάίται ργουεσηταπι. Δεεηίαι ΟΠαϊςεάο- 
πῇ ἐπ υἠτετίοτε ργορὲ ςοπ[εητεβ Ἰίτοτς, ἴῃ 
Π1Π18πὶ εἰτ15 πθετίατία ςοπιπιπηίοπεπι ἀςζςς 
ἄπητ, συοπίδῃι δά εοὐπι ροτίι5,ΠΕ 1Π8 αἰ 
ἄεπὶ ρεϊαπηίς [εἰς αρρ]ίςας, [ΝΜ] επγοτίος ργο {{, 
ἐπι εἴτ ςαπὶ Βγζαητή σομάϊτογεβ ροί βῆ, 
καἴδτη ἃ ̓ εσατεπῆριβ ΟΠαϊςεάοπεπι Δροί 
{{η|5 ογασαΐαπι ςοηίαϊεγεητ, εἰ πγαπάαῆς, υἱ 
σοηίγᾷ ζαςο5 Βα τατίοπειι οςαγεητ, ξεςο 5 
επίπιάςεο ΟΠαϊςεάἀοηίοβ αοοαραῖ: αυία ςὰπὶ 
Ρτία δα εαἸοςα παυίσαίεης, οὐαί τὰπὶ ἰοςι 
Ρίειε τἰραεπαίογεπ δοςερίεηε, ἰαπιυ ας 
ΒυγΖαρητίαπι ργοστείδί [στη {Ππ||π {δἰ πιατη 
(ἀπὸ οἰτυίτατεπι, Δα ποδΠ ογα σοηῇπία ρτορίῃ 
40 δί {Ππἰ| οςίο αἱςίπαπι, αν εο Πππηίης πα- 
τὐσατίοπεπι ρῥ᾽αῃὲ ἀεπιοπῆεαπίεπι, διιρία 
ΒγΖαπτιίππγιετὸ σεη5 ΔΙἴογυπι, (ὦ εἰ εἰσίν 
απ ἑαςεῖ, η χὰ (αἴ Ρα οἰπίταβ εἴξιεαπὶ ἢ Ϊ. 
ἱρραβ Διηγητα ΠΙῚ5, ΓΟ] ες 5 4ς ἐχεγοί(α 1’ 
φηασίδίπηί5,αίταημἀπὶ ςοπίπέταίε, ΕΤος ἐφ ίν 
τι πατίοπεϑ πιεπιογαῖα ἀΐσης (ππητ, 185 }{{ετ 
δ πιῦιτο8 ΠΠγτίς ΓΗγαοή Ὁ τεγπλίπαητ, πηατίτί 
τῆδτη ὦ ἀτίατίςί πιατίβ ογὰπὶ υπίππετγίαιτι Δ ἰηΐ 
{ο ΠππἰποΠοδίαπι ςοπιριεπεπάεηίς5, ἃ Πηί 
ἔξγατα ροητί ρίασαπι αν το Πυμνίπε οῳ ΒῪ 
“Ζαηῃτίιιπι. ἰὰ εἰ χυὰ σης ἀετεσίοῃε ἀΐςξα πιὸ- 
ταπιαίη αυιπιρεςεία, το (5 1υδίαςοι 
οτάϊίηε Ιοςανίη αίδι5 εἰς (στοςία, δ ςδείσυα 
πίη πηότεβ ργοίζια ραυρατγίεβ. ΕΠΤεσδῖειι ἐν 
τὰφ Μηϊεπας μας ἀε Βεϊοροπείο ςτίρτα ρτὸ 
ἀί {τ απ ρτίαϑ ᾧ (σταοί ἱποοΙεγεητν ὃ Βαιθα 
τίς Ὠαδίταταπι εχτίες, [4 επὶέετξ δέ (ασο οία 
ππίπειί ρυίςίϑ τεπηρουίσι5 αι γα Γ ΠῚ 
τἰοησπι μαδίτατίο ἔπεγας, [πὶ αλπὶ Διτέξι εἰξ 
ταῖίοποπη ρεῖ ἐἃ αἴξ πτεπιοτίο ργοαίτα ἔπε» 
ταῦ, Ρεῖορ5 συίάξεχ ΡΒιγσία, ἀπέϊο (ἐσαπὶ 
Ροριυΐο, αρ τς Ρεϊορομμηείο ποπιεη  μϑίαίε, 

ΦΕΟΒΑ͂ΡΗ 

᾿ξ) ούμασι, εἰς γνωριμώπόρομ πόλιας ἄτῃ πτόν᾿ 

ἰσιύσαν δὲ μικρὸρμ. ἐγ. πάσηει οχ τῶ εὐματὸς 
ἀγυλησῖομ, κοῦ, φόβετοι σταριὶ τίὼ ἀσιανίὼ ὦ 
ἡϊόνα μέχρι τροαπεζοαῦπ Θ- κρὰ φαρναπίας. 
οὐτοιῦϑοι σὲ πρότόρον συμ σι να συμβαίνει 
“ἰὼ ϑήραν.. οὐ σπτολλὴ σῖ ὄξιμ, οὐ γαῦβ πω 
““σῆκομ χει μέγεθθ ἐς σὲ σινωπίω πεῶὶ 
οὔσαιν ὡρακοτόβα πρός τε τἰὼ ϑήρων κοὰ τί ὦ 
“ἀριχέίαν ὄξινἐπτ4δαὺ 5 ἤσϊη συωώψ ταῖρ ὦ 

κυανεαις, "ὁ σταραλλάξῃ ταύτας τκ φὶ χὰλ 

κπσϑνιακῆς ἀκφὶ, λόδυκή τις πυΐτρα πασί» 
σῆρυστι φοξεξι Ὁ ζῶον, ὥς τ᾽ δὐθὺς εἰς τί πσε» 
ραΐων πηοἐπτόλαι. σταραλαξωὼμυ σ᾽ ὃ φὐτοζῶθος 
ῥοῦς ἅμα κοὰ δὴν πόπων δὐφυῶν ὄντωμ, πρὸς 
νυ ἐκέρσαν φιϑαλαας, ἀϑὲο βυζωντι- 
ομ (δι ἡῷ τερὸς αὐ ἐιόδας τετράφθαι φυσι» 
πῶς,σωμυελαύνετοι σϊδῦρο, κοὶ σταρέχει τοῖο 
βυζανπίοις κοὰ Ὁ) σίώμῳ ἣν ῥωμαΐωγ,ττρόν 
σοσὺμ ἀξιόλογον. χρλκποσδνιοι σ᾽ ἀϑὶ Φὶ πε 
ραίας ἱσ)ρυμλώοι σπτλησίομ., οὐ μετέχουσι τὴς 
δύσπορίας ταύτας, σὰ ὁ μὲ πιϑασελάζειν 
σοῖς λιμέσιμ αὐτῶν. τίὼ ποκλαμυσῖα, ἡ σὰ 
κοὰ “ὸν ἀπόλλω φασὶ τοῖς ἰυτίσασι"» βυζαν 
Ὥου ὕςόῥον μετὰ τἰὼ “σπὸ μεγαρέων χαλπκπ 
δον: (τίσιν. χρησποιαζομδύοις, πτθστέξας 
“ποιήστεονχι τίω Ἰσρυσιν, ἀπτηναντίων ἧτο 
φλῶν. τυφλοὺς καλίσαντα "οὺς χαλκκοόν 
νίους, ὅτι πρότόρομ πλόύσωντας εἰς «ὧν τόσ 
στους ἀφρύτας τὼ πόραν, (ατασιέν, τοσοῦ 
σον πλοιῦ ἔχουσαν «εἵλοντο τίὼω λυτεο τά, 
ραν. μέχρι ἡᾺ στὰ βυζαντισ περἠλθομβνι πὰς 
σί ἡ πόλις ἀϑιφανὴς πλεσια(ουσοε μωὐλισίξ 

ἴσρου του σπτοιράπλοιυ τελδυτῶντα ἀπέφαε 
νῷν. συόῥκειτοί σὲ τόϊ βυζωνπίου Ὁ ἣν ᾧ. 
«ὧν τήν Θ΄, γὐ ᾧ πόλις καλύδα Φιλίππου πᾶ! 
ἄναύπου, τὸ πονηροτάτους τ᾽ τυκῦ τι ἱσ)οὺν 
σαντθ-. πὰ μδὸ ομὖ ἀφοοιζόμανα ήνα Ὅρ' 
πεἴσρῳ πρὸ; τοῖς Ἰλλυοικοῖς ὄρεσι κοὰ ϑρακίν 
οἱς, πρῶτ ὄδν ὧν ἄξιον μναδδἰιῦαε, κατέχον, 
πὰ τἰὼ ἀσ)οιαπικίω σπτωραλίαν ποσαν» ἀδ' 
στό μυχοῦ αὐξάμδνα, κοὰ πτἰὼ κατὰ αῤιςοβ 
πὸ πούντου λεγομβύζω ἀπ᾿ ἴσρου πτοπαμὲ μὲσ 

ι βυζαντίου΄. λοιπὰ σῖς ὅδι πὰ νότια μόλε, 
εῚ λεχθάσες δρεινᾶς, τορῦ ἑξῆς τὰ χαυυσέσην, 
σαχωρία, γ᾽ οἷς ὄξιρ ἡ Ἑλλ εὶς κοὰ ἡ πιῶσεχήφ, 

βαῤξαρΘ', μέλι Ῥνορῶν.ξκαταῖθο μὴν οαὖν 
ὃ μιλησι(6) πϑδὶ φὰὶ τοελοστουνήίον φασὶν ὅτε 
πρὸ δὲ Ἑλλίώων ὥκησαν αὐπἀ βαρέξαροι,, 
οιεσϊὸμ σῖξ τι κοὰ ἡ σύμπασι ἑλλεὶς κατοιας 

κίᾳ βαρξάρωμ σπῆρξε ποσταλαεὸν, ἀτο' αὖν, 
“τῶν λογιζομϑύοις, τῶν μνημονδυομβύων. αὖ 
λοστὸς μλν ἐκ Φὶ φρυγίας ἐνταγομβύου λαὸμς 
ἐρ τίὼ ἀπ᾿ αὐτοιἰιλυβᾶσοαν τρελοπόννηίον, Ὁ 

σϊανχοῦ 



7: ἘΠΕ 

Ἶ οἹαναοῦ δὲ ἢ αἰγύσηου σδονόπαν ́ ε (ὦ καὶ 
 κόνων κοὰ τελασγῶν, κοὰ λελεγωμ,κοὰ αλ 

᾿λωρνηιούν,κατανάμθύων πὰ οὗτος ἐδ μοῦ, 
᾿ κυὰ τὰ ἐκτὸς σῖξ ᾿ τἰὼ μὰν γορ ἀῆικίω οἱ μεν 

πὰ δυμόλπου ϑράκόυ ἐλομ" Φὶ δὲ φωκίσῖθ’ 

᾿ φίὼω αὐλίσϊα, τηρσῦς. τί δὲ κασϊμείαν. 
οἱ με 

᾿ἰ κάσϊμου φοίνιυκσιν, οὐ τίὼ δὲ τἰὼ βοιω τί, 

ἀν, ἄον δι" κοὶ; τὸμ βικόῦ"., κοῖς ὕχνπτόυ. ὡς σὲ 

πίνσϊαρ Θ΄ φεσίψ" 
ἣν ὅτε ας βοιώτιου ἐὔν(Θ’ φνεπτοψ, 
οἰ καὶ ἀν ἣν ὀνομάώτωμ δὲ γνίων ὁ βαῤῥα- 
φυμεμφαίνετοι ν ἀξκροψ, κοὶ κόρ, κοὰ 
αἴκλος, κοὰ κ96:Ὁ» κοὰ δούμας, κοὰ ἀρινα- 

γός.. οἱ δὲ ϑράκοσῦ' κοὰ ἰλλυοιοὶ, κοὰ ἠπτειρὃ» 
σαι, κοὰ μέγοι ναῦ ο᾽ πλόυραῖς ἄσιμ, τι μϑῦ 
7οι μᾶλλου πρότοδομ, ἢ ναῦ 5 ὅπου γε κοὰ φὶ 
οὐ Ὅο" σταρόντι ἐλλζσος οὐὐαυτιλὲκῴυ οὐσης, 
“ἰὼ πολλίω οἱ βαρδαροι εχουσι, μακεσὸνίαν 
μδὺ ϑράκσυ' καί τινα μόλε φὶ ϑεηχλίας, ἀν 
καρνανίας δὲ κοὰ αἰτωλίας νον, ϑεασρωτοὶ, 
ποὰ ἀοσωστζοι » Κο αμαλοχοι, κοῦ μολθτ 

"οἱ, κοὰ ἀθαμαῦσυ ἡπαρωτικεὶ εὔνκ, ππόρὶ 
υἱδὸ οαὖ ποελασγῶν ἄρεται. οὺ σὲ λέλεγας 
“ινὲς δ ἐὺ αὐαξὺ καρσὲν εἰκάζουσιν. οἱ σὲ 
στυοίκους μόνον πρὰ συςτρατιώτας, διόπτόρ 
οὖ τῇ μιλησίᾳ γνλελίγων κατοικίας λέγεϑο 
αινας. πολλαχοῦ σὲ φὶ ἀκχρίας πάφους λελί: 
γον κοὰ λύματα ὁδέμα, λελέγια καλούμεν 
να, ἥτε ναῦ Ἰωνία λεγομλύη τοᾶσα να κα’ 
ρῶν ὠκῷ κρὰ λελέγων,ἐκθαλίντόν δὲ "οὐ 
τυ οἱ ἴωνδιν αὐτοὶ τίὡ χώραν κατέσχον. ἔτι 
τἱὲ πρότόρομ οἱ τἰὼ προίαν ἑλόν τοῖν, ὄξηλα- 

σαν «δ λέλεγα ον ἐκ δὴν πόδι τίὼ σισίϊιυ τό, 

πῶὼν δῇ κατὰ πήσ' αίον χοὰ ὧν σατνιόρντα 
πποταμόρ. ὅτι μὴν σα ἀρῆς σῶν οὔτοι, 
κοὰ αὐ κοινωνᾷσαε τοῖς αρσὶ νομίφοιτ᾽ 
εν σημέϊομ᾽ ὅτι σὲ πλοίύνε τοῖν (ἰ μετ᾽ ἐκείνων 

κοὰ χωρίς, κοὰ ἐκπχλακοῦ, κοὰ αἱ ἀρισοτε, 
λους πολιτέίαε οἹαλοῦσιμ. οὐ μὴν γαῖ πῇ ἀν 
καῤναύωμ φησὶ ὁ μδ) ἔχαν αὐφὶ κονοίτας, 
Ὁ σὲ πρὸς ἑασόδιον λελεγας, ἀτὰ τηλεβό, 
ας. οὐ σὲ τῇ αὐτωλῶρμ» «ἦν ναῦ λοκροὺς, λέλεν 
γαςκαλβικαταχάν δὲ πτἰὼ βοιωπίαν αὐκξὰ 

φησιν. δμοίως δὲ κοὰ φὺ σῇ ὀττοαυτσίωμ κοὰ με 
γαρίωρ, οὐ σὲ τῇ λόυκασϊίων κοὰ αὐτόχθονα 
σινοὶ λίλεγα ὀνομάζει. τούτον σὲ ϑυγατοι» 

οναῦ τηλεῦσαων, πόϊ “8 σππύμσῖας σῖνο κοὰ ἐἰ- 

ποσὶ τηλεξόας, ὧμ πινᾶς οἰκῆσαε πίὼ λόυ- 

κάοία, μάλισο σ᾽ ὧν τες ἡσιόσίῳ πίςδὺ σειν 
οὕτως πόῤὲ αὐδὴν ἀπόντι" 
ἔτι γοῦρ λοκρὸς λελέγωμ ἡγήσατο λαῶν, 

“τοὺς ἑώ ποτε ἐκρονίσιες ζεὺς ἄφϑιτα μήσιᾳ 
εἰσϊως ἷ 

ΦΕΡΕ Ὁ: 31 

Τλπδί πετὸ ἃ0 ἄεσυρίο ρτοξεϑέ, Ἐλινορὲς 
δύ (ὑδιςοπεβ δί Βεϊαίσί δέ Τιεεσεβ,δί αἰη ἰά 
σοθα 5» ΓΕ γα 5 πττα {Ἐπ πηαηι ὃ ἐχίγα ραττίτις, 
ταητ. ἃ σταπι Ατείσαπι πεηίεητεβ σπ} Ετιπιοῖ 
ρο, ΓΏταςεβ τεπιοῖς:  ]4ς πετὸ τεγερ ΡἢΟ 
εἰἴ5 Τεγευ5. δά πιελπιδαίεσπι, αὐ σείξ  εὐππὶ 
Οαόπιο Ρῃαπίςο5."ρίαπιτποτὸ Βοσοτίαπι ἂο 
πο5 Δ. θίςε5 ὃδί Ηγαητεβ. Ργη ἄδυι8 ἵϊε δίε, 
Ἐϊήττοπηραβ ηὰο ΕἸγα5 Βοσοείαπι σεητεπὶ σὶρ 
Ῥεϊπαῦδΐ. 

Ἐχ αἰίᾳπογιπι συ Ο  ποσαΡΪ 5 ῬαγΡατί πὶ 
ἰρίαπι πιδηί[οίϊαξ, ατίαπε εογορ8, (ὁ ἀτι8» 
Αεςοῖας5, Οοτῆο5, ᾿γγπιαβ, Οτίπαπαβ. ταν 
ςε5 ποτὸ δι ΠΙγγῇ δ Ερίτοτα δὰ ἥοβ υἱηθε λῃ 
πο {π|[ατετίρ. ἐπΠ!Π4επτ, ππδη]αᾷᾶ δ σ ὁ πιασίβ 
αηίόα αυᾶπι ας. σοπιγααίςεβρας πη ]1|5, 
δύ ίπ ρταίςπεία πιάση (Ἰγαςία: ραττξ Βλύ, 
Ῥαγογιπὶ πατίο μα έζαι: Τῆταςο5 ηίάξ αςε 
ἀοπίᾷ,ετ ρΙεγαίς ΤΉ ΕΠ] ἐς ραττεβ: ἃ σατπαηία 
πειὸ ες Δ ετο]ᾷ (πρετίοτ 1 Πείρτοτί, Αἰορεί, 
Διαρῃ]οςμί, ΜοΙοίβί, Δι μαπιᾶπεβ σε πτεβ Ἐ, 
Ρίτοτίςα. ς Ρ εἰαίσίο ἐρίτατ αρ δὲ ὀϊ! εἴ. 
Τιεῖεσοβ πογὸ ἤππτ πόπιη! χα εοαξ {ἢ 05 ὃ 
(ατε5 δυδίτγεηξ, αἱ ἡ Πηίτίπτος (ΟΠ, ἐδ ςίπ ἐπ 
δῖ ζΟπΊ ΜΠ τοπ 5. ποοίεςα ἴῃ Μη εΠουιπι 
αὐτο Βαδίτατίοπεβ σις 8 "εἰσ ποπηίηλη» 
τατ, τεσαζείθιισς ἐπ|ο οἰ (ὐατία δύ (ρα! ςμγα 
Τ᾿ εἰερσᾶ δ πιππίπηξζια ἀείοττα, [νεἰςσία αρρε!» 
Ιατὰ πιο γαπῖ Ὁ το πσπς Ιοηία ἀἰςίτατ, το» 
τ2π| ἐ4π| (το 5 ὃ 1 εἰςσεβίποοίερᾶι: ὃ5 σσπὶ 
Ιοποβ ἐχρυ!ξητ, ρῇ τεσίοης οςουρατῦτ. Ἐεΐ 
Δηλτεῖεγεβ {ΠΠ| Τ τοί ἐχρασπαπεγᾶς, δ εἴ εραβ 
ἐἸοςί5 8ί4ς ἃ Ρεάαλίο δί ϑατηίοεηεί Πτυΐο τί 
εἰπί5 εἰεςετᾶς, δα αὔτη Βατγδατί Ππουίης, 
πΕ} Βίης σπῦ ρυταπά πηι εἰς, σαοα (ὑατίθ. ρα 
τίτεν ςσστεσατίιεγςε, Οὐδ Δατῦ δέ ἐππὶ εἰϑ, 
Ρετίς εὐτα αἱ δητηι5 τεπιροσίθυς [πεγίητ, 
4εεϊατᾶς ΔυίΠοτε!ς ΡοΙΠτίος, Ναπι ἐπ Αι σαύπᾶα 
παπὶ ΡοΪ τί, συαπαδ(ίηααίε) ὦ ςατπαπίς ρϑτς 
τε (υτεῖεβ παρ επε:ρεζέαπεξ πετὸ π οςοᾶ. 
απ ρίασαπι,  εἴεσεβ τοπεπτ το πᾶ ἐπε ς 
Ιεθοσ.π Δειοϊουῖ ρο! τί 5 ηᾶς Τ᾿ Οσγος ἔς 
Ιεσαβ σοι, ἃ σαίθιιβ δ Βασοιίᾷ οσσιρϑίαπι 
{πῆς ἀἰςίτ. δίπη τον δ πη Ορσπτείοτα ὃ Νῆς» 
σατοηΠᾶρο!τία τεϊϊαξ, Δ τεπίπιίη } επσαάίοτα 
ΡοΪ τίᾳ ηπεπηρίᾷ ἐπα ίσ ἐπ δ δρογίοίπεπι, ἵν ε 
Ἰεσξποπηίπατ, οαέ115 εχ Πα περοῖεπὶ ηὔσυρας 
Τεϊεροβ. Ε΄ πο ἄτο5 δέ Χ Χ ΠβειοΘ Τ εἴερο 
45 Ργοςγοαῖοβ ἱπηπίτεοχ πές ποθ η 1 δ πςὰ- 
ἀεπὶ ΠαρίταΠειταάστιν. Πο ΓΟ ο πιαχίηγέ ἢ“ 
ἀς Δαδίδεηάᾶ ες ςοτεπάοτίπι, τ! ΓνοΙ εστιπα 
Ρορυϊοτῦ ἀαςξ {απ Γι οογύπα αεείτ, στο ς5 
ϑαίηζηίῃ ἱπρρίτον ἱπηπιοτία! α ἰαρίζ5 ΞΟ ΠΠα, 

ἐθει» 



ΕΣ ΦὋΤἑΕ ΑΒΟΝῖΙΚ 

ἐ Πδευςα  οη 8 ἐεΠΠ τὲ ἀε! εζῖος πασοβ Ἔχ δι 
{τ Ν τς επίπι ἰρία το σα 1 Πρηίβοατε, υτςεπ, 
(εο,υἱάείαν ρῥΙετοίπιε τἐπιρουίθιι5 απείαίβ 
ἀεἰείοβ ριοπηίςοϑ [ας ειιπὶ εούιη ἤρείο 
ἀεῆςετει Ηςς (πὲ αἰ ϊ 5 δί 4ε (ὐαιιςοηίδιις 
αἰςετε ροίει, χαί σαι ἤτοι ῥ᾽ ατίθιι5 (6 [ὁ εἰς 
διαδίταγεητς,, ππίηυαπι πυης εχίὰπὲ, Θαρο» 
τίοτίθι5 (τὰ  (εοα {5 οἰτπὶ σεητες ροΠλα]τος, 
[ἰεεὶ εἐχίρτιας δέ ίσποῦ 5 εΠεης, ταπι η αἰτγο- 
τιιπι ἐχ εΠΠοητία, σαπη ρογ (ε σα τεπεγοπε {π|- 
ρετίανοαύηι ΕΓ ΠῸ 5 ἀἰπίπσαοτε ᾽)ΠΟΩ Π18» 

σπδ ρτο[ςεϊο αἰ Β]ἸςυΠτΑτίς ετᾶς, Να πο δαίεπὶ 
«είεττο δύ ρΙ υτίπηαπι παϊξαῖο (οἷο. αἱςίδ δ 
αὐ δίθι5 ΕἸ ετί5. Π Οπληεηι ρτοὸ πίτίθιι5 Δα ἢ!» 
Βυετί5 ουτᾶπι ἃς ἀ“Π οητίαπι, Πί [1 (πὲ ριο 
ςίε5, ργορτου σοι ᾿σηοὈ Πταίεπι ὃ πιαίτί 
ἐαϊεπι: τὰ ἀπ ἱπομοαίαν πες [ας εἰ α΄» 
ἐλῖε ςοἰλυί πτυ!εί5 ἰΠ ρατείρυ, ργορίε ρόρι 
[οττεε! ]! πες, χαίθ5 κα οσηδηί οὐπι Ἔχει οί 
εἰρυκ ἑηςυδαεγᾶι, δζ Πα ίταζουίδι15 αὖ {ΠΠ|5 ἰΠ.- 
Πιίταιἰσηῖ ἀοπνίηί. δερτυδρίητα ἰσίταν Ἐρίο 
τγαπὶ αὐδὲ5 ἃ Ραυΐο Δεν ο ἰτηρείαῖότε 
ξαπαίίας επεεία5 εἴς, αὐτῆοΥ εἰς ΒοΙγθέμ5,11. 
εἰς ΜΜιαςεάοηίρ. δ Ρεείς ξερε πρεταίο, Β' 
αὐίδιι5 πιαχίπιατη παπιείσῃι Ν]ο] οἤοσῦ εχ, 
εἰ{Π{ αἰ αλ( πτουγα!  ( δέτ, τ Π 4 ἐπ Γεγαίτα 
τοπι τεάαζία, Διταπιεη ἀρ στε οηγατ, δ χαο- 
εὐ ἀείςτρείοηί ςοππεηπίωος πο ίς δα τς ζεῖ, 
{πσυΐα ρετουτγσηγιβ. ΑΔΑΡ οὐαῷ ἰοπῆ ἤηιις 
ἐπατίτίπγα σα ρ τα Πγ115 ἰἰτ(ΠΊ.. 1Π Δ Πὶ αὐΐν 
ἄεπι Α ἀτία παιίσατίο τετηίπαίαν, Εἰα5 Ρτί- 
τηϑὲ ρατίεϑ ίπης Ἐρίάαπικ, πε Γγεγδς έιπΊ, 
δι Αροϊ!οηία, ἔχ ἄροϊοηία ίη Μαςεάοηί, 
Ἐσπατίαίπ οτίεητεπι υἱὰ εἴδ, χυδπι ρει ΠΏ ΠΠ|8 
Ραΐϊασι πλέῃ της, Ιαρίἀεαδέβ σοἸ ππ1 6125. 
αφ Ογρίεϊιπι δέ ΕἸεδυιιπι ἀπηπεπι πη], ρα, 
Ῥ ἀῖῳ Ἀν (Οοπιραίαες πετὸ ρεγ Πησυία 
εΔ6}Π14 {475 οὗτοι δάϊοτγιι εὐσης ΠΥ ]Π 2111: 
ςς δόι, ΧῸΧ Χ. Αφίυηρίς ΡοΙγ θέας πηίοσιί 
1124, 4 ρ!ετπγτη,(4 εἰ ασετα ἄπο, αυδς πὶ 
Ρατϑτειτία εἴτ, πάε αὐῇςίεπάα ἔπ Δ. 6, 
τ ΚΧΎΠΙ εἴτογτία Πλ6,ρ815 πΜ ΠΠατἰΟΥΠῚ ΠῚ 
“λεῖο, Οσηεσίεδυζεπι αν ΑΡοΙοηία δί Ἐρίς 
ἀᾶπο πε Γγιγπαςπίο ργοπιοῖοϑ εχ συα] 
αἰ λπτία ἐαπάεπ τη υίλπὶἱποίάοτε, Γοία χαί 
Ἁ“επιποςδίτν Εσπατία, Βυίου χσιίεπὶ εχ σδη- 
«δυία ποπηίπατιν, αὶ πιοπϑ εἱς ΠΙγτίςί, ρευ ΤΥ 
«ηίάίστι υὐἱε δ Ρυ]οη 5 Ιοςσιιπι. αι Π υἱὰ 
ἐρία {Πγείςιιπι ᾿Μ]δςεἀοπίαπιξ; αἰ ετπιίπαι, 
ΠΠπς πειὸ ρέορε Βαγπιηζεπι ροι ΕἸ ογαο σαι 
αἵ [1ης45, δ Εοτάος δά Εάδείαιη ὃ ΡεΪ. 
ἴαπγυί ΤΠεαϊ οπίςαπι ἐξας, ΕἸας δυεπι (μας 
ῬοΙγθέμ5 (ςιίθίτ)ς ον Σὰ ν ΤΙ πμΠἰατία ἰχηῖς 

σἘ0Ὸ 6 ΑΡΗ͂ 

Λεκοῦῦ ἐκ γαίης ἀλέσο πόρε σϊδυκαλίων', 
τῇ γοὺ ἐτυμολογίᾳ πὸ λεκεδῦ γελον γύας 

“ινοὶς ἐκ σταλαμιοῦ Χοὰ μιγάσϊας» αἰνίιῶνά ὦ 
μοι συκεῖ, τοὰ δ ἡ ἐκλελοιπεονίαε πὸ γος. 
ἅπτϑρ αὖ σις κοὰ πόρὶ ἐαυκώνων λέγοιναῦ, ὦ 
οὐσϊαμοῦ ὕνπωμ, πρόπόδομ σ᾽ ἦν πλείοσι τό, ὦ 
“τοις κα Τὠκισμβήωγ.. πρότόνον μὴν οὐ καξ ὦ 
στρ μεϊκρῶμ κοὰ πολλῶν Εἰ ἀσϑξων ὄντων ὦ 
εὐνῶν, ὅμως σἥᾳ τἰὼ δύων σοίων κοὶι Ὁ βασι- 
λδύεδαι 5] σφᾶς, οὐ πτανυ [ὦ χαλεῦτον σία, 
λαξέιμ εὖὺ ὅρους αὐτὴιναῦ σῇ δῥήάμου δι “πλέ; 

Ξης χώρας γογγνημβύης. κοὰ δὴν κατοικιῶν, 
φοὦ μάλιστ δὴν πόλεων ἀφανισιδύων, οὐσί[ο 
εἰ διιυαεό ἕις ἀκοιξοωῦ ταῦτα, ἐσ οὐ οὖν στοιν 
οἱ λρήσιμομν σα τί ἀσυξίαν κοὰ τὸν ἀφανι» 
σμὸν αὐδῦν'ὃς ἐκ πτολλοῦ χρόνσ λαξὼν τί αὐ 
χίω, οὐδὲ νωῦ πω ποΐπαυτπαι ἐξ] σπτολλ ὰὶ μὲ- 
βπ,χ τὰς ἀγρεοίσεις. ἀλλ οὐ «ρατοπεδ δύου, 
σὶψν αὐποῖς ῥωμαῖοι τοῖς οἴκοις, κατασχθηύτες 
ἡ οὐδὲν δυνάσται. δὴν στ᾿ οὖ ἡπειρω δι εξ» 
σδυμήκοντα πόλεις πολυύξιθ, φησὶν αὐχαοὲς 
ψαεπαῦλομ τὸ μαὶμίλιουν, μετὰ τίὼ μακισϑ " 
νων κρὰ σπτόρσὼν κατάλυσιν. μολο-]ῶν σ᾽ ὅτ᾽ 
στάρξαε τὰς πλείσῃ ςιπσοντε δὲ κοὶ σϊξκα ἐν 
οιάσϊας οὐβρώπτων δ ανο)οαττυσίίοαὥνα. ὅ, 
μως σ᾽ οαὖ ἐγχειρήϊομᾶν, ἐφ᾽ δέον τῇ γραφᾷ 
σεπϑσήκει, κοὰ ἡμῖν ἘΦλκὸν ἐπελθειν τὰ 
καθ΄ Ἑκασι, αὐξάμδινοι ἀὴ φὶ κατὰ ἀν ἰόνιομ 
τολσου σαραλίας. αὗσιι σῇ ὄξην ἐἰς ἰυῦ ὁ ὅκως 
λους ἐκ πὸ ἀσρίου τελδυτᾷ, ταύτης σὴ! 
σὰ πρῶτα μόν τὰ πτϑρὶ ἐπίσϊαμνον τὸ ἀρλ 
λωνίαν ὄξίγις κι δὲ φὶ ἀγρλλωνίας εἰς μακεσενί 
αν ἡ ἰγνατίᾳ ὄὴν δσῖὸς πεζὸς ἕω ξεξηματισμᾷ 
νη ἡ] μίλιον, κοὰ κατετηλωμθύκ μέχρεκυψὲ 
λου κοὰ ἑβρου ποταμοῦ, μιλίων σῖ᾽ ὄξῃ ταν» 
ππἰκοσίωμ ποιάκοντια πσγύτε.. λογιζομένῳ δὲ 
ὡς μῆν οἱ σπτολλοὶ πὸ μίλιον ὀκταςάσιον,, τ 9 
“ρακισίλιοι οὖν ἂν σοέδεοι, νὴ ἐπ᾿ αὐνοῖς σα 
κοσιοις ἐκατορμ' ὡς σὲ πολύξι Θ΄ στ᾿ οιθεὶς τᾷ 
ὑκταεχοίίῳ οἹίπλεύρομ, ὅ ἄξι πηρίτομ στισίίου, 
σϑδετίομ ἄλλους οπσίίους Ἑκατου ἐδσν μη» 
κοντο ὑκτὼ, Ὁ πρίν τὸ δὴν μιλίων αῤιθμδ, 
συμξαένει σ᾽ ὁ ἴον σ]ατήματος συμπίσηψμ 
εἰς τίἰὼ αὐτίιὼ δσλὸμι πούς τ᾽ ἐκφὶ ἀστολκωνίσ 
ας δρμηθούσας κοὰ τὺ δ ἀδισϊἀμνπ ἡ ἡὰ σα 
πᾶσα ἰγνατίᾳ καλῴσοιι, ἡ δὲ πρώτη δῆκαν. 
σϊχουΐας λέγυται, ὄρους ἰλλυοικοῦ σα λυχνε 
σίου πόλεως. κοὰ πυλῶν", τόπου δρίζονῶος 
οὐ σῇ ὁοϊῷῳ πίω τε ἰλλυρίσία κοὰ “ἰὼ κακεσῦ 
νίαν, ἐκξθον σί ἔπη οἵϑοὶ βαῤνοαῦτα οἵὰ ἦρα 
κλέας, τὸ λυγκιςῶν, νὸ ἑοροϊδυ, εἰς σεν Θ᾿ 
πέλλαν μέλοι θεοσαλονικέας, μίλια δ᾽ δὴ, φᾷ 
σὶ πολύδιος, τοῦτα σἠχκώσια ἐξήκονα ἔπ]. ς 

πσαὐτω 



ΓῚΒΕΒ 
᾿ πχαὐτίω οἵη τἰὼ δοϊὸμ ει ὃ πϑρὶ τίὼ «πίσῖα 
᾿μνον κοὰ τίὼ ἀγρλλωνίαν τόπων ἰοῦσιμ, οὐ σὲ 
Ειᾷ μλρ σι τὰ ἡπειρωτικεὶ ἔθνφ νυ λυζόμδνα 
ὰ σικελικῷ πσελάγει, μέχρι τό ἀμθρακιᾳ 
κούκολστου, οὐ αιόρᾷ ὃ τὰ ὅρη τὰ δῇ ίλλυ 

 ρίσϊων, ἃ πεωδιάλθομδὶν, τὸ τὰ ἔθνη πὰ στροι 
᾿χραῦτα μέλοι μακεσὸνίας κοὰ στοιόνωμ. εἰ τα 
ἀν μὲ ἀμξρακιακοῦ κόλπου τὰ νδύοντα τ» 
φεξῆς πθοτω, τὰ αὐπιστχρήκοντα τὴ πσελο’ 
οννήσῳ»τ᾽ Ἑλλάσῃς ὄδμ, τ᾽ ἐκηάτηει Ἵ αἱ. 
᾿γαίου πελάγους, ἀφλιπόντα δεξιᾷ τἰὼ 
᾿ποελοστοννηίον ὅλίιν. ἀτὸ ὃ φὶ αὐχῆς ἣν μακε 
δυνικῶν εὐνῶν» νὸ ἣν στχιονικῶν μέχρι σρυμό 
γ΄ ποταμδ,μακεσθυσῦ" ἐκ οἰκοῦσι "ἡ παΐο» 
γότν καέ τινόῖ’ δὴν ὀρεινῶν ϑρακῶρ. πὰ δὲ πὲ, 
ραν ορυμόν (Θ΄ ἥἩσῖα, μέχρι ττδὶ στον κοῦ ούμα, 
πος κοὰ τό αἵμν, τσαύτα ϑρακῶμ ὄξι, πλίω 
φὶ ἡϑαλίας. αὕτη σῖ᾽ ὑφ᾽ ἑλλίώων οἰκῶσπαι, 
᾽ν μδὼ ἀϑὶ τῇ πεῶπον τί δι ἱσουμλύων, δῇ σὲ 
ἀϑὲ Ὅρ" αἰγαξῳ. τὸ σὺ αἰγαΐον ποΐλαγος͵ σ᾽ύσ 
κλύζει πλδυραὶς φὶ ἑλλάσϑ)ς, τὠὼ μᾶν πτὸς ἴω 

βλέπουσαν, τένουσαν ἢ ἀ τό! (δαυίς πες 
] τἰὼ αῤκῶν μέχρι τόν ϑόρμαΐο κόλστου τὸ ϑεσ' 
| παλονικεας μαπκεσυνικῆς πόλεως, ναῦ μά» 
λισὰ τὴν ἄλλων δυχνοῇοε!, τίὼ σὲ πὼς νότον 

' ἡ μακεσονικίω) ἀὴ ϑεοσαλονικέας μέλρὶ 
Ι Ῥυμόν Ὁ. τινὲς σὲ κορὰ τίὼὠ ἀν «ρυμόν Ὁ μὲ 
᾿ φι νέσου τῇ μακεσυνίᾳ πεῶσνέμουσιμ, Ἐπ!» 
Μὰ Φίλισηθ᾽ ξασούσϊασε οἤχ φόβλόντως πτὲ 
᾿ὰ τοῦτα τὰ χωρία, ὥς τ᾽ ὀξιδιώσκϑοι, κοὰ 
πτυυες ἀστε πρῶσόσθυς μεγίσος ἐκ ἥρμετάλ 

τωρ κοὰ φὶ ἄλλης δυφυΐας δὶ πόπων, ἀ σὲ 
ππαυίου μέλοι τατλοποννήίου, Ὁ μυρτῶου ὄν 

᾿ τρὰ ἔρατικον πσέλαγος κοὰ λιθυκον, σοὺ Ὁῖς 
ὕλστοις μέλρί Τόὶ σικελικοῦ. ὥ σὲ κοὰ Ὁ 
ἐμθρακιπον κοὰ κοδινθιακον κοὰ ἰζριοσαῖομ 
᾿κπληροῖ κόλστομ, δ μδὸ οιὗ ἡπαρωτὼῶμ 3, 
ἡ Φησὶν εἰναε ϑεόσομπ- τεήχρεσκαίσε, 
᾿αὐπούτωμ δ᾽ οὐσυξβότατα, χάονσῖν» Κοὰ μον 
οὶ, οἵα “Ὁ αῤξαί ποτε στάσες φὶ ἡπειρώ, 
1610", πρότόρου μὴν χώονας, ὕςόβον δὲ μο΄ 
οοὺς, οἱ κοὰ οἵᾳ τἰὼ συγγγύειαν ἣν βασι» 
ἔων, ἀϑυπλέον ἠνξήθασαν. τῶν γα αἰακι» 

᾿ Ἰῶμησαν, κοὰ σ]ὰ τὸ σταρεὶ τούτοις ἄναε Ὁ 
᾿ γσϊωσϊώνμ μαντέον., σπταλαιόμ τε κοὰ ὄνον» 

᾿ ἀεύν, χρίονσῖ" μὴν οὖ κρὰ ϑεασρωτοὶ, κοὰ 
σὰ πούπους ἐφεξῆς καοσοστοίοι, κοὰ οὗσποι 
᾿ ἐσὶ ϑεσπρωοὶ, τὼ ἀν δ» ἀδραυνίων ὁ» 
ὃν, μέλρι τόϊ ἀμθρακιακοῦ κόλπτου σπταραν 
ἰαν νὲμοντοῖι, χώραν δὐσίαέμονα ἔχοντόν. 
7 πλοῦς ἀὴρ ἣν χαύνωψ αρξαμῆνῳ πρὸς ἃ. 
φιόντίς ἥλιου. κρὰ πρὸς ὧν ἀμβρακιακὸν 

" 

᾿ ́ ἈΝ 1 Ι] ᾿ ὑλπορ κρὰ, τομ κρρινϑιζκομ, οὐ σεξεᾷ ἐχοντὰ 

Ἧ ' 

5. ἘΒΡ ΤῬΉΓΧΜΥ “, 31:1: 
(τλπὶ ρεγπΊεδητίθι15 τ|4Π}1 Οἰγοα Ὀγεπδο 
πιτε] Ἐρίἀαπηπιπι δύ ΔΡΟΙ οπίᾷ, ἄεχετου. 
(απι σεπίοδ ἰάςεηῖ Ερίτγοτίςος, “185 πγᾶτε 8ίοα 
Τὰπ| Δ|Ππ|τ αἰ δα ἢπᾶ Απηβταςίαπι. Α' Ια τα 
πεγὸ πιῦτεϑ τερίοηίϑ Π|γτίζας, Π 108 ἀπίξα ρον 
σαγγίπιαβ, δύ σζῖες ἀςζοία σποαδά ἰῃ ΜΑςεάο 
ίαπι Ραοπεβίῃ ρεγοπετί5, Δ᾽ Πητ ἀείποορ5 
ἈΑπιρταςίο Ρίαρα ἐπ ογίεπτεπι πεσε ἢ τεσ 
φίοης ΡΕΪοροππεῖϊ ρετιεπίεης, (ταοίατι 
Ῥειτίπει, [λεΒίης Ἀερεῖ ἐχοίἀπτροϊασιι, (Ἔχ 
τεγὰ ἐχ ρατίε το γε !πααοπς Ρεϊοροποίιτη. 
ἊΡ Μαςεάδοηίςατ αὔτ σεπτία δῷ Ραοηίςα, 
τὸ ἐχούίο πἰῳῷ δα ϑιγνπιοηεῖη Ἠππιπίιτπι ἵν 1α» 
ςεἄοπες Δ Ραοποβ Πμαδίτας, χα ΤΙ τας τοησ 
τἀ Ποτῖ ΔΓ χυΐ, ΓΤ ΔΠ5 ἀπΊΠεπὶ Βιιγηιοπῦ ποτὸ 
τίς δα Ροπείς οἰξίαπι αἰ Α ἐπλιπὶ πηοητξ, 
σὐπέϊαίππε Γ Πγαςσιπι, χοςρίο Πτοτε, φυοά 
(ἀγα οίτεπεῆτ, αι ἄδπὶ Δηθη Ργοροπτίαςε ἢ, 
τί, ΡΙετᾧ πετὸ 46 ΗΕ] εἰροηιῆ δατμιτηὶ 1 ς 
ΙΆποη ἰα εἰξπίστᾶ, ΑΙή πετὸρεγ ἄσεσεο ρε 
ἴαρο, ὑκτετῖ Ασρεῖ ρείλσαϑ ἀπο ΑἸΠαἴτ τρν 
οία: Ιαΐοτα, Αἰ τστιτπι ἐπ οτίοπιοπι ργοίρεαπβ, 
ἐχτεπίππι πετὸ ἃ ϑυπίο 4 Αγ αἴας 24 
Βετπιδαπι Ππῦ, τ ΤΕ α!οπίςξ ορρίαα 
ἱΜαςεάοπίςιιπι, τα ἔπρτα σεείεγαβ Ὠπίπ5 αἴα 
τίς υγθε8 σχίπγία οἰ αΠ]Π]Ιταΐε ἤογοι, ΑΙεοσῦ ποσὸ 
Μαςεδοπίςϊ ἃ ὙπεΠλ]οπίςα δα πιοιίαίξ ρου 
τεξίππιυίς δά διγγιποηξ, ΡΙεὐίζ; δατεπι τοι 
4 διεγήοπε τῳ δα 'ΝοΠ, ρΙαρᾶ, Μδςεάο, 
Ἰίος αἰ διαητ ΘΟ ποηΐᾷ ΒΗ Πίρριις εχίπιίο τὰ 
Ρίας εἰ ἐπΔίο ας ἢ ςς ΠΡ Ποςα υξάϊςατει, πα. 
Χίπιαίῃ εχ πη ετλ ΠΠ 5, δ γε! πα Ιοσοσγαπι αδοῦ, 
ἴατε πε! Α]α ςοπἤίτυίτ, Ε᾿ Βυπίο πετὸ τ 
Δα ΡεΪοροππείμπηι ΝΜ γετομπ) ὃς Οτετίσαμι δζ 
ΤΡ γον ρεἴαριιο οἵδ, οιῖπι Ππίδιιβ οἱ δά 8. 
σα] ππ|, Ἡος πετὸ δ. Απιργασίατη ὃ ( ο τίπΣ 
τῇ ϊαοιπΊ δύ (ὐτδειτπι [Πιτπὶ σοτηρίει, ΤΠοον 
ῬΟΠΊΡΙΙ5 ΧΠΠῚ Ἐρίγοτατγιπι σῦτες εἴτε γοίοετ, 
ἐαίδε5 ςε! ἐρτδεβίπια ίσπι (ΟΠΔοπεβεῦ ν]ο 
Ιοίβί χαίρρε χυΐ τοτίιι5 Ἐρίτοείςα τοῖς ἥυὰπ 
ἀοαπετερησπιτέπιεῖε, θγία5 συίάοπι ΟΠαο 
πέδ;Ροἰξετίας πογὸ ΜΟΙ ίσί, φαΐ φυίάεπιρτο 
ΡίεΥ τέσ πὶ ςζορηδείοης πιᾶσίβ 0 πη σίβ ΔΠ|2 
ΡΠβοδεί πχόγδητιπαπὶ εχ Ἀελοίφατα ἀπουίπε 
Ρτοσπαίί (πε. Αςὸςάϊε ιιοά Ροης5 105 )Ὸ 
ἀὁπο πεῖ ας ΠΟΡΙΪε πίσερβαΐξ οσαοια ἢ δο 
πε ἰρίτατ ας ΓΠείρτοεί, ἐείπάς Οαἰξίορδίς5, 
΄υί δύ ἐρί! ΤΠείρτγοτί πε, ἱρῷ ἃ (σεταυηῆς 
τι ΠΕΡ 5 τ δα Ππιπὶ Απιβιαςοίαπι πιατί, 
τίπια ἔγπητιιγ οἵα, ἀστοίᾳπὸ υδοτταίς ἔσο ἑ» 
ςς. Ὡυοα{{| παυίσατε ἰηςίρία5 ἃ ΟΠ αοπίδυ5 
{πη οὐεηίεηι (ΟἿ επὶὰς Ππιιπὶ ΔΊ τί ιπΊ ας 
αυε (ὐοτίπιπίαςυπι, Δα εὸ υἐ ἀσχίοτα χυΐάεπι 

:. Αιμοηίε 



ὌΒΈΑ, ΦΎΒΑΒΟ Ναὶ 5 

Δυίοηΐιιη παῖδες ρείασυϑ, ἰφαα αατεηι Ἐρί, 
χαπιουτία εἴ Παάίονα πές δ τ ςσςητουιπι 

ἃ ταοητί.Οταιπῆς αα Απιρναςή {Ππ8 Ο5.1Π 

(μος ιίάεπι πιο ΠΟ Ραπουπιαϑ ΟΠ Ροστα8, 

ἔπτια (ὐεταιιπίοϑβ πλῦτος ἈπΊρ {5ίπηι5., ὃ μοί 

{Ππ0Οτςβίπιυβ ροστιιβ αἰέα5, 4 απ οπι ρύοπιῦ 

τοτία Οοτογτο ἐπ οςςϑίαπι περ ἐτία ορροίίτα 

ἰαςῦτ, ΑΙέπϑ ἐς Οχίδίορα εχ πο οἴῳ Βύαπαα 

{πὶ Παα.{πτεχίσπε πηΠ!ς ὃ Ὁ ς ς τοτίἀξέ Ὁ 

αἰτεῖο Οαἰδξίορα ργουποητοτίο ίη αὐπγᾶ ἐρε, 

ἐϊαπτειίῳ Τἀγεητῦ αποά Ρμαϊαςτῦ, εἰ ταὶ 

πσπιαρρεῖᾶς. ΡοΙῈ Οὐςοβίπι αυτεπὶ οχτατΡο 

[4 απὶας Βυκατοεσπιίη ροταβ οὐε σοπαί, 

ἥχοπι Ουσποίαπιαρροι ας. οοὺδ εἰ Ρεηίηία 

ἴα δύ (Βοιτοπείϊ ἰουπιδπὶ παρε 5. Κα οπλαπίβ 

ξεασεῃς ἃςςο 5.5 αητ ὃ Βγοτα ἑηίυ]ας ΡΕγς 

χίρυσε ραυϊ ρει αἷο «οτίη τί τοῦτα αἰ παῶς, 24 

οτίεηταϊς Ῥπιοπτοιία (ογογτίος Γ᾿ ἐπςίπιπιᾶ, 

ἐς. ϑπτ δύ αἰές ργςτογπαυί τ ἐπα! ρεγεχί 

ἐς απ πιεπγούατα ἀΐσπος. [πᾶς ργοπημεηβ 

ἐοΙα ποπνης (Βίπιενία, ἀυ]είδ ροτταδβ, αξ 

ἱπινας απτηίς Διοετῦ, εχ Διςμοιιηϊα ραϊαάε Ρἢ- 

ἤσεης ,ςΟρί αταίρ {υἰςίρίζε Ππιπγίπα, αιπίθτι5 ᾳ 

πὰς ἐρίς ἀυ]ςί5 εἴῆςίζ, ΒγορεἸαθίταν ΤὨγπιία 

τῆί5, ϑαρον μᾶς Πηῦ ίαςεῖ ςταίτα5, πππς αα4 

Οἰςίγειι ἀα,ααοη 4 αὐτοπι Ἐρμγτα, αὐ 

“Τμείρτοιί ςδάΐάετε. Ρεπε5 Βυπθτγοταπι πετὸ 

εἰ Ρῃσηίςς. ΝΟ δος πετὸ κα Οἱςθντο ριΠ||ἃ 
εἰαίτας ίαςεῖ Βυςςδειία, Ολίδίορ ἐπι απὶο ρῈ5 

αι Ρειῇ καὶ πιατί, δ Εἰ ιτία δί Ῥαάοίία, ες Βα 

τίς ἰῃ πιεαίτειταποα,ςοείουῦ {ΠΠ τ ἀρ οΥ υἱῳ δά 

Πηᾶρειείπει. Βεςυπά ἀϊήςεηι ροιτῦ αὔταπο 

Δ᾽ ἢ ἀείηςερϑβ ρουτιβ εχίπατιαπυβ αὐ ρτον 

Ρίον ἂς πιίπου ποηνίης (ὐοπηάτιβ ΤΠ πι [λὰ. 

ἑεχασίπτα εἰΠοίεπ5 δά Δαιριαςοίᾶ ππῦ δ Ννί 

ςοροϊἐπιησαπιατθεαι Οαίαν Αασυΐξιι ααΠ 

εαυίτ. ΑΙτοῦ ργοςυ] πιλοίβ δί Δπιρὶ ίοσ δέ ργαιν 

ἢΠαπείου ρέορε ἤπια ἰρία5 οἤίππι ἀἰΠαπ ἃ 

ἸΝΙςορο πα α6. ἐπτεγια]ο, Πείηςερ5 εἰ 

οἤέαπι Απιρταςή ἤπυς. Η υἷα ετεπίπι ΠΠτι8 

οἤία ἰρίμπι ραυϊο χαὰπι 4.11 11 πιαία8 ΕΠ: 

εἰτοαίτας [Π4..ς ς ς απιρί εἰίξ, ορτίπτα οπληί 

εχ ρατῖς εἶα {πατίο, [ποτεάίεπείριιβ οσσαντίς 

ἃ ἀοχίτα μαδίτᾶτεβ εχ (στς οἱ 5 Δεαιπαπεἥ, ει. 

ρΟΠ αἷς Δ ή τεπτρ!, ἃ 48 ἐπ ταπτυΐο αὐ οἰτία 

επιϊπῦς, αί ςἄρτι Πιδίασες ας ΠΑΡ 5. δυηῖ 

δι παπαϊία ίῃ χυίρ. Οςίαγ υπάεαίσίπεί παιιεξ, 

ἀεςείπιατιπι ποτηίπετορ οἷαί, ἂρ απὸ γέπιο, 

ζαπι ογάίης αἴας 4εοίτεπιεβ δαἀαπρεπδ. 

ἹΜεπιοτία σασηις ργοαίταπι οἵδ, δύ παυα]ε δ 

πϑιο5 ἱποοπαάίο ρτοσῇιδ ἐχείπεξαϑ εἴς. δίῃ, 

ἢτα υετὸ ΝΙίςοροΙ 5 εἴς, δέ Ἐρίτοτατ ςοἱον 

ηίᾳ Οαἤίοραί υἱζῃ ἐπί πείπια πῃ Απιρχαςῆ, 

ΘΦΈΟΘΔΦΆΚΑΡΗ. | 

Φ αὐσόνιου ποξλαγος, γὗ αδιςδϑξ δὲ τίὼ ἅς, 
πειρου εἰσὶ χίλιοι κρὰ τοιαπόσιοι σιδιοι, 

ΤῊΝ ἰδραυνίων, δὶ ᾧ ούμα πὸ ἀμδρακιακρῦ 

χύλπου. οὐ τούτῳ σ᾽ ὄὴ Το σχοήματι σποῖ 

νορμός τε λιμίω κοὰ μὲγας» οὐ μέσοις ποῖς κε 

ραυνίοις ὄρεσι, κοὶ μκετατοῦπα ὄγχιμθ’ ἄλ- 

Θ᾿’, καί ὃν τὰ σϊυσμικαὰ ἄκρα Φὶ ἰιόρκυ 

ραίας οὐ τέκετο . κοὰ σεάλιν ἄλλ Θ΄, κασσὶ 

σιόπτη, ἀφ᾽ οὗ ἀδὶ Βρρντέσιον χίλιοι ἐσηχκοΣ 

σιοι «τέσιοι. οἱ σῇ ἴσοι κοὰ ἀϑὶ ταραντα ἀχὰλ 

λου ἀκρωτηρίου νοτιωτόβου φὶ καοσιόπης, ὃ 

καλοῦσι φαλακρόμ. μετὰ σὲ ὄγχιμομ ς σπτοσιν 

δεουν,κοὰ βονύρωτον, ἀϑὲ Ὅρ᾽ σύματι τό κα’ 

λουμθύου πταλώσϑυς λιμδύθθ᾽γἱ δ]ρυμϑυύομ ῳ᾽ 

τόπῳ χεῤῥονησίζοντιγεποίκους ἔχου ῥωμαΐ» 

ους οὶ τὰ σύξοτα. ἀσὶ δὲνησισῖδυ τὰ σύ. 

βοτα, δὰ μϑν ἀπέρου μικρὸν ἀπέχουσαε,κῶς 

σὰ δὲ Ὁ ἔώον ἄκρομ φὶ ἀδῥκυραίας «ἰὼ λδὺυε 

κίμμίω κέμδυαε. κρὰ; ἄλλαε σὶ οὐ Ὅο᾽ παρά" 

πλῳ νησισῖσιν εἰσὶν οὐκ ἄξιας μνήμης, ἔπτει- 

σα ἄκρα χειμόγιον,κοὰ γλυκὺς λιμέω), εἰς ὃ 

ἐμθάλκοι δ ἀχόδων ποταμὸς ῥέων ἐκ φὶ ἀχε: 

ρουσίας λίμνας, κρὰ σεχόμδ Θ’ πλείους στὸ, 

σαμοὺς » ὥςτε κοὰ γλυκαίνειψ ὸν κολπομ' 

ῥέᾷ σὲ κοὰ ὃ ϑυμίαθις πλησίον, ααόβκεισοι 

“ρύτου μὴν πδικόλπου κίχυρ Θ᾽ ἡ πρότόβο 

ἐφύρα πόλις ϑεσππρωτῶψ. τὸ δὲ κατὰ βου. 

θρωτομὴ φοινίκη, ἐγγὺς σὲ Φὶ πιχύρου πολί 
χνιον βουχοώτιον, καοσοπγαίων μικρὸν ὑσὶ! 

Φιϑαλαήας ὄν. κοὰ ἐλώτοια, κοὶ παουνόν. 

σία, κρὰ βάτιαι οὐ μεσογαίᾳ, καθήκει σ᾽ αὐ; 

σῶν ἡ χώρα μέχρι τδι κόλπου. μετὰ σὲ γλ 

καὺ λιμθύα ἐφεξῆς εἰσὶ σὶύο ἄλνοι λιμδυύδυ' 

ὃ μὴν ἐγγντόβω κοὰ ἐλάων κομαρθ'»(, 

ὧιμὸν ποιῶμ ἑξήκοντα φιχδέωυ πρὸς ὃν ἃ 

ἔρακιακὸν πόλστου , Κοὶὶ “Ὁ Τό σεξα οῦ καί 

ἔαρ’ κτίσμα, τὼ νικόπολιν, ὃ δὲ ἀγτόβ, 

κρὰ μέζων κοὰ ἀμένωψετελησιον Τόὶ σύμα πὸ 

“τό κόλτηυ, διέχων φὶ νικοπόλεως, δον σώ 

δέκα σιδίους . ἐφεξῆς σὲ σύμᾳ πό ἀμίρ 

κιακοῦ κολτου. τούτου σὲ τό κολττου Ὁ 

σύμα, μικρῷ τι τιτρ ασρεδου μέζον ὁ δὲ κ' 
κλος κοὰ τριατοσίωμ σαδίων, δὐλίμδν Θ' ὁ 

πᾶς. οἰκοῦσι σὲ ποῖς μϑν οὐ δεξιᾷ εἰσπλίου 

 ε λίώων. ἀκαρναῦδυ. νὴ ἱόρὸν τόν ἀκτίο 
ἀπόλλωνθ᾽ γὐτοιῦϑει ὄδη. πλασίομ τόδ᾽ Ξύμ 

σὸς λόφίθ: τὶς, ἑῷ ᾧ ὃ νεὼς, οὶ να αὐτῷ! 

δέον ἄλσος ἔχον, κοὰ νεώρια, τὺ οἷς αὐὐέϑαι 

καίσαρ τίὼ σεκωνἑαν ἀκροθίμδιομ, ἀτῷ μὸν 

κρώτου μέχρι δεκήρους. ὑπὸ συρὸς σ᾽ ἀφῶι 

ὧι κοὰ οἱ νεόσιικοι λὲγονττοί κοὶ τὰ πλοῖα, 

τὺ αῤιΞόρᾷ σὲ ἡ νικόπολις, κοὰ τῶν ὄπαρα 

ὯΝ οἱ καοσοττάλοι μέλοι τὸ κατὰ ἀμθρακίαι 
«πσόνκατο ᾿ 

μ-;---τς-- ““-ἰαὖ΄ ὖὐτοττ τῷ  -ὦ-- τ΄. 
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“πφκατοῦ σὲ αὕτη τῶ μυχοῦ μικρὸν, τόλ» 
υπό! κυψίλου κτίσμα. σαραῤῥεὶ σ᾽ αὐν 
ὁ αρατίθ’ ποταμὸς, αὐάστλοιν ἔχωμ 

τκϑαλαώήης εἰς αὐτίὼ ὀλίγων σἰχοϊίων. αν 
χόμϑδνΘ- ἐκ βύμφης ὅρους κοὰ φὶ στχρωρέας: 
ἀντύχει μὴν οὐ κρὰ προτόρδον ἁ πόλις αἵ 

᾿ χὰ σαφόβῤόντως.. τἰὼ γοιῦ ἐπωνυμίαν οὖ» 

ὝΨΨ.. 

Ι 
| 

: 

ἱϊ 

᾽, ε , Ω 8.9...» 
πόὐθῳν ἑοιακὺν ὃ κλπ’, μοϑλιστι σῖ ὑκόσ 

σμεσῳν αὐτί πύῤῥΘ΄, βασιλείῳ χρεσάμε- 
γ᾽ τόπῳ. μακεσῦνοῦ' σ᾽ ὕσόρον κρὰ δωμαξ, 

ρινκοὶ ταύ τίω, κοὶ τὰς ἄλλας κατεπόνησαν 
συυεχίσι σπτολὲμοις ας τίὼ ἀπέθειαν, ὥςτε 

᾿σοτελσυταῖοψ ὃ σιξαςὸς δρῶν ἐκλελειμμὲ» 
᾿ ψᾶς σιλίως τὰς πόλεις. εἰς μίαν συωυώκισε 

᾿ φίὼ ταὶ αὐτόὶϊ κληθᾶσαν νινώπολιν οὐ Ὅρ᾽ 
᾿ὐλπῳ ούτῳ. ἐκάλεσε σῖ ἐπώνυμου φὶ νί- 
κυρ, οὐ καὶ κατοναυμάχησρν αὐτώνιου σε πὶ 
σύματί- τό κόλπου, κοὺ; τἰὼ αἰγυτῆϊων βα 
σιλίοσαν κλεοητέπγοουν, γεροῦσων ὺ ρα ἀν 

"» 5 ΤΑΙ ὍΝ , ) 

γῶνι κοὰ αὐτίμ, ἁ μδὼ οαὖ νικόπολις δθαν- 
σᾶ, κοὰ λαμξανει καί᾿ ἡμόμαν ἐπίσοσιμ. 
χώραν “κε ἔχουσα πτολλίω, κοὺς τὸν ἐπ λα, 
φύρων κόσμον. τότε κατασκόραδδον τέμε; 
νΘ' τ᾽ Ὅ᾽ πϑαςέῳ ᾧ μὸ ἐς ὸν ἀγῶνα 
ἣὸν πφυτετποιπορ»ον ἀλσεί ἔχοντι γυμνάσί. 
ἐν τε κοὰ «ὐέδιου, τὸ σῖ οὐ Ὅο᾽ αόῤκειμθύῳ 
σᾶ ἄλσους ἱόρῷ λόφῳ τό! ἀπόλλων Θ". ἀρ. 
σιξ σιεικτοίι σ᾽ ὁ ἀγὼν ὀλύμπιθ’ τὰ ἄκτια, 
ἱδβὸς τό ἀκτίον ἀπόλλων Ὁ". τίἰὼ σῇ ὠμὰ» 

λείαν ἐλουσμ αὐτόν λακεσϊαεμόνιοι, αἱ σ᾽ 
ἄλλαε κατοικίας πόδιπόλιοι φὶ νικοπόλεως 
εἰσὶνιάγοτο δὲ κρὰ πρότόδομ τὰ ἄκτια,, Ὅο᾽ 

᾿ϑεῷ, Ξεφανίτης ἀγὼν αὸ ἣν πόδιοίκωμ, 
᾿ψαῦ σ᾽ οὐ σιμότόμομ Ἑπτοίασῳν ὃ καίσαρ. με- 
πὴ τίὼ ἀμξρακίαν τὸ αὖγθ' ὅδ πο ἀμφ), 
᾿Λοχίκον; κτίσμα ἀλκμαίωνθ’ κοὰ ἣν ταί» 

δων. ἔφορ- μδ οαὖ φκσὶ ὸν ἀλκμαίωνᾳ 
μετὰ τίω ἀδιγόνων ἀδὶ τὰς ϑήξας «ρατει- 
αν, δακληθοντα πὸ διομέσνυς, σαυελθέν 
εἰς αὐτωλίαν αὐ Τρ! κοὰ συγκατακτήξχδος 

᾿παὐτίω κε ποὺ; τἰὼ ἀκαρνανέαν, καλοαῦτος 
σ᾽ αὐτῶν ἀϑὲ Ὑ πρωΐκου πόλεμον ἀγαμὲμνο 
νος Ἂν μδν διομιισῖν πτορδυθίι χε, τὸν σὺ ἀλ- 
πμαίωνα μέάναντα οὺ πῇ ἀκαρνανίᾳ, πὸ α' 
γε κτίσαει καλέσαι σΐ ἀμφαλοχικον ἐπτώνν 
ἱομπόϊ ἀδελφοῦ, ἔνα χου σὲ ἣν οἵᾳ Φὶ χώρας 
ῥέοντα ποταμὸν εἰς Ἃ κόλστομ, Ὁ “Σ 5] τὼ 
αῤγείων πεσαγορδύσαε. ϑουκυσίίσίας σἵξ φα 
σιν αὐτου ἀμφίλοχον., μετὰ τὺ ἐκ ποίας 
Ἐπαψοσὸυ, σϊυσαρεσσιῦτα “οἷς οὖ αΡγει, στὰ 
ρελθεν εἰς τί ἀκαρνανίαν, οἠχοξξάμανου 
δὲ τίὼ τ᾽ ἀδελφοῦ δδιυαςείαν,κτίσας ἢ πό 
λιν ἐπώνυμομ αυτό, ἡπειρῶτιι σῇ εἰσὶ κοὶ 

ΦΈΡΤΙΜν ἝΞ. 31:5 
εὐ{προτεπιίπει ραυ ρον ἃ πηι ἀ{ΠΔη5 ΤοΙ, 
σα, οὐΠι5 πιεπηοτίᾷ Ουρίε 5 {τχίς, Ρυστεῖ 
ἐατα αίταν Αγαθι5 Πυυαίι5, ρεῦ αζ ἃ πηατέ 
δαίρίαμι Τ οΙ͂σα ραιςίς αὐπιοαάᾶ {46.Δ6πετίὰ 
παυίραϊαηϊα, (Οτίξαιτξ εχ πιῦτε ϑιυπηρπεο 
ΔΌΠετι5 ταάίςε, ας δυτῶ οἰαίτα5 (προτίοτί τς 
Ρογεοχίανία ἰοττιιπα ἐπίταίτ: εχ εα ἱσίτυτ Ππτι5 
ἰρίε σοσποπιζ δεσιτι5 εἰς. ΝΜαχίπι εἰ Ργτσς 
τ 15 ἀττα τε αἀ!πλεητῦ,σσπι ἐο Ιοςο ρύο τέσᾷ 
{|πάς- πτοζείαν, Μασςεάοποβ αυΐεπη ας ᾿ξ οπτα 
πί ροίξεα, δέ Παης δζ 2145 ΟΡ εούιπι τε εἶ Π!οσ 
Ὡζ αἰβίάπι5 δε! οὐ [αν χα πίογαις, ἕδη 
οὕ τεπι Οφρίαγ ἄπο. επ ς ἀεἰίτυτας Δάπιο 
ἄππι αηίπιαάιαετίοτεῖ, ςὔἐΔ5 ἱπ οο ἔπι χά τι- 
τ Πα τατίοης ςοστεραυίτ, Εἰζ ἐρίε πσςᾶ», 
θυϊαί πάϊς, ΝίςοροΙ]ίπ, (4 εἰ αἰξοτία οἰαί- 
ἰλίοπη: δύ ἔπος υἱέεοτία ςοσποπηζίπηροίτίπ 
αυὰ Μ,ο ΑΔ πτιοπίᾶ δηΐς {{ητ|5 {ΠΠ1π οἰ παιδί 
Ρτεο, ἤπια! ὃ Αεσγυρείσερσίηᾷ ΟἹεοραιτᾶ [πὲ 
Ρεταΐαΐ. παπὶ δ ἐρία ἰνυἱς ςοτταπιίπί ργαίξπ5 
ἰητεν[α τ, ρίΑ ἱσίταν ΓΝίσο ροΙ 5 ἐστερία πον 
[τ παι τίτα ἀπε θιπ 85,4 Π1ρ]:Π εάν ίπ (ἡ 
65,1 2ῖοβ ἥπεβ μαβεπϑ, 8. μοί Π5,οσπαία ἔρος 
105. δεῖ ἐπ ορρίάο πριδίο τοπιρ τὰ», 
σηϊῃςἐεχιτιέ. ΕΠ ὅζΊαςιις σγπιπαῇο, Α- 
αἰοξῷ δά αιίπαπξπαϊε! πάἀοτγ ζςετίαπιοη αρράᾶ 
ταῖι5,(σοτ Ιαοο πρεγπετυπιαας ἐπιηγίπες 
ἀεάίςατας ΔΙΡΟΙη,. [ηἴξ2γ αφατξ ΟἸνπιρίουτ, 
[παὶ Α΄δ ἢ ἀεπσπαπίαν, Α΄ ὥίο ΑροϊΠπί ςσίς- 
οἴατί, εοτῦ οτος ᾿νἀοεάἀεπιοπῇ ρταίςς (χητ, 
Ἰκ εχυί τοί δ ςἰτο Πα ίτατα]οςα, ΓΝίσοροϊε 
Οϑβέατί ατιγίρ τα της, ἃ ἐἐΐα απο ἰρίι Π εο 
Ρτία5, δ ἃ Πηϊεπ|5 σε ραπξ, δύ σριταητίρ,ςο- 
τόπο ργοροπεραπεμας αὔίφιαιε (κίαν Δτ- 
σαίξα5 Ποποιίῃοεπείας ἐς Βεσαπάτ δ πη, 
Βταςίᾷ ἄτσος ἐχγας Ατηρβοςμία, σαοα ΑἸς 
τισῦ, εἰ πϑέρ ΠΡ ετί ςσάΐάετς, (Οζα ςηίπι ΑΙς 
τισοηςσπ( πραυτῆον εἰς Βρβοτιβ ) ΡΟ ρί» 
φοποχιπι αὐποτίας Πεθ45 ἐχρεαίτίοπς, ἂθ 
ἰίοπιεάς ἑῃ Α εἰο] ἃ 4 εἰπς αυχί ἀσοοτῇν 
τη Δἀ πεηταῖς, Ετείπ5 ορε ΠΠΠ μᾶς {π|] δέ 
ἈΑτατπαηίᾶ πη ροτείατε τεάορίς, Οατετ οἵ 
Ροίΐεα [05 δα δεῖ! Ττοίδπᾶ ἃ σαπιξποπ ἂς 
ςετίετετ αὐ (4 ῬΠοίίςξιε Τίοπιεάε, ΑΙσπιαο- 
πξίηῃ Ανςαϊπαηία τπᾶΠε, ὃ. ἄτοος φα!Πολῆς, 
ἱρίαπηῷ ἃ [τϑιτί5 ποπιίπε Δα ρος ποςαῖ 
(ς ̓ πδοΠῦ εἰίᾷ ἀπηπξ ἢ {Π{πὸ ἀστῦ Πποηπτξ ἴῃ (1. 
πῇ, Ατσίαρ ἐεεγς ἀρρε!]λτίοηξ αὐ 4 τ4{Π, ΤῊ 
ογἀί(ε5 δατίςείρτ το! χαίο ρίαπι ΑΙ ΠΊρῃ11ο- 
οπα, ΡΟΙ᾽ εἰπε ἃ ΡΒ ε"Πο Τοίαπο τοαϊίε, εἴ εἤος 
Ἀυρίοίς ἐηαὐας5,(π Αι ςατηαπίᾷ ἐεςείςίς, Ετας 
ςερῖο ἃ ἔταῖτε ρυίηςίρατυ, ορρί 4 ἑη {υἱ ποπνγίς 
τΐ5 πιεπχοτίᾷ ααἸ Ποῖ. Ἐρίτοτα απο ἴαπε 

2 ἈΑπιρμος 
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ἌἈΥαρ Π]ὁ οί, ὃ ααί (παρ εὐίας ἱποοί της, δ αυΐ 
{πηι ΠΙγτίςς ααί ἐε{ πχστίριαϑ ταρε5,εταἰρετ 
μιαλίτᾶτεβ δου, ΜΟΙ] οίβέ εἰ δέ Ατμδπγαπεβ 
ὃ Δειβίηπςες δ Τγιηρἢαί ὃ Οτείς δ Ραᾶσο 
ταὶ δὲ Δτίηταηςβ, σαουῖ ἡσ πη} ]αςς ἀοηίθ. 
πλασίϑ ἀρ! ςαπξ,αΠ χα πετὸ ἰοπίςο πο Με 
καοτία ἃ φ ττααίταε (Ογείζία 4 ογαπιαρ τε 
{πε χυᾶάοα; οοςαρατᾶ ἐπί, «ὦ σαί τηαῖτε ἐν 
χα ρτοίασετγει, δ (μ τεσίοηΐ ποπιζ τε ηιπν 
(ες φορρίαα ςοαίάϊῇει, Ατρος Οτεπίςῦαε 
[πο πο ςαής ποπιίης. Η τς πετὸ σεητεβ σι 
(ςεηταῦ ΠΙγ είςας, χα δα πιοπιαπᾶ τερίοπξ δι 
γα! ἀε ραῖτε ργοίρεξίᾶε, απο ἰπρει Ιοηί 
{{πὴῆ ἰᾳςξε δαρεῦ Βρίάἀαπιηῦ εηίπιὶ πε γετὰ 
«Βίπηι δέ Δ ροϊοηίᾷ (ες ἀε5 μαῦζι ΒυΠίοπεβεῖ 
Ταϊδτῇ δέ Ραντῃίηί ὃ ΡΒιγσί υἱῷ δά Οεταα, 
Ὠίοϑ πιῦτοβ. θεορὸ ποτὸ δαίπητ αὐ σζεί ἔο “ίης 
ἐπ [λαπιαίξίο αὶ ροτεπτιαδεῖῦ ςοἤίταετε Ρειγία 
ἄἰες, πος Ἐποβεῖίος ὃ δείγαίίοβ ποπηίπατ, 
Ῥεηεϑ [05 Γυγηοίίζα ἃ [λεατίορα ἃ Ττρο 
{{|5, Βεϊασοηία δ( 1 εοταί δ 1 ἰπγία δύ Εταιγ- 
ται οςα συίξ μας σασηάᾷ {{πστὰ ππᾶσπὰ τὰ 
εραπτροτζιία: αυοτᾶ ἱπιρεια (λίην περο" 
τε5 εἰ Ηειπτίοπε δά Ἐποἰλεϊίαςτεπαετγενησς 
ἄς 15 ἀδιΠοία ποπιίηδηξ, ἢ 5 ἔπ ἰοςοί5 οἰξεη. 
ἀπηϊ, Ηατ χυίάεηι πατίοη τε σησπι παῖ. 
αυξίηίσεης ςαρο([ε8τ, ορετεγα πὶ} γηοίτας 
{0 Ατγαθαο ἔπεις ἀεάσποζις ἃ Βαςςοί4 415 ον 
κτίστης, ἘΠοίς παῖα εἰξ Πα περτίβ ΡαΠρρί Δ, 
ταγῃΐῖος ΠΙ ἢ πτλῖεσ, Ἐπτιγ ἀίςες Π]Π], ἰτγπὰ πετὸ 
Π|Π{4. Ερίτοτατῦ σῶς Μ]οΙοίϑέ ἃ Ργηο Νεο 
Ρίοϊ!επιο πσεγούε  ςἢ 1165 ρεοοίοαθαῖῦ, δ 
(υδ εἰ Γπςςεοτίρ. ΤΠ εἴα! ο ἰΔη σαίηί5, 2. 
{6 πετὸ (ὰ ἐπ ἀΔίσ ἐπαγ σαθείπαςαϊο γεσεθᾶ 
τα Βοίϊεα φυ ρας (τηρεῖ οΡεπεητίθιι5 αὐ 
ἐϊογίθιιβ, τες δα Ναςεθοηθτεσηῶ τη επὶτο 
ἐλεοπαειία εἰξ, ραιςίς ἀπηταχαῖ ἐχςερτίβ [αν 
ρευ]οηίο ἤπα (ες ἀςεητίθ15.1απιῷ Γγμο δά 
Ῥεϊασοηίαπι δ (ὐτε[ίαάξ ὃζ Α επί (ἀρ ετίο, 
εἰ5 Μαςεάοηίς ποηγίπε οορτεπεπάερατι, ες 
Ῥοιετίοτες ΒΓ εα πετᾶ, (4 εἰς ΠΡ ετᾶ ἀίςεραηε. 
ΑἸίχυί πετὸ πηίπετίαπι τῳ δα (ογογτ ΜΜ14- 
ςεὐοπίᾷ ἀρρε!!δπί, εἰπ:5 τεί τατίο πείη {{π|ὰ] αἴ 
ἐείεητεβ, σαο α δίτοίαγα δ [ἔπ στιὰ δ ςἢ Δ πγσ 
ἐς αΙήΞ( τα] 115 πταηταν ρατίτο οπιπες. ΡΒ ἐν 
τίῳ σεπγίπο (ςυπιοης Ιοασῦξ, ΒοΙ το δᾶτ Μα- 
ςεὐοπᾶτεσηο οὔέϊαίη δα οαμποτῖ ἀ το Π ἐπὶ 
«ὐςείειε. Βεγ 45 σεηῖε5 Εσῃατία τί εχ τ 
τδοῆίο ὃ Αρο!οηίᾳ ρεγάποίταγ, Αν οίγοα π΄ 
πὶ Οδηδαία ΙΔςι5,.ς ραΐιἀ65 Δα ΕΥςΠηί Δα 
τεπὶ ἐχίδπτ,αδί ςορίοία ρί(ςἅ Πα επτας (Α]ἃ 
τπεητατίᾳ ϑηῖ δύ Πυιτή ἰομέιπιη ἐσ πηρεξητζες 
ἤππυμα, δ ἰῃ αἰμίσυπι πείσεητεβ, [ηδοΐλι}5, 

σΈΕΟΦΚΑΡΗ 

ἀμφίλοχοι, πρὰ οἱ ̓ σαδδκείμανοι κοὰ συωυάσο 
σῆοντόν' γοἷῖς ἰλλυριποῖς ὄρεσι, προαχέίοιν οἱ“ 
κοιῦτοῖ" χώραν. μολο΄ῆοί τε κοὰ αἰϑτιμουύδιν 
κοὰ αἴθιγ κυ κοὶ τυμῴφαῖοι κοὰ ἀρέσκει, στα ὦ 
ρωροΐξοι “ε κοὰ ὠτιντοιῦδυ", οἱ μᾶν πλησιάζον 
σόν" οἷς μακεσῦσι μἄλλομ . οἱ σὲ ζορῖ ἐονικῷ, 
τόλπῳ.. λέγυται σὲ τίὼ ὀρεσιάσϊα κατας. 
σόν ποτε ὑρίΞης, φόύγων “ορφὶ μητρὸς φός 

νου, κοὰ; κωτάλιπαν ἐπώνυμον ἑαυτό) τὼ 
χώρων" ὑτίσαι σὲ κοὰ πόλιν, καλέ αι σῇ αὐ 
τίἰὼ αργιθ’ ὀρεσικον. αὐαμέμικτοι δὲ πού, 
σοῖς πὰ ἰλλυοικαὰ εἴν, πὸ γεὼς 6] γοτίῳ μὲ 
ρει Φὰ ὀρεινῆς κοὺ; τὰ υσσὲρ τό! ονίου κόλπου. 
Φὰ γοὺ ἁῤισϊζμνου κοὰ τῆς ἀπρλλωνίας: μὲ» 
χοι τῶν δραυνίωψ πόδιοικοῦσι, βυλλίονὲς 
“τ κοὰ ταλούτιοι., κοὶ στερϑῖνοι,. κοὺς φρύς 
γ915 πλησίον δὲ που κοὰ τὰ αγύοια πὰ οὗ 
σϊαμαςίῳ. πόδιστεσϊυὲς τα συυεσήσαντο τί 
διμωᾳςέιαν. κοὶς ἐγχελίους κοὰ σεσαρασίους 
καλοῦσι. πῶς σὲ τούτοις λιγκίςετεί τε κρὼ ἢ 
σϊδυοίοπιθ’ κοὰ ἡ τοιπολέτις ποελαγονία» 
κοὶὰς λέορσνι, κοὰ λίμια, κοὰ ὁλώτυρα. τοῦς 
σὰ δὲ ποόπτόδον μλὺ κωτεδιωαςδύςξρ ἑκα, 
σις, ὧν οὐ τοῖς ἐγχελίοις., οἱ κάσῖμον κρὰ αἢ- 
μονίας ἀπόγονοι ἄρχον, πρὶ τὰ μυβδυόμϑνα 
πόδὶ αὐτῶν ἐκέ σϊάκνυται. οὗτοι μῆν οαἷν 
οὖχ στὸ ἰϑαγηνῶμ ἤρχοντο, οἱ δὲ λυγκι. 
Ξαί ὅτ ἀῤῥαᾳ βαίῳ ἐγγίοντο, τό βακχια» 
σϊδν γγύους ὄντι. τούτον σ᾽ ἰὼ ϑυγατοισὶᾳ 
ἡ Φιλίππου μήτηρ, ἀμαύτου τὸ δὐρνσίίίεης. 
ἔρῥα σὲ ϑυγάώτηρ. κοὰ δὴν ἀπτειρωτῶν σὲ, μον» 
λοῆ]οὶ νχσὸ τούῤῥῳ ὭὍρ᾽ νεοσηολέμῳ πὸ ἀν 
χιθδλέως» κοὰ τοῖς ἀγργόνοις αὐπόϊ ϑεαλοῖς 
οὖσι γεγνότόδι' . οἱ λοιστοὶ σ᾽ ̓ σὸ ἰϑαγθνῶρ 
ἤρχοντο, ἀτ᾽ ἀϑικρατοιύτων ἀεὶ τίνων καί 
σχέσρεψον ἅπαντα εἰς τίν μακεσθνων αἢ“ 
χίω, πλίω ἐλίγων τῶν “οαὶρ τό ἰονίου κολ» 
σῦν, κοὰ σία κρὲ; τὰ στόρὶ λυγκιΞὸμ, κοὰ τοτ 
λαγονίαν,, κοὰ ὑρεσιάσῖα,, κοὰ αἰμίαν τὰ 
ἄνω μακεσδνίων Ἑκάλοωυ. οἱ οἷ᾽ ὕςόδον κοῖς 
ἐλδυβόναν. ψνιοι δὲ κορὰ σύμπασαν τἰὼ μὲ“ 
χικόῥκύρας, μακεσονίαν σγῶσπγορδύουσιμ, 
αἰπιολογομῦτόι' ἅμα ὅτι κοὰ κονρᾷ κοὰ σῇ 
λέκτῳ, κοὰ χλαμύδι,» ἄλλοις τοιούηρις χρῶν 
σοῶ ἴδαπλησίως. γνιοι δὲ κοὰ σίίγλω"ῆοί εἰστ,, 
καταλυθέσης σὲ φὶ μακεσύνων αῤχῆς, σαδ 
ῥωμαίοις ἔπεσε. σὰ σὲ τούτων δὴ δὴν εὐνῶμ 
ἰγνατία δοῖὸς. δ᾽ ἁφιοϊάμνουν κοῖς ἀγρλλω- 
νίας σπτδρὶ τί ἀϑὶ ἀμωνοϊχονΐας ὅδὸμ. αἵ πος 
λίμναι εἰσὶν αἱ πόδιλυχνισυμῦπο,, πταρὶ 

χέας ἰχϑύων αὐταῤβκας ἔχουσαε. κοὰ πὸ 

σαμοὶ 5 οἵτε εἰς πον Ἰόνιον κόλττομ ἐκπίσηονσ. 
τόν πρὶ, οἱ ἰδὲ πὰ νότια μόδα, ὅτ᾽ ἵγαχθη. 

κοὰ ὃ 



ἘΥΙΒΕΑΆ 

| κὐὰ ὁῥατῶ',κοὰ ὃ ἀχελώθο»κοὰ ὃ δύϊωος, 

δλυκορμας πρόσόρυμ καλούμαν᾽». ὃ μλὺ εἰς 
Ἔν πόλστου ὸν ἀμθρακιακὸρ ἐμξαλλωρ, ὃ δὲ 

᾿ εἰρὲν ἀχελῶορ. . αὐτὸς σὲ ὁ ἀχελῶθ: ἐς τίὼ 

φψίᾳ ἐγλύερ, ἃς κοὶ ἄζωρίθ᾽ ἰὼ, κοι ἀϑὶ Ὅρ᾽ 
 φ)ιγῶνι ποᾶσαε αἕ δὴν σϊδυοιοπῶν πόλεις ὦ. 
κίμωτπο, ὧν ἃ βρυανίου κοὰ ἀλαλκομᾶναὶ κοὶς 

ϑάλα αν κοὰ ὃ ὄυίμΘ-. ὃ μὴν τίὺ ἀκαρναν 
 ψίω διεξιὼν. σὲ τί αἰτωλίαν. ὃ σ᾽ δῥιγῶυ 
᾿ πολλὰ σεξάμαν Θ’ ῥδύματα ἐκ τῶν ἐλλυοι» 
κῶν ὀρῶν, κοὰ λυγκιφῶμ, κοὰ βρυγῶν, νὴ σίδυ 
οἰὐπων»κρὰ πλειόνων εἰς ἂν ἀξειὸν ἐκδισίω» 

᾿ σιιπρύτόβου μϑρ οαὺ κοὰ πόλεις ἡστων γὺ ποῖς 
ἔῤνεσι τούτοις. τγοίπτολίς τις γοαῦ ἀ πελαγό 

΄ 

ν 

Ξτύὐμέαρα. ἀύόοιαε δὲ βυρσῶν, οἀγίνιον δὲ 
᾿ συμφαίων ὅμορομ, αἰδικία Οἱ πγοίκα, πλησιομ 
σ᾽ Ἀσῖᾳ δὶ τε μακεδονίας ποὰ φὶ ϑεῆαλί. 

᾿ ἀἰς πόδὶ τὸ στοῖου ὕρ(Θ’ κοὰ τὸν πνοῦν. αἴθε» 

σἰς τε κοὶς τό) πτινειοῦ πηγαὶ, ἀμῷφισβι»ἤ 
“τόϊσι «υμφαῖοι “κ κοὰ χίσσο τὴς ππίνσϊῳ ϑετ- 
σαλοὶ» κοὶς πόλις ὑξαύεια στρα “δύ ἴονα στοῦ 

᾿ σαμόυ, ἀπέχουσα ἀζώρου Φὶ τοιπολίτισος, 
΄ - πᾷ , ν , 

᾿ φκόίους ἔποσι κοὰ Ἐκα Ὃν. πλησιομ δὲ κοὰ ἀν 
λαλκομᾶναξ κοὶὲ αἐγένιον, κοῖς δ ττορ Θ», κοὰ 

᾿ οἱ τὸ ἴον Θ’ εἰς που πίω εἰὸν σνμβολαΐ, τότε 
᾿ μᾷ οὖ, ὡς ὥπομ, ἰκαὲ πτόῤ οὐσα πραχέῖᾳ κοὶς 

ὀρῶν πλήρες » ταμαρου κοὰ σολυκχίου,, κοὶ 
ἄλλων πλειόνων. ὅμως δύαναῖοέ; ἅτε ἅπτει 

ρΘ’ πᾶσα ὁ ἡ ἰδλυρὶςινωῦ σὲ πὰ σπτολλὰ μϑν 
ῥῥημία κατέχει» πιά σ᾽ οἰκούμδνα ἀωμεισῖὸον 

᾿ κοὰ φ᾽ ὀβειπίοις λέίιπετοι, ἐκλέλόισς σῖς 
στὼς κοὰς ᾧὸ μαντέϊου ἡ οὐ σϊωσδιώνμ καϑι- 
“πὸ ταῖλα. ἴ5: δὲ, ὥς φησιν ἐφορ Θ’, πσελα» 

᾿ σγῶυ ἵσβρυμα. οἱ δὲ τελασγοὶ δ πόδι τἰὼ 
4 

᾿ ϑ)λάσῖα διμναςδυσοίντωυ, αὐχοεόταιοι λί 
γγοντοῖ: ἰοὶι ὃ ττοιντῆς φησιμ οὕτω" 

Β' "Ξ - Η 

Φόὺ ἄνα σϊωοϊωνοῖςε πελασγικὲ, 
ὁ σ᾽ ἡσίοσῖ., 

᾿Δωσϊώνίω φαγόμ τε πελασγῶρ ἐσῆρανορ ἴϊον. 
πόβὶ μὴν οὖ δ 'ελασγῶν, οὐ τοῖς τνῤν 

δίυυικοῖς ἄρητοιι, πόδ δὲ σἹωσϊώνας » ἐὐὺ μᾶν 
᾿ πϑδιοικραῦτας τὸ ἱσβρὸν διότι βαρξαροι, Ἷχ, 
᾿ σαφῶ κοὶ ὃ ὅμηρΘ ἐκ φὶ διαίτης, αὐνα]όπτο, 

᾿ σῖας. χαμαιδύνους λέγων. πότόβου σα χλε 
Ἵ γον, λλοὺς ὡς πτίνοῖχρ("," σελλοὺς ὡς ισυῦ 

νοοῦσι στρ ὁμήρῳ ἰξι ὅγοκ, ἁ γραφὰ ἀμφίξο, 

ολορούσι, οὐκ ἐᾷ σχχειοίζεδκε, ΟιλόχορΘ: 
οἵξ φησι κοὰ Ῥυ “πόβὲ σϊῳσϊώνίω πόσον ὥς 
"πόρ πίω ὀύξοιαν ἑλλοσπέαν ἀλεθίωώκε, τὸ γοῷ 
ἁσίοσον οὕτω λὲγειμ᾽ 
Ἐς; “ἰς τλλοσίη, πολ λ Ὁ» μσΐ δυλείμων. 
Ἐνϑτίσε σϊωδιώνν τὶς ἐπ’ ξαχαστῇ πτεπόλιςτι. 

Οἴοντοίι σὲ φησὶν ὃ ἀφλλόσϊωρος ἀγ δ Ὁ» 

Θ᾽. ΡΟ 5. 317 
δ Βαιου, δ. ΑιςΠπεῖους, δ Επεηυς, αὰξ ρτίο 
το5 ΤΟ γοοτπιαπι οοίτασαπί: {Π|- ΄υίάς {ητῖπὶ 
ΠΠαδίταν Απιδγαζίιπι,αἴτεν πεγὸ ἐπ Δ ςΒεϊοῦ, 
Οειεζύπι Δ μείους  Ἐπεηυϑ ἐπ πτατε Πιιῦτ, 
{Π1: φαίεπι ρεῖ Δ ζασπαπίδπι δ π8,Πίς πετὸ 
Ρεΐ Δετοίίαπι, Ετίσοῃ αὐτεπὶ πλαϊτίς αὐζερτίς 
ἀτηπίθιυϑ εχ Πγτίςί5 πιοπτίθας, δί ἃ Εγπος 
δ Βείσίρυ δί [)ειπορίϑ ; αἰήξέρ ςοπιρίυτί» 
Ὀπδίη Αχίαπι ἐἐγυγαρίς, ]η Ὠἱίοε σι πίρι5 Δη 
τί υίβ τροσίθιι5 οἰαίταῖο5 ἐχίλραητ, ΓτροΙ 5, 
Ρεϊασοπία ςοσποπηίης, υι5 εὐ ἃ Σου 8 εταῖ. 
ϑυρεῖῷ Ετίσοπε πηίπετία οἰ αίτατο5 [ευτίο 
ρούμι σοί Π εΡαπτ,ἐ ηπίϊιι5 Βτγ πίττῃ δ 
ΑΙαἸςοπιέπε ὃ διγπιρατα. (τέγη Οὐ ἀντίος 
Βγτίατγαην, Εσίπίιπι πεγὸ Τγιρ Παεογαπι ἔα, 
{, Ετῃίςία ςοπῆπε αἵῳ Γείςςς, Ργορίπαησίτιε 
τὸ ἰᾷ κα Μαςεάοηία, ἃ ΤΠεΙΑ] ες ἰμπτ άπ 
ἐε Βαηι ἃ Ρίμα Αἃ εἰΠίςε5, δ Ρεπείίοπ.ς 
τὲς, 4ε ἡυίδιις δ Ἰγπιρίιαί δέ ΤΙ εἰ}. Ρία- 
ἀί φοςοὶς ςετταηῖ, α5έρ {  ππεη ἀἰςᾶτ, ΠπλῈ} ὃς 
τὐἱοίπα Ιοηἱ Πασαίο Οχγπεα οἰπίταβ, πα ἃ ΤῊ 
ΡοΙ απ ἀν Ἄξοτο [{24..ς ἃ Χ Χ.Ριορὲ 
δὐἀίαηι δ ΑἸαϊςοπιεπε ὃ Ερίηία ὃζ Εὐυτορὰ8 
δ Ιδηἱΐβ πῃ Ρεπεῖμη πη στείδίο, Ἐὰ τειηρ εὐξαξε 
(υἱ ἀΐχύ)]ςεῖ αἴρετγα δί πιοπείθ.ρίεμα 7 απιὰ. 
τὸ ἃ Ροϊγαπο,αἱ βίῳ σοιηρί υτίδι5., ἐρτεσίὲ 
ταπίεη ρορυϊοίᾳ Ερίταϑ τοῖα εγας δέ ΠΙγείςῦ, 
πος πειὸ τεπιροτε πηασπᾷ εχ ρατίς οἰ ει ο 
τεπεῖ. Πα τατι ΔΕ πὶ ρεῦ ράσο 5, Δοταπηίρ 
τε! 25,1) οἀοηρεαπι δίιζεαν οσαςυ ! (απζς 
δαἀπιοάππι δύ ςατεγα ) πο ἀαπιηιοάο ἀεγε!- 
ἐἴαπι εἰξ.Ππ6 πεγό(αιπῆοτε ΕρΠοτο)ὰ ΒεΪασ 
(σἷ5 ςοππταςζτᾶ Παίτ! πλπὶ εἰσί ίητεῦ ροίεπ 
τί(δέ πιο 5 (στεεοία ροριοϑ δητίιπίςἐπηΐ ςε[ε- 
Ὀτγδητατ Δ σσείτγοα ροετᾶ τὰ ςεςίηίς, 
Τοάσηῃεοτοχ Βεἰλίσίος [αρίτετ, ΕἸ ἢ οδτις (, κα. τ 
Ἰοποπαίπέ ησπέτουϑ (ε4ς5 Βεϊαίσοτα ἐχτίτίτ, 

1)ε  εϊαίσίβ:ςαπὶ΄Γγτγπεπαπι σοηζειι ἐχ, 
Ῥοπερδηλι5,(Ατ5 ἃ ΠΟΡ 5 ἀϊτ απιιίς, (ἰγοα 
Τοάοπαπι πετὸ δύ τεπηρίτπι παϊέταπτος σύ 
Ῥατοϑ ἐχείεε, ΠΟ πη εσι5 ἐρίς ἀδείαταϊ εχ εοσ 
ταπι αἰπεη τ πούιηα, 05 ἐρατοίρο 45, μα 
ταῦ ΠΠαρυ]ληταβ ἀρρεῖ!ατ, Ν τεῖῖτη δατεπι {105 
ΗΕ] ΠΟ 5 ποςαγί οροσίεασς, {ἰςυτί Βίπάδειιβ αἱτ, 
πῃ 561105,ηπεπιδάιηοάπηι ρεπἐ5 ΕΤοπηοσιπι 
ἰδςετ {π|ρίσαπταγ, τεχίπ5 δύ [ςτίρτυτα Ὠἰπηίσ 
ται ἀιηίσα σσηῇγπιατο πὸ Ππίς ΡΠ οοδο- 
115 Δατεῖη αἱ οσἰγοπηςἐαπίετη ᾿οάσης ἰος, 
Πευξ Ευρο τᾷ ΗΕ Ἰορίδπι ττοςατί, εἰεηίπι μος 
Ρϑέϊο ἀΐςέγε τεϊαταν ΗΠ εΠ οπηι, 
Εἰοτίρας ΕΠ ΕΠ ορία ργαείδίς ἀσοονὰ πίτείοίτ, 
(υίυϑ ἱπ ἐχίγεπηβ [λοάοπε εἰξ ςδ ἀϊτα ςἄρίϑ8. 
Ῥμιαπτςυτεπη(υτπησίς Α ρο!] οάοι 5) ἃ ρα- 

᾽ ᾿ταϊθ 5 
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{πάπ8ι:5 τοΠπτρῖο εἰγοτη 5 τὰ πο οατί. Βοςεῖᾷ 
΄υΐίήεαηι ἱρίοβ ΕἸεἰ ΓΟ 5 ποπιίπαγε ἐπί πταητζ, 
ΗΕ 185 δοοίρίς ΕΠ ΕΙΠΟ5 05 συἱ οἰγοα [ἘΠΊ ρ] πὶ 
ἴσας, ἃ ἀΐεςίτ δ τεπιρίο αἱοίπυτη δηαλπεπι δὲ}, 
Ιεεπτεπὶ ποπιίηςε ἤπιος, οατη αἰ χίτ, 
Ις ργοοι εχ ἔρηγτε δε!!εζις δεῖ αἵ ΔπΊης, 
Ιη ΤΙ πείρτοιείβ απίεπὶ Βρῆοτας, ἰε Ηεϊεπῇν 
5 ἰητεγία5. [δ{ εηίτα Ηασία 86! εεητοῖι εἴς, 
ἔῃ ἹΠπείρτοτία δαΐεπὶ λτ ΝΜ] ΟΪ] οὐδίβ πα]! τ, 
Ὁπατενῦπι αυδ ἀε απούςσα, δύ αυδς ἀε ςο (5 
ἔαθα!α συυἱσαπευτ, δύ αἰία μία σεπετίβ, σας 
δί ἀετερα [εἰ ρἢ ςί5, ματτίηι ρο τίς πτὰοίϑ 
{ειτιοηίϑβ δ πῆ ἔσητ, ραττίπι ἢ υΐπ:8. ἀε {{τὰ 
οΥδίϑβ τγαζίατας ργορτία, τὰ ᾿οάοπα ρε{. 
πίΞ (εου]5 (αὖ ἘΠείρτοιβ εγαῖ, Πηνή τον δ 
ΤΠΟΠ 5 ΤΟυΊΔΤ5 ἤπε Ἴ πλδτὰ8 (Πᾶπὶ τσ ας 
πιούο ἀϊείταγ)ευ {δι ςφόξυπι οἱξ οὐα ει 11. 
Ττασοσαίατιπι σος» (ςτίρτοτεβ δύ Ρίη νας 
Τοάοπεπι ΤΠείργοτίςαπι δρρε αεγεροίξε 
τίου διπτεπὶ εῖα5 ΝΜ ]οΙ οἴοτιπι ἑατί τισί δαίε, 
 δἴεβ αὐτεπηοιίς, στο ροεῖα ἰρυτοίροάας 
δί τεγτοπιπ ες ἀρρε τ, ἃ πιοητε ἰρίο Τ οσηαν 
το Τ᾽οπιοτοβ πυποιτραζοϑ εἰϊς ἀἰσαητ δίς πῦσ 
ΠΌΠῚ πη Οὐγεα (ςείδυπτ, “σα Ιουίταν πη, 
Ρδίίος 5, φαί σο ΠΠ τη ρίοςίς ἐχῃ θεῖ, πα 
Ῥτία5 δά αειι5 Το ἐπηαοῆππι [αοίαηϊ ἱπηρεν 
ἔσπι, ἀπ ΙΟἸΤεπ| ρα ςγαςεηία, 

Οἀνῇ. σαὶ ἘΠῚ Ἰοτυίβ πηασηί Πς ἀπςιης ογαίπε Ραγσω, 
Ἰερτιμ κι ας Ἐ Οπηοτ που σα ρεγ πιξρυα ογπξιᾷ, 
Ῥίνϊπονιῖρυο ἈΜΜῈ 4] {0 5 (ἀγὸς τεῦσα τεῖτο αρ εν ςαοσαςορᾶ: 
«ἱ δας κῶγ- δίῃ Γει15 διιουταῖ γε αίοπι ζαρίαγε ἕαδεβο, 

ΗΒ. 7 ο. 

Ῥάύκοη Ἀπαν οΥ ἢ ἐΠῃς ξηίπιὶ εἴτε Τοπιοίοϑβ, ατὰπὶ ΤΠ ἐπί ΡΡιϊοερὶ πὲ ᾿ ΠΣ 
᾿ιεείαιδινα [τ85 (ττίθ τε. ΝΊΠο ἐσίτυτ ραῦῖο ογασυ δ Τῆς 

εὐ {25 ἃ ροεῖα ας! [εἀ ςοη ΠΙᾺ δύ ρυ δ] ίςα5 ίπ 
Πιίτατίοπεϑ δύ Ιεσαπ ἀπόίοηςϑι ἀϊς  αἰπ ΤῸ 
τλοτΟ5 ςοηξειίτατος σροῦ Τιηατο σαί πη δείς 
Τοπηατί Αα τεπηρίαμ οὐἱο 65, δαπέϊυπίοτες 
Τοπιοτοϑ ἐΐσης, Ππτρ! οί 565 ΣΤοπιετο ςαρί 
επάσιη ρατδητεβ οὐδ οι ΝΗ ἂς δ ςοΙΠ|8,1ν 
Ρία ἀἰαἰπατίοη 5 ἐπῚρ εὐ δύ ςοπέυ!τατίο Πε5.1. 
Ρίαῷ υδείςίπία, αιιετηδ πιο άτπὶ ἀςογετα: 
Ἰς δι {Π0ἀ εἴ, 

Οὐ. Ἐτπος εχ αυοιςιταἰτἰσοητα [ουτί5 σοηΠΙΙΩ δι 
ἌριΔΗοπῖς ΠΗ͂ς, Ἀ6 ἰρίο δὐτεπι ρείπιογαίο πλουία! ο5 πα 
γι ἰοίειν χης ργαία σία ρταοίηδιες,(α 5 σις δ πατί 
Δ ΤοΝ οἰηᾶα!ί πγίπί τί ἐπ{πἰτατί εγᾶτ,εῆος ξουΠιᾶρος 
ἜΠΕ ἐμαὶ τὰ ἱρίς ἀςεείαγατ ἀε 8 απος ΗΥρορῃείαβ ποσὰ 
Εἰπίεγρνες ᾿ᾶτ, χα. Ργορπεῖς ἱπιρεγαρᾶς. Ροξετίογε ίη 

ἀετζροτγεῖγεβ ἀεΠ σηαίᾶτ απίςαϊα5, ροί ᾧ δὲ 
Ἰοιί [λίοης εἰσ τρ]! σου ο5 ἀίςατα εἴς, 5 
(45 ἰῃ γεθιι5 ΤΠ εἤλ]Πςί5 [ὩΡι Ποία πλυ]τὰ τὰ. 
«τ, ,ἀ στατίαπι ΙΟσιτ5,Π πώ τα πβίδειπι ἔ 
ἐπὶ τεπηρί πὶ, ἱπασίς, ᾧ δοοιιᾳ ΤΙ Βε ]ία. 

ὅο. 

848 ΕΘ 68Κ ΑΡ .- 
λῶν δὴν στόρὲ πὸ ἱδρὸν, οὕτω καλέιϊῶσξ, ἀν 
μϑύ τοι στοιμτίὼω οὕπω λέγειν ἕλοὺς, Ἑλλᾶς, ὦ 
ἑλλοὺς “σσολαμξαίνει εξ πόρὶ Ὁ» ἱδρὸν, πρῶ 
δὲς ὅτι κοὰ σελλήρντοί τινα ὀνομάζει ποτοῦ 

μόν. ὀνομάζει μδν ουἷν ὅπιων φῆ" 
“τηλόϑῳν δ; ἐφύρης ποταμοῦ ἄπο σελλή Ϊ 

ΨΎ Θ᾽, : ; 
Ἐν σὲ ϑεασρωποῖς ἐφύρας, ἀλλ᾿ οὐ τοῖς σ΄ 

“ὸς ἠλείοις » ἐκέϊ γοὺ ἄναε Ἂν σελληςνσο, φ᾿ 

σὲ ϑεσπρωποῖς οὐσίφνα. οὐσῖ᾽ οὐ μολοοῖς. 
πὰ σὲ μυϑδυόμᾶνα πόρὶ φὶ δρυὸς κρὰ τῶν 
πσελειῶμ, κοὶι εἰ τινὰ ἄλλα ποιαῦσια, κα ϑι 

“πάρ κοὶ πτόρὶ σ“ἐλφῶμ» τὰ μὴν στοικπικωτί 
ρας ὄλη οχτοιβῆς. τὰ δ᾽ οἰκξα φὶναῦ τε’ 
οιασϊείας. ἡ σϊωσϊώνν ποίνευ τὸ μν πταλαι- 
ὁν ὥσο ϑεσπρω»ἴςίω,, κοὰ ὁ ὑρ(Θ- ὁ τύμας 
ρ0Θ' ἡ τμαρθ’, ἀμφοτόμως γοαῦρ λέγυτοι, 
ὑφ᾽ ᾧ ἐκ σιχι Ὁ ἱδβὸν. κρὰ οἱ πρραγικοί τε, 
χρὼς πίνοῖαρ Θ΄. ϑεσπρωτίσῖᾳ εἰρήκασι τἀ 
σϊωσίὠώνίιν᾽, ὕς μον σὲ νσωὸ μολοηοῖς ἐλέγε- 
σο. ἀν σὲ τό συμαάρου ποὺς ,ὕτο Τό) πτοία 
τὸ λεγομβύους ,σσοφήτας τὸ διὸς., οὕς κοὶς 

αὐισοπτοσῖας χὠμαιδύνας καλέϊ, πομόρους 
φασὶ λεχϑίιϑαι, κοὰ οὐ μδν τῇ ὀσϊυοπείᾳ» 
οὕτω γράφουσι τινὲς, ἃ φησὶν ἀμφίλοχθ-, 
συμβουλδύων ποῖς μνηςῆρσι μὴ προτόρομ 
ὑχλτίθεδγαι Ὅρ᾽ πελεμαίχῳ, τορὶν αὖ τομ δΐα 
ὅδωνσοίι" 

Ἦν μδὸ κοὰ νήσωσι διὸς μεγάλοιο πὐμοῦροι, 
Αὐ]ός τε κίανξω,ὐς τ᾿ ἄλλος πάλιν αὐάξω. 
Ἑἰ σῖε κ᾿ ἀχιβοπέασι ϑεὸς, παύεται ἄνωγα. 

Βέλτιον γοῦ ἄναι πομούρους, ἢ ϑὲ μισὰ 
γράφειν. οὐσϊαμοῦ γοωῦ τὰ μαντέια ϑὲ μιν 
σας λέγεδοι σταρᾳὶ Ὅρ᾽ στοιν τῆ, ἀλλ πὰς 
βουλὰς κοὰ τὰ πολιτδύματα. κοὰ νομοθετα 
ματα. μούρους σῖ εἰρη τα, ἁὐντετμημθίως 
σμάβους οἷον μαροφύλακῶς , οἱ μὴ οὖ 

γεώτόβοι λέγουσι πομόρους. ὅμήρῳ σ᾽ ἁπλού 
φόβον σ ἃ σϊέχε ὥνα, ϑέμισος, καταλρησικῶς 
κρὰ βουλεὶς τὰ πτῶετιίγματα, κοὰ πὰ βουλά 
ματα τὰ μαντικᾷ, καϑάστόβ κρὰ πὰ νόμι» 
μαι ιοῦγον γοὺ κοὰ το, 
ἐκ δουὸς ὑψικόμοιο διὸς βουλίὼ ἐπακοῦσ 

σᾶκς ἢ , 
Καταρχεὶς μᾶν οωΐ ὠνόῇοδῖν σαν οἱ πετῶν 

φητόδύον τοῖν, κοὶ πτόντ᾿ ἴσως (ἶ ὁ στοι τὴς ες 

φαίνει ασοφήπας γοὺ καλξρ, κὐ οἷς ταί σιν 
σο κοὶι οἱ πτῶ φῆτοιι. ὕςόρου σΐ ἀπεσείχϑι- 
σαν τρεῖς γρεᾶαι, ἐπεισῖη κρὰ σιωναθ- Ὅ 

δὲ πτοσαπεϑθείχθα τὸ ἡ διώνν. (ουΐδας οὐ Οἷς, 
ϑεπαλοῖς μυθωσῖεις λόγους σποσιαριζόμθνος, 
ἐκέθον' σε φησὶν ἐναε.}» ἱδδὸν μετονίωεγν 
υϑυΐον ἐκ τῆς ποβὶ σκῴτουσον τοελασγίας» 

τοῦ 
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ῬΕΙΒῈ πὶ 

᾿ ἔκσν ἡ σκότουσα φὶ πτλασγιώτισὸς ϑὲτ’ 

πάλίας, συϊμακολουβῆσαε δὲ γαυοῖκας τὰς 
“πλέσιϑ» ὧν ἀῷ γλύους ἔναι τὰ ςνωῦ σεοφήν 
“πσῖας. ἀκ δὲ Τούτου κρὰ πσελασγινὼν δία 
ἐυιλῆδοι, κινίας σῖ ἔπι μυβωσϊἐ πόρον. 

᾿ΣτΡράβωνοςΣ ΓεΩγραΑΦι Κῶν 
βιξλίομ ὄγσθοψ. 

ΥΠΌΘΈΕΣΕΙΣ: 
Ι Ἐρ τῷ ὀγοϊόῳ λέγει τὰ περὶ τῆς συρώπηρ, μαπε 

 ἔονίας τὰ λαπόμονα καὶ ἑλλαάσῖᾳ πᾶσαν.οὐ καὶ κοὶς 

] ἐγχρονίζει σιν τὸ πολύγνωσομ Ἰὰς χώρας σἴεακρε 

| ἔων, κοὶς συερινὴ ποιῶν, 7 ἀπιακριίως, καὶ αἰσῆων 

ἔισω» ὑπὸ 7ῶν ποιπῶν 7εκαὶ ἱσορικῶν περὶ Ἰῶν 

ταῦ κ “πόλεων εἰραριούα. ποι μάλεςα οὗ καϊαλόγῳ 

τ καὶ ἄλλοθι πολλάχοῦ Ἰῆς ποιησεώς, 

ἜΞΞ, πιεὶ σἵ᾽ ἀϑιόντόυ ἀῷ τῶν 
ΣΙ γῆς δυρώπας ἑασόδιων 

μόρών, ὅστε τῇ ϑαλάτ- 
Ἰ πη πόδιέχετοί, στῇ οὗτος 
κοὰ τῆ εκὴο, τᾷ τε βαρ 
βαρα ἔθνεα πόδιωοϊδύσα- 

υᾶν πσαυτὰ οὐ αὐτῆ, μέχρι τόν πωνζισῖ» 
κοὰ Φὶ ἱλλάσιθ’ - οὐ πολὺ μόν’ Φὶ μακε- 
σϑνίας " ἀγροϊώσωμν ναυὶ τὰ λοιπὰ φιτλε 
λαδικῆς γεωγραφίας, ὥπιόρ ὅμκρΘ’ μᾶὺ 
«ρῶτ», ἔπσειτα κοὰ ἄλλοι πλείους ἐπραγ’ 
ματόύσαντο. οἵ μϑὺ ἰδέᾳ λιμδᾶύας, ἢ πόδι 
σλους, ἢ πϑδιόσνυς γῆς, ἢ τὶ τοιοῦτου ἄλ, 
λο ἀδιγοώψαντόν οὐ οἷς κοὰ πὰ Ὁλαδικὰ 
πϑδιέχετοι, οἵ σῇ οὖν τὴ κοινῇ τῆς ἱσυρίας 
γραφῇ χωοὶς ἀποϊεέξαν τόν πίω τῶν ἡτσέν 
Ρὼμ ποπογραίαν» καϑτέττθρ ἐφορός τε Ἐσ 
“ποίησε κοὶς πολύβιΘ’. ἄλλοι σῖ εἰς ὃν φυ- 
σιπὸν τρόπου, οὶ τὸν μαϑαματικὸυ πτοσίν 
λαβόν τινα τῶρ τοισύτωμ, κα θτέστόβ στοσει, 
σϊώνιΘ’ κοὰ ἵππαρχθ’. τὰ μϑὸ οἰὖ δῇ ἄλ. 
λων, δὐδιαίτητα͵, τὰ σῖ᾽ ὅμήρου σκέψεως σίεῖ 
“ται ἰκοιτικῆς", πτοινπτικῶς λέγοντι’, κοὰ οὖ 

πὰἀναῦ., ἀλλὰ τ᾿ ἀρχαῖα, ὧν δλρόν( ἡμαύ. 
“ρῶκε τὰ σπολλα!, ὡς σ᾽ οὖν διιυατὸν ἔγχει» 
ρατίομ,, αῤξαμθύοις ἀφ᾽ ὥνπτόβ ἀτσελίπον 
μάν. ἐτελσύτα σὶ ἡμῖν ὃ λόγΘ’ ἀν μὲ τῆς 
| ξασόβας, κοὰ πῶν ἀρκτωμ: εἰς τὰ ἠπιρωτιν 

κὰ ἐνρ, ποὰ τὰ πῶν ἰλλυρκιῶμ. ἀπὸ σὲ τῆς 
ἕω, εἰς τὰ τῶν μα κεσύνωμ, μέχρι βυζαντῖον. 
εαἰτὰ σὲ οι ποὺς ἠπειρώτας, κορὰ ποὺς ἰλ΄ 
λυριοὺς τῶν ἑλλίιμων ἀκαρναῦδῦ' εἰσί, κοὰ 
αἰτωλοὶ, κοὶς λοκροὶ ὀζόλαςγ πτῶς σὲ πού- 
σοῖς φωκέϊς κοὶς βοιωξί. πούτοις σΐ αὐ- 

᾿αἰπορϑμθ- ἡ τοελοστόννησίΘ», Φπολαμ 
᾿ βαύουσα μυταξὺ ἂν κροινϑικκὺμ κόλστον, 
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ΕΠ εηίπι ϑοοταί υὐ5 ΤΉ ΠΑ] τε Ρ εἰαίσίςα;, 
(οποοπληίτατα επίπι Ρ᾽ ατίπτος ἔπητ ξοσαιίπιον 
αυλίαπι ὁ Πίτρε ργοσπαζῖο πη, τος Πας τεπὶ 
Ρεἴξατε ρσορμοτίάες ἀϊιπαπάί οἰποίαπι σς- 
ταητ, πο εχ ἰδέϊο Ρεϊαίσίςαπι ποςατί ]ο. 
τπεηῖ πίε Πς (Οἰπεαβαιτε ΠῚ Ιοησέ πλαίοιο5 
ἔα] 15 ςοπτεχίς. 

ΦΤΒΑ͂ΒΟΝ 8 σΕΟΘΕΚΆΑΡΗῚΣ, 

ςοσυπὶ ΕΡεγΟὐδυιι. 
ἌΡΕΙ ΘΟ ΕΝ ν ΝΜ: 

Τη οὗξαιίο το ΠΜΘΙΗΥ ρας ἘΜΥΌραΣ, [8 4Η 4 Ὑοἰ 4μηπι 41-- 
ΕΙΠΗΥ ἀρ Μαςοάοπία:τοία εἴϊάπι Θχροη ΓΗ  ΟΥ̓ΖεΙά, ἴπ 4.4 
ρετιγαξίαπάα ΔἸ μΠῊ5 ἹΠ᾿ ΠΙΟΥ̓ΑΓΗΥ͂ γ ΡΥΌΡΓΕΥ ΠἸΜ ΓΑ ΥΕΥΜΗΙ 
ΜοθΙ ΠἸ αιει (σ᾽ Ἰοςογμι. σ᾽ περί εέϊα, (σ᾽ ἱπά{ςτεῖα ρεπος 
Εἰ οτῖσος αἴ4ιιε ροεῖας αἰ] φεπιοῦ ἀρεγτεί,, ἀο[ογιδι!, κε 
{πὶ οἷνις γεσίοηϊς μγϑοδνα ἨΟΜΊΕΤΟ Γαη ἴηι. παμίμι. ἀϊπιι- 
ἡπογ ΑΓ] Π6,4 Μη ΡῈ ΤΟΙΑΠΙ Ροε[ιπ, αἸης πτμίεις υι ἰοςῖς εοηπ 
ῬΊΟΠΙΟΥαΙά. 

ἢ ΟΙασαπ ρεγαρτατίς οςοί α 
5 Εὐτορα τεσίοπίδιις αἸτῶΣ 

ἀεπηι5. Εδπὶ ΗΟπιοιι5 σίας ρῥτίοτν,  εἰγίης ον 
1 ςΟρ!υἴε5 τελύϊασετς. (Λ αἰ ἄλπι ἐς! ατίτεν 
πΕ] ρουτ5,.16} πα σατίοποβ:εῖ εἰγοσ! ΟΠ Ε5 
τούτο γε 5,1 ταῖς αἰίαυτα ἀεἰςτίρίεται, ίη αυΐν 
Ῥὺ5 ἃ (Ξφεαπίος ραττεβ ςστίηξξ, Οὐ υοτὸ 
{πη σσπληΐ πἰΠοτγίατ ςσίςτίρτίοης (ςοτίσαι 
τού { Ποςοτῦ ἀεπιοηβτατίοπεπι]ττετίβ οἱ, 
ἀεγιης, σαεπιδάπιοσ τ ἙΡΠοτα5 ἐρίτατορ ΡῸὸ 
Ιγδία5. ΔΙχυί αατξ αὐ πατατς ἰοσυπι είν πιᾷ 
τΠεπιατίςα συςεάΔπι αἰυπιρίετγιητ, Πιπτι5 σε; 
πειίςἱςυτί ΡοΠἀοηίυ5 ὃ Ηρ ραγοπας Οὐπαι 
ἰσίτατ Γ65 δίοσιπι γε ἐπ ἀίςαῖα ἤητ, ΕἸοπις- 
τί ἘΠ ςεηίοτίβ απίπια πε! επὶ ροίξυ]ᾶς, 
αἰ ίπαάϊσεητ, στπι ροετίςπι ἑῃ πιούοπι ἀΐςαξ 
πες υία5 ατατίβ Ιοτνΐς ἡ εὐ {Π1Π4 ρεγαετια, ἠε 
αυί.Ρογπιαϊτα οΡίςυτγαιπε αἴλ5. ΡΥὸ τίει ἱσί 
ταῦ εηἰτζαα ππηρῖος δὲ ἀεΠυίπλι5,εχοσζάίο. 

ΝΝοίχα πεγὸ ἂρ οςςαίυ, ας ερτεπιτίοπς δά 
Ἐρίτοτίςα5 σεηῖε5,4ς ΠΠγτίςας Ππίερ ταν οὐ» 
τίο,Ρ οὐτιι δι δα Μαςεἀοηίς ρορυ]ο5 0 
ΒγζΖαηείῶ, ΡΟΙ Ἐρίτοτίςαβ σεῆτεβ, τὰ 8ς]}» 
Ιγτίςας ὐτασουῖ Δισαγπαηδϑ ἔπησ, ὃ ἃ ετοῖ ἢ, 
δ(Τ οί ςοσηοπγίης (ΟΖοΪς, εευπάϊτην πος 
Ῥμοςεηίς5 ἃ Βατοτή. Ηἰ5 δὐτεπὶ οδίεῶο ρὲ ᾿ 
ἰασο πιεάίο Ρεϊοροόπείι οὔτγα τείρδ ες, τε 
ἰηιχὰ πιεἀίμψηι {πηι (ὑοτί τέλει αςοίρέε, 

᾿ 4 {4 
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{Π| χαΐίειι ἔουπιατι εχ θεπ5, δ Δ 110 τοί 
ἔπι ογπηδπι ςαρίεης. ΡΟ Μαςεάοηίαηι πεν 
τὸ Τ ποῖϊαϊα πατίο εἴτ υἱῳ δα Μαεος δί αἰίος 
τλτι ἐπτίτα {Ἐπ ππτυπιὶ υᾶπι ἐχίγα, ρυςίεν ὅς ρεῦ 
ααυΐτα σεηῖε5 ίσεγε. ϑαρτα συίάεπι τοτίηῦ, 
ᾳυοεππρουάταπι Οτςοίεηυπι 4 εγεπτίς πὸ 
δί5 ρΡεϊςερτα ίαπε, 145 ἰρίλ5 εὐπὶ χπδίιοΥ εἴν 
{ες ἐοηίξει, Ιοηίςᾷ εαη ἐπὶ χαᾷ ρτίίς {Πλπι ᾶ ε 
εἰσληι αἰΤογίητιβ. εἰι15 ἐπί πὶ ςἴατί5 Δτίςί [ΟΠ ε5 
πος δητυν ἘξΔΡ εἰς Ιοπο65 {Π|ρτοίεζ  (ηΐ, 
αι ΠΑ [8 ςοϊοηίας ἀεάδυχεγῦτ,εαπι απὰ πᾶς 
Ἰοσιπητυν ησπλπι υἰπγραητεδ ἰοπίςαπλ:1) 0 
τίς τεγὸ εαπὶ εἴϊε, ααάπὶ Δ εο]ςᾷ, (ὐπηπΠε5 
επίπι εχίγα {πῃ πιῦ Παρίταητε5, χοσρεί ἅτε 
πίεηηρας δύ Μερσαίεπίθι 8δί Ρανπαίδίοςο 
[{5 Ὀοτίεμἤρι5,Πος εἰ τόροτε Δ εο] οί πὰμ 
σαρδητας, Οππτώρ Γλογίεπίεβ ραςί ἰογεπτ, ἃ 
Φτασηρ ἀυταπιΠοο] εγεης, Πηρ εὐ πιίχταπη ρ εν 
αὐταί [{ποιιᾶπι, 4] Ο βίῃ πιογεβ, πε {{πλ16 ἢξ 
ατίπ ἐχίεγηος πο Ππτοοπίπποι, ρῇ σαοπς 
ἄδπι σεπεεραίεβ, Εἰος ἑάεπι ΔΙΠεπί ΠΡ 5 
Τορτίσίο, σαί τεπιτεπὶ δά πιοάππι τε! ατεπιαίρε 
ταπτ Παδίτεητς ἀστγαπι: ἡ πᾶπὶ ΟἹ σαίαπι Πα] 
[{5 αἰΠίξος ρορυϊατίοηίνις δέ ἈΡοτσίφίπεβ 
εἐχίίπγατοϑ εἴτε, τε(ἰ5 εἰς Το (65, οὐπὶ 
᾿ξ ἐπὶ οπηπί τεἐπτροτε τετγαπὶ ροίδίἀεγεηῖ, 
δ 010 ργουίαβ εἰεί, πεηρε σία συρίά τᾶ“ 
τε πεηάίςδα πεπιο τεπεῖεξ. Ηοςίάεπὶ αἶτες 
τᾶσα ᾿πσιιο σεπείϑί ρειπιαῖᾶας ςαιλπὶ εχ, 
εἰς ςτεα 4 ετίπι,]ἰςεῖ ἱρίογαπι ραπςοί [ογοητ, 
ἙἩοςπιοόο εἴ Δεοϊίςοτῖ εχτογίας ἐπ Ππιῦ πῃ 
«αἱ είςεγεῖ πιιτίτιο, δζ χαί ἑητετία5 ρτί ἄς πὶ 
ἔπεταπτ, Δεοϊ ςα σεῃϑ εἴας, Ροίξεα συπι ]οπα5 
εχ Ατείςα Πτα5 οςςυραίσεης,εῖ [)οτίξίς5 ΗΠ ετα 
«Ἰἀς τεφυχίΠεητ, αι Μεσατα ςοπά!ἀετγᾶτίπ 
ἀππι σζοπιπγίχτί ἔπητ, πγαΐτα σιοῷ πη Ρεΐο. 
Ροηπηείο 40 {ΠΠ|15 κα Πςαῖα ίαπτ ορρίάα, ᾿ἐ ατν 
σαι Αςἢςί Δ εο]ίςα πατίο Ιοπα5 ἐχρυ]εγιης, 
Νηάείη Ρεϊοροππείο σεηΐεβ ἄσδ τεἤίτεις, 
εοϊίοα υἱάε!ίςεῖ ας [)οτίςα, ααυἰςυπηπείαπς 
πλίπας [εἴε ςπὶ Τ)ογίε [ΡῈ ἐπηρ! ςπεγᾶτ,ατί 
Διοδάίρις δ Εἰ εἰ5 ορείσίε, Οἵ πιοπίδηί χα 
ἀλπι οπιηίπο ἰογξιε ίη ἰοσῖεπὶ πεαυδαησᾶ εχςί- 
ἀεητζε5,αἀΔ ΟἸγπρίο ἰουΐ ἀΐςατί ςεπίετξ 
ταύ ρεῖ ἰς ἀϊατίπαπι ραςεπι ἐσ εγτητς, εχ} αἰ 
΄αίη Α το] ίςί σεηετίϑ εἴΐεητ, ἃ δαἀ τεάποξζάοβ 
ἘΠετγδο 445 υηὰ «ἃ Οχγίο ποι (δ ηΠΠεηΐ, 
(Ωυϊουπῳ ἰσίταν τα]ε5 απε, ΔΑ εο]ςο ἐεγπιοπε 
ἀτεραπίαν Δ ἢ πειὸ πλίχταπι εχ ἀρ ο. μὰ» 
δυετεπσιλπι, Βί πλίηι!5. ἢ ἀπιρ! 5 ἄ εο 11. 
εἷβ αεητεβ πεῖ δίς, Ἐεγπγεῷ ππῆς ετ(ᾶ οἰαίτα» 
[65 ἉΪίο δ αΑοἹοηυπέπιοαο,ίε  οπιπεβ [)ο- 
κίςἐ τί μά ζευγ ρεορτει δἀμεηίξζεξ ροτεητίᾶ, 

“ΞΟ απ ΑΡ Η. ᾿ 
κρὰ σιιματίζουσά τε (ερνυκοὶ διηματιζομξν, 
νη στ αὐτό, μετὰ σὲ μακεσούίων., ϑειαλοὲ 
μέλοι μαλιξωμκὴ δ᾽ ἄλλων δὲ ἐκτὸς ἰϑμοῦ,, 
κοῖς αὐ δὴν ΔΝ οὐτός, ἀϑὲ τούτοις μϑν οαὖ πολ. 
λὰ ἔθνῳ γευγγόκτῃ, πὰ σῖ᾽ αὐωτάτω Ῥσαῦτα,, 
ὅσα κοὰ οχλίκτους σταρειλύφαμϑν τὰς ἕλ΄. 
λίωίσιας. Ούτων σ᾽ αὐδὴν σκοσαβων οὐσῶψ,, 
κοὰ πἰὼ υδὸ ἰάσῖα τῇ παλαιᾷ ἀτθιόδε τί 
αὐτί φαμϑύ, κρὰ γοὺ ἴωνσ ἐκαλοαῦπο οἱ, 
σότε ἀπΠικοὶ, κοὰ ἐκᾶθῳν εἰσὶν οἱ τίὼ ἀσίαν. 
ἐποικήσανπόυ ἴων δῖ, κρὰ χεασάμϑυοι τῇ ναῦ | 
λεγομδώμ γλωτῆκ ἰῴδι " τἰὼ σὲ σἹωοίσια πῆ 
αἰολί δε, τοοὺσ δῖ’ γοχ οἱ ἐκτὸς μοῦ, πλέω 
ἀθ(υαίων κρὰ; μεγαρίων, κοὰ ἣν πιϑβἑ σταρ- 
νασὸυ σϊωριξωμ, κοὰ νωῦ ἐτι αἰολέις καλοῦ 
σοί, κοὶ οὖῦ σϊωριΐας σὲ ὀλίγους ὄντας. κοῖς 

“ραχυτάτίω οἰκοαῦτας χώραν, εἰκὸς ὅξι τῷ 
αὐεσιμίκτῳ σπταρατρέψας τίὼ γλῶήαν, 
κρὰ τὰ ἀλλα ἔθνη πτὼς “Ὁ ὑμογλνὰς,ὑμογῆνέϊς 
σπροότόδομ ὄντας. Ὁ σ᾽ αὐ» κοὰ τοῖς ἀθίω αἴ, 
οἷς σωυξβε»λεσηϊώ τε κοὰ πραχᾶαν οἰκοαῦν 
σαςρχώραν. ἀπρρθήτους μὰν νας, κοὰ αὐτόν 
χθοναςνομιϑιίώκε" οἵξ δῷ» φασὶν ὃ ϑουκυδὲ 
σίας, κατέχοντας τί αὐπίὼω ἀεὶ μεσῖῳνὸς 
δῥολαύνοντιΘ’ κὐτόσ. μεσ ἀϑιθυμοωῦτθ’ 
ἔχεν τἰὼ ἐκένωψ. δ ποίνων αὐτὸ κοὶ τόν 
ἑτόδογλώπον κοὰ “πτόι ἁπτόνοεθνοῦς͵ αἴσιομ,, 
ὡς εἰκος, σσῆρξε, [αἱ στό ὀλίγοις οὐσιψ, οὔ- 
πῷ σὲ πόϊ αἰολικοῦ ἰνους ἁμλκρα:ραῦσθ' 
φ᾽ σοῖς ἐκτὸς ἰδϑ μοῦ, κοὰ οἱ οὐ ὴὸς αἰολέϊς πρά ὦ 

σπόρον ἡσαν͵ ἐστ᾽ ἐμίχθασων, ἰώνων μὸν ἐκφὶ 
ἀπ]ικῆς τὸν αἰγιαλὸν κατασζόν των, τῶν σ᾽ 
ἁρακλεισίδυ σοὺς σ᾽ωρμΐας καπαγαγόντωμ, 

ὑφ᾽ ὧν τά τε μέγαρα ὠκίδδασαν, κοὰ σπτολν 
λαὲ τῶυ οὐ τῆ πσελοστοννήσῳ πόλεωμ. οἱ 
ον ζωνσῖν δ ἐτσεσὸν σππέλιν ταχέως «σὺ ἀπ᾽ 
χρεῶν αἰολικοῦ τόνους, ἐλέφϑε σ᾽ οὐ τῇ 
ποελοποννάσῳ τὰ σϊψοτίνα, το, τὰ αἰολικον, 
κοὰ, τὸ σϊωριζωμ ὅσοι μδν ουὖ δ΄ ἥου τοῖς σῖων 
οἰδύσιμ ἐτσεπλέκοντοκὰ θιίστόρ σωυξί σοῖς 
σε αῤκᾶσι κοὰ ἡλείοις, τοῖς μβρ ὑρεινοῖς τε- 
λίως οὖσι, κοὶ οὐκ ἐκπεπηωκῦσιψ εἰς τὸμ 
λῆρον, τοῖς σί ἱδροῖς νομιὼ εἶσι “τό! ὀλυμα, 
“πίου διὸς, κοὰ καθ᾽ αὑτοὺς εἰρί ζω ἄγουσι, 
“πολαὺ λεόνου » ἄλλως “ἐς κοὰ πὸ αἰολικοῦ, 
γους οὐσίν κρὰ σεσὲγμδύοις τἰὼ ὀξύλῳ συγ, 
κατελθοῦσων «ρατιαὺ πτόρὲ τίὼ δὴ" ἡρακλαι. 
σ᾽δν κἀθοσυυ, οὗηρι αἰολιςὶ διηλίχθεσαν, οἱ. 
σῖ᾽ ἄλλοι μικτῇ τινι ἐχρόσαυτο δ᾽ ἀμφοϊμυοδ, 
μϑὺ μάλλου, οἵ σι᾽ δον αἰολίζον-πότ', σγεσῖον, 
σ᾽ ἐπι κοὰ νωῦ κατὴ “πόλεις, ἄλλοι ἄλε, 

λως σαλέγοντοιι. σδυκοῦσι σὲ σϊωοίζεν ἅν 
παυτόῦ, οἵᾳ τί συμβᾷσαν ἁθνκράτειαν, 

“οιαῦπς 
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»βιαῦ τῷ ι(ϑὼ ὃν χὰ δ ελλίων Ἐθυψονὸ οὕτως 

ὥρτύπῳ εἰπὸν ἀφωρισμθύᾳ,. λέγωμν σία 
ἐδια αὐκλαξόντ δῦ ὃν χρὴ βόπομ τῇ τάξει πε 
ες αὐ τῆν, ἐφορ Θ΄ εδὺ ομὦ αῤχίω εἶν φὶ ἑλλώ», 

δὺς τὼ ἀκαρνανίαν φησὶν ἀτὸ δ ἑασόβίωμ 
μόρῶν.ταὐύτίυ γοῦ συμυάσηαν πρώτίω σοῖς 

᾿ ἠπειρωτκοῖς εὔνεσιμ, ἀλλ᾿ ὥςττόρ οὐτίθ’ τῇ 
] παραλίᾳ χρυ Θ᾽’ μὲπρῳοὐτόύθῳν στοιεῖς 

σαὶ τίὼω αῤχίω, ἡ γωμόνεκον ἀ πἰὼ ϑάλα αν 
᾿ἀρίνων πῶς τὰς τογιογραφίας, ἐπεὶ ἄλλως 
ΟὙ γϑεχώρει {}]} τίω μακεσύνων, ὦ ϑεαλῶμ 
“ίὼ αῤχίω ἀγρφαὶνοδοα Φὶ ἑλλάσος οὕπω (ἶ 

ἡμῖν προσήκει ἀκολουθοῦσι τῇ φύσει δ πό- 
πῶὼν,συμβολου στοιειδγαι τὼ ϑάλαυσαν, αὖ- 

σι! ἐκ τό σικελικοῦ ποελάγους τπτοπεσοῦ 
στε, τῇ μὲ αὐαχέτοι πες τὸν κοθινθιακον 

᾿φόλπορ, Τὴ οἵ ἀγρτελέι χεῤῥόνκόον μεγάλίω 
“ἰὼ πελοποννηύν, ἰὥμῳ «ονῷ ἀλεομλύίω, 

ἔσγσὲ ταῦτα σῖύο μίγισο σνεήματα φὶ ἕλ- 
᾿λάσῦς, τότε οὐ ὴὸς ἰδμοῦ, ὁ ῬεκΡο πυλῶὼμ 
μέχρι Φιεκῥυλῆς σόϊ πίωειοῦ. ᾧξο σῇ ὅδ Ὁ 
᾿ ϑεήκχλικον, σι σὲ κοὰ μέζον, κοὰ ἀϑιφανέςε 
ΟφΟΜῪΡ οὐ τὸς ἰδ μδ. αγεσῦυ σις τι, κρὰ ἀκρόπον 
Λις ὄξιρμ ἡ τσελοστουνήσος συμτηίσης φὶ ἑλλά 
σῦς, χωρὶς γοαὺ Φὶ λαμπρότητ Θ’» ἢ διωάμε 

ὡς τὴν οὐοικησαὖ ἣν εθνῶψ, αὐτὴ ἡ ἣν πόπων 
ϑέσις, υυογρέφαι τίὼ ἡγεμονίαν ταὐτίω. 

χολποις γῷ κοὶς ἄκραις σπτολλ ας οὶ τοῖς σα 

μειωσι εις χεῤῥονιῦις μεγάλαις. σΐχτος- 

᾿ πομελμάίω ἐκ σἠχονχῆς ἑτόβᾳ τίὼ ἑτόβαν 
ἔχει. ἔσι δὲ πρώτα μϑὸ δὴν χεῤῥονήσωμ ἡ τσελθ 
“πόννκῶς ἰδδμῷ ἀλφομδύᾳ, τεοσαράπκοντα 9: 

δίωγ. σϊδυ πόμα δὲ ἃ κοὰ ταὐτίω πόδιέ χουστε, 
᾿ ἀς ῶμος ὄδιν δὲ κπαύτων ἣν μεγαρικωμ, εἰς 
᾿ νίσιχαν 3 μεγαρέωμ ἐπίνειον, σαόρθολῇ σις 
᾿ φἤϊων ἑκαδρ εἴκοσι ἀῷ ϑαλάοσας ἀϑὲ ϑίλασ' 
σαν. τρίτα σῖ ἡ κοὶ ταὐτίω πόδιεχου(χ ἧς ἐν 

ὧι μὸς ἀὴ μυχοῦ τόν ἀριοσαίσ κόλπου, μέχρι 
ϑόῤμοπυλῶν.ἡ σ᾽ ἀδινοουμδυ δὐθξᾳ γράμ 
μὴ οομ πσοντακοσίωμ δντὼ σιζοϊἰωυμ, τὼ μὰν 
᾿ βοιωτίαν ἅστασαν γύὸς ἀφρλαμξανσί(α: τίω 
σε φωκίσια πτέμνασα λοξίῦ κρὰ «ὧὺ ἔδυνημι 
σίους. τυταῤτη δὲ ἡ δῷ Ἵ ἀμθρακιακοῦ κολ 
που, οὰ φὶ οἴτας Οἱ Φὶ πραχινίας εἰς ὃν μα 
᾿λιακορτόλσου καθήκοντα, ἔχου στ Σ ἰδὸμὸμ, 
τρὰ πὰς ϑόῤμοπύλας, ὅσο ὀκτακοσίων ὄντα 

φοϊίων. πλειόνων στ᾿ ἡ χιλίων ἄλλος ὄτηψ ἀὴρ 
πὸ αὐτόν κόλτπτου τό ἀμδρακικοῦ σΐᾳ ϑεῆα’ 

λῶν τἡ κακεσθνων, εἰς Σ ϑόρμαζοψ διήκων μυ 
χόν. οὐσαγορδύᾳ σία ἀνα τάξιν φαύλίω ἡ 

᾿χεῤῥονήσων σχονχή, σξ, στ᾿ ἀρ Φὶ ἐλαχίςης 
Ὶ ̓ αρξαγονὺ ὡς ἀδιφανςςέτης, το τοίναυ ἡ πε 
λοποννηῶς τορκῆα φύλλῳ πλαίαύς ἃ σῆμᾷᾳ, 
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Ηὰα αὐίάεπι (Πὐςοουαπι πδίίο ἐ5 Πιτης [ἢ πιο 
ἀππγ(υτἔοτπια απ άατη ἐχρΙπεητι) ἀπ |π. 
Ἑἰοπετογηιίηατο ἤπητ. ὶ ἐερεἴξτο5 ἱσίτιτ ἴαπὶ 
αυοπιοάο συοῷ ογάίπε ξλείεηάαπη εἰν, ἀίςς, 
τείπείρίαπη5, Ἐρμοσιβ αυίάεπι (Πγςςίς ρτίπ 
εἰρίπηι αἱ οςςίἀππιίς ρατείρυ 5 Διςαγπαπίδμι 
εἰς ἐς Ππδης επίπι Ερίγοιίςίς Ππίτπιᾷ ες ρὸ 
Ρυ 5. ΝΑτι Πςαείτ ες πηατί ρτο πηεηίατγα αζζϑ8, 
Πίης [Δοίς ἐχογάίππι τα Ιοςοτ ἀεἰςρτίο, 
ΠΕ5 πηγάς Δ ΠηῸΔπὶ ἄποεπὶ εἰς ἐπ ίςετ,ςαπιά- 
Τίο Πἰςεατ ρᾳέϊο ἃ ΪΜαςεάοπαπιαίῳ ὙΠεῆαίο 
ταση τεγγα ἰηίτα (Πγοςίς ἀεπηοίγατο: ς ἃ πὸ 
Ρΐ5 Ιοςοτῦ πατυτᾷ (ες απεθ 5. ΟΠΠΠΑτί πιὰ 
τε ἀςειε ςοππεηίς. ΠΠπ4 αὔτ ἐ δίςαο ἔγείο ἱπ. 
εἰἀεπ5,Πίης συ ξ α (ὐοτίπείλουπ τείιη 4 έ 
ταῦ πὰ π᾿, Πης πιλσπᾷ εἢοίς ρεπίηί4πι, ἰά 
εἴ ὉΠειποπείμπι, ρίαπιτ4ε!οςς Ρεοροι 
πείαπι πα αησαίϊο ἱποϊ αἀίταν {ΠΠπ|ο. 1) Ὸ 
δαίεπι ἤοες πιαχίπηα ἔπητ (γα ςίος ςΟΠηίαίητς 
τίοτα {{ΠΠππ|| δ εχιεγίογα ρουτασῖ, (ἃ εἰἰ ΓΠεΥ 
πιοργίατ, σαοδά Ρεπεὰβ εἐὐαπιραῖ, πΠοσδυτς 
εἰ ΤΠ εΠλ! 4 ρεττίπξ5, υλπαημᾷ Πτέοτ πιᾷ 
{5 δ {Ππ|ἰγ5,460 ὁ πεζὰ {ΠΠπ|Π σσείπείαγ, 
δ τοτίιι5 (στα οία ατοξ Ρεϊοροπείυπι εἤςξοοι 
{ει Νδπι ργατοῦ πα ίταπείπτη Π εὰ σαπείη 
ποδή!τατεπι ας Ροτεητίδπη, ἱρίς Ιοσοχιπι {{ν 
τ5 ρηπηοίραταηι ἀείίσπατ δί ἐπιρεγίαγ 1] 
τί εηίπι [{ητ|5 ἐπίαπς ὃ ργοπιοπίοτία., πλυ τος 
ἐπ{ἰσπε8 ετίαπη δύ ρεγπιασηο οΠεἰγοηεί ἴῃ ἵ, 
ΡίαἸοςογαπι πατίετατς, οπη αἰτεγα αἰτοῦ [ας 
ςεἰδξίοης συλάδηι ἐχοίρίας. Εχεαίδαζοπιίητος 
ςπειτοπείοβ ργίπηα, Βεϊοροηπεία {ππιο 
Χ τ Πλ4,1πο|υἱὰ.. Βεςπηάα εἰς ασα ἤδης 4π|" 
ΡΙεὐπίτατ, αατ5 {ΠΠπ|ι5 εἰς ἐχ οππηίρ, Νίεσα. 
τεηίΡι5 δά ἵΝιίςαπι ΜΙ εσαγεηίτπι ἐπιροτία 
{ὰρτὰ ο δ Χ Χ [Ἰλάϊα ἃ πιατί δὰ πιᾶγε. 1 εἰτία 
πετὸ εξ, δ μᾶς αππρ! εὐ οί {πΠπηις 
εἰξ αὐ (εςεῇα εἰτοα ΟὐΠα τ Ππᾶ υἱῳ δα ΤΉει», 
τιορυἶαβ συίάεπι, σα [πε ρεν τες (πτε 
σίταν δά ασιπσεηῖα ν Π1|{λ 4,45 τοι ἑητας 
αἰΤαπιίς Βο ετίατα, ΡΗῃοοίάἄεπιπετὸ δ [τ οςος 
ςοσποπιεηίο Ερίεπειηίάίοβ. εχ Οδ!ίημο (εν 
«αἴ. Ὡυτία αυος ΑΡ Αι δγδείο {πὸ ρον (εἰ 
πιοητεπη ἀστιπι τας Πίπίππι ίπ ἤπαπι Νὰ 
Πασαπι, Πα πα π5 αι 1 Πεύπιορυ δ δα 
Δα [124.}Ὁ σας, ΔΙίὰς ταπας εχ σοάς {πὸ πὶ 
Ῥχγαςίο εἰξπιρτύα πη! ρεν ΤΠ εἴ4]{8; ας αςς 
ἀοπίαηι δα ἱπείπηα ΤῊ εὐ πιρεῖιπὶ ρετςΠ ΕΠ τς, 
ςείΞ[. Εὰ πετὸ ΟΒειποπείοτα (υςςείδίο απ 
ἄλτι πὸ (πε ρεγπεπάῃ εἰσ υί υἱάεταν οτ τ» 
πεηι. (ὐατεγάπι ἃ πλίπίπτα σαί σπι,ποτῆπι {1 
[αἰχί(5ίπια απο πα εἰξ ἐχογάίιτ, ΕΠ ἰσίτυς 
Ῥεϊοροπηςείί ἔοεπια ρῥἰαιδηί (ΟἹ ίο {ΠῚ Π πα, 

ἰοησίταν 
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[οπασίεσάίης ἃς [ΔΕΖ πε ξευπιὲ ρα Ὁ οςςὰ 
ἔα ἱπ οτίσπι, ἔα, πτηϊς, δζ οος ΓΙ Ηας αὐΐεπι 
εἰξ (πεϊοπατα ρεῖ Οἰγπιρίληι ἀστυπιῷ ΝΊε, 
ΔΙορο!ταπαπι δά Ππυλασι. {14 πετὸ 40 Δα 
τὸ ἱπίςερτεπιιίοπεπι εἰ ἐ Ναί δα ρεν ΑτςἼδάϊ 
απχαή Δεσεῖ, ΒῬειίπγχείγοβ ππογὸ πη ίτ15 οσ 
εὐγίίςἰ5 Πηίδι15 Π{444.ε{{ Π11 ΠΗ ΠΠ πὶ, αὐ ΡΟΙΪγ-, 
Ὀίο ρΙαςεῖ, Αὐτεπηίἀοτιβ Ο Ο Ο Ο ἱπρεγαάαττ: 
πυοά {᾿ {πὰς οπιπείβ πιετίογίβ, Ρ[ 5 αυᾶπι 
Ὁ Ὁ δὲ ν πμαι ςοπηρειίεβ. Δ  Πἤ πα ἐρίε 
Ρεγτταίεέσπι, χὰ ἐ πγατί (η Αἰ ἐεγπὶ πᾶτε Πᾶ 
αἰσίλ τγαπίπεπαπτεαν, Π44], εἰ ΣΧ τνναε ρτὰ 
εἰϊπχίηγις, ΕἸ τέτι5 αὐαΐεπι ςΠειτοπ εἴ Ιατ5 ἐπ ος 
ςαίαηι ρτοίρεξαηπ, ΕἸ επίς5 δύ Μεῆεηῇ τε» 
πε» Ππὸ58 ρεΐλσαβ δίσαϊαπι ἈΠΠπίι., ΑΠὰ» 
τασηΐ αὐΐεπι υττίπηπςε [{{π5. Ε[εί (Δηξ πῃ {ἐν 
Ῥτεηιτίοπεπι πέσ πί68 δύ (ὐοτίπιίαςί Ππι5 
ἑπίτίσαι αἵηις ἡ Δταχί ργοπιοπίοσίαπι, δά 
υοά ςοπιιαίπηςξ, πιεάίαλητε ἔτεῖο, ἄισαγπα- 
πία, δύ ἐτεσίοηςείδςεηῖε5 ἐπίαϊς Ζαςγπίιι5, 
δί (ερΠαϊεηία, δζ [τπᾶςὰ δύ Εςίηδάς5, ηπ8- 
ταπι ὁ παπΊείο εἴς δύ ΠιΠ ςδίππι. Μαΐου ΜΙ 
(εηία ραῖ5 δα δυὔἤγαπι [ΡΥ ςαπιῷ ρεΐασιβ 
ραπάϊιυν αἴχας αὐ ΤἬγτί445..4 εἰὐ, ΕΠ είἐτα5 
([ἰς επίπταρρ εἸ]απέ)ρέορε Ταπαίσπι. Γ᾿ εἰησ 
ςερ5 δὐπτεπι ΡΟ ππαπη δίογ οηία τουτηίπατιτ 
οὐδ. ἔχ βοοΐοςο δίσγοη δὃί (ὐογίπιμ5 εχοί- 
Ρίτυ αα ἐπ πιπηι, ἃ ἀ δουπάππι ΜΙ εἤεηί" 
ΔπΊΡΙασαπὶ [-ἀςοηίςα τεῖτα εἴ, δί Δισίυα, δί 
Βαοίρία υἱῷ δα {πππλυπι. Ε]ος ἐπ !οςο πὰς 
ἐχίδηι αἰίχαί ΝΜ] Πεπίας δι 1 ἀοοηίςι5, (οττί, 
τ5 Δισοίίςυ 5, ασαῖτι5 Ηεγπιίοηίςιι5 δ ϑαῖὸ 
Ὠίςι5, Πα πὶ ΠΟΠΠΟΠ]}:} δα] απιίηίασυπι ποςϑζ, 
υοτυπι ἰὸς Γὰδ γοσπι, αἰίαιιο5 Οτεεί. 
εὐπὶ ρεἴασιιβ ἐπιρ! εε,ατηπε Νγείοσαι, Ουἱ, 
ἄλιι δί ϑατοηίςσυπι απ τπὶ ρεἴασιβ ποαγί- 
πδητ Μ εάϊα ποτὸ ἱπτοτοῆ! στη ἐἶί5 ἱπγηχίποῃς 
Διολάία, ςαίετίβ' σας υἱςίπα ρορυ 5, Ν εὐὐπι 
ΟὐοΥπτιμίαςι5 [Π|5 Ὁ Βπεπί επρτίοηίθ 15 
«ρίτ ἐπίτίπσι, ΑἸίχαί αν ἃ ομεῖοί ἐχίτα, χαΐ 
ἈΔιεατπαηεβ, Δ ειοϊοϑί ἐεραγαῖ, δύ ἄταχοβ. 
λῆς επίηπι πῃ ρᾶτίςπι πιίπίπιὸ σοπίεπιπεην 
«4π| Δοσπιπγυ]τίοπεπι τττίη ἐπιπέσοι τίρεε 
«τρίτης. Απηρίίας πε ρεοστεῖα, ,Ἃ Κἢΐ, 
τπὶ ὃ Διητίεππὶ ρεπίία5 σοπἤππηΐξ, πεν 
ἴλην δαπαγα [λυ τΔίπεπι, (4 εἴξ, ρου πλπὶ 
αὐλήν τεϊπηπεηΐε5, Εἰ  δαζεπὶ ἐ Πίστη πῃ 
Ἀοεδίπούσμ ο  απὶ ργοτεπίαπι Ιοη σία ρτὸν 
τποπίογίαμ ἰη [4]ςί5 ἤστιταπιίπίουα5 σασυσδ, 
ταπλ τάς ὃ Ὀγεραησπι,  ἐἢ, Δ] σεπιαρρεῖ 
ἴλης [ἀςείδυζεπιίπίον μαίας δύ Δεσίμπι, ἵΝε 
Ρι(υπίτεπιρί σαι Παρ π5. Δι επίπι Δπετῃ 
ἔῃ, Δειοϊοσυπι] οοοχῷῳ Πηίθι Ιοςατ εἰ, 

ΘΕΈΟΘΆΔΛΔΡΗ 

ἴσῃ δὲ σχεσῦντι ἡ] μῆκος κρὰ ἡΣ] πλάτΘ',ὅ- 
σου χιλίων τιοσαφαπκοσίωμ σείων, ὁ ἦδ τῷ 
φὶ ἑασόδας ἀϑὲ τίὼ ἕω, (δ σῖ᾽ δξῃ τὸ ἀρ πόὶ 
χελωνάτα σῖ! ὀλυμπίας κοὰ φὶ μεγαλοπολέ 
σισὺς δὲ ἣν ἰδμόψ. Ὁ σί᾽ ἀτὴ “πτδὶ νότου πὼς 
“ἰὼ αῤκῶμ, ὅ ὅδε ἀν μαλεῶυ οἵ! αρκασῖί; 
ας εἰς αἰγιομ ἡ δὲ πόρίσηρομ’ μὴ κατακολ 
“πίζοντι, τεβακιομλίωμ σἰοϊίων, ὡς πολύδι 
ος. ατεμίσϊωρθ᾽ δὲ κοὰ σεηραποσίσς προ, 
θωσι, κατακολπίζοντι δὲ πλεῖος δὴν ἐξακοσί- 
ὧν, ἀϑὲ τοῖς τορντακισχιλίοις, ὃ σ᾽ ἰδ μὸς καὶ 
σὰ Ὃν δεολκορ, σίϊ! οὗ πὰ πορθμέα ἱσαόῤνεολ 
πκοῦσιν ἀρ Φὶ ἑτόβδας εἰς τἰὼ ἐτόμαν ϑάλατε 
παν; ἐίρωτοί;, ὅτι τορντήκον τὰ σιζοϊίωυ ὄξίψ. 
ἔχουσι ὃ φὶ χεῤῥονλίου ταύτης “Ὁ μὴν ἕασόδε 
ουμόνιΘ-,ἀλᾶοι τὸ μεοσίυὐτοι, ἐλυζόμᾶνοι τῷ 
σικελικῷ τοελάγει. πτσλαμξανουσι δὲ κοὶς 
Φιἑκατόμωθον ἥθαλίας,ἡ δ ἡλέᾳ πὼς αὖ 
κῷυ ἀθιοριφουσα,νὴ πίὼ αὐχίω ποικοοινθια 
κοῦ κύλπου μέχρι ἄκρας αῤάξο,ίεα' [ἡ αὐπί 
σπορῆμος ὄξιν ἡτε ἀκαρνανίᾳ, τὸ οἱ περ κείμε 
νακνδίοι, (ἀκαυθθ. τὸ ἀεφαλίμυἱα, κρὰ ἰϑτῷν 
κη κοὶς ἐχινάσες, ὧν ὅξι νὸ “Ὁ δνυλίχιορ, Φὶ σὲ 
μεοσίιυέας πὸ πλέου, οὐ ςωγ μϑύομ πρὸς νθτν, 
πρὶ πὸ λιξυκον ποϊλάγος, μέλφι δὴ" καλουμὲ, 
νων ϑυρίσίων πλησίον ποιναρα ἑξῆς δὲ μετὰ 
σίὼ ἡλέίαν, ὄδι Ὁ ἣν ἀχοιῶν εὐνιΘ’ πρὸς α΄ 
γους βλίσπογ,νὸ τῷ κορινθιακῷ κόλπῳ δα, 
πένον, τιλδυτᾷ σι ἐς τί σικυωνίαν. οὐτόῦ, 
βῳν ἢ σικυὼμ "ἢ κορινθιΘ- ἐκοϊέχετῇ μέχρε τόν 
ἰῶιμδι μετὰ ἢ τίὼ μεοσίωίαν ἡ λα κωνικὴ, ΕἾ, 
ἡ αῤγεια, μέχρι τό ἐδ μδ τὸ αὐτῆς κόλπτοι σ" 
οὐταῦϑα ὅτε μεοσίμυιαπος» τῦ ὃ λακωνιπος, 
(Δ ρίρρο αῤγολικὸς. τεταρῶς σῖ δ ἑρμιονεᾷ 
ὃς, νὸ σαρωνινὼς» οἱ ὃ σαλαμινιαγὸν ἐκαλοῦ, 
σιν ὧν «ὧν μὴν ἡ λιξυκὴ, αὐὸ σῖ ἃ ἐκρατικὴ θτὰ 
λαρσα πληροῖ, τὼ πὸ μυρτῶομ «σἰλαγος ἄινὲς, 
σὲνὸ ὃν σαφωνικὸν πόρου τξλαγος ὀνομάζου 
σιν. μέσῃ στ᾿ ὄξιμ ἡ ακασία, πᾶσιμ ἀδικεμὲ, 
νηγ"ὸ γειτνιὥ( τοῖς ἀλλ οἷς ἐθνεσίψ. ὃ σὲ κοοὶν" 
βιατὸς κόλπος ἀῤχετῦ ἦὰ ἀ δ εκξολῶν τό 
δύϊωώσ. τινὲς σῖξ φασιψ ἀχελώς τό δρίζοντο 
ἀκαρναύας, νὴ αἐτωλοὺς,κοὰ ἀράξους. οὐτοίῶ 
9α γα πρῶτην ἀξιόλογον σιωυαγωγίω λαμ, 
ξανοσι πρὸς ἀλλήλας» ἀἱ ἑκα πτόβωδῳν ἀκτοίί, 
“ποιοῦσαεν πλεονντελίως συμπίσηουσι! 
“ ῥίον, νὴ αὐπίῤῥιον, δίον οἹὴ πα ονῖσε στεστίω! 
ἀγφλάσουσαε πτορθμόμ. ἐσ: ἢ Ὁ ἿᾺ ῥίον, ἣΨ ἀν 
χοιῶν, ἁλιτονὴς ἄκρᾳ σδ)ουπανοφοῖα ζινα 
φροφίῳ εἰς Ὁ γὐτϑο ἔχουσα. νὸ σϊὴ καλῶτοαι 
δρέπανον. ἐξῇ δὲ μεταξὺ στοιβῶν τὸ αἀγέισ, 
σπτοσεισϊδν Θ- ἱδρὸν ἐχου(ῷ. αἰ σῖ᾽ αὐσίῤῥιογ,γ᾽ 
μεθορίοις οἰτῳλίας κοὰ λοκοίσί' ἱσλρυ τον, 

καλουσ, 

Ψ 

] 



ΤΑῚ ΒΞ ἘΦ ἘΣ 
καλοῦσι δὲ μολύκοιον ῥίον. ἄτα γὐτόύθῳν 
διίσατοι πτέλι ἡ παραλίᾳ μετρίως ἑκατέ- 
ρωθον. πτδστε σῖ εἰς τὸν ριοσαῖον κολστορ, 
οὐταῦσνι τελόυτᾷ, ἰλειομθύᾳ Οἷς πτῶστασε 

οίοις φὶ βοιωτίας κοὰ φὶ μεγαρυοῖς πτόδμαν 

σιν. ἔχει δὲ περί μεβου ὃ κορίνθιακος κολστς, 

ἀπ μδὸ τὸ δύϊιμον μέλει τ᾿ αῥάξα ποταμοῦ 
σείδέωμ διοιιλίων σχκοσίων τεοσαράκοντα, 
ὧτ' ἀλ τό ἀχελώου, πλεονάζοι ον στὸν ἑκα- 

ἂν σχόίοις, ἀὴ δ᾿ ἀχελώου ἀϑὶ τὸν ὄζων 
ἀκαρναίνσῖ' ἐσιν. ἀθ᾽ ἑξῆς ἀϑὶ Ὁ αὐτίῤῥιον, 
᾿αἰτωλοί, τὸ δὲ λοιπτὸν μἷχοι ἰὩιμοῦ, φωκέωμ 
ὄδι,κοὰ βοιωτῶμ, κοὰ φὶ μεγαρίδος «τίσϊοι χί 

λιοι ἑκώτομ εἴκοσι, σϊυοῖν σϊεοντοῦ". ἡ δὲ ἀὸ 
αὐτιῤῥίον μέλχι ἰῶιμοῦ ϑάλαήα, ἀλκνονίς 
'καλέτοί, μό)Θ οὐστα τό ἰκοκοσαίσ κόλπον, 
διέχουσα ἀκ τό! ἰδὸ μοῦ μέχρι τό αῥάξου, στὰ 
δέους τοιάκοντα. ἀϑὲ τοῖς, ὡς μλν οαῦ τύπῳ 
εἐἰπᾶν, τοιαύτο τις ποὺ; τοσαύτη ἡ πσελοπτον» 
νήσου ϑέσις ὄν) φὶ αὐτιστόρθμου, φὶ μέχρι τόϊ 
μυχοῦ. ιοῦ τ Θ’ δὲ (ὦ ὁ μεταξὺ ἀμφοιν τλ 

πος. μετὰ δὲ τιχῦ τὰ τὰ καθ᾿ Ἑκασὰ ὀῥοῦμᾶν 
στἰὼ αἰχιὼ ἀν φὶ ἀλέας ποιηστμῆνοι, ναῦ 

υδὸ σιὰ πτώσαν ἀλείαν ὀνομάζονσι., πἰὼ με’ 
σαξὺ ἀχοεῶν τε κοὰ μεοσίωίων παραλίαν, 
ἔχουσαν εἰς τίὼ μεσόγαιαν τἰὼ πὼς αῤκας 
δίᾳ τῇ κατὰ φολόίω, κοὰ ἀζανας, κοὰ στα ῤ- 
ῥασίους "Ὁ σὲ στχλαεὸμ» εἰς πλείους δια είν 

ας διίρατο, εἰτ᾽ εἰς σῖνο, “ἰώ τε ἔξ επειῶν, 

κοὰ τἰὼ “συ νέσορι Ὅρ᾽ νκαλέως.. καϑάστόρ 
κρὼ ὅμαρΘ’ εἴρηκε, τἰὺ μὴν ἐπειῶν ὑνομά“ 
ζουσι πόλιν, τἰὼ δὲ σταρήλιδ'α δίων, ὅθ, ἔρᾳ 
“ἰουσιν ἐπειοί. τἰὼ σ᾽ χχσο οἷ νέϑορι οὖν 
λον, οί! ἃς τὸν ἀλφειὸν ῥέίμ φησιμν 
Αλφειδ,ὅς τ᾽ δύρὺ ῥέει πυλίωμ σῇ γαίης. 

πύλον μϑν οεὖν κοὰ πόλιν οἷσίν ὃ σπτοια τής" 

οἱ δὲ πύλον νηλῆθθ΄ εὐκτίμαψον σηολίεθρου 
ἑ ξον. 
ὁ σὰ φὶ πόλεως δὲ οὐδὲ στα ῤ αὐ τίὼ ῥέ! ὃ 

ἀλφειός. ἀλλὰ σπταῤ αὐ τίὼ μὴν ἐτόρ Θ’, ὃν οἱ 
υδὸ πταμιοσὸρ»οἱ δὲ ἄμαθον καλοῦσιν, ἀφ᾽ οὗ 
(βλ ἡ πύλος ἡμαθύας εἰρῆονῦ δϑκέ!. ο7χ ἢ φὶ χώ 
ρας φὶ ἡλείας ὃ ἀλφειός. ἥλις σὲ ἡ νωῦ πόλις 

οὔ πω ἱκίισο καθ᾽ ὄμκρου, ἀλλ᾿ ἡ χώρᾳ ἄωμα- 

σὸν ὠκῶτο, ἐκαλῶτο δὲ κοίλκ ἥλις ἀφ τό! 

συμβεξιτότος. Οικύτη γαρ ὄξιμ ἡ πλεῖξα κοὰ 
αὐίςκ.οψὶ σἴξ σπτοτε συιοῆλθορ εἰς “ἢ ναῦ πό- 
λιν λλιρ, μετὰ τὰ πϑβσικαὶ ἐκ σπτολλῶμ σή 
κων. Θγεσϊὸν δὲ τὸ αδὸ ἄλλος τόπους εὖ κατὰ 
ποιλουτοννπίον πλίω ὀλίγων, οὕς κατίλεξον 
ὁποιοες, ὁ στολάς, ἀλλὰ χώρας ὀνομαά (4, συτή 
ματα σϊάμων ἐχο(αν ἑκάείω πλέω, σ᾽ ὧν ὕ, 
φόρου αἵ γνωρι(ομᾶναε πύλῴς συμωκίδνίαν, 

9 ἘΙΡΗΕ Ν ΜῈ Ὁ. 2:ὲ 
Ι4δυτεπι ΝΜ] οἱ γετία ποςᾶς. ΡοΙοα Πίης ἀεπυὸ 
πλᾶτίτπλὰ ρα] Πρ εὐ ατγᾶ 5 Εχ ρᾶτῖς οἵα ἐχρᾶς 
ἀϊιαγίη ΟὐΠαῖ αυίάςξ ργοςεαζϑ Ππδ: ς πης 
(Ἀςίτ οςείἀτ5 Βοσοτιίς ὃ. Μεραγουῖ οἴαι τοῦ 
πιίηί5. (ὐατετᾶ (ὐοτίπτῃίαςα5 ἤπα5 Ὁ Εποπο 
υἱφ Δταχᾶ δπιης, υῦ εἰτοτ ΠᾺΡ εἰ Πα, ἀπ 

πὶ ὙΠ ς ο ς δ Χ Χ κτᾺΡ Αςβεῖοο πετὸ εξ 
τεπί5 απ σεῖ 4, 0 Δ .Πεῖοο πόδα Ευεηῦ; 
Ανεαγηαπεβτεπεηῖ [ εἢίπο δά ἃ πτίυ Δ ςς 
τοῦ {ΠΠ πιο τεππς. ὁ ἀτείξας, ΡΠ οςεπίιπε 
ὃς Βακοείοσυμη δ γαίας ΜΜεσαγεηί5, νυ}. 6 
δ ἄτο. Ὁ Χ Χ {{λ6 εἰ, Μίατε υτεπιαῦ Δ πτίτσ 
τῇ ίο δά υἱορ Π μπᾶ, ΑἸογ οπίᾶ ὑοςεαίαγ. Οὐ 
(π|{{ππὰ5 ροττίο, ἂρ ἱΠ πιο δα Αταχιπι λα» 
ΧΧᾺΧ ίαρτα ἀἐλη5. Με ετσο Πς ἤσατα ἀίχο- 
τίπι, ῬεΙοροππεί! τα 5 τἀ ταδόρ {{π|15 εἰν εττεῖ 
Τατί5 Δα]υίϑ ἀρροίίτος ἤπα τε πι15. ὃ ἱπεον ἀη1ς 
Ρο5 {πὰ ἑαοῦϑ α](ς. Γεῃίης Πρ. ΠΠατίτι «σα 
ἘΧΡΙ τα ίπιι5,40 Εἰ εἰ5 Βηίδι5 [αἴ ρυίπηου 
ἀΐο. ος φυϊάξτζροτε, τοτῦ ἱπτεῦ Πίος ὃ 
ΜΜεϊϊεπίοϑ {τ5, Εἰ εᾷ οταπὶ ποπλίπᾷτο χισίσηε 
πῃ πιεαίτειτοπεαπι ἄτοδ ἐΐα ργοτοπίαμπηέ δά 
Δα ΡΒοίοεη δί Α'Ζαπδ5 αἱ αγγδιαίοβ. Εος 
αὔτ ἀπε {αίτ5 ἐπ ρ᾽ ατί πα ἀἸτίο πε 5 ραυττα ΘΟ. 
ταῦροίξεα ἰη ἀπ|ᾶ5 ταπτᾶ, Ἐρεοτιιπι (ς τες, δό 
ΝΝείξοτί5 'Νεῖ εἰ ΠΙ. ἅπιοαο ὃ ΕἸσπιοιι ρο» 
[πετί5 ργο ἀἰἀττιῃαης αὐ ααίας Ἐρεοι πον 
πιίπαιίπι ἀς 6: Πᾶς πεγὸ σταῤ Ἀλισῖα σίίαν, (οἰ 
δά ΕἸ΄44 ἀίδι, αδί ἱπιρεγαηι Ερ εἰ, Νεΐοτον 
διηῷ ΡγΪαπι,ρεῖ αυᾷ ΑΙΡΒ εἴ [Δὲ πιεπιοτσαῖ. 
ΑΙρδεις ΒυΠο 5 ατὲ ρει! ίταγαρτοϑ. 

ϑαπὲ Ργίοη ἱρίς ροεῖα πουίς ορρίάιιπι: 
Ουἱ "ςοίαεῖς Ῥυ]Ο ξουπηοί5 πτοση δ, τσ ἐπ 
Ικ ερίς ΓΝ είεἰ, 
ΑἸἹρδεαβ αὐτεπὶπιπίβ πε ροΥ ΠΠἀπὶ υτ σι, 
πεφῳ Ρεπεβίρίαπι Παίς, πογὰπι ργατεγθίτυτ 
αἰτοιν ἐπὶ] Ραπιίίειπι, [ἡ ΔΙπτατθτπι τιον 
«δηῖ, ἃ συ Ποπηίης θγ]ο5 ἰρία Δπιαιμοςα 
αἱδεταγ ρρε τα. ἐγ αρτγῦ πετὸ ΕἸεῦ ΑἸρδε 
118 ἀπγη15 ρει αδίταν, ΕἸ(5 πογὸ αὐ Πὰς ἐἶρε- 
ἔϊατε ορρίαᾶ εἰἰ, ΗΟ πτετί κατε πο [ἢ πιιτίς 
εἰητ εγαῖ, ποτ πη ἀσετίρίς ρεῦ ραροβ ΒΒ ί, 
τα ϑαταγ, (σγααπι δυτεπι ΕΠ ἐπὶ, ΄υία εἰ [ἰς 
οΒτίσίτ, ἀρρε!!αρδης. ἵΝΑ πιαχίπγα εἴτι ραγ8 
ται (5 εχτίτίτ δ ξεγε!τᾶτε ργα απς, Ν᾽ εγύπιρο 
Πετεία (σουηάιπγ ΒΕ]. Β εὐί[ς 8. εἰππὶπγετί πὶ 
ππιῖπη ΡΟρΌΠ ςσαεηίςητ,εαπὶ απ πος τεῶι 
Ῥοτε ςετηίτυτ, ΕἸ ἐπὶ οἰπίτατεπι σοπάἑογς. 8(ς 
δζ τε! ἐεγανὸ ΡεΪοροπηεί! ἰοςίς5. ργατοῦ 
Ρϑυςοϑ ἐπεηίτ, 5 ἐρίε ροεῖα σοΠ στ, αὖ {1 
αυίάξυτθος, ξα ογαβποπηίπδηβ, ἢ πηδηϊς 
Ρορυϊοτῦ ςΟιξτει5 πτδίογεβ μαρογες, ὁ ηυτδν 
πορ Ποχε5 ἀςηίφ οἰμψίτατε5 μαβίτατος ἕπετε, 

{ἰςυτᾷ 

Οὔ} 

Πα. Ἀ 

Ψοερῦγε ἱερξ 

ἀπιμοὶ χμοὰ 
γείίιτς ει 

γε. 



424, 5 ΈΒΑΒΟΜΠΝΙἙβ 
Πευι ἄς Ατολάία ἔα εἴ Μαητίπεξ χυίά ἐπὶ 
Ρορυ]ία ν μα ίταηάα Ατρίυ ταδίάεγε. Τεος 
ἀπ πετὸ Γχ. Τοιίας Ηγοπι ςο]επ 4 τταα 
αι ΟΙεσΡριοίας, ΟἹ ἐοηγς, Εοάξζιηοάο 

Ἀερία(ερτξ πε οὗζο Ρορυ]ίς ἐπ οἰαίτατίϑ ἔοτ, 
τᾶπὶτεάεσειε, Ραϊίασν 1 γᾶ ν 111. δίς δ 
ΕἸ15 εχ οἰγοιπιοίγοα τεπ πα 05 ρα σί5. παρέ 
εἰαίτατί5 ἀἐςερίς Βεῦ ἐπὶ αὔτ Πιίς Μεηία5 πὶ 
Πί5 ργόρτεῦ ἱρήπς σγηιπηδία, Εἰος συ! πὰ} 
τί ρο Γ᾽ δπηίς ΕἸ εἰ (απ ἰτατᾶτ, οπὶ ἐἰος 5 ἵΝ αν 
{τοτί (ὰ αἰε5, πα είταο τγαπίπιίστατεῖ, Ησας 
αὐ ἔπει Ρ Δ. ςαίτπ5 ρατς ΟἸγπιρία εἰς. δ 
ΤηρΕγ ΠΑ δύ Οδαςοπία, Τυργ] πετὸ ἰάεο 
υοοατί απ, υία {{Π|{5 ΟΡ αεηίουτ τί {Π 05 ΡἢΥ 
1. («4 εἰν, πατίοπμ ες σοηἀεγξιίη ἀπαπι ςὔφτεσα 
ας ρείποίρίο φυίήςξ Ερεοτῖ,, ἀείπάςε Μίηγα, 
«ππὶ, αΐ ἀςςοὶς {πρεταςςείεγᾶτ: δύ ροίέγεπιο 
ἙΪεοτγῦ, χυί υἱέξοτεςβ ἰοςί ςροτῖεβ ἐχεί(εὐ 1, 
δυηῖ συίρτο Μηίηγίς ΔτἼαάες ἀΐςᾶτ, σαί ρτο- 
[οςί πεηα!ςαιίοηςε (ραπαπιείο Ὀε]]Πςα {δίς 
τε ςετ(Δπιίπα,ππη64- εἴ ελάϊςξ ΡΥ]ο5 Δτοδάϊςα,ες 
ΤηρΗγ!ίΔςα πᾶςιρατα εἴξ, Ν᾽ εεῦπι εηίπγχεγὸ 
πιεῖ τοί πὶἤδης ΡΙασδηι,ἴεπι5 Μ] ες, 
τΔ,εοάδεηι 00 ςἰπἰταΐεπι ποηγίηε Ρυοη το. 
«τι οά δαζεπι δέ Εἰ.5 σατια, ( (αθ ἀΐαΐνε 
(του Ιος8,τεγπιίηί5 ἀἰραγεί(α ἐπετίητ, ἱρίς Ὧὰς 
αἰὰπι ςαταϊ οφΊ5 ἐπ ἰςατ, ρεΥ ἀπ οιπ δ ρα σον, 
ταπὶ ποπιίηα. Θ ποά ΄υίήάεηι ἀΐχετίπι, δ πιὸ 
εἰετηδ δ Ἡοπιεῖίςα (ςτίρτα σοηΐεγεῃβ, Εἰας 
εὨίπΊ οἰ1π|{1Π|5 ἐπαίςεπι ἐχαπιίηδάα (αητ, ργῸ 
Ρίεῖ ορίπίοη αι ροεῖς, πο γαπιώρ ςοπηηηί 
«Δτίοπεπη, «ἃ ἐχίξίπτες ππαίαυίῳ ριαίεπτξ 
τες τς παρετετετ ργεοροπιαγᾶ σαδεδιίοῃξ, 
σὐπι πα] Πππ|ποίάαι ςστατίαηι δα ἐο5 (εγπιο- 
πες, υΐ ἡ ἀετερ. τἄτορετε ογεαίτί ξτεγίητ, 
Ἰσίτυν ἐὰ πος ἰη ρταίεπτιίατιπι ἐχίαπί, χροὸς 
πεηάαίαητ: χ ροεῖες ἀϊέϊα, αυδηταπι αιιίη ει 
δαήςίζεις5, ΟΠ ετᾶ4.ΕΠ᾿ φυοά ἃ ΕΙ4{5 ρτο 
ποητοιίαπι, η Βούεαπιίρεξίαηπ5, Δταχιβ πὸ 
τηίης,Α ΓγπΊὰ εἰαἰταῖς Δ ςἢαίςα {64..1.Χ αἱ, 
ἢ135.ΕΠπος ΕἸ εἰ Πἰτοτίβ ἱπίοἱ ροπίπγιι5,αεουῃ 
ἀπ Βοςίηῃ οςεαίαπι ροτεάίεπε δ. ΟὙ]]} πε 
[ερτῦ επιροτία εἰς, Παρ εης δ εχίδητξ Πᾶς ςίἃ 
κε είυίταις, Π4, ς δ Χ ΣΧ αἰςξίαπι, ΕΤαί ας Ογΐ 
ἴεηε5 πιζείο εἰαρυα Ηοπιει τα ἠϊςεητεηι, 
Ἐρεοίυπι Βοσοιίοσα Οὐ] επίσπι ἀπέξοτεηι. 
ΪΝοπεηίπι ΑΡ Ατοδλάΐα πιοηίς., Ἐρεοιηι 

«υέϊογεπι οἴϊεπάετγε ἀεριίς, Εἰ επίπι τιί- 
«5 ποη ἐχίσιβ Δείςυϊαρίυπι ΠΡ εη5 Το. 
ἰοτίορυβ., αἱρεέα πὲ πιίιαπάπηι, ἤπ|ι1. 
[λσυπιεχ ἐροτε ϑέξαμ ΡοΙς ΟὐἹεπεῃς 
ἰοπαῖαβ εἰς ργοπιδεοσγίσμ, Πσπιπὶ εχ τοῖα ΡῈ 
ἰοροππείο πιαχίπιέ ίῃ οςςαίπμπι ριοιεηίωπι, 

ΘΕΟΘᾺΆ ΑΡ ἢ. 
οἷον δὶ αὐκαδίας μανπίνεια μῆν, ἔκ ταρντε, 
σ᾽ώμωμν στ᾿ αῤγέίων συυῳκίδδη, τίγαια σ᾽ 
δῷ οὐνέα.ἐκ τοσοῦτωμ σὲ κοὰ ἥρως “σσοίιλε, 
ομβρότου, ἢ “σαὸ ἐλεωνύμον, ὡς σ᾽ αὕτως 
αὔγιου δ ἐσηκὴ ὑκτὼ σϊήμων συυεπτολίδδη 
στοίτγοαε οἱὲ δ ἐσησϊύμῳ σὲ δ᾽ ὀκτώ. οὕτω 
σὲ κρὰ ἡ ἥλις ἐκ τῶν ’πόδιοικίσίωμ στυυεσπτοοῦ 
λίδϑα μία τούτων. ῥέ σὲ σ πῆς πόλεως δες 
μίωειὸς στοτὰ μὸς στχροὶ τὸ γυμναίσιομ αὐὶ. ὦ 
ἔπρα αν δὲ ὅτ ἡλέοι χρόνοις ὕσόῥομ πτολ-ς 

σάτις ἧς ἡ ολυμπίαᾳ μόν. κοὰ ἡ σοιφυε 
λία. κοὰ ἡ τῶν καυκόνωμ. πριφύλιοι σ᾽ Ἐτ᾿ 
κλήϑησαν ἄστο πόϊσυμβεβηκοσ θ’, ἀν τόιῦ 
“ρίᾳ φύλα σιμυελελυϑούίκε, τό, τε τῶν ἀπ᾿ 
αὐχῆς ἐπειῶν » κοὰ “» τῶν ἐποικασαύτωμ ὕ- 
Ξόδον μινυῶν, κοὰ; τῶν ὕστετα ἀδικρατησαν: 
σῶμ ἡλέιωμ. οἵ σ᾽ αὐτὰ πῶν μινυῶν, αὐκάε, 
σίας φυσὶν ἀμισβκτήσαντας τῆς χώραφ, 
“πολλαίκις, ἀφ᾿ οὗ κοὺ; αὐκαδεικος πύλες. 
κλήθα ὃ αὐτὸς κοὰ τοιφυλιακός. ὅμκρ’ σὲ 
παὐτίω ἅπασαν τἰὼ χώρων μέχρι μεοσῆΣ 
νης κῶλει τούλον, ὁμωνύμως σῇ πόλει. ὅτε 
σὲ διώρισο ἡ κοίλκ ἥλις ἀφ τῶν στὸ (θεῖ νὲ; 

στρὶ τόπων, ὃ τῶν νεῶν κατάλογ᾽ σῖκα 
λοῖ τοῖς τῶν ἡγεμόνων. κοὰ τῶν κατῬικιῶμ᾽, 
ὀνόμασι. λίγω δὲ ταῦτα, συμβάλλων πώτε, 
ναῦ, κοὰ πὰ ὑφ᾽ ὅμήρου λεγόμδνα . αὐάγε Ι 
κα γαὺρ αὐτεξετάζεδαι τοιῦ τα ἐκείνοις, οᾷ 
σἰὼ πόϊ σπτοιτόι σϑξαν., κοὰ συωπροζζαν 
πρὸς ἡμᾶς, πότε νομίζοντ Θ' κάτου καῬρ.. 
θοῦϑαι τἰὼ νταροῦσαν πρόθεσιψ, ὅταν ἢ μα 
σὺ αὐτιπίσηου τοῖς οὕτω σφόσ)οα πιςδὺ 
θέσι πτϑρὶ τῶν αἰντῶν λόγοις. σε σὲ τά τε 
ὄνσα λέγειν. κοὰ τὰ “τό! πτοιατόν» σχρατις 
ϑούτας ἐφ᾽ ὅσον πτῶσίκει πτῶσκοπόν. ἔσες 
σ᾽ ἄκρα τις τῆς ἡλέιας πρόσβορΘ’ ἀπὸ τ» 
ξήκοντα σάδίωμ σ᾽ύμης ἀχαϊκῆς πόλεως ἄσ᾽ 
φαξΘ’. ταὐτίω μβὺ οαὖ αῤχίω πίϑεμδυ τῆς, 
σῶν ἡλείων στχραλίας . μετὰ δὲ ταὐτίω ἐπ᾿ 
εἰν ἀδιϊασόμαν πϑὶϊοῦσι, ἡ τῶν ἠλείων Ἐφ᾿ 
σίνειου ἡ κυλιίώκ, οὐῴβασιν ἔχουσα ἀϑὲ΄ 
σίὼ ναῦ πόλιν ἑκατὸν κοὰ ἐΐκοσι στισϊίωμε ὦ 
μίμνκτοι σὲ δὶ ἀυλλίμμης ταύτας κοὰ ὅμην ὦ 

φΘ'λέγων, 
Κυλλίώιου αῤχὸμ ἐπειῶμ. ' 

οὐ γορ ἀφ τό αῤκασεκοῦ ὄρους ὄνσα τς 
μελλον ἡγεμόνα ἣν εἐπειῶν ἀγφφίωαιε. ἔς σῇ 

κοὶ ἰκώμῃ μετρία ἣν ἀσκλππιον ἔχουσα δ. 
γ»ολώτου,ϑαυμαςὸν ἰστεῖν ξόωνομ ἐλεφαύσε- 
νομ, μετὰ δὲ κυλλίιὐΐμν ἀκρωτήριον ὃχελων 
σαρϑδυσμικοτικῶυ “ἢ πελοπονννῶυ σαμέϊο». 

πρόκετοίε 



Ι 
] 

| 
1 ΈΠΕΕ ΟΥΟΤ Ανν: 

᾿πρόκειτῇ σ᾽ αὐτῶνισίᾳ βραχξα, γῇ μεθορίοις 
Φὶτε κυλλίινας τὸ Ἡλεισθρ.νὺ Φὶ 7 πιοσὰ ἕν, 
οὅθον ἐς ἀεφαλίωϊαν “πλίονΐ, ἐκ ξυλλήνης στέ 

ὅιοι ὀγόδνήκον τα αὐ τ᾽ σῖξ που τὸ ὃ ἑλίοσων,Ν 

ἕλιοσα ῥέϊ στοτοιμὸς οὐ πῇ λεχθεισμ μεθορίᾳ, 

μεταξὺ ὃ τό χελωνάτα, νὼ φὶ ἀυλίιώας ὅ, τε 
αἰωειὸς ἐκδισίωσι ποταμὸς νὴ ὃ στλλήφο ἱασὸ 

σῷ ποι Ὁ λεγόμαν Ὁ’ δίων ἐκ Φὶ φολόκο ἐφ᾽ 

ὥνξῴφυρα σπτόλις, ἑτόβα Φὶ ϑεσπρωζὶ κἡ ϑὲτ 
Ἷ σαλικῆς γὸ Φὶ κοοίνθᾳ, τετάρτη “ις δὲ σῇ 

ὁσίῳ κειμθύν τῇ δὶ ϑαλαοσίωνα,, ἤτοι ἡ αὐ» 
σὴ ονίᾳ τῇ βοιωνώα, τἰὼ γᾺ οἰνόίω οὕτω κα 
λὲν ἐὠϑασιμὰ πλησίον ἐκείνης, διεχον(ᾳ Φὶ 
ἐλείων σπτόλεως σα δίων ἕκάτορ ἐἰκοσι, οἷ ἧς ἡ 
σληπολέμου ἡρακλῆθ᾽ δυκᾷ λέγεϑαι μή» 
σηρι εκ ἃ μάλλου αἱ τόν ἡρακλέὲος Ξρατεῖακ" 
τὴν ἄγυτ᾽ 5 ἐφύρας πτοϊαμδ ἀὴ σελλλρνῶς. 
᾿ς πρὸς ἐκένας τε, οὐσῖεὶς στοτιχμὸς σελλήεις. 
κρὰ ὃ τό! μὲγητ"" 

τόρ ποτε φυλεὺς, 
ῳ ΚΤ Κη ἌΟΡ ᾿ 
Ἡγαγῳν δ ἐφύρες ποταμῦ ἀτὸ σελλήφντί θ΄, 

Καὲ ἑξῆς τὰ φαῤμακαὰ τὰ αὐα)οοφόνα. εἰς 

ἔφυραν γὰ ἀφίχθαε φκσὶ Σ ὀσϊνοσξα, φαραα 
κὸν αὐα)ροφόνου δεζμϑη.κοὰ Ὃν ταλέμαχον 

οἷ μνατῆρες ἠξ τὸ εἰς ἔφυραν φασὶν, ὄφῥ ονθῳν 
ϑυμοφθόρα φαρμακ᾽ γγείκπ.»ὁ γοὺῦρ αὐτί αἷν 
γίου ϑυγατόδα 7 ἥνεπαῶμ βασιλέως, ὃνέ 
σῶρ γ᾽ τῇ δ)εγήσει 7 σεὼς αὐτέσ πολέμια φαρ 

᾿ μακίσῖα ἐσάγει, πρῶτ" ἐγωψέλου ἄνα)οα, 
ἡ φίς ἀνοοα μᾶνου αἀχμητίιώ. γαμξρ ὃς δ᾽ ἣμ 
᾿ αὐγάδ'αο, πρεσξυτατίω 3 ϑυγατόδᾳ αἰχον" 
τόσα φάρμακα Ἡσῖη ὅ(α ῥέφᾳ δύρέα χθών. 

Ι ἐσ; δὲ κοὰ πόῤὲ σικυῶνα σελλήεις σπτοτιί, 
μὸς, κοὰ ἐφυρα πλασίον ζώμη, κοὰ ον τῇ ἃ. 

ἐᾳ φὶ αἰτωλίας,ἐφυρα κώμη. οἱ σῇ ἀπο αὐ 
δ φυρο « κοὰ ἄλλοι οἱ πεῤῥεαιβῶν πῶς μα; 

 πεσδνίᾳ. κρὰ οἱ κρανώνιοι, κοὰ οἱ ϑεσπρωτι: 
οἱ οἱ ἐκ κιχύρου Φὶ προτόβδας ἐφύρας, ἀρλ-: 
λόσϊωρ Ὁ. ἢ δισϊάσκων ὃν τηρόπτου ὃ πτοικτὴς 
᾿ἄωβε σχεθλλεῶνα τὰς ὁμωνυμίας, οἷον ἑτλὶ ρ 
χομδοῦ, τὸν μϑ ακασεκου πολύμηλον καὶ 
᾿ λῶν. του δὲ βοιωτικον μινύειον, κοὰ σάμομ 

ΙῚ ϑρακίίω συυτιθεὶς μεοσηγύς τε σάμοιο κοὰ 
ἐμόβμου, ἵνα χωρίσα ἀκ Φὶ ἰωνικῆς, οὕτω φν" 
σὶ καὶ τί ϑεσπρωτικίω ἔφυραν σἤχείλλε, 
᾿ὃαι ἴοο ταλόθον, κοὰ ζο᾽᾽, ποταμοῦ ἀ σελ 
λήψντ Θ΄. ταῦτα οἱ οὐχ δμολογέϊ τοῖς σαὸ 
τὸ σκυψίον στυμηπγοίον Ἀεγομβιύοις » στρ 

᾿ οὗ μεταφόβει τὰ πλεᾶστὶ, ἐκεῖν γοῦ οὐ φα 
᾿ σὶρ ἄναε σελλήρντα οὐ ϑεασρωγοῖς υτοταμὸμ, 

ἀλλ᾽ οὐ τῇ ἡλείᾳ πικρὰ πίω ἐκέ ἐφυρων, ὡς 
“πϑώστομϑν. Ὁ τε οκὖ ἄρακε σκέψεως δεόν 

Ο μλνομ»νὰ πιόρὶ Σ οἰχαλίας, ὅπ φησὶῳ οὐ μιᾷς 

325 
ςαὶ ἐχίῖ]ες συοάλπι αἀίδοοηΐξ (αἴας: ἰΏ ολυτας 
ΕἸΙα (5 ὃς ΡιΠα τειπιίπίβ. πάείπ Οερῃ α]επέ 
δτὴ ἃ ΟὙ] ἐπε παιίσαπείρι {[46. (αητ οὐἶο, 
σίητα. Πὰς ΕΠῸ Πὰς ΕΠ ἃ Πυπηεη ΙΑ ίξυς πα 
εἰ5 αι ο5 ἀἰχί τεγπνίπί8.1π πηεάίο πεγὸ ΟΠεῖο- 
πλίςε ας ΟΥἹ]εποείραςίο Ῥεπευ οππαίτατ: δ 
αἴτεν χτεπὶ 86] δεπίοπι ροεῖὰ ποηγίπαϊ,ἐ ΡΟ 
Ιος εἰαδίτατ, Θαροτ Πί5 Ἐρηγτα ορρίαιαι εἰξ, 
αἰτείαπι ἃ ΤΠείρτοτίςο, ὃ Ἱ Πε αἱ ίςο, δ ον 
τ{πιῃ 0. Οὐπίτα5 αυατία, ἔπ τὰ συος Τ Παϊαίϑίο 
πεηι ἀπςείζ, ροίίτα, ἱρία ἐΔας εἰς Βοαξοποα. πᾷ 
Οεποδὴ ΠςὩρΡε τε ςοπίπεπετε {ΠῚ ρτοχίν 
πιαπ. δ Πα δατεηι αὖ ΕἸ’ε {4.ς ΧΕ χ 
ελαϊδῖα υἱάστιν εἴτε ΤΊεροΙ επιί πιᾶτετ, ΕἸ ετσ 
εὐ] {5 ΠΙη. 101 ἐπίπι πιὰ 5 τα τα πτί5 ΕἸ ει σα] 5 
σείτ ἤοτεπε, 
(τὯπὶ εχ Ερἤγτία ἀπχίς ἃ Πυπιίπε 85ε116 - χα, 

εῃτῖς. 
ΑΔ {1125 πετὸ ἴλπι ἀ 25. πα ]}Π|5 ργορίη παι 

εἰς Πυιίας 5611 εἰ5. Ἐτάε Μερεῖε, 
Οὐτεηι οἹέπν ΡΥ] ει αὉ Ερθγτα ἀαχίε ἃ Ητπι, ΠΠκά.. 
πιίπε 8! !εεηῖς, ἃ πα δ [ες ]{4 (σπτ πεπες 
πεπᾷ. δα Ερἤγτγαιη πᾶπηπε ρτοίεοίυπι πη. 
υίς ΝΊΥΠΈπι. τοχίσαπι πγογείξογαπι ατιρετίς 
ταπίεπ. Ετάε Τ εϊεπιαοῖο ργοςαίογεβ : δίπε 
δὰ Ερϑγγαπι τεγγαπ ρίπσπεπι ρτοῇςοί(οἱ πες 
Πτιυτίηάε πεπεπα ἔετα!α ἀεἴετας, Νεου ὃ, 
πίπιίη ςοπτπτεπιογατίομς ΒΕ} }Πςοητγα Ερεος 
σε, Αυσεί ΠΙίαπι Ερεογιπιτοσίβ πεπεῇ- 
ςπι ἱπιγο Δ πςίς, Βτίπι5 ἐπ ααίτ (ΟΠ απὶ Ὁ ε11Δν- 
τογεπιίπαλίί, αὶ Δαρεί σεπεῖ εγαῖ, παῖ δι- 
τεπὶ πιαίουεπι ΠΙ ίαπὶ Πα θεαί, 
(οσηίτα οἰπ ἔπεαης, ΄αοτῖ παγίς ἐεῖτα πὲ, 
πεηδ. 
ἘΠ δύ δίεγοπί ργορίπηιυιϑβ 8611εἰ5 Παπίας; 

δ εἰ αἱῤίητι5 ρασαὰ Ερἤγτα, ζίη ἄστεα Α ε. 
τοΓ 5 τίς Ἐρῃγτα, ἃ συὰ Ερηγτί ἀῶ. Εε 
Δα ΡεΠαθοςκίη ΝΜ αςεάσηίΐα, δ (Ἰτταπποπῇ 
δ Τπείρτοτιίςί, δέ (ἱσμγτεί, αρ δητίηυα Ε- 
Ρῆγτα ; Δρο!οάοτας ἱπίἐγαίς, απο πατη ρᾶ- 
ἔἶϊο ροεῖὰ Ἢ πον τε[ἐγίησετε (ο]εαῦ, 
αυα]ίτεγ ἄς (ὐγοβοπηεηο : Ατοδαίςαπι 4 Κ 
ἀεπὶου δ. γείεσίπι ἈΡΡε 1Π5, Βοσοτίαπι εν 
το Μιίηγειπη δύ ϑαπάοη 1 τγείςίαπι ςοπίππ, 
σίτίπτει ϑαπηυπι δ [πιρυαπιοῖῖ Ὁ [οπίτα {ἐς 
ράτεῖ: {ἰς δέ Ἐργτατη ἃ Τ είρτοτίςαπι 415 
{αβίερτοςα! αἀὐποείεπϑ πε] Πυθα πη 86} ες ς 
τε. Ηες αἰ!ἀεπὶ ϑοορίη [) εππεττή αἰ 5 τπηΐ 
πίπιέ ςοπίοπαης., ἃ 400 ῥ᾽ ατίπια τταπβίοετς 
ἵΝδπι {2 561} ςεητεπὶπ ὙΠείρτοτιίς ἤππτεη 
εἴξεπερσατ, (ε ἐπ ΕἸ εἰς Δα ἘρΗγτᾶ, τς ἀητὸ αἱ 
Χίπηα5. ΕἸος πετο αι ἐπαηϊτ, οηΠ  ετατίος 
πίδ πα ίσει, δά ἀε(Οςς Πα! ία ς αἰςατι πὸ τ 

ΕἸἰς) 

144.» 
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5Ἰ46 ; 5ΥΚΑΒΟΝΙϑἙ 

εἴϊε, ἀπαπὶ Εύγγτ οἰσίτατεπι Ὁ ἐςΠα] εἴα: 
τηδηίξοίταμι ἰσίταν Ὑ ΠεΠαἰἑςατη ας, ἀε πᾶ 
αἰςίς, 
Οεςδβαϊίαπιαυς τεηεηῖ Ευτγτί ρχγίποίρίς ττν 

Ῥεπι. 
Ουα ἰσίτυτ ἐ εἰδ, 4ς συ σοπηπηοταπι Τὰ 

τγτίη, ΟΡ τέο; ἀύσιιτο πτυίας ἀοἰείταεγε σαπον 
τας ΝΑ τῷ αἷτ εχ (ϑεςμαϊία ἂρ (εςμαϊεἴίο Ἐπ 
τγῖο ποπιεητο. Οὐσά {ΠΤ ἢ οἰἈ] τα ἔαίτ, τε. 
ἀπ ποη θεῆς δεερίϊι5 ΔυτοἊοδάίαπιν φαλιηρίσ 
πὶ ἀίςεπβ, ]υᾶ παης Ατάδηϊαπῇ ποςᾶτ, δίππε 
τοί δεπς, δ Επεγτί οἰαἱτα5.Ατοαάίοα ἀ 
ζαΐτ, εο ποάο αοηίοϊ απητπα εγαῦ, πὶ ΠΔ ΠῚ 

- 4116 αὐεγαῖ, κατεγάπι πεῖ ΝΜ επεί ὃ Βεϊ! εξείς 
ἐστοείείοπος Ρυ]Ὸ5 δά ϑοοίἑππι τη σητεαι σοὶ ε 
δάταν Ηα ς πετὸ πῷ φαίάσιι Νείξοτεα, (ς ἃ 41 
τοῖὰ αυοεάδη Αἰἱρῆεο ρτορίπααα,ουία5 {1} 
εἰ ςουπσναπε δὰ {Ἰαπὶ ας Βαιηίίο πε πτα 
1πο αἀίαςςει Οὐ ί 48 υἱο] ζείπς αἰῆτηᾷι, Νεῖο 
τίς οἹ οτίαπυ, δέ σεπετίβ οατίτατεηγ πεπἀίςαῃ, 
τε5. τε εηίμπι ΒΥ] ςτίρτί5 ργο ἄταν η Ρεῖο 
Ῥοππείο,πηάε δ ΠΠπ᾿4 ἀἰείτας, ἔση πύλ" πρὸ 
«σύλοιο.τούλος γεμμλύ ὕξι κοὰ ἄλλος, ἘΠ ῬΎ]Ὸ5 Ὧπν 
τς ΡΥ Πατη., αἱία ετᾶ ΒΥ ]ο5 εἴς, Εἰ 4 Πᾶς δία ἴ.ε 
Ριφατίςα ἰαΤ τί ρῃγ]α, 8 Ριίζα οὐδ Τ ουτία Μ οἴ 
ἰεπίᾳ αὰ (Οοτυρῃαίαπγ (ϑτηη 5 ἀεπιοπίξγαγε 
πἰταπίαγ, ρα (ες ΡυΙοη εἰς, χυα ἡμαθόεοσα {τ 
ΔΡΡε τα: ὃζ εδπὶ εἴς, χα ᾿Νιείζοτίς ραττία ὰὸ 
ςατατ. ΝΊαΙεί ὃ (ςτίρτονεβ δύ ροείᾳς ἱΝείοτε, 
τὰ οἵς αἰπης, χα δά υῳ ΠΙοτα (τὰ ρεγάπν 
ταῦ ατατεπι ΑΙπαί ποτὸ Πππαίοίοτεβ ΕἸ]οπιε, 
τ (ςέϊατοτεβ. Ρ 115 πεγία ἱπιίτᾶτε5, εἃ Νεῖτο 
τίς Ργ! εἴτε αἰβεγᾶτ, σίας ρεῦ ούαπὶ ΔΙΡ ες 
εἰαϊίταν. ΕἸαδίταγ αι ρει Ρίίβαπι δέ Ἱτρην 
Πλπι ΝΟ πα εχ ΕἸί4ε σάτα, ὃδζ Παηςίσε Βγ, 
Ἰο,ΠΡίφ ρεορίπησε Ποπογίῃςεπτιία δ αἰ 4 εν 
τε. [πη σποδῷ ποῖαϑ οἰξεητᾶι, Ιος υἱάε]ίςος 
(ἰεγαηῦ, απιηοπ (Ἰεγοητζ δαϊίππι (Πεγεπί 
τπ|. Γ)είπάς αὖ Πίος ςοσποπιίπίρα ἵΝείξον 
τεπὶ (Ξεγεπίιπι ρρε ] Ατυπὶ εἴδε (πἰρίςαητιτ. 
Ἡοείάεπ ἃ Μείβεπῇ [Δ ἰτατᾶς, δέ πὲ ρτὸ 
ΒΑ Π 5 ἔλςετε αἱ επιιγ Νοιίογεαι επίπι εἰς 
ἔς αἰατις Πογεπα {ΠῚ Πηϊτίπγαπι,, αὐ ἐπι Α{" 
΄υδηάο ἐποοίδγιπι ἔγεπεητία ἐστεσίἐ Πα - 
ταῖδιτ ΓΑ] ππτὶ χα εἰγοα ἘΠ 4 ἐπὶ ςατᾶ πὰς 
τετηρεἴξαίς εχίαης, Ροεῖα περὸ 1ΠΠ1, 1Π ρᾶτ 
τεβτεσίοπεπι ἤαης ἀϊαί δ η 5, φαδίιοῦ εἰἰπὶ 
ἄτπςε5 πιεπιούδη 5, οδςατία5 εἀίάίτ, 
Βευρταίήζ ἀοπηοβτεπαετε,ας ΕἸΓ 5 ΑΙ Π18, 
Ειταμξ ίεααπηταν μυσυίημε, ΜΙ] ςοηίςεῃ 
ἄεγαηις Βρεί. 

ΟἿ εηίπι δαιθο5 ρρε Π]ε ρεος, θυρτγαίοσυί 
εἰε!ίςεῖ εἰ ΠΙςΟ5, τ εὐ ΕΙεο5 ποςεῖ Βυρτᾶν 

ΘΕὸ 5ΚΑΡῊ 
οὔσας, μίαν εἰναι πόλιν δύρύ ον οἰχαλιᾶθ», 
σίαλον ὃν, ὅτι τἰὼ ϑυηαλικίω ἐφ᾿ ἧς φαστῃ» 
οἵτ᾽ ἔχον οἰχαλίηυ πόλι δὐρύῶυ οἰ χαλιῆος, 

τίς οαὖ ὄξιψ, δ; ἧς δρμηθούτοα οἷ μοῦσας 

αὐτομῆναι ϑάμυριν “ὃν ϑρῆκα πιαῦσαν ἄοι» 
σῆς, φισὶ γοῦρ, οἰχαλίκθῳν ἰόντα σττεῤ δὐρύ, 
σου οἰχαλιηθ". εἰ μὴν γοὺ ἰὼ ϑεῆηαλικὴ,, 
οὐκ δ πιάλιψ ὃ σκήψιΘ- αὐκαδικίω σινα 
λίγον ἰὼ ναῦ αὐκαδίων καλοῦσιμ. εἰ σ᾽ οὗ» 
10 σὕ, κοὰ ἡ αῤκα δρυὶ πόλις δύρύτου ἔριν 
σαί; ὥς τ᾽ οὐ μία μόνον. Ἐκέϊν Ὁ’ δὲ μίων ᾧκ 
σί. μεταξὺ δέφι πὸ μίωειοῦ πρὸ “τό! σελλὴς 

“Θ- ἐκέολης τυλθ΄ ὠκῶ;», κατὰ “ὁ σκόλι 
ομεοῦχ ἡ τό νὲσορ Θ΄ πόλις, ἀλλ᾿ ἑτόβα τις ἡ 
“πῶς ὃν ἀλφειὸν, ἃς οὐσῖγν κοινώνημα,, οὖν 
“ῇ πτὸς ον παμεισον, εἰ τε ἄμαϑου χρὴ κῶν 

λέν. βιάζοντοιι στ φῦιοι μνης δυόμϑνοι τἰωὼ νὲ 
συρΘ: σδύξων κρὰ τίὼ σδύγγύειαν . πτοιῶρ γαῖ 

πύλων ἱσορουμθύων γὺ πυελοστοννήσῳ , καθ᾿ 
ὅδ. πὶ κοι Το στος ἐίρατοα (το 
Ἐς: πύλος πὸ πύλοιο, πύλος γὲ μδύ ὕδι 

ἄλιθ’. 
“τούτου 1κ νὴ τό! λεπραιατικοῦ τόν οὐ 

φύλᾳ, πηρίπου σὲ τό! μεοσ[ωιακοῦ κωτὰ κο- 
ρυφάσιου, ἕκτον τἰὼ σταρεὶ σίσιν ἐμαθά 
οντα πειρῶντοι δ εικναύας, κοὰ τίμ τδι νέσι 
6Θ- πατρίσῖα ὥΐξδρον ἀγρφαένουσιν. οἱ ἡὰ οὐ 
στοῦλ οἱ δὴ) ἑτόβωμ συγγραφέων κρὰ πτοιντῷ 
μεοσίωιον φασὶ τὸν νέσορα, ἴρ' σωζομϑή 
μὲχι εἰς αὐτο πεοιθεμᾶνοι. οἱ σῇ ὁμπρικῶν, 

σόβοι “ἴς ἔπεσιν ἀπολουθοιιῦ τόϊν, ὥτον ἄναι 
φασὶ πὴ νὲϑυρΘ’ πύλοψ-» οὗ τἀὼ χώρων δ): 
ξεισιμ δ ἀλφειός. δεεξεισι δὲ τὼ “πισίάτιμ κοὶ 
σοιφυλίαν, οἱ σ᾽ οωὺ ἐκ Φὶ κοίλας ἡλισῦς, 
κοὰ τοιαύ τί φιλοτιμίαν πτοσετίθεσαν τῷ 
σταῤ αὐτοῖς πύλῳ,, κοὰ γνωρίσματα σῖεμ 

κναῦτπόϊν»γόδανου πόστον, κοὰ γόβρον στε στὸ 
μὸν, κοὶι ἄλλου γόρίώ του» ἐπ᾿ ἀγν Ῥύτωμ ῦν 
θέπως γόρίμυϊοόν εἰρη ὅλαι πισούμᾶνοι τὸν νὲ, 
σορᾳ. (δὸρ» δὲ ταυὴὸὴῃ κοὰ οἱ μεοσίμισι το επῦι 
ἥκασι, πρὰ ππιθωνώτόβοί γε φαίνοντοιι "μᾶλ, 
λου γουὺ γνώριμᾳ φασὶν ἐιναε πὰ σταῤ ἐκείω 
νοις γόδίιμα σιυυοικούμανᾳ στοῦε δ), ποιαῖν 
σὰ μὰ τὰ πόδὶ τὼ κοίλίω λιν σπαβχον 
ναυΐ.ὃ σὲ ποικτὴς εἰς τιοσαάρᾳ μόδα διελὼ 
“ἰωσὲ τἰὼ χώραν, τίήαρας σὲ κοὰ εὖ ἡγω 
μόνας' εἰπτὼμ»οὐ σφ ῶς ἐϊρηκῳν" 
οἵ σ᾽ αὔα, βονπράσιόν τε κρὰ Ἡλισῖᾳ δίων, 
Ἐναεομ. 

Καὶ ἑξῆς, ἕως τόν, πτολίσιν σ᾽ ἔμ βαενον ὦ» 
πειοί.. Ὁ μὰ γαῦ ἐπειοὺς ἀμφοτόδους πτῶν 
σαγορόύειν εἷδ τε βουπρασιεὶς » κρὼ «ἦσ ἡλώ 

ονφ» ἥλθους δὲ μυκὸτι καλὸν τοὺς βουπραν.ς 
σιεί(ν 

Ἅ, 



᾿ ΓΙΒΕκ 
σιέϊς,ὅ “ἰὼ λέων δδξειρν αἷ εἰς σοσᾶρα μ 

ρκμ διαέρειν, αλλ ἢ δἰ επειῶν,ἐς ἰμ σῖύο μὲ 
ρα δρέιλε πρότόβοψ. δσΐ αν μόβος ἐἰᾳ “ ἡλισὸς 

Φ βουπράασιομ ἀλλὰ δὶ ἐπειῶν μᾶλλον. ὅτὶ 
γορεπαοὺς καλέ αὐ βουπρασιεέις» σἰπλομ᾽ 
Ὡρῦπό τε κρέοντ᾽ ἀμαρυγκὲα θάσηογεπειοί 

Βηυπράσιῳ, τὸσὲ βουπράσιομ εἰναέ τινὰ 
χώραν φὶ ἠλείᾳς κατοικίαν ἔχουσαν ὁμώνυ; 

᾿ μόρ. ναυὶ σὲ φαίνεται Φὶ ἡλισῖθ’ ὃν μόβίΘ: 
κρὼ δ». πάλι σὲ Ὅρ)" συγκαταριθμει ὅτ 
᾿ βυυπράσιου κοὰ Ἡλισῖα δίαν λέγοντα, εἰτ᾽ 
εἰρτεοσ ἄρας διαερέμ μόβισϊας, ὡς οὖν κοινῷ 
δοκᾷ ἴοῦ τε βουπρασίῳ, κρὰ τῇ Ἀλιδὲ αὖ» 
σὰς τίοσαραᾶς μόβίσϊας ὐὐντάήευ. ἰὼ σ᾽ 
ὥς τοικε,κατοικία δὶ ἡλίας τὸ βουπράσιορ 
ἐξιόλογ», ἥναῦ οὐκὲτ᾽ ὄδιν ἡ δὲ χώρα κα- 
λῶποί μόνου οὕτως ἡ ἀϑὲ φὶ δόνῦ, φὰὶ ἀϑὲ σύ 
μίω δ ἡλισῖθ- φὶ ναῦ πόλεως. «σσολάβοι 

᾿ στ ἐν τις κρὰ σαδροχίι τινα ἔχειν τότε τὸ 
᾿βουπράσιομ στχρεὶ τὼ ἡλιψ ὡς κοὰ; οἱ ἐπ ειοὶ 

᾿ νταρᾳὰὶ τούτους. ὕςδλου σ᾽ αὐτ᾽ ἐπειῶν ἡλέϊ 
φι ἐκλήθησαν, Κοὶ ἡ» βονπράσιον μῆν σἱὰ 

Ἱ μόθ’ ἣν φὶ ἡλισῖθ΄. ποικπικῷ σὲ τιν! ογλσ 

᾿ματισυγκαταλίγειν τὸ μόν! Ὁ Ὅρϊ ὅλῳ φα- 
σὲ δὲν ὅμηρον, ὡς Ῥ, 
Αν᾿ ἑλλάσϊα κρὰ μέν αγος, κοὰ, 
Αν᾿ ἑλλάσῖα τε φθίίω τε. κοὰ, 
Κουρῆτοῖν τ᾿ ἐμέχονζ κοὰ αἰτωλοί. κποὰ; 

᾿οἵσί ἐκ δϑυλιχίοιο, ἰχινάων θ᾽ ἱόράων. 
Καὶ γον “Ὁ δυυλίχιου, δὴν ἐχινάσϊωμ. χοῶν- 

παι δὲ κρὰι οἱ νεώποβοι. ἱστηώνα ξ" 
Κυτρίων βὲκθΘ’ φαγοῦσὶ κρὰ ἀμαϑουσίωμ 

πσυρῶγ. ι 
Κύπριοι γα κοὶοὶ ἀμαθούσιοι. κρὰ ἀλ. 
κμαὺ σὲ, 

Κύστῶμ ἱμόῤ ταῦ λιποῖσα κοὶ ποίφον πόδιῤ, 
ὑταν, ᾿ 

Καὶαϊαύλθ», 
Κύπῶυ πιίφου τ᾿ ἔχουσίς ταρΐντο κλῆρον. 

Εἰ σῖ οὐκ ὄρεκον ἐπειοὺς «ἦὺ βουπρασίν 
ους, οὐσῖ᾽ ἄλλα πτολλὰὶ δὴ ὁντων φήσομᾶν. ἀλ 
λα τόντ᾽ οὐκέσεν ἀποσϊειξις τό μὴ ἄναε, ἀλ 
λα τὸ μὴ εἰπε μόνον. ἑκα ταῖθ᾽ σ᾽ ὃ μελήν 
σι ἑπόδους λέγει τῶν ἀλέιωψ «ὅὺ ἐπειοὺς, 

α᾽ γοωῦ ἡρακλέῖ συορατόσσαε δ ἐπειοὺς 
ἀϑὲ αὐγξαν κοὰ συυανελᾷῳ αὐ Ὁ ε] τόμ τε αὐ 
γίαν κοὶ; τὐν ἡλιν. φησὶ σὲ κοῖς πἰὼ σ᾽ύμίω, 
ἀπειίσια κρὰ ἀχαϊσια, στολλεὶ μὴν ομὗ κρὰ μὲ 
ὄντα λέγουσιν οἱ αῤχαῖζοι συγγραφᾶς, συων 
σιθεαμμδώοι Ὅρ" ψαύσιει οἵα Φὶ μυϑογρα» 
Φίας. οἵ σὲ ᾧξ κοὰ οὐχ ὁμολογοῦσι “πῶς 

᾿ ἀλλήλους “πόρὶ τῶμ αὐτῶμ. οὐ μὲ τοι ἄπι» 
 φομ,οὐσῖ᾽ ἄ ποτα τοῖς ἠλείοις δι ζφοροι ὄν τοῦ 

- 
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[{ο5,υατποτίη ρατέέϑβ αἰἰπίπιὲ ἀίιΠΠ- υἱ εἴ 
ΕἸ επὶ οταῖπ, ίς Ερεούππι τεσίοη ἐπι; Πυδπὶ 
ΡΥία5 ρατίίαίτ ίη ἀπο, Νεησε ρᾶτ5 ἘΠ 5 θὰ» 
Ρταί, (εα πιασίς Ερεοτ οχίϊετεί, (υοά ε- 
πίπι Ερεοβ Βαρταίίοβ ρρεῖ! ες, ἐεττῦ εἴ, Πξας 
Οὐππὶ τέσεπιὶ Ἀπιαγγηςεῦπι ἐπ Βυρτγαίίο ἢν εἰ, γ. 
τηδυογαηῖ Ερεί. 
(απ άαπιιεγὸ ΕΠ {5 ρίασαπι εἴτ Βυρταί!, 
ἀπ|, ὃ εοάεπιὶ Πα τατί ποπιίης, πᾶς πιαπίξε, 
{τππὶ εἰξ, ςὰπὶ ὃ παῖς ΕἸ (4 5 ρατ5 ἐχίβδτ. δὲ αὐ 
[5 ἰπ ἀπυπὶπηιπιεγδης ΒυιργαΠ πΊ, ας ΕἸ: 
4επΊ,α]ταπΊ, ἀΐλτη ποςίταητες. Ῥοίξεα πατοῦ 
ΠΔ5 {Π ρατί(ς 145 αἱ ςπίεβ αὖ σοπη της ἐπ’ 
ἀϊςετατγ, ἱρία5 ὃ Βυρταίιο, 8δ( ΕἸΤά{ {πδ ἀτα5 ἕὰ 
εἰιπέ, Ευεαατεαι, αὐ αἱ ἀετατ, Βιυρταίπι οσ 
οα5 ΕΠ (5, τε χυξείθι5 μα ίτατιις πα Ππί5, 
ποπίαπέίοπορη!5, “αἱ ἀ εἰ ετι15 εἴν. ]ο οἰ ταπτᾶ 
πυης Πσοαρυθ εξ ἐπ υἱὰ, πε εχ σα πος πᾶς 
ἐχιδί ΕἸ {46 οσἰπίτατε [γπιατη πετίας ἀπαςί Βα, 
πὲ5 ΕΠ ἀοπὶαὐύτξ Βυρταίμιτι ὀχ ςο] επτία απ 
ἄλτη ἤουιῇς, σας ὃ Ερεος ἀρὰ {Π 5. {αἱρέ 
ολε[Πςεῖ, Γεπιρότε δυτ ροίεγίοτο ρίὸ ρε- 
(5 ΕἸ εἰ ποοίζδεί (απὲ, δ( ΕΠ 415 ρογιίο Βυρταί, 
τππὶ [πεταί, Ἐτραίίεπι σπὶίοτο ἀπ ΠΕ ΠΊΟΓΑΓΕ, 
Ροετίςα ἤσυτα, ἀίςαητ Εοπιείυτῃ, σας {Ππ|4|| 
Ῥεγ ἀγα οίαπι πηεδίαπι» ἄγσος, ἘτηΠμα, 
Ῥεγ(Ἰγαςίαπι ΡΒ απ. δ, 
Ουτεῖο5 Δί πγίςααης δέ Α ετο]. δύ, 
Ἀεἴο! εχ [υΠςΠίο Ἐς παάιίρ ας (Δ οτίδ. 
ἵΝααι ιΠςΒίαπι απ Ἐςμίπδάιι εἴς (4 Ἐπὶ 
{ππίοτεβ παγραηζ ἤδη ΗΕΠΙρροπαχ, 

Ογρτῇϑβ ρᾷπεπὶ εἀεητίθιι5, Δπδιμυ[ἤ8 5, 
Ωυοπίᾳπι Απιαιμυί) Ογρτῇ (σπε, 
ΑΙςπτὰπ συσηΐςε, , 
Ογρίαπι ἀεἰεγὲη8 πα ίοπ), δ ῬΑρ σα, ἤπι- 

Εἰίδιις {Π]|πὸ, ὃ Α εἰςηνία, 
Οὐρυ Ραρ έζ ἰοττεπὶ πα ης ΟΠΊΠΕΠΊ, 

(υοα Πποη ἔροοϑ αἰχίς Βιιρταίίος, πος 
Αἰίαταπι ΓεγαπΠΊ πγαΐτα αἰ ςεπηι5. Μ ἐγ Παῖς 4ε- 
πιοηίγατίο ποη εἴ, φαὸ πο βπετίτς, (ςά τι 
τὰπὶ σΠιά ποη αἰ χετίς ΕἸεςαζαιι αὐεπῃ Ν1.- 
Ιε[τπ|5 αἰέπς Εἰ εος, δ αἰΐος Ερεοϑβ εἴτε ρευῃΐ. 
θες. Ηειοιτ Παυτάσι δά πσετίας Δ τπισόεαπη τηΐ 
{ταητί, Οςίο5 ἐχρεαϊείοπίς Ερεος εχείείδς, 
ἐοβῷ οὑπὶ ΗΠ εΐςαΐε ΕἸ π ἃ Απσοᾶ ἀεγα- 
χίε, Τυλαίτ ᾿γπιᾶ δύ Ἐρεατι δέ Δςἤεδαι 
εἰβς, Ἴαϊτα ψυία ἐπὶ (ςερίοτεϑβ ἀπείη ρος, 
τί5 ρτοάίδετε, αιιρ ἐπ γεγᾶ παζιτα πλίἰπηξίπς 
ταητ, δά εὸ ρτορτοῦ ὩΡιΠοίαπι (τ πα! σε- 
Πι15 πτεηάαςίο ἤπσδαα {πεγαητ εὐτςα. ΘΟ 
επεηίτ, ας εἰάεπι ἐς τοθιις ἱπτεῦ ἔς πίπίπηέ 
ςδεοτγάεηις, Νιίπνίγαπι ἃ πο Ιοποὲ ποη εἴν, ἢ 
αὐυᾶά4ο Ερεί εὐπὶ ΕἸ εἰ ςσττοιεγ 5 ἐσετίπτ, 

2 ουπὶ 



5χ8 ΦΥΒΑΒΟΝΙϑ 
τ αἰτοτί 5 ἡαύουἐδ ἐΠςητ, ΄υ  ἕῃ σπῦ σουρα5 
τπᾶγαόρ ἐπ ροτοητί ςοίετίπε, δύ ςογησηί ηᾶ 
ἄλιη τεσπαησί, δ συδεγπαπάλγῃ οἰαίτατ ἔοΥ 
τὰ πτεγοηταγςπηζία ας» Γγπηᾶ ίαο ἱαρίεςς 
τΑπείπιροτίο,. ἴΝαπιροοεῖα ΛΠ Τγιτα ἔεοίς 
κταςητίοης, ΕἸ αΑὐίοηῦ εἰζ,εο τόρογς ΓΟ Πλ 
Ἐρεοτῖ αἰτίοηί ρατυίς, ροἴξεα πετὸ ἰοπίδιις 
υτετίᾶ Λὲς {{Π|5 {4 ίτος ἐχτίτῇς, (ςα Α οἢί- 
τις ροτίαβ Ζαίασταπι εοχῖ ροίδίάερας, (ταν 
ταοῦ ἀὐτοπὶ ραιτίςατιπι, ίῃ αΐίθ 5 τ Βαρτα 
Τίαπι σοπτίπετατ, ρα χαίάεπι Εγγπγίπα, δ ρ 
( για ΕἸεςε τερίοηίς εἤ τε! 45 Ρ (οί 
ἐατίς εἰς ρ] τί ςεηίεητ τ05 συ δπὶ εχίσ 
1.5 ξαίς ΕἸγυπιίπα, σαῖς πεἰείσία πᾶς πῦ ἐχιᾶτ, 
ει ρεορςε Ου]επᾷ πιῦϑ3 εἰϊ ῃ πιαΐε ρτοτεα 
15. Εοσιἰηᾷ πε] Εἰγεπιίπαπι ρρε ᾽πε, 
ἸΜγείίπα αετὸ ποαίε Νἰγεταηπτίαπι πουιηίπα- 
τυτ, 44 πιατε ρεττίπὅ5, τεααζ5 Πα ίτατουίθι5 
τίςα8,(η ἐα σας ὁ γαλα ΕἸ εππ ἀποίτ υἱα,4 Ὁ 
ΕΠ|4ς Πα 4.1 κ αἰ 5.ΟἸ επί πετὸ ρει εᾷ 
εἴς, «σἰεὔϊιτα συαάᾷ αἰεσιᾶτας, χυᾷ πιοάὸ 
8΄ςοΠ τη αἱᾶτ Ναη ὃ ἰοςοτᾶ ὃ ποπιίηᾶ πλὰ- 
καιίοης (λέϊα,ςΟίεέξυταβ ργοίειτί πεςείδε εἰς, 
σάτα {Π16|ὶπ πλα τί5 πο δά πιοα ρΙαηὲ ἀεἰςτίν 
Ῥατ, ΒΕΓ δυτεπιταρε5 ἰαχοία, Γγπιαίϑ δ Τ τίτί 
εἰ5, ΕἸ εἰδέρ ςΟυηαηί5. αἰτεγί Ατοδάίςο "ςἄρεα 
({ἰς εηίπι πιοπτζ ποςδε)εστίσια, αὐ ΕΠΙ4ε τε 
τῦ ας ΧᾺΧᾺ (ἰλ4.Ρίεης, Τετία πετὸ ςεπτᾶ,ς 
αἰ] 5 τρία Αςβίπατῦ, ΔΙεΠα εἴ, σαοά πᾶς 
ΑἰΙεϊαῦ ποςᾶτοςι5 αὐ Διρῃίος 4 ρτον 
χίπγι5,(π χα Οπηίθι15 πηεη!Ρ 15 ἀοσοία ἴο, 
ταπὶ σοηστεσδητ, [ἀφο αἰιτοτη ἔῃ ττίὰ τηδίδηα, 
48 εχ Εἰς δα (Οἰγπιρίᾶ σοτηπιεατατ, Ρυίοτί 
Ῥὰ5 αὔτίςςα 5 αστί Βί(οί οἰίταϑ [ατ,4|{ἃ5 4]10 
πῖοῦο υὑατίατί5 Ἰοςοτ τεγπηπίς ργορτεγ πηρε 
ταϊοτιιπι ρεγηγατατίοπεβ. [οἱαπιδιτξ ΔΙεἰ, 
ΑΙἸε(ἤ ετἰᾷ (ὐοίοπαπι ροεῖα ποςαῖ, ς ἰηΠαίτ, 

εἰϊαᾷ. 'π Βαρταίϊο ἐεττί!, δ πη (Οἱεπία ρετα πίςεῃ, 
ἀίπτυβ ἐπ 05, 

Ἑτίη ΑἸεία, αδί (οϊοπα πορσαία εἴ. 
Τταηπίροίτας εηίπΊ αςςίρίεπάππι εἰς, Ρετίησ 
ἄεἊς αἰσαῖ, δ υδί ΑἸε7 (ὐο!οπα ποςαῖα εἰ, 
Ωιπάαιι ΑἸοΠα ἤσπιεη εἴς οξεπάπητς Οςτς 
τὐπὶ ς ἐπ Τρία ααίάᾷ (ὐασσοπεβ ποπιίς 
πεηταΐ, ΝΜ] εΠεπί ἰπ τοτγᾶ ρίρεζίᾶτο5, συπιός 
Τγπγὰ δαςοηίδ ἃ ρ᾽ ετίίςς παποπρεταγ, δ ἱπ 
δοίο γπιςο ἑπτεῦ Γγπναπ δύ Ττίτίαπι ἤτιν 
4ἴ ἀπληῖ5.. απεπι (ὐδπςοπεπὶ ἰοξιηπίηο πον 
εἰτοηῖ σεηεες.ἰ)ε (ὐλαςοπίθιι5 ταυτί αιχοε- 
γαπτ, παηηαία ἀρ] ςςε5 ἀσαητατ» σα 44 ΠῈ 
Δα Τιρῃηγ!ίαπι, απ! 44πὶ Δα Γγπγαπι δί ΕἸ η, 
δ δὰ (ὑδιίσοπειῃ εἰς. ΗΕ]. φατε ίη αἸτεγ τ, 
ἐπρίτ, υΐ  εὐμεα5 σεηοῖς πιίςυϊίηο πτοςαῖν, 

ΘσΕ0 ΟσΠἈΑΡ Η.- 

οἱ ἐπαειοὶ κοὰ Ἑτόροεθν εὶς ἐξ τουυτο συυήρλαν 
σὸ κατ᾽ ἀδικράτειων, κοὰ πκουνίωω οὐεμοντο 
πολιτέιαν., ἐπσεκράώτποιυ δὲ κοὺ μέχρι σὶύ- 
μῆς. ὃ μδν γαὺ στοικτὴς οὐκ ὠνόμακε τίὼ σῖζ 
μίω.οὐκέπεικος σ᾽ ὄδη, τότε μὴν αὐτίὼ ὁ. 
στὸ ποῖς ἐπειοῖς σσάρξαε, ὑσόρου δὲ τοϊςἴω- 
σιν, μὴ σῖ ἐκένοις, ἀλλα Ὁῖς τὼ ἐκένωμ χώ 
ραν κα τικογοῦσιψ ἀχοχιοῖς «ἣν σὲ τε ιαβων με 
οἰσίων., ὧν οτος κοὰ στὸ βουπράσιον ἡ μβὼ 
ὑὕρμίνν, κοὰ ἡ μύοσινΘ’, φλήλείας ὄδψ. αἱ δ΄ 
λοιπαὶ ἀδὶ τὴν όρων ἤσϊα φὶ πισιτισῖ)", ὡς ᾿ 

οἴον τοί τινόῦ", ὑρμίνψ ἐδὺ οαὖ σπτολίχνιον ἣν, 
ναῦ σ᾽ οὐκ ἔσιν, ἀλλ᾿ ἀκρωτήριον πλησίομ. 
ἀυλλίιυας ὀρεινὸν, καλούμδνομ ὅρμιναᾳ , ἢ ὥρα, 
μινᾳ. μύρσιν( δὲ ποναῦ μυρηρεύτιον, δὲ 
ϑαάλαπαν καθήκουσαν, κατὰ τἰὼ ἐκ σϊύμης 
εἰς ἡλιν δσϊὸν κατοικίαν, στίσίᾳ φὶ ἡλείωμ τὸ 
λεως διέχουσα ἐσθ μήκοντα, αἰτίῳ σ᾽ ὠ- 
λονίίω ἀκῴζουσι, τὼ ναῦ σκόλλιν. αὐάγε 
κα γῷ ἀπκότα λέγειν κοὰ; τὴν τόπων. κοὶ τῶμ 
ὀνομάτων μεταξεβλημλδων, ἐκάνου 2 μὰ 

σφύσλος ἁδὶ πολλῶν σαφίωίζοντιΘ’. ἴσ:σί᾽ 
ὄρ" πετρῶσξς κοινὸν οἵνμαίωμ τε κοῖς το 
σιξων, κοὰ ἡλείων, ἐχόμϑν οὐ Ἑτόβου τινὸς αβα 
κα δικοῦ ὄρους λαμτοέιας, ὃ Φὶ Ἀλισῖθ- μβὺ 
δοέσηπκον ἑκατὸν πὼς τοῖς πρίακοντοι «τίσ 
ους. τριτίας δὲ ἑκατὸν, εὐ ἴσους ἀχαϊκῶμ 
“πολεωμ. πὸ σῖ ἀλείσιον ὄδη ἢ ναῦ ἀλεσιαζ 
ον, χώρα παρὰ τίὼ ἀμφμλοχίσϊα . οὔθ ἀκ 
σὰ μίὼῶᾳ ἀγοραὺ συμάγουσίμ οἱ πτόβρίοικριν 
ἀῶται σὲ ἀδὶ φὶ ὀρεινῆς οσνῦ, φὶ δ᾽ Ἡλισῖ» 
ἐἰς ὀλυμπίων . πρότόδον σ᾽ ἣν πόλις Φὶ πι- 
σάτισι. ἄλλοτε ἄλλως δὲν ὅρων Ἐπταλλατα 
τόντωυ, αχ τὰς ὃν ἀγεμόνων μεταξολάς.Ὁ. 
σῖ᾽ ἀλείσιου κοὰ ἄλεισιου κολώνίμω ὃ στοιατῆς 
ἀκλῷ ὅταν φπ" 

Ἐπὶ βουπρασίου πολυτσύρου βήσαμᾶν ἵτσσς 
“πους Ϊ 

πέτρης τ᾿ ὠλγνίης κρὰ ὠλεισίου, οὐχ κὸν 
λώνᾳ ἢ 

Κέκλητρί ---- 

ὑπόρξατῶς γοὺ σϊξ σϊεξα ὃτα ἴσον Ὅ,, 
κοὰ γύϑα ἀλεισῖου κολώνψ ἀξκλιτοίι. γῦιοι δὲ 
κοὶ πτοτάμου σϊεικνύουσιυ ζλείσιον . λεγομὲν 
νωμσῖξ ζενων ὧν τῇ βυφαλίᾳ ἀαυκώνων πτῶς᾿ 
σῇ μεοσίωΐίᾳ. λεγομᾶψας σὲ Οἱ Φὶ σϊύμες ἔα 
κωνίσῃς σσό σινωμ, ὄντι. σὲ "ὦ ποταμοῦ, 

σῇ σίυμαίᾳ μεταξὺ σϊύμης (ἶ τριτίας, ὅς ὦ 

λῶτοιω κρὰ καύκων ϑηλυκῶς, ζυτόσι δὲ σεν ὦ 
οἱ δ Καυκώνων., ὡς μὴ δ)" 7οἱ λέγοντοι, οὗ 
υϑὺ πτόρὶ τίὼ ποιφυλίαν, οἱ δὲ πιόρὶ σἸύμίω ὦ 
κοὰ ἥλιψ, κοὰ τὸν καύκωνα. ἐμβάλλει σί οὗ, ὦ 
ὃς ἐς Ἑτόρου ὃς τόνθξας αῤσονικῶςκαλξαρ. Ὁ 

ὑμώνυμθ, 



ΣΕ ΒΈΞΝΙΟ ΟἸΥΑ ν Ὁ: 

ὁμώνυμθ: πολίχνη ἡνὶ δ᾽ ἐς τίὼ σ᾽ύμίω 
σιωωκισμῆψων,, πλίωὼ ὅτι χωοὶς τό! σ᾽ πϑὺυν 
θέα λέγοτοι ϑηλυκῶς αὕτη, ἐκτεινόν ἣν τίὼ 

ΡΝ σνλλαξίω, ὅπτου ᾧ φὶ νεμιδίας α΄- 
“εμιδὺς ἱδρόγ . ὁ δὲ τδυβέας εἰς Ἂν ἀχελῶον 
ἐμξάλλει ὧν κατὰ σϊύμίω ῥέοντα, ὁμώνυμον 
Το κωτὰ τίὼ ἀκαρνανίαν (ὦ πέρον. τό σ᾽ 
ἁσιοσὺν εἰστοντθ-. 
ὥκοε σ᾽ ὠλονίίω ποξηρίω ποταμοῦ παῤῦ- 

χϑας 
ἘύρῆΘ᾽΄ πέροιο.--- Ἶ 

Μετάγράφουσι τινὲς πποροιο,ούκεν, “οὶ 
δὲ καυκώνων ζω σι ισὶν, ὅτι τ ἀθίιυᾶς φὶ 
σῷ μλύτῃ ὡμοιωμλνης,εἰ ούσης σεὸς νεσορα" 

᾿ναζ, ἀπὰρἠῶθον μετὰ καύκωνας μεγαθώ- 
μους 

Εἰμ᾿ γὐϑα χρῶ μοι ὀφείλετοι" 
" ᾿ ; ΕΞ 5" 

δόκει σημαίνεὗγτι χώρᾳ Τὶς οὐ τῇ δὲν ἐστειΣ 
ὧν, ἰὠ οἱ ἀαύκωνδυ: εἶχον, Ἑπόροι ὄντου ἣν 
οὐ τῇ τοιφύλᾳ, ἐπεκτεινον ταῦ" κρὶϊ μέλοι σῖν 
μαίας τυχόν. οὐτε ὃ τίὼ σϊύμίω ὅποθῳν ἕαυ 
κωνίσϊα εἰρη αὶ συμξεξηκε, παραλιπὸν ἀ΄ 
ξιον, οὔτε ἂν ποταμὸν ὅπόθῳν ἰιαύκωμ εἴρμ. 
τοι, αὖ Καύκωνας στχρίχειν ζάτησιμ, 
οἵ τινὲς σπτότε εἰσίν, ὅπου φησὶν ἡ ἀβθίωᾷ βᾳ- 
δίζεν» κατὰ τίὼω τό χρέους κομισϊίω. εἰ γὰρ 

μὴ σεχοίμεθα «δ οὐ τῇ πριφυλίᾳ λὲγκεῶνα 

εὖυ πόβὶ λέπριομ " οὐκ οἱσί᾽ ὅπτως στιθανὸς ἔ- 
φιεδ λον Θ΄. δ) κοὰ γράφουσι τινὲς “γνθις 
χ89- μοι ὀφειλετοί, ἡλίσε δίῃ, οὐκ λίγον, 
σίδλου σὲ μἄλλομ “τότ᾽ ἐστε ἐπεισϊαὺ τίω “πὶ 
σάτιμ κοὶ πτίὼ ἑξῆς τοιφυλίαν διεξίω αν μὲ 

οχι Φὶ δὴν μεοσίωίων μεθοοίας. μετὰ σὲ ἐὸν 
χελωνάώτων ὃ ἣν πισατῶμν αἰγιαλὸς πολύςς 

ἀτ' ἄχρα φειά. 
Ἡρ σὲ πολίχνη 
"- ι 7 3 ᾿ 4 ᾽ εἴ 

αῴύου ἀμφὶ δειθοα. ᾿ φὰς τὰς τέχεοσιψ ἰαρσῖ , ἀμφὶ ῥξεύς 
Ἐσ: γαῖρ ποὺς στοποέμιομ πλησίομ: γνιοι σϊ αὐ 

᾿ » Ἁ Υ - ’ 

χίω φὶ πισάτιοὺς.. τἰὼ φειοίν φασὶ. πρόκειν 
ν ᾿, Ν ΕΣ ἈΝ 

ται σὲ ταύτης νησιον κοὰ λιμίω,. φνθῳν εἰς ὃ; 

λυμπίαν “Ὁ ἐγγύταγον ἐκϑαλαήης, Ξάιο: 
ἑκα ὰν ἐκοσι. εἶτ΄ ἄλλα ἄκρα ἁδιπολὺ πῶς 
χουσικ ἀϑὲ σϊύσιγεκα θά ὀχελωνάώτας, ἀφ᾽ 

᾿ς ἧρπαλιν ἀϑὲὶ ἀεφαλλίωίων Ξοίδιοι ἑκα ὃν ἄς 
ποσὶ, Εἰθ᾽ ὁ ἀλφειὸς ἐκδιίσϊωσι 5» διέχων πὶ 
χελωνάτα «ιζοῖᾳ σχκόσιᾳ ὁγσδήκοντώ, αά 
ξου δὲ τπορντακόσια τεοσαράκοντα τούντι. 
ῥα σὶ ἐκ δ αὐτδἕν τόπων, δ} ὧν κοὰ ὁ δὐρώ- 
“ας. καλῶτοι δὲ ἀσία (ώμα φὶ μεγαλοστον 

λίτισίθ’, πλησίον ἀλλήλων, ἔχουστκ σ᾽ύσ πη 
γος δῇ ὧρ ῥξοσιμ οἱ λεχθοντόυ" σπτοτα μοί. δμω 
“τόυ σ᾽ κοῦ γί ἀδὲὶ συχνοὺς σδίους, αὐα» 

γάλλουσι σεζλιγιξιθ᾽ ὃ μδ ἐς δὰ λακωνικίω), 

3:9 
ςαΐα5 ΔΡρεἰ]Ατίοηίς ἐχίσυα σας 4 υεδ8 ἰητεν 
Τγαϊειηςίπας ΠαδίτατατπίΠ ΄αοα ἢς ς δάεηε 
Ρτα]ίτεγα, 5, ]είπια ργοά ας (γ!1αα, Γοεπηίηή 
πὲρτοπιηείατιν, ἐπ 48 4685 ἔλεγα ᾿Νεπιί- 
εἰς [δίαπα ςο]ίτατο  ετπι Τ εατῃ εα5 ἄ οἢς, 
Ἰσαπι ρεπεβ  γπιατη Πιξηίεπὶ ἱπίταῖ, αο ΠΟ 
τηίης ὃζ Δισμεῖουβ . ρὲ Δεοαγηδηίαπι ἰαθ ἢ 8 
δί Ρεγαπιποπιίπατιγ Οστεγῦπι ςαπι Εείϊο, 
8 ἀἰςαΐ, ᾿ 
ΟΙεπίαπιῷ ρεῖτγᾷ ςοϊαίερτορςε Παπγίηίς αἰτα5 
Ετεἰατας Βετί τίραβ : πιαϊτὶ Βοτί Πτεγα ρετς 
πιαϊατα Ιεσιητ, ὃζ ααίάεπι ςοτγαρτό. [)ς ὕλαν 
ζοπίραβ αυατί ἀἐοτιπαπ ίη Οὐ αγήςα Ρα}1ὰς, 
ἹΜεητοτίβ (ααιςπ5 εἴπσίεπι,ίίς ᾿Νείξοτεπι ἱ- 
Ιοαυίτατ: 
Οὐαίείηα ἐἰιπὶ πο δίς δυζοσα γέζοχεσίς Οὐ ἘΠῚ, 
ἱΜαφρπαπίπιοϑβ δά εᾷ (ὑαιιςοη 5.10 πλ }} στᾶα 
1 ερεταῦ Δα απὶαγρεηταπ,, 
(υο ἰη!εγπιοπε{σπίῃςοατί αἱ σίας] οςας ἃ» 

ΠΠ4 5 Ἰηΐες Ἐρεοβ,ηξ δαςζοηεβ παρ ίτῶς, 
ΠΟΙΗ͂Ι ἡυίαεπὶ αυ πα Τρ μγ Πα, (ἔς σαί αἵ 
Τγαιᾷ ἰοττξ ΙΑτία5 ροιτίσυπε. Ηδαὰ εηίηι ο- 
πιτεπαᾶ εἰξ,απας ᾿γπιᾶ (ὑδυςοηίᾷ αἰςί ον 
τίη σίς, δ ἀπαε Πυσία5 Ἀρρ ΕἸ] Ατυ εἰξ (δες. 
Οἱ ἃ ἰρί! ὑδαςοηεβ, η΄ πᾶ ἐχίᾶτ, φατε ίος 
πεπὶ ἀἰϊεγᾶτ,α “105 ΡΔ]118 ἐρία,Δ 4 ἐχίσεηαπ 
αἵσέειί ἀεθίτα, ἐτατγᾶ (εἰς αἰςίτ, ἵΝδην ΠέΠ| ἐο5 αἱ 
οἱ ἀεςίρίαπιι5, αἱ αὐ Ειερταυπη ίῃ Τρ] ία 
ίαπτ: πὸ ραέϊο ργο θᾶ 1115 {{ίδγπγο, ρτοσίις 
ἰσηοτο.ο εἰγοα ποπηα}}} (ςτθαης, 
ἸΜασπαηίπιοβ ἀάεο (ὐδαςοηδβ, ἐπ ΕἸ4ςε 

φέλπε 
Τερέτυς ἀι υπὶᾶγσεηταπ. 
(Λδ6 εἰλτίοτεπι Πα εἰοίτ ποτίτίῷ, συᾷάοασυί; 
ἀεπιΡίαατεσίοπξαιςο Γχίρηγ!απι οἵ ἀπε ἢ 
τάτὴ ᾿αἰτγααευιπλι5, υἱῷ διὰ πες Μιεεπίοβ. 
Ρο( ΟΒεϊοπαιᾶ, Ρι(αὦ [{{ι|5 Δ4 εἴπ, πρ 5 ἰαπὸ 
ίπ ὑτοπιοητοσγα ΡΠ κα ποπιίπε ἔα! δ ορρίν 
ἀυ!α Ρἢ 625 46 ἤυζίᾳ Ιαγάδηί, Εἰπίτίπγα5 ςηῖπὶ 
εἰὲ δί ἀαπιηίςι! 5.5 πε ηι Βιία ί ἀστί ρτίποιρέ 
ἀπὶεῖε Ρηεαιι αἴςαητ, ςδιγα αι δ ἱπίαϊα ρὰ 
{ΠΠ|ἀςεαΐ, ὃ ροττα5,π4ε 16 (Οἰγηηρίατη ριὸ 
Ρίοτε ἃ τηδιί ἰραςίο {᾿λ.{πη- ςεητῇ κ κα 
Ἰίαα πιοχ ριοπιοητοιία ἰΟυ  ργουπίῃ δ πος 
εἰἀεητεπ, "σας ἃ (μείσπατῖαβ: δὸ Πἰο αὐ Οε. 
Ρδαϊεηΐᾶ ςςτῦ δ Χ Χὶ (τ 6. πτεγίαῃε, [)εδίης 
εὐρίς ΔΙρΡμεα5 αὖ ΟΠείοπατα αἰ απ 5 {{λ 6. 
ςει ΧΧΧοράᾶτσγαχο δτ Ὁ Χανν εχ εἰς 
Ιοςί5» αι. εἰ Ἐπτοταδ εἔπιιξβ. ψ σὰ ἐρίς εχ ἃ- 
στο Μεραϊσροίίταπο, Αια αοςαῖ, ἀπο5 υἱείσ 
ποϑβίητζοτ ἔς μαϊθῦς (οατα5,  αί}, αἰ εἴη υᾶς 
τη 65. ΕΠ| ἃ αἰτᾶτ ἐχουτγεγίης [6 Δ Ὀ(οτρτί ἃ. 
τεῖτα, ταχία5 ἐπιέγο ἅτ [η4ς ππτι5 Γ᾿ ἀςοηίοδῃ;, 

3 ΔΙΤΕΥ 

ΟΦ 7 



ἐϑ ἘΚΑΡΟΝΙΚ ΘΕ ΟΟΚΑΡΉΝ 
ἈΠῸ Ῥίίεάτι ρογ ςζίταν η οὐάπι, Ἐυτοίαβ 
αυίάετη ρον ΒΙεπιίπδιίσπι ρυίπιὸ ἐχουίεπβ, 
ῥταῖεῦ ϑραγίαμῃ [Δ ίται: δύ Ἰο σλπΊ ΡΥ υ4], 
ἰεπι ἀ{ςιτγεπ 5. ρ αἰ σα ςΠοίτ, εἰ π5 ΡΟ εἴα τπε 
πιίπές, Γεθ ητεῖῦ (γε, Θράτντεβ ἐπηρουί 
δ Ασαα, πᾶτε ποτεαίτιγ, Ατ ΑΙ ρΒειις ἵν 
(πηρτο Οεἰλάοητε δί Ετγηιάπίμο, δ αἱ 1. 
σηοθί!δι5 Πασήδ, ρεγ ΡΗγγχοσηι ἃς ΒΙ(6, 
τὸ ὃ Τρ ΠΠαπι ἀοἴατας ἀστιπι ργαίεγ ρ 
ἴλπι ΟἹΚ πρίδπι: ἐπ δέου ἐχουεγίς ρεσιις, 
ἐμτεῦ ΡΒ οεδαν δύ Ρίταποπη, Δα εἰσ 5 πετὸ οὐ τί. 
{πὶ Γλίαπο ΑἸἹρΡΠεοπίο πςσὰ5 εἰξ,20 ΟἹ πιρία 
{475 οῳϊορίπτα ἀϊαη5. ΗΠαἰς ἀοα ίη ΟἸ γα 
Ῥία ἀππατιβ ζοπἜητιι5 Πε! ἐγατατ, σας δ 
ἰαρ[ιΐς ἃς Γλαρῃηία, (ἃ οἽ“ (ὐευιτατίος τ [.8ἃ 
τα. οτατεσίο τεπιρί οτῦ ίαπος, Ν᾽ ἐπετί,ας 
ΝΝγυπιρ 5 ἀςατοτγαπι ρΙεηί(5ίπια εἴς. Α ἀ(ππε 
δΙαςί, δ( Πουίάα υὐγεῖαργορτεῦ ρα πάδητε5 
ἀαηυαγαπι ἕοητες. Εγοηπεπίεβ ἐπτεῖ ἐπη ἀτη 
ἹΜειευτή καἀς5 οςειπταητ, Εἴτοτα υετὸ Νεν 
φιυπία (ἃ ςεἶ!α Ραἰδίαι οἰξεηταηε. [ἡ ΑἹΡΠεον 
πία Τίαπος τεπηρῖο (ἰεαηιί5. δύ Δτεροπείβ 
ρίέξυτα υἱαπτυγ, Ποπηίπιπι (ὐοτί πῃ οὐ ΠῚ, 
ΑἸεεγίας χυίάεπι Τ τοί σαρτίίτα 5, δ ΜηίηοΥ 
τς Πατα[ 4: αἰτετίι5 εἰς 1 ία πος, ίῃ σπί5 ἀεροῦ 
ταιίο: ορετα ἰδιτάς ρ]υτίπια σε! εργαῖα. ἰπάς 
αλοηϑ εἰξ ΤιρἩγ!ς, Μδοπίαπι ἃ ΡΙίοο ἵερα. 
τη σίο. Ροίξεα ἤιπηξ αἰ (Πα] είς πουλί ς 
πες, ὃ (γαηί οηβ, ὃ ρᾶσιβ ΟΠαΙςίς, ΡοΙ ας 
δαγηίσαπι εἴς αρ (Δ ςοΠ Πππὶ εἰς Νερταηί, πγαχί 
τὴ πεπειαίίοπεςυϊειπι, 50 εἰς δ που βο ἐδ. 
το ρ᾽επυβιεία5 συταπη σεζεᾶι Μ]Ας τή, χαΐ 
δ ἱπάπιςίᾳ5 αηπὔςίαᾶτ, η145 ἐκεχειρίαν ϑαπγ 
ποοίταητ. Βί χυίάξίλοςε! ὁ σαπέϊί ίρατα οσίς 
χαητ Τ ρῃγΠή. δεουπάππι μος ίΔοε!] ΡΥ ]5 
τηδύ (πρεγποσπιρίς, ᾿ΓΠρηγ!ίαςα δύ ᾿ς ερτθραν 
τίςα, πάγη ἡμαθόγντα ροεῖα υοοατ, χ ̓Νεἰξονίς 

οὐ, Ρατίδηι αἰδετίτ, σα εχ Ηοπιοτί πε δ 115 {ἀν 
ῬΡαμ[4ηϊάς (ρίςατί αυίς ροτείξ, Ὁ ἀπιπε ηαί δά Δηϊ!οπξ 
ἴα ἤπς Με αχία Ιαίταγ, σιοπι Δι πηδίπαπὶρρε τη 
Μη. τε, Ποαΐε πετὸ ΜΜίατηδαπι, Δγοδάίοζ ποηγί 

Ὡδηῖ, υτ ίης Ἐπταῖῃοεπτα ποςαρα! Α]απ|, 
Ρίετίε. δίας δ Ηίς Ραπηία5 ἀίςσατιι. εαεηγαρ 
ΡεἰΔτίοπε, ια ἄπο 417 ἐπ Με πία. Ν υθίβ δὰ 
τεπ| ΠοπΊίηί5 γατίο, δ ετγπιοϊοοία ἱποεῖτα εἰς, 
ἵνδαι ἀμαθώσῖρ, ἃ εἴ ἀτεποίμπ εἴς πε] Παμί, 
τπὶ πε] Ιοςυπι, πε πἀαςίο αἰςίτατ, Ῥ4111 6415 τσ 
Ρίαπι 5. Π τίπτε αα δ ! Πππτξ ητοῦ ΠΠππ τία πιι- 
πιογατιιγ, πο Ισηρέ α ΟἸγαηιρία ρεπες ΡΒε- 
ἰοηςπν. ἃ ἃ ογίεητεπι πειίαβ ργορε ΒυΠ πηῦς 
εἴϊ ςοσποηγίηε ΜΜιίπιμ 5 ποθ 5, ]αδπι Β]ὰ- 
(οπίς Ρε]Π]ςεπι ἐχείτΠς ταάπηε ἔαρ υϊα. 
Ἐλπι οεὐπὶ Ρχοίεγρίηα ἀοἷο οἰγοσαιπεπί ει, Σ 

ὅσι᾽ ἐς τίὼ -πισάτιν κα τάρι ται. ὃ μδὸ ὃν 4. 
ρώτας ἡ] τἀὼ αρχίω Φὶ βλεμινάτισυς αὐα 
σϊείξας ὁ ῥάιθρον, νταῤ αὐτῷ ασαρτίω ῥυεὶον 
κρὰ διεξιὼν αὐλῶνα τινεὶ μοιρὸν [5] τὸ Ἑλοςῦ 
οὗ μέμνμτῃ ὃ σοιντής, ἐκδ)σίωσι μεταξὺ γυ- 
βίον πόθι ασαῤτης ἀδινείς, Εἰ ἀκραέωγ. ὃ σίς 
ἀλφειὸς πτχραλαξωμ τόν τε (μελάσοντα, κοὶς 
τὸν ὀδύμανθον, νὼ ἄλλους ἀσημοτάδες, σα φὲ 
φοίξης, κοὰ φὶ πισώτισὺς, νὰ ποιφνλίας γε» 
χθές, σταῤ αὐτέων πἰὼ ὀλυμπίων. ἀϑὲ ϑέλατ 
ταν πίἰὼ σικελικίιυ ἐκπίσηει, μεταξὺ φειᾷξφς, 
σε τὸ πιταύης . πες δὲ τῇ ἐκβολῇ πὸ φὶ ἀλ- 
φειονΐκο ατιμισος ἡ ἀλφειούσις, ἄλσος ὅδ. 
λέγωτοι γοὺ ἀμφοτόδως, ἀπέχον Φὶ ὑλυμα 
“πίας εἰς ὀγσνήκοντα σ«τίδτους . ταύτη σὲ τῇ 
ϑεῷ κοὰ οὐ ὀλυμπίᾳ κατ᾽ ἐτος, συωτελέίτοις 
“πανάγυοις, καθὰ τὸ τῇ ἐλαίᾳ, κοὰ τὴ σία. 
φνίᾳ. μετηϊσὶ ὄδν ἡ γὰ πᾶσα ἀῤτεμισιωμ (Οὗ 
ἀφροδισίων, κοὰ νυμφαξων φὺ ἄλσεσιν αὐε- 
ων, ὡς τοπτολὺ οἵᾳ τίὼ δυυσβίαν. συχνεὲ δὲ 
(ὦ ἕρμᾶα οὖ ταῖς δὶς, πτοσέισεα σ᾽ ἀϑὶ ταῖς 
ἀκταῖς, τ) ἢ τῷ φὶ ἀλφεονίας ἱόρῷ, γραφαὲ 
ἀλεαύθες τὸ αήγοντ Θ΄, αὐαβρῶν κορευθίωμς 

στό μϑν προίας ἅλωσις κὐ ἀθέως γοναὶ ἢ σὺ 
αἤτεμις αὐαφόδρομδυφ 5 δὲ γρυστὸς σφόσῇοας 
δυσυκίμε. ἄπα τὸ διεργου ὁρΘ’ φὶ πριφυλξ 
ας, τἐὼ μακισίαν ἀν τ πισάτισὸς, εἰ τ᾿ ἄλλος 
“ποταμὸς χαλκὶς, ὦ ἐρίῳ ἀροιευοὶ, τὸ κατοῦ 

κίᾳ χαλκὶς, ὁ Ὁ σαμέκον μετατοαῦτα, στο 
Ὁ μάλισαᾳ τιμώμϑνν πὸ σαμίν “ποσεισϊ νος ἕξ 
ρόν. ἔπι στ᾿ ἄλύος ἀγριελαιῶν πλῆρσι, ἐπεμὰ 
λοαῦτο σ᾽ αὖτ μακίςιοι. οὗτοι σὲ τὸ πἰὼ ἕκε 
χειρίαν ἐπ᾿άγγωλογ: ἰὼ καλοῦσι σάμιοι. στ 
σελοῦσι σ᾽ εἰς Ὁ ἱδρὸν πταὐ τόν βιφύλιοι. κα 
σὰ πιιῦτα σίξ'πως τὰ ἱδβεὶ σόβμκειτῇ φὶ θυ 
λάἥης οὐ ποιάκοντα, ἢ μικρῷ πλειοσὶ σϑε δ» 

οἱς δ γριφυλιαπὸς πύλος τὸ λεπρακατικος, 
ὃν καλέ ὃ σριντὴς ἡμαβόγνπα, κὸ “ἥδ αδισίω» 
σι “ νεσυρίδ- πταρίοῖα, ὡς ὧν τις ἐκ τἣν ἐπτῶμ 
στϑδμήρα τυκμαέροιϊο, τε τὸ ἀδαβῥῥοντ 0 
ποτομὲ πρὸς αῤκῶυ, ἀμάθο καλουμθύᾳς πρό 

σόδορ, ὃς ναῦ μάμα Θ΄ νὸ αὐκασϊακος καλῶ 
σοινῶς τ᾽ οὐτόσθον ἡμαθορντα ἰεκλξδαι" ἄ ́ 
σι Ούζυ μϑὺ »ταμι(ῦ καλουμϑύα ὁμωνύμως 
“οἷς γ᾽ πῇ μεοσίιωυίᾳ σῖυσὶ, Φι ἢ πόλεως ἄσϊᾳ 
λον ἐχούσης ἥ ἐτυμολογίαν Ὁ ἀδιθετου. ποὺς 

Ὁ ᾧ ἀμαθωσῖκ Ἃ ποταμόν, ἢ τί χώραν» 
νας ψόύσος φασὶ, κοὰ πὸ Φὶ σκιλλουτίας δὲ 

ἀθίιωᾶς ἱδῥ ὸν “ὸ πόδι σκιλλοιῦ πα δ ἀδιφαο 
νῶν ὄξιν ὀλυμ-πίας πελησίομ ΣΙ τὸν φελλωνα. 
σὸς ἕω σ᾽ ὄὼὴν ὅρος τό! τούλον πλησίομ,επώ Ὁ 
γυμον μίνθας, ἰμ μυθσύουσι πτκλλακίιω πὸ ἅσ 
δὴν γηνομλϑίω, ἀσταταβῶσων χασο Φὶ κόρκ ον 

εἰς 



Ῥε- ἘΓΈΕ τ 
Ὡς τὰν ἀκπαΐαν μίνθίω μεταξαλὲν, ἰὡ τιν 
γόῖν ἡσίύοσιμον καλοῦσι, κοὲὶ διὰ, οὶ τίμδνός 
ὄσιν συν τεὸς Ὅγδ' ὄρει τιμώμϑνον «ασὸ μα: 
κισίωμ.. κοὰ σϊάμκτρΘ: ἄλσος “συυκείμβνου 
τῷ τυνλιακοῦ τοτοῖίον."Ὁ σὲ ποεσίίον δύγκου 
ὅδι ὅτ», τῇ ϑαλάπμ σὲ συυάψαν, παρατει: 

ει περ τε Ἢ μεταξὺ πόὶ τι σαμικοῦ (ἶ στὸ 
παμοῦ νἰσῖας διάςπμα.. ϑινώσϊας σὲ κοὰ «ιν 

γός ὄξιν ὁφὶ ϑαλάοσης αἰγιαλὸς, ὥςτ' οὐκ 
αἷὖν ἀρ γνοί τις γύτόύθῳν ἡμαθόρνταὰ ὠνομά, 

ὅτι ἣν τοὐλον. πῶς αΡκῸν σ᾽ ὅμορα [ὦ Ὅ" 

«σύλῳ σῖύο πολίοῇχ, τοιφυλιακαὰὶ, ὕπαια 
κοὰ ἰυτύπαυσοι, ὧν Ὁ μὴν ἐς ὑλίω συυωκίν 
ὧδ, τόσ σὶ᾽ ἔμεινε. κρὰ ποταμοὶ σὲ σϊύο (γ. 
γὺς ῥίουσιψ, ὅ, τε σϊχλίωψ κοὰ ὃ ἀχόδωμ, ἐμ. 
θαάλλοντόυ εἰς ὃν ἀλφειόν.ὃ δὲ ἀχόβων κατὰ 
«ἰὼ πρὸς ὧν ἄσιίω οἰκειότατα ὠνόμαςτι, 

᾿ ξκτετίμητοίι γοῦ σὴ σφόσθρα, τὰ ̓ν. φὶ σῖή» 

Η νΟ΄.ὧ 

ὑπο Ὁ. κοὰ φὶ κύρης ἱδρα φὐτοιῦθτε κοὰ 16) 

ἅσυν.τώχα σα τὰς σαγναντιότητας, ἃς Φη 
σὶ ὁ σκήψιθ’ σήημήτρι’. κὐ γοὺ δύκαρπος 
ὅτι, κοὰ δῥυσίβίω γλυνὰ κοὰ ϑρύομ ἡ τοιφυ» 

Δία, διόπερ αὐτὶ μεγάλης φορᾶς, πυκνεὶς ἐ- 
᾿φορίας γερέϑοι συμβαίνει κατὰ εδὺ τόπους. 
σύ!) πούλου πρὸς νότου ὅτι τὸ λέπραιογ. ἰὼ 
σὲ κοὶὰ αὕτη πόλις σσὲρ Φὶ ϑαλάήης γ᾽ τισ' 
σαράκοντο στσίίοις. μεταξὺ ἢ 16, λεπραξου 
ποὶς τό! αὐνίου Ὁ ἱδδ ἐν πόϊ σαμίον πτοσεισϊῶ» 

σ᾽ δι Τὸ ἱδδὸν γ᾽ ᾧ καταληφθίιζας 
Ν, ς Ὥ ν᾿ ͵ 

φασὶν ὁ ποιατὴς ,σσο τελεμάχου τί ϑυσι» 
ἂν συωυτελραῦτας «ὺ υλίους" 
Οἱ δὲ πύλορ νελῆθ- εὐκτίμανομ σἤολίεθρον 

᾿ ἱξογ»ί στ ἀδὲ ϑινὶ θαλάσσης ἱδρὰ δέζον 

ταύρους σταμμέλανας ὐοσίχϑονι ἰνανο 

Χ 7 η. 
᾿" Παρεσι δὴ γαρ οὐ ποικτῇ κοὰ πλέειν 
χὰ μὲ ντα. ὅταν οαὖ δια ὰὸν ἐφαρμόῆειρ 
"οἷς οὖσι τὰ ἐπα, κοὰ σώζειν τίιὺ δείγεσιμ, τὸ 
οἱ ἀπέχεδτι πῶσῆκε μᾶλλον χώραν σ᾽ ἃ- 
χον δυσϊαίμονα οἱ τε γιώτοι.. “Οὐτοις σῖ ὅ, 

᾿βμόροι ἀυπαοιοσές . ἄμφω δὲ τὰ χωρία τοῦ: 

“πὰ ἑαύκωνσι" κατέχον, κοὰ τὸν μάκισου σὲ, 
ὅν τινδυ πλατανισοαῦτα καλοῦσιμ., ὁμώνυ- 
μου τῇ χώρᾳ σ᾽ ὄδῃ ἢ» πόλισμα. φασὶ σ᾽ οὐ 
πῇ λεπραιάτιδε κοὰ ζαύκων Θ’ ἄναε μνῆμα. 
'9)..». 5 Π ᾿ 3 1 ε ͵ Ν 

εἰ ἄρχηγετου τινὸς, εἰ τ᾿ ἄλλως ὁμώνυμα τῷ 

ἔθνει, πλείους δ᾽ ἐσὶ λόγοι πόδὶ ἀαυκώνωψ. 
Ἀἰοὰ γαῦ αῤα δεκὸν ἔθνΘ’ φασὶ καϑάσόῥ τὸ 
ἥσελασγιπκονμ, οὶ “πλανητικὸν ἄλλως, ὥςπόν 

᾿ ἐκένο, ἱσορέϊ γοιῦ ὃ πτοιν τὴς πρὶ "οἷς πρωσὶμ 
Λ ΄ 

ἄφιγ μος συμμάχους" πόθον σῖ οὐ λὲγάῴ.δὉ 
Κοῦσι σ᾽ ἐκ παφλαγονίας. ἐκεῖ δ ὀνομάζουσι 
καυκωνιάτας τινας μαρία διυοῖς ὁμόρους, 

ΟΕ ΠΑ ΟΝ Ξ 3:1 

{πῃ Ποιτεπίεπι πιδιαηι (ΓΔηϑίογπΊαῖς, υ ρῖε- 
τίφ ἡσϊύοσμου αοςᾶηι. τὰς ἰαχτα πηοητοτη Ρ]ΙΣ 
τοηί5 τεπηρ πὶ εἴξ, γε επίεν ἃ ΓΝ ]Δο {18 ἃ. 
ἀοταζαπι. ΒΡ ἐγ σαπηραπι ΡυΠἝδςσυτη ἱπςαδείξ 
(εγειίς ἐρτορία ξεγεΠ τατε σοηίρίςαπβ. (υΐ 
τετὸ πιατί δἀπποίταν,αα ΠΠπὰ ρούτίσίταν ἐπ: 
τεγ 4} ππ|, 40 ἃ ἱπτετ ϑαπιίςαμπη, δ ἀπ πεπτ 
ΓΝεάδη εἰξ,αυί αυίάσηι υἱοί εττοπ 8 εἴ 
Πείταγ πιατί ργοχίπγαϑ, τς ἀπ δίτατε εχ πος ἀκ 
θεαὶ πεπιο; Επιαιῃοεητῶ 14 εἰ Δυ]οίδτη ἂρ 
ρεΙατί Ρυ απ. Εἰπιτίπγα ῬΥΪο δά Α αιηοπεῖι 
οχί!α ἔχετε οαἴτε}1ὰ ἀπο, 1 Πρ Ὠγ! τα ΕἸγραπα 
αἵῷ Οιγραπία,ἐ χυίβδιυιδτπαπι ΕΠ 415 δαί {- 
ςαταπι εἰξ ἀσςο 5, αἰ το ΠῚ ΡγῸ πούς πηδη τ 
Το φαοφ ργορὲ ἤπαηζᾶπιηεϑ [4110 δ Α. 
«πεζοη, ΔΙΡΠεση ἐπίγαπίςβ. Δοπετιδτεί ρτος 
Ρτεγ ἐπέσγηί ργοργίεζαδτετη πα τὰπὶ εξ πο ἃ. 
υ!α: απο 2 εὰ ἐπ οτα ετειίς δ Ργοίεγρίης; 
ΔΟΡΙπτοη 5 τέρα πιαρπο ἰπ ποποτείσητ, τ; 
ταῇ!ϊς ργορτεγ!οοί ςσσεγοποια5, τί 5οερΠαςίη 
αυίτ [)επιεῖεία5. Ν πὶ σὰπὶ ἐστεσίοβ εὐλείτα 
ἐὐαδ, τυδίσίης [πυρί ε15,4ς σης ἃς εὐ] 8 
Ριοάαςίς ΓαρΕγ]α, Ὁ) αλρίορτεΐ ρίο ἐπασπα 
τεσίοηίϑ ξευτΠ!τταῖο, δ γεχαςητεβ σὶρ πἰ Πτοτί: 
Πήτατε5 ἐαεπίς. 4 Αυΐτυπι αὐτῷ ΡΎ]ι5 Παρ εξ 
1 ερταᾶ, Εππτδ Πδς πατίτίπηα εἰτιέτα 5 {π {{ἅ. 
475 φυλάτασίητα, ἱπτοῖ Τ ἐρτοῦ δύ Απιηίαν ε 
Ρτάηι δαπιῆ (τε εἰς [1244 ςεπτῦ αττίπα ἀ{Ξ 
ἴλπ5. Εος ΠΙυἀ εἰ [ἀππην,η πο ΡῸ ἐτὰ 4» 
χίς, Τ ΕἸ επλ Π απΊ ΡΥ] 5 ΟΠ ἐπα {{π; 4 (Δεν 
οἷο ἀαγεηΐ ΟΡ ΕΥΔΠΊ, 
1επεπεῖς Ργίαπι ἵΝ εἴ εἰ τα τ δ 15 ΑΙ τΔΠ1, 
Ηἰς πιατίβ δα τίρδηιν (οἱ εἤπία (λογά ἐογε απί, 
Μαξδαρητῷ πίρτος 'Νέρτεαπο δα Πτοσὰ ἴδια» 
ΤΟ 5 

Ἰρῃ Ροεΐᾳ δ χυς ποη απ βησεῖε ΠΙΡΡ ες, 
πεύτ (πὶ ροτεῖϊ δύ 5 αὐτο (χε, (Δ }πιὰ πᾶῖτα 
τίοης αὐτίαϑ αάαρταῖ, ΑΙ αίῃ ἀρ ίπεις, αὐ 
(ς πιασίς διτίπεας, ἃ σταπι σε! ςεπὶ Τ εσ εατὸ 
Ροίβίερδητ, σαι αἱςίπί ππτεγλπς Ογρατίν 
({.1:1οτῖ πεγὸ ἀπ ογᾶ τεσίο δαςόπίθ. {πδ. 
αϊτα εγαιΠπιι]} δ. ΜΙ ας ποτ ἀσετῖ,αξ πόπαῖ 
1| ΡΙΔταπιἔπητετη ποςᾶς, ἐοάξ ποηγίπε σεῦ 
δ ορρίἀ.1π τεῖτὰ δᾶτ Τς-οἐρταα τποπυπιοητ 
Οὐφιςοηίβ ἐχίατς ἔσγατ, ας πεῖαπί οἱ οὖ 
αἰτοτίς, σε αἰτεύίαβ ἀς σεητε ποπιίπατί. ΡΤ αυτή 
τὰ απ οπὶ ἀε δυςοηί. πιεπηογβᾷτατν ἃ ὃζ 
Δυςδαίςα ἀπ] σαϊ πατίο, [στ δ Ρ εἰαίίςα δέ 
αἰίοαυίῃ ἐτγα δα: Π στ δύ {4.8 οτί δίς εηΐτι 
Ροεῖα, δί Τ τοίδη!5 δυχί! αγεβ(οςίοβ ἀἀποηί( 
(εαπάς πετὸ πεπετίητ, ΠΙΠ 1] ἀπέρτο ἀἱα τ: τα 
ογαυτοπι ἐ Ραρῃ]ασοηία. ΠΠῚ- εηίπι συΐθλπεῃ 
Οπυςοηή ποπιίηφηταν, Μεγ Δ ἐπίς Πηέθέπηξ,, 

4 0} 



ΧΡ ὶς 
4ια ἰπργις 
«ὦ κατὰ τὸν 

σωτασίυμ, 

335 5ΎΚΑ Α ΒΌΟΙΝΟΙ ὃ 
εὐπὶ δύ ίρῇ Ραρηϊασοιες ἐχιίξδης. [)ς {115 ἐς 
τίτ ἃ ποδίς πγεπιοίία ἰαοίεη ἄλ,ουπὶ εαπὶ 4 ἴο 
ἕαπὶ ἀεἰςείρτίο ἱρία ςοπίἔες. Ναης δὐτξ ἐς 
(αιιςοπίθι5 χα Τ υρηνγ ίααν Παδίταπε, (ςτίς 
Βεπάιτηι ετίαπὶ μος εἰζ, (Λυΐάαπη εηίπι του πὶ 
ΕΠΙα ς τγαξέα ἃ ΝΜ] εΠεπία υἱᾳ ̓ γπιδπι, Δρ. 
ρεϊ σεῖς (ὐὑλιιςοπίαπι. Α πείππαςῆιι5 συίά ἐπ], 
Ἐρεοκ, (δαςσοηδϑ πηίπετίοβ ρα τ. ΑΙ χαΐ 
πειὸ πεηυδηϊαπι δος ςυπέΐα τεπυ{τ ῇετῦτ, 
πειύαι οὐίατίαπι ἀἰτο 5 μα ίταίε, Α]ίο 5 χαΐ, 
ἄεπι α Με επίαπι τετγαύηνρήορςε 11 τίρῃγ!ΐ, 
δύῃ, ΑΓ ίο5 ἑσχία Γγαγατη δα τγαζξέαπι Βαρτγαί!. 
πὶ, ΕΠ Προυγαλαν: Δτίξοτεϊες πειὸ πιαχίπλς 
ἐο5 βοςίη οςο {τος ἀσποιίτ, [τ αἰ 15 40 
ἙἩοπιείο πιασί5,εχιγεπια ςοηποογααζ (επτεη 
τία, ὃδ( φυαίτίο ἱρία ρείου (ο]υτίοπ ει ἀςείρίς, 
ΙΝείϊου εηίπι ἐρΠγ[αςαια ίη ςοΙ τ Ῥ.ΓπΊ, 
Ἡαοδατεηιίαηπε αὐ δυἤταπι οτεητεπιῷ (ρ65 
ἐἰαπεία, ,α ΜΙεΠεπίυπι τγαζέσηι 1 ἀςοπίς 
θετείη ἐπεία α {ΠΠῚΠπ|Ὲ6 χαίειι ἐυτί5 (αητ, τς. 
πεηζαοίο Οδαςοηςβ Δἀεὸ υἱὲ ΡΥΠΟ] ἀςεάς 
τοπεπὶ ρετεπιίθι5,ρ εν διςοη δ τεῦ ςεγε 
πεςεῖῆε [{τ|Θ ϑαπγῇ πετὸ ΪΝερτιπί ἔαςε! απ, ὃί 
τ ςίπι5 {Π| ροὐτα 5, ]αςηι Ἂς Τ ΕἸ πα ἢ 118, 
δ6] οςοαφίσπι πεγοίο δί αιέίοη. ποι { Πδοίῃ 
οΥὐὰ ἀυπίαχας Οδιςοης5 παβίταπτ, ηιο΄ ΠαπΠὶ 
πιοήο Ροεῖα (απ εἰξ (ογπιο τ πα Οὐ ἀγήςαῦ 
πληφῳ ΝΝείϊου ΜΜίηεναδ πηδη ἀαΐ,ας Τ εἰ εππηδ" 
εἄυπι υη ἃ οὐ ΠΙίο 1 ἀςεάα πηοηεπι πίτιαῖ 
ἔῃ εὐττυ, 44 ραττε5 το πη οτίεπίεπι ρεζδῃζ, 
Τρία πεγὸ παι (εἰς ἰτυτᾶ ἰῃ οςςαίαπι, δ ίῃ ἠδ 
αἱ ρετηοόαζαγαηι, ζ ἀείπάετεαίταγαπη, δ δαὶ 
τοτὰ ἰυςείςζεηπτς 46 τηασπαπίπιος (ὐδιιςοηὰ5 
ουὐτίαπι Παδέταγαπλ Δα ἀεδίτ {ΠῚ ἀὐσεπίηι 
κοἀίπιεπάσσι, ατίσπι πεγὸ πξηταταπι, Ω 5 - 
πᾶ ἰσίταν πλοάτι5 {{{ε ἐ 1 Ἰἰςεθατ ἐπίπις ἵΝ εν 
{τοτί δα ἐπὶ πεῖρα ίαςετε. (δυςοηεβ ΡΕΠ 65 
ατείπης, δζ ἑπτεῖ εαηάσηι . ἀςεἀαπηοπα,εαπι 
Οὔ τἕςευτ ςοπλε5 ΤΕεΪεηαςπο εἴτ δ παίβ, εὰ 
τειγὸ υἱαπ Πεΐ 5 Γ Ἔταϊ εἰίαπὶ ργοργίαπι 6 εν 
χαόξίοηςπι ἀεδίτ δί χυίάεηιίησεητίβ, ἰυγο 
ρταίεττίπι δα πχοτία! 65 ΓΝείτοτίβ ἀἰτίοηί (α. 
αἰτος,4Π 4αία αν {10 Ορίϑβ ἱπιρίογαγε, δι αυΐά 
ἐποτλῖιπι ( ππιο8 ΕΠ) {ΠΠ|π4π ρα (τί τοΐξιγον 
ἐατ, απο ά πιίηίπγὲ ρεγαύδιπι εἴς, δί εὐσο ἢὰς 
ἐπι ρατῖε ταμίη (ὐαυςοπε5 Βαδίτατεης, αν 
(υτ44 ας οπιπίᾳ ργοπεηίεηι, Ν᾽ εγὰπν εὐπὶ 
ἀίυΠ υίάαπι αα γπιοα, ταῖς ΕΠ αἰς Ιοςα 
Πης Πὰς ἔασπιτεπεῖς σὐτίπηι, ΜΠ οτιτα ἀίςε 
κεῖ, Ετπεςίρία παιίς ἱηστείδίο. πες ςοπλίτα. 
τυς ἀρταρτίο, αἰ υΐά ἐπ αίλπι ςοπιγατί παι ἀς 
κηοηἤεγαης βαδετει. Βατγίιον φτίαπι παῖα ἐς ΡῪ 
ἴο Διιρίτατίο ςοπυεηίεη αἤξασυετεῖ πο, 

ΕΞ ΟΘΚΕΚ ΑΡ Η. ᾿ 
οἵ (ὦ αἰγὶ στχφλαγόνσυ' εἰσι, μεκδδασόμεϑα, 
σ᾽ αὐτῶν ἀῤνπλίον, ὅταν εἰς ἐκᾶνον πόδιςδς 
σον τόπου ἡ γραφή. γαυὶ δὲ πτδβὶ δ οὐ τοισ᾽ 
φυλίᾳ καυκώνων ἔτι οὶ τοῦτα πτῶσισορμα 
“του. οἱ μὼ γαρ κοὶὰ ὅλίω πἰὼ νωῦ ἡλείωαν,- 

στὸ μεοσίωίας μέχρι σϊύμης. Καυκωνίαν λε΄ 
χθίαι φασίν. αὐπίμαχΘ’ οὐὖ ἐπειοὺς κοῦ 
ἀαύκωνας ἅπαντας πῶσαγορδῦει. τινὲς δὲ, 
ὅλίιυ μλὺ μὴ κατασιῶν αὐτόν, δίχα δὲ μεμε- ὦ 
οισμϑώους οἰκέν , «ὧσ μὲ πῶς τὴ μεοσίωϊᾳ ὴ 

κατὰ πίω ποιφυλίαν. ὧν δὲ πτὼς σῇ σϊύμκᾳ ᾿ 

κατὰ τἰὼ βουπρασίσϊα, κοὰ τέὼ κοίλίω ἢ, ᾿ 
λιν. ἀῤισοτίλης δ᾽ οὐταῦσα μάλισα οἱσῖῳν | 

ἱσ)ρυμδύους αὐ ούς. κοὰ σία ποῖς ὑφ᾽ ὁμήρου. 
λεγομΆνοις ὁμολογεῖ μᾶλλον ἡ ὑξτίτη ἀποφα | 

σις, τό, τα ζεπτούμῆνου προύτόρον, λαμδα άλῴ, 
σιψ. ὃ μν γαῦ νέσωρὕπόπκειτοι πὸν τοιφυ» 
λιατὼν οἰκῶν πσύλον. πο τε πῶς νότου (Οἱ τὰ 
ξωθινα), ταῦτα σ᾽ ὄδι τὰ συγκυροαῦτα πῶς 
«ἰὼ μεοσίωίαν κοὰ τίῳ λακωνικίὼ, ἃ τα 
ἑκένῳ τε ὄξίψ. ἔχουσι σῖ᾽ οἱ ζαύκωνσυγ ὥςτε, 
σοῖς ἀ τούλον βαδίζουσι εἰς λακεσίαεμο.. 
νίαν. αὐάγκη σὰ τίὼ ἰιαυ κώνων ναι, 
Ὁ σῇ ἱόδὸν τδὶ σαμίου στοσεισϊῶν Θ᾽ χνὸ ὁ κατ᾽ 
αὐτὴ ὅρμθ, εἰς ὃν κατήχθα τηλέμαχος, πῶςς 
σϊύσιν κοὰ τεὸς αὐκῶν ἀγονδύει. εἰ μὰν γίνω. 
οἱ ἰκαύκωνδῖν οὐ τοκῦϑια μόνου οἰκοῦσιν, οὐ σώσ΄ 
ζτοι Ὅρ᾽ στοιατῇ ὃ λύγΘ'.ἀελδύᾳ γαὺ ἡ μὴν 

ἀθίιωωᾳ κατὰ τὸν σωπασίζω Ὥρἷ νέσυοι. τομ᾿ 

μϑὸ παλέμαχου εἰς λακισϊαίμονα ποΐμλίαει 
σιὼ δίφρω σε δι εἰς τὰ πὼς ἕω μόβπ. αὖ 

τὴ σ᾽ ἀδὲ ναῦν βαδιει τα νυκτόρδύουσο φην 
σὶν ἀϑὶ τίὼ σιύσὶν, κοὰ εἰς τοὐπίσω" 
αὐτὰρ ἀῶδον μετὰ καύκωνας μεγαθύμους.., 

Πορδύεον! ἀϑὲ ὁ χξθ’ σπτάλιψ εἰς πούμπτῶ, 
δον. τίς ὃν δ τηρόστος: “ἰὼ γοῦ πῷνὶοορι λέ, 

γεν᾽ ἀλν οἵ γε ἰαύκων σιν ἰσω᾽ ἐμοὶ εἰσὶ, κοὰξ 
σρὸ δῦ "ἷς εἰς λακεσϊαέμονα βασδιζουσιμε, 
ὥςτε τι ἃ συυοσϊδύεις τοῖς πτϑρὶ πηλίμαχομ,, 
ἀλλ᾿ αὐαχωρές εἰς τοὐγσώ.. ἅμα σῖ οἰκέῖομ 

[ὦ τῷ βαοϊί(ονζι ἀϑὶ χρέος κομισία,δκ ὀλίγου 
ὡς φησὶ οὖσ αὐθρώτπτους κασὸ τῷ νἐΞορεῦντας,, 
αὐταά(χῶνά ἕνα σταῤ αὐ τ ξοήθειαν͵ ἐἰ ἴι ἄγνω, 
μονοῖτο ὥς π} ἐΐωβε στόρὶ ὴ συμβόλαιον. γὲ, 
γνεὴ ὧξ. εἰ μᾶν ποίναυ οὐτοῦϑα μόνομ οστ΄ 
ποῖον οἱ ἐκαύκωνδῖ", ποκῦπ' αὖ συμβαίνοι πὰ ᾿ 
ἀζφτα μεμόλισμύων δὲ ἄνων τὸ εἰς εὖ πρὸς ἢ 
σϊύμίω πόπους “ ἡλείας, κᾶσε αὖ δηλὲγου | ἱ 
στρ “δ ἀφοσὺν ἡ ἀθίιωᾷ,, τὸ ὅκ αὖ ετὶ οὔθ ἡ ἀφ 
σίὼ ναῦν κα τάβασις ἔχρι τὶ ἀπεμφαῖνου, ὦ); 
δ“ σιωοσίίας ἀασασμὸνρ,ἐις τω αυγία δ ύδὲ 
οὔσης, δα πλησίως οἵ οὖν νὸ τὰ πόρὶ ΖΞ πύλε 
οχττορόμδν κα τύχοι τ πτωοσμκούσες διαίτης, 

ἐπελθούσης 



επό τούλου “πὸ μεοσἰωυιακοῦ. κοὰ σπταρονά- 

“τὰ σῖς τιν: ἐλέγοντο ἄναε οὐ σῇ ὀρεινᾷ φὶ 

“«οιφυλίας κα τέχοντοϊ δρπνττόρι Ὁ λέπρας 

ομηὸ μά κισου κα θηκοντα ἀδὲ θάλασσαν πὰμ 
σίου τὸ σαμιατοῦ στοσεισϊείου. ἴσο τούτοις 
ὄδυ οὐ τῇ σταραλίᾳ σῖύο οὔντρρα, τὸ μὼ νυμ, 
φῶν αὐιγριάσιωμ, τὸ σὲ γὺ ᾧ τὰ πόῤι τὰς ἃ, 
πλανπίσιας, κοὰ τἰὼ σαρσϊαύου γεσιρ. οὐ- 

αχαῦϑα σὲ κοὰ τὰ ἄλπη, τόν τε ϊωνοΐξομ κοῖς 
Ἴ κ᾿ “ - ἸΑΘ ν΄ 

᾿σο δύρικί γον. ἡ» μλῦ οαὺ στεμιπκὸν ὄξιν ὄῤύ- 
μα, πρότόρου δὲ κοὰ πόλις σάμ(" πτῶσαγον 
φδὺυομθλύε σχ Ὁ ὑ {Θ΄ ἴσως, ἐπ εισῖα στέμους 

ἐκάλοωυ σὰ ὕψν. τάχα σὲ κοὰ φὶ αῤίιυες ἀ, 
᾿ κρόστολις ἰώ ζω», ἧς εἰ γὺ Ὅρ" ἀαταλόγῳ μὲ 
μυπτιχι ὃ ποι την" 

οἷ σὲ πύλον φνεμονῷ νἡ αῤίωίω δβῥατεινίω, 
οὐσϊαμοῦ γοὺῦ σαφῶς εὑρίσκοντο, γὐ τοῦ 

Θαμάλισα εἰκάζουσι τἰὼ αῤ[υίων, ὅπτου κοὰ 
᾿ ὅπαρακόμᾶν Θ’ ἄνιγ0 Θ΄ ποταμὸς, ἀαλού» 
᾿μβνΘ’ προότόδου μινν θ᾽’, ἐκδ)οϊωσίῳ οὐ μι» 
Κρον σημείομ. λέγει γᾶρο ἀν σαν 

 Ἐσῃ σῖε τὶς ποταμὸς μεννηῖΘ᾽ εἰς ἅλα βάλ» 
λωμ, 

Ἑγγύθῳν αρίώες.--- 
πρὸς γα σία οὗ ἄντρῳ ἣν αὐιγριάσίωμ 

νυμφῶν, ἐσι πτηγη, ὑφ᾿ ἧς Ἑλείου κοὰ τυφῶν 
δὲς Ὁ ,υσπίσηῃ γίνυτοι χωρίον. “ασοσίεχε 
σαι σὲ τὸ πλέϊσου τόν ὑσϊα τ (Θ- ὁ ἄνιγρΘ’ ἔα 

θυ κοὰ ὑσῆν Ὁ’ ὧν, ὥςτε λιμνάζειν. ϑινώσϊις 

᾿ ρῇ ὧν ὃ τόπος » 5. εἰκοσι σοισίίων βαθέιαν ζ; 
χβίω παρίχει, ὧν ἰχθύας ἀθρώῃυς ποι, 

᾿ μυβθδύουσι σῖ, οἱ κἂν ἀτὸ τὸν δὲν τετρωμένων 
ἀψνταύρωυ τινεὶς, γύτοιῦθ᾽ ἀπτονίψα ὅλαι τὸν 
ἐκφὶ ὕάρας ἰόν. οἵ σῖ᾽ ἀὺ τόν μελάμπτοσῖα 
σοῖς ὕσϊασι τούτοις χοηιστκλοα πρὸς “δὲν πτῶμ 
“ποιτισὼν ἰαθαρμον. ἀλφοὺς δὲ κοὰ λού- 
κας κοὰ λειχίισας ἐᾷ τοι Ὁ γντόύθῳν λουβόψ. 
φασὶ δὲ κοὰ τὸν ἀλφειὸν ἀὴ φὶ ἣν ἀλφῶν 
ϑόδατσειας οὕτω σταρωνομοὅναε. ἐπσεὶ οαὺ 
ἥτε ὑπηιότης στό χὔτηοου κοὰ αἱ οὐὐακοπαὶ 
δὲ ϑαλάσσης μονίμ μᾶλνον, ἃ ῥσύσιρ σιτερί, 
λουσί ποῖς ὕσίασι, μινυηΐον φασὶμ ἀρὴ ὅν 

᾿πρύτόβδον, σπέρατροψαι σῖς τινας τούνομα, 
κοὰ αὐτ' αὐτό! πτοιῆσαις μιντήθίομ ἔχει σ᾽ ἡ 

᾿ ἐχυμότης κοὰ ἄλλας ἄφηφμαὶς «ἃ τ᾿ ἀὴ τῶμ 
μετὰ χλωρίοτ»- Φὶ νέσσρ(Θ δ ὀρχομῆνοῦ 

᾿ σϑὶ μιννέιου ἐλθόντων μιννῶν, οἵ τῶν δῥγων 
αὐτῶν ἀπόγονοι ὀντόῦ", ἐκ λήμνου μὴν εἰς 

μ τ' 2." ΕῚ - ᾽ 
λακεσϊαίμονα ὄφετεσον. οὐτόῦϑον σῖ εἰς 

δ ἐγ, ᾿ ι 7} ἢ Ε 
ποιφυλίαν, Εἰ ὡκησαν πϑρὶ τἀὼ αῤῥιυίω ο᾽ 
πῇ χώρᾳ, πῇ ναῦ σπαεσίας καλουμθμ» οὐκὶ» 

᾿ ΕΠ ἢ . με Ἂς , 
χῦνσα ὁνκετ τῷ σῶμ μέννωψ κτισματνς 

ῬΑ 548ὺ ΒΕ: ΟἿ Φ  Α ὙΥΕΙ͂Ε Φ, 

Ἀαλβούσης μικρὸμ ἐσ φὶ χωρογραῴιας μὲσ εὐπὶραιΐο αἱτετίι8 ἐπ᾿ οςί Δείςεριίοηε υἱῷ 
Ργίαπι ΓΜ εεπίαηι ρτοργεάογείν, ΝΟΠπημΠ]έ 
ετίλτν Ῥατοπαῖς ἀἰςεραπίυτίη ΤΠ ΡΕΥ]α εἴς 
(ς,τοπίαδπα ςίτοα [“ἐργαυπιτεπεητα5, δύ αν 
εἰξυπι, Δα πιατε αἱ ρεγεπίεπτιία, απ χίὰ Ννεω. 
Ρττηί ϑαπηίαοιπι ίΑς εἴ πὶ. 80 Πί8 ἀσο ἕὰπε 
δὰ {τὰς αητγα, απαπὶ ΓΝΥ Πρ Βαγιπὶ Κἀπίρτία» 
ἄτπι,(π αἰτείο ππηοηπίξγαπιυν (αἶα ἐς Διδπτί» 
ἀΐρι5,Χ [λαγάαπί ργοςγεατίοπε, Εἰς ετίαπι 
{σπτ ΑἹρεβ οπία, δύ Εὐπτγ οί ἀία. ϑαπιίςιτη ἱσ 
οσίταν ἀὐοί5 πηαηίπγεη Εἰδ, αἰτα ρτίτι5 ϑαπιοϑαρ 
ΡΕΙΙα Ραγαῦ οἰαίταβ, ργορτεσ αἰτίτα απ απ, εὐπὶ 
ϑΑπιο5 ςἀςιπγίπ ποςίτατεπτ, Εοττὲ δ ῃς ς αν 
δὲς Ατεπε ποτα αγχ, σαίπ5 ἰῃ πιμυπι ςαιαΐο 
φο τεςογάαδτἊίοπεπ Ροεῖα ἔξοίτ, 
Ηί οοἴαεῖς Ργίοη, δζ ἀυηδηκ!ὲ ςοΠ 5 Αγεπαπι, 
ΪΝυίαααπι εηίπι ρει τερετγίοητεβ, μδοίπ 

Ρδτῖε πηαχίπιε ἄτεπαπι {τάτὴ εἴς, ςοηίεςίι» 
τὰ Πςηπαπταν πθί δάίαςεη5 Απίσει ἀπιηίβ, 
4αυΐ Δητεα ΝΜ] ΠΥ εἰι5 ἀρ ρε! αΡαΐαν, ποη ρατυῖ 
ἀατ ἀοσιπιεπίμπι. Βοεῖα εηίπι ἱπαίτ, 
Εἰ Παιίαδ ρεϊαρί ΜΜ]ίπΥ εἰιι5 τρίς πη υηά45; 
Ἀτεπαπιρεπεδ, 
Αριυά Απιτῦ επίπι θη Νγιηρβατῖ Δ πίρτία 
ἀτπὶ ἐχιαῖ,εχ απο [πρρο{ίταπι ρτορέίο!α δέ 
Ραϊυίτε, δ ἐχῃαδίατίοπεϑβ μα πα εἰηςίτιν, Εχ 
εἰρίταὐτεπι ρ] ατίπγατη δα πάτπι ραύτεπι Δ πὶ 
σεύ, ρτοπιη 8 αυίάεηῃ, εἰείρ Δα εὖ (πἰρίΠπᾶς, 
τὸ ασῆοτῖ, δος ἀυτεπὶ ςιπὶ ἀτεποίμιβ ἤτ, 
[124. Χ Χ' ργοίαπε "τιι9 ἐχῃίθες, ρίζεκίρ 
Δα πείςεπά πηι ίπερτοϑ εἰπςίς, Οὐ αίάατη ὃ αν 
Ῥυ]α ςαυίαπι ἐπαύταησ, σαπὶ (ὐεπίαιιτί 45 
ἄλληι ίδιιςή μος πη Ἰοςο ὁ ππ]πετίδ ας Ηγ ἀγὸς 
αἱτα5 ΕἰΠεπτ. ΑΙή τγαάπης Μ]εἸδπηροάεπι, 
αὐ Ρτοσιί4α8β ραγρατεξ 80 ἱπίαηία, Πίβ ἐχρία. 
τίοη 5 λαυί5 αἵππι εἴς, Εχ Πί5 ἱτγίσατίο πᾶς 
[25 810 45,8. {πιρετίσίπεϑ ίαπας, Ωυὰ εχ ςαπίᾳ 
ΑἸΡΒευπι σπι ίρῃοσ, ἰά εἴς πηδοι]δ5 στεῖ, 
ποτηεηί(οστίτ εἴτε, Πτετίς ρτοαίτῦ εἰ. οί ᾧῷ 
ἰρίταν δητεί γείαρίπατίο, εἴ πηατίβ τείταἐίοπεβ 
τδηξαί πιὰ ρί5, αᾶπη εἰ πεη αἱ ςαιίαπι Δα υ15 
τ αεγαητ, Μιίπγ εἰιπὶ ἀπιπεη ριον 5 πὸ 
πιίπδταπῃ {{Π| ρεγ μΡεπε:ροίξεα ησαοία υο 
ςαρυἱᾶ ρεγαεττ{ε, ὃ. ργο Μ᾿ ίπγεο Μίητειία 
{πὶ τὲπτραῇς. ΑΒ εἰ δυτεπι τοτίτας, ἃ εἴγπὶσ 
Ἰορία ςαυί48 αἰ ἰαβ,ατ ΜΝ] ίπΥς ἐππὶ Νείοτίοσηα 
τς ΟΠ οτίάς,εχ Οτοποιπεπο Ἴΐηγεο πεπε- 
τίη, χα! ἐχ Ανσοηδιτίς ργοςτεατί, ὁ Γι επιπο 
ἜΧραΠΠ ἀςεαατηοηεπι ςοπίυσετιης, Εχ ἐᾷ 
ἀείπαάε {εἰς ίη ΤΡ ἢγ] πὶ τεςίρίεπτεδ, είγσα 
Διεπάτα ορρίάιπι ἀσπίς ςοπἤἢειχεγᾶς, 
ἐαΐῃ οτὰ ἡπᾶ πιης ΕἸγ ρος ίαπι ἀΐςιηι, συςτᾶς 
Δυ}14 Δ] ηγάχυπι τοῖα, αΠεία υς ςδτίπεθ αι, 

Εοτυπ 
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Ἐσοε πηι}: ἄπος ΤΉ γα Διητεοηίς Πἰο 
(Βίςαιιζξ ἐ Ροϊγηίςε ργοσπαῖι εἰ) πασίσαπ 
τε5 λα ἰπία!απιίπεεν Ογγεποαβ, (γειαπιίρ {{, 
τὰπι ρέταεπεῖς, Εδπὶ ρίας (ΔΠΠ|{Δ4π|,{6 εἰς, 
Ρυ]οεεγιίπιαπι ο τεγίαδ ἀατεπὶ ΤΠ ἐγαπὶ τιον 
οαπεές, τείξε (Δ πιαςῆο, [6 Ογεεηςεβ πιεῖτο 
Ροϊίη χα ἀϊβοιατᾶς, Τμείδιη Ὁ ποπιίπαπετε, δ 
ἐπίυ]1π| ἐοἀεπὶ α1ο οἰαίτατεπι ποπηίπε ἰη{1ν 
σηίταηπι τεἀήίἀείπης, ἰητεν ἄπγσεσηι, δί 
τηοηζοπι εχ 70 ἰαγάδην εἰῆαίτ, ργαίαπι ο- 
Πεπαίειν δέίηρηε ἰερυ ]ςμγπι, ὃ Δ οματος 
Ῥεῖτα, εἰι15 πιοηξίβ ταρες ρίοΠα;, (πρεῖ 4υΐς 
Όυς ϑαπιοβίατς ἀἰχίπηϑ) οἰατα5 σοηάίτα εἰ, 
ἐε υαπαιίσαηαάί (ςτίρίοτεβ Ποπ δάπιο τπιπὶ 
Ροίτετίςατί πηεπιοτίαπι τεϊηαεγαης : ἔοττς, 
πε] χυία ἑαπιάπ πὶ ἀίαιΠα εἰς. πε] αυία 
ἐη οδίςατο Πιαῖε., Ῥοι[ἀ4ππὶπὸ ἵΝερειιν 
ταἰαπι [αςὰ5 εἰς, Πουτὶ ἀἰχίπτι5, ἃ πγᾶγε ρον 
{ταπ}, οαἱ ἐχοε! πὶ ςἀσιηλοη ἱπουπ)οίς 4ης 
ἐς ϑαυγηίςαπι(ς εαἱπὶτιοἀὸ ποςαζατν, υδί 5» 
πτὸϑ οιαι)λάεὸ υεὸ πιατί ςοπίρίςοἱ πεσαίτει.1, 
δίάειι ςἄρι5 εἰς δαυγίς Ποτηίπατα5. ἔχ ]πο 
τιαίον Πειί ςοίεξξατγα ροτείξ, αἰφαδο δαπιᾶ 
«δ ἐχτΠς ἘΠῚ δ Πα ἀίηαίηαπα διείςῃο 
τὰ ΡΟεπΊΑ (οὶ ρ{{1π,ιἰἀείαγ, σαίτ5 ἑηί εἴ}, 
Ἄσεκαποτα  αυ( ςαπίιπι ἱπείρε, 
Τ λυάεδῷῳ ἀε ΠΙΞ δαπηϑ, 
Ἐκ εἰοπαητί δα τεῦ 'γγᾶ. 
Ἡ πο Πίος ἀρρεῖ ας, ̓ ὰ παδίηα επίαι (οτπιηὶ 
ἐεάίτα Ἴ γταπηο, ἀἰςίταν ἐ απο ἤδλητε Ζε, 
Ρῶγτο πδυίσαςε:» ποη χαυίάςπι εχ Ιοηΐςα 88. 
ττο. Εΐα5 αὐυζεπι ἔγαίγειι Δυςίτπεογαπι εοάξ 
υοπίο ἀεἰδίυπι [εἴ ρῃο5 δἀπεηταίίς, [ρῇ 5 
ετίλπι Πα“ ίπε ραίταεῖςεπι Εγοπίεπι δα ἐΔΠ| 
εὐττι ργοπεζέαπι εξ (ὐοτίπτηππι, Τ αης τγ- 
ΤΆΠΠΙ15 σΠ| Ὁ τΥ πη 5 πιαζ α! ες, «Δ ἀδιτοτα εἰν 
τὰ ἐχρογίαπα εὐταῖ; ἱπάς ροτηϊτεητία (11. 
ἐξιις,τευοςαΐοβ Γερυ!τος πιληατ. ΑΡ Πᾶς 
Ῥγίο, ΧΙ ἐρταο δα ΝΜ]εεπίαηι, ΡΥ δ το. 
τΥρμαίίαιπη αὐσεβ πο πΊεητε5 ρείδσο ΠΟ ς 
{ϊλ4.{πτευ 41Π0π| εἴς, δί Δ ἰηία]4πὶ Θρμαρί" 
Δ πὶ {ΠΠ{5 αἀίλσεπιξ, Ὁ ΑΙρἤεο Π44.Ὁ ος τ... ἃ 
Ομεϊοπαῖα πη Π]1ς ἃς τγίσίητα, ἰῃ πιεάίο εἰ Μὰ 
εἰΠπ| Ηεεςυ 5 (Δ οςΠ ππ|,8( ἀπτηΐς Ἀ οἰ4οη ηί 
ρΡύφτοῖ [τάδ ηί ερυ Πςἢ γα έτατ, αί υὐδ ἐπὶ 
Ομαδη, σας σαποηήαδηι ερίαο υἱςίπα εχτίτε 
ταῖ,αδί ἘρΠαίϊι5 ςαπιριίαςες, ΗΕ 5 δες 
«ὐία, δ ΕΠΠυπὶίητεῦ ἄτοδαάες δ Ρυ]ο5 σοπῆς 
τιιπ|, ΡΓετίῷ αίσης, σαίι5 πιεητίοης ἐεςίς Η]Ο’ 
τλετι18. δ (οἱ επάσπ ἔς εἴς ςεπίξητ, 

γα. κ Ἐὰ πτίηδαι αίατε ριδείςετεηι, συλ ηάο ρτοεεί 
Ρίϊεπι )α (ὐεϊλάοητεπι 

Ἄσστεραιί ΡγΠ δέ Διςοαάές Πιεηυΐ 

ΦΕΘΟΟΔΑΛΡΗ 
ὧν ἀνὲς μετὰ ϑήρᾳ  αὐτεσίωνθ' ([ὦ δ᾽ οὗ 
“Θ- τοι σολαυείκους ἀντόγον Ὁ) πλόύσανε 
τόν ἐς τίὼω μεταξὺ ἐνρίωαίας,νὸ κρήτηπονδ 
συμ, κωλλίςἑ πογτάροιβῳν, τὸ σῖ ὕςόῥον οὔνο 
μα ϑήρίω͵ ὥς φασι καλλίμαχος . ἱκᾶσαν τί 
μητηρόπολιψ Φὶ ἐυρίώας.. ϑάραν, δμώνυμομ 
σ᾽ ἀπὶσϊειξαν τῇ πόλει,κοὰ τίν νλγιμετα 
ξύ σ᾽ αὐύγρου κοὰ τό ὄρους, ἀφ᾿ οὗ οἱαρσϊζε 
νης ῥδθ,λεμὼν σλέκνυτοαι κοὰ τάφθ’ ἀδιφα 
νὴς»κοὰ ἀχχεαὲ χίτραι ἀττότομοι -ππῦὶ αὐτόὶ 
ὅρος, σσὲρὼμ ἡ σάμιΘ’»ὡς ἐφαμᾶν, γέγονε πό 
λίςς ἃ σϊὰ οὐ παύυν «ὥσσο δὴ «ὧδ πόβίπλους 
γραψαύπων μνημονδύετιχι, τοίχοὶ μὴν οὔκ Ὁ 
“τάλαι κατιασ ὥστε, τάχα δὲ κοὰ σἤρ; τί θὰ 
σιν. ὅτι οὐ ἀφανέ; ἀὥπιαι. τὸ δὲ πτοσεισλειο,» 
ἄλσυς ὄξιν, ὡς ἐἰριυγυζι τὸς τῇ ϑαλαμοτοῦ 

σῷ σὲ κορυφὴ ὑψφλὴ ἀθνητξοδϑ ἐν τὴ σα μιπομε 
οὕτω γαῖ ναῦ καλῶτοιι, ὅπου ἡ σάμ(- ἣν, 

ὥςτεῖκ ϑαλάπήας μὴ δρᾷ ὅγαι, γὐτοῦϑιι ὃ τς 
σίου ἄδη στεμιπὸν ὀνομαζομδνομ" δῦ οὗ στε κοὰ 
μέλιστε ὧν τις τεκμαέροιπο πόλιν ὑκβξαι 
“πόλς σζμορμ.ἴσι σὲ οὶ ῥα δινὴ, εἰς ἰώ φησιχθ 
γΘ’ τὺ ποίημα γεγραφγνύαε δυκεῖ, οὗ ἡ αὐχὴν 
Αγν μοῦσοι λιγέᾶα αρξον ἀοισϊᾷς ὁδα ἣν 
ὕμνους στεμίωμ πόδὶ πιαἐσίωμ 
Ἐρατᾷ φθεγγομύα λύρᾳ, 

ἐνπόῦθον λέγει εἷὺ στάϊσιας, ἐκ δ θέσαν 
“ὦ ζ, ῥᾳδινίω εἰς κορινύον πτυραύνῳ φησὶν 
Ἐκ φὶ σάμου πλόύσαε, πνξον τί’ ζεφύρο,οὦ 
σἹάστουθον φὶ ἰωνικῆς σάμου. Ὅρ᾽ σί᾽ αὐτοὶ 
αὐξέμῳ Εἶ αῤχιθξωρορ εἰς Φελφοὺς ὄνπα ἀσελ 
φὸν αὐφὶ ἐλθὲν κοὰ ὧν αὐωψιὸμ δβῶντα αὐὰ 
Φὶ ἅρματι εἰς κόοινθον ὀξορμῆσαε στχῤ αὖ 
σἀὺ, ὅτε τύραννΘ' κτένας ἀμφοτόβους, ὧρ 
ματ) ἀρπίμπει τὰ σώματα, μεταγνοὺς σ 
αὐαπῶλέ ́ ὸ ϑασηει δὲ τό πύλον Οὐ πυ» 
κοὰ τό λεπραίσ,τεοσαρακοσίωμ στου Ξιχδίωμ 

διάςημα, ἀϑὶ τἰὼ μιοσίωιακίω πύλον Εἰ Ἃ 
κορυφάσιον, ἀϑὶ ϑαλάπκ κέμδνα φρούρια, 
κοὰ τίὼ ἥϑακειμλύίω σφαγίαν νῆσον. ἀῷ δὲ 
ἀλφειοῦ ἐγῆκκοσιων τορντήποντα. ἀγρ σὲ πόϊ 
χελωνάτα χιλίων τριάκοντα, ν᾽ δὲ Ὅρρ᾽ μετὰ 
ξὺ τότε, τό μακίφου ἡρακλέους ἱδρύν ὄξι, νὰ 
ὁ ἀκίσίϊωμ ποταμὸς ῥέϊ τὰ τάφου ἰαρσίανου 
κοὰ χρίων πόλι ποῖς σσαῤξασαν πλησιομ 
λεπραίου. ὅστου κοὰ; “» τσεότον πὸ αἰστοίσιομε 
σπόβρὶ ταύτης δὶ χίας γγνίδοα φασὶν γνιοι 
ἊὸὴἫἪν πόλεμου τοῖς αῤκώσι σῶς πυλίους, ὃν 2 
φράσφν ὅμηρι“, κρὰ σδν αἴοντοι γράφειμ" 
Ἡ βῶμ᾽ ὡς ὅτ᾽ ἐτσ ὠκυρόῳ κελαϊσὺντι μᾶς 

χοντο 
Αγρύμδνοι αοὐλιοί τε κρὰ αῤκάσιδι' ἐγχεσί- 

μωροὶ 
Φειᾶς 



ΕΣ ΒΕ ΙΝ 

Ἢ εξ περ τείχέοσιμ.--- 
οὐκιλάσύντι, οὐδὲ φειᾶς, αὐτὶ τό φειᾷς 

χιᾶς πάρ τέχεσι. 9) γοὺ πάφῳ πό αὐσῖα 

νον ὥξου πλησιάζωυ κοὰ τοῖς αῤκώσι, τὸν τό 
πορμμάλλου, ἡ ἐκῶνον, κυγτχριοσίνα τε ὄν 

᾿ ἀϑιὲ τῇ ϑαλαήα τῇ τριφυλιακῇ κοὰ πύργοι, 
κοὰ ὃ ἀκίσϊων ποταμὸς κοὰ νεσίεα. ὅτι ναυΐ 
μϑὸ σωῦ πῇ τοιφνλίᾳ τεὸς τίὼ μεοσίω αν ὅν, 

φιίου ὄξῃ τὸ φὶ νεσῖξας ῥδύμα λάξρον Ἐκ 76) 

λυκαΐου κατιὸν, αηκοεδεκοῦ ὄρους ἐκ πηγῆς, 
ιὡ αὐαξῥῆξαι τικοῦσαν του δὲα μυθδύετοι 
ῥξαν νίσηρων χάοιν. ῥέ δὲ παρὰ Φιγαλίαν 
καθ᾽ ὃ γειτνιῶσι πυργίτοι τριφυλίων ἕσχα- 
σοι κυπταρυοσσδῦσι πρώτοις μεοσίιυίωρ. τὸ δὲ 
σταλαεὸν ἄλλως διώριοο, ὡς καὶ σινας ἣν πὶ 
φαν φὶ νίσῖας σοῦ (θρ᾽ νέσυρι εἰναε τόμ τε κυ 

σταριοσήρν τά, κοὰ ἄλλα τινα ἐπέκεινα, κα’ 
ϑιζστόρ τὸ τίὼ ϑτίλα αν πἰὼὺ πυλίαν ὃ πτοικ 
“ἐς ἐπεκτείνει μέχρι ἣν ἐπ πόλεωμ, ὧν ὑ- 

᾿ πέριρ ἀγαμέμνων Ὅρα) ἀχιλλέ" 

Ὄπττωανα.--- νύ «ὧν. αὔδα ἃς χχσ’.- -ΦΈ, οὐ σὰ»-- .-- ο΄ τς 

πᾷσαεσί᾽ ἐγγὺς ἁλὸς ναέατοῖι πύλου ἡμαν 
θόφντ-. ; 

τοῦτο γαὶρ ἴσου ζοο], ἐγγὺς ἁλός δὶ πυλίν 

ἀε φεξῆς σὲ τῷ κυσταθιου ῥν τι ἀϑὴ τὸν μεσ' 

σίωιακομ πύλομ πταραπλίοντι ἡ κορυφαᾶσι 

ον. ἥ τα ὄβγνα, [ὦ τινόνσ' οὐκ σὕ αρἰιϑίω νομί, 
ζουσιν οὐκ εὖ κικλῆ δας πρότόβου ὁμωνύμως 
σῇ πυλιακῇ. ἔσ: δὲ κρὰ πλαταμώσῖας,, ἐφ᾽ 

ἧς δὲ τὸ κοου φάσιομ κοὰ τῇ ναῦ καλουμϑύᾳ 
πύλῃ σεσιοι ἑκα ὼῳ ἄνοσι, ἔσι δὲ κοὰ κονήρι" 
οὐ κοὰ ἐτο αὐ Ὅρὶ πολίχνιόν τι ὁμωνύμως κῶ 
λούμϑνον. οὐκ αὖ σἵ ϑδατάζομαν ἴσως δὴ το 
Οὔν τὰ παλαιὰ, ἀλλ᾽ ἤρκει λέγειν ὡς ἔχει 
ναῦ Ἑπαᾶστε, εἰ μό τις ἰω ἐκ παἐσίωψ ἡμῖν φή:- 

μη πορασεσυμθύμ πόδὶ τούτων. ἄλλων σ᾽ 

ἄλλοεἰποντων,οὐϊίγκι δεαετοῦ, τς ὅύον τοῦ 

σί᾽ ὡς ἁδιτοπολὺ οἱ οὐδεξότατοι, Εἰ πρεσίύ 
σατοι κοὰ κατ᾽ ἐμπειρίαν πρῶτοι, ὁμήρο σ᾽ 
εἰς ταῦτα σόῥξεθλεμῆνον παύπας» οὐὐάγν 
κη συυεπισκοπ νυ ν» κοὰ τὰ σ᾽ ἐκείνου λε’ 
χβοντα,κοὰ συγκρούειν πεὼς τὰ ναῦ, καθά“ 
᾿πόβ κοὰ μικρῷ πρόδϑῳην ἐφαμῆν, πόδὶ ἡ οαἦ 
Φὶ κοίλης Ἡλισὺς κοὶ τόν βουπρασιου τὰ ὑφ᾽ 
δμήρου λεχύοντα πρεπίσκεσῆχε ἡμῖν. πϑβὲ 
δὲ δὰ το Ὅο᾽ νέσσρι οὕτω φασίμ" 
οἱ ̓  πύλου τ᾽ φὐέμον Ὁ "ὦ αῥήνίω φῥατῳίω, 

Καὶ ϑρύου ἀλφειοῖο πόρομ κοὰ εὐκίω:ν ἄνπν 
Καὶ κυπτχοιοσήςν τὰ [ἢ ἀμφμηβύειαν φύαμομ, 

Καὶ τἤιλεὸν τ Ἑλοο ὦ σϊώριομ' ονθᾳ ἴε μᾶσαε 

Αντόμαναε, πρὶ ἑξῆς . πύλθ- μᾷν οαἱκίδι, 

᾿ γηόβὶ ἃς ἡ ζάτησις, αὐτίκα σ᾽ ἁδισκοψόμεθα 

᾿ς πόῤὲ αὐφὶ. πορὶ σὲ αίωας ἄρατοι. [ὦ ἢ νωῦ 

λέγει ϑρύου, ο᾽ ἄλλοις καλᾷ ϑρυόερσαυ" 

Οἷὐο τ Ἀπ σε κα, 
Ῥέπές Ρῃςξε ππσεπία. 
ΗΙςποηίοείθεπάση ΡΠεα, α (ἢ 2α: δ πιο 
πία,πεφ Οεἰαάοπτιοπι. ΠΠαης επίπυςρυϊςῆτο 
Ρτοχίπιπι ΔΠ]14 {ΑΓ ἀαπί, δί υἱείπίοτο πως 
Ατολάϊίδιυβίοςαμ εἴς, άπ} π|π|. ἃ ἡ ππᾶτα 
ΤιρΒγ]ουτη Ογρατί(5ίπα εἴν, δ. Ρυτσί, (ἃ εἰς 
ταῖτο5, δ Πιμππτ5 Α εἰάοπ, ἃ 'Νεσία Πυηςη, 
πυης ΄υίάεπι ΤΠ ρηγ!α ἃ ΜεΠεπία τεγπιίν 
πιις,ίτηροῖι ὁ Πγοαο Ατοδάΐα πιοηῖς ἀςἶα, 
ταχη ὁ ἔοπεε: αεπι ἐ Πεὰ σὰπὶ]ουξ εἴτες επίς 
χα ταρίής ἔειταν ἐπ ΡΠ 65, τ απας ἰλπατεῖ, 
παδετεί, Ργατογῆιτ αατεπι ΡΠ σἝ ΗΖ οὶ Ρυν 
σίτα σεπ5 ΓΠΡὨγ]οτ σχίγεπια, (γρατί(5 8 
ἱΜεἢεπίοταπι ρτίπιί5 ΚΟ Πη 65 ἔππτ, Ρυίςίς5 τς 
τὸ τζροτγίθι5 α] ἤ εγαηΐ τογπιίπί, υτ 4} πὶ ττᾶ8 
ΝΝεάδίαηνίρίείι Νείξοτί5 εἥξης, ἃ. Ογρατίς 
(εητεπη, δ 416 αἰτεγί 15 πτί πλατε ΡΥ] πι,ρο ον 
τὰ ργοτεη τς, ας δα αγθε5 ν 11. 425 τ ἢ: 1 
ἰροπάει Αισαπιεπίποη. (πη ξϊα πειὸ ρτορε 
τλᾶτα Διπιλι Ποοητίβ ΒΡ. Π Πα τα πίατ. πος οἦξ 
ἰαχτα πᾶτε Ρυ Πα ΡΟ ΟγρατίΠεηιξ δά Με 
(επίλτη Ῥυ της, ρτορτεν (ὐοιυρμδἔϊπι παὺῦί» 
σαητί, Ετεπα οσουττίς, απάτ ΠΟπΉυΪ  } ἄτε- 
Πατη ρτία5 πο ςατί ἐοεπὶ ΄πο Ρυ]αςα ποηγέσ 
τς, [Αἰ (Ο αὐδίτγαπτατν, Εἰ δ ΡΙαταπιοά ες, συ 
δα Ο(οιγρῃαίϊπι δύ ΡυΓυπι (Πς επίπι τοὺ 
ποςδητ) δά, οσίπης, ΕΠ ἃ (ὐεπογίσπι, δύ πε 
αυοάάδιπι ορρίάιΠα εοαςξ ποςαθιο ἀϊέξιιπι, 
ΝΝεςσυετὸ ταπτορεῖς ρίζα ἱπάασαπαα (πη, 
αἵ πετὸ (15 εἴΐξε, το Πᾶπὶπιοάο μαςστεπιρε 
{Ἰατε{πσπ}ὰ (εἰς παρεητ ργοΐσειτς, πίῃ πος 
ΑὉ ἱπευητε ρτεγίτία ἔατηα απο 4 ἐς Πίίςςε τᾶν 
ἀίτα ἔοτοτ, (πη αἱ αἱίᾳ πησπιούοητ, π 1» 
κατε πεςεἴϊε εἴ, ὑκτογὰσ ἢ σιοτγῦ Πα είοτα 
{πητ ποηγίηα, αι» αητί σαίτατε ργα τε Πητγ, 
Ρἰατντίπισπι ΠΡ Πάεί ποπα σης, συτῃ ἐπ ἐχρεν 
τίαπάο ρτίπνιατή ἤπε, Οὔ ΕἸοπιεῖτς ἐπ πος 
σέπεῖε πίε 5 ΔτΕ ΕΠ ]τ, ες 5 80 ἐῸ 
αἰέξᾳ Πτ, ἔπι] αἰ τατίξΑ σης, ὃ δά ργαίοπ 
τία «δ εὐτίοεγε οροττεῦ {επί δύ ραῦΐο δητὸ ἀ{- 
ςεδηλ5. πες ἰσίταν ΟΠ] οπιεῖο ἐς ςαπα ΚΕ» 
14 ς΄. τῳ Βαρταίίο τταάυπξ, ρείαβ ἃ ΠΟ 5 ἐν 
χαπηίπαῖα [πογε: ἧς {ΠΠ4ποτὸ ας Νεουίϑία 
ἀεραταχ ἱπηρετίο, πης Ρτοΐετς ίῃ πιὸ ἀτιπι" 
(υἱ ςοϊπετῖε ΡΥ Π, δύ δανοσπε πιοζηία ἄτεῃ εν 
᾿πάετπαάῦ ΑΙρπεί Ρῃγγο, αἰ τίϑ ταυτί. Δ ΈρΥ, 
ΕτΟγρατίβ εις, πιὰ} ἈπιρΒίσεποῖ Παρ εθᾶτ, 
Δς΄ΉΕεῖοΚ δὲ Ρεεϊεοῦ, τατη Ποτίοπ,, αἱξ (δὲ 
ΜΜιήᾳ. δ ςαῖετα 
Ηᾶς ἰσίτατ Ργ]ο5, ἀε συ ίπααΠείο Ηε, ἀς 

ἐρία πετὸ πιοχ ρειογατασίπγαν, [)ς ἄτοπα ἀ{ 
χίπηαβ, τἀπὶ πογὸ πὰς πος Πεγοη,ΔΗΡέ 

Τμτγοεδι ΡΡεΙίας, 

339 

νι 

ΠΣ 

Οκέαίοφο; 



3:6 ΞΤΚΝΑΒΟΝΙ 5 

Ψιρς Πιγοεατηαπεῖ πιοητίϑ {1 0]!1πλενοᾶειι 
Ἐπιίπιι5 ΔΙρἢςο, (πιεα 
ΔΙρδβείπετὸ παάαπὶ ἰςςίτοο ἀεί, σαοηίαπι 

ἐπ εο Ιοςο ρεδίτ εγᾶπει ἔλοΠ 5 εἴα αἰ ἀεατιν, 

ΗἩσοάϊίε πετὸ Ἐρίταἰέαπι Μ αἰ ςίος Ιοςι5 ποςᾶν 

ταῦ, Οτππὶ δας ἀίςας, αἰτίϑ τασθ 5 Αερυ, η08:» 
ταπητ αἰίηαί, αὐγαὶ υττί5 δά εξξίαπι Πι, δέ 

αυα παπὶυτθσιυπαυία απο αν σαία;, Δ πι- 
ΡΒίροΙ!ία τοῖα πος τεπιροτε ποπιίπαηΐ. Εας 
αυίάεπι πα Παπὶ πατυτατηυπίπιοη πάρ πε ΑἹ] 
τεταηιίη ΓΜ] αἰίςία ςοπιπιοηῇτεαίαν, παταγαῖα 

πταπίπιεη μαρεπ5. Εἶος φυίάεπιίπιε! Πρ 5 ταῦ 
᾿Βίβ ποηπιξ Δεργοίιος εἰ] Ἡἐπ|ὲ αϊχίϊ, εχ εὸ 

πιο {Π||π| παταγα!  οδεπεγας, δίσας ΗΕ ς 
Ιος5,.(4 εἰ ρα! ἐπι, δ. Δερία!, μος εἰ Ιίτας, 

Αἰία(ᾳ Ρειπιτα, Μαγραίδῃ. 4 εἰξ τυδίσῃ" 

ἄληι ἰοστξ ρεῦ ορροπίσαι ΤΠ τγοη, δ. Τ Βτγ- 
οεἴϊαπι Ερίκα]ίδηι αἰσαταρρ εἰ ]ταπι, χία το- 
«Δ εατεσίοτῃγτο,ά εἴ ἰᾶοί5 ας α] {5 ρα(δίπι 
τείοτια εἰζ, Πιπιίπα ρταίετιίπι, ἀν Ρ] 15 ἢος ἑν 
Ρ[ιπιαρράτει, 4 Ιοςα Πιιπιίπί5 υλάοία, απ άς 
δ(ίοτίδη ΤὭσγγοπ τη ταπι πδἀππις ἀἰςί - 
ἑυπς ΑςρΥ ἀετὸ αἰτία πταπίταπι ταττίθ 5 Ἐρί- 
ταἰίαπιίπααίς, Νδταγα επίπι πα! Δ πὶ εἰς ΟΡ’ 
Ρίάαπι, [η α] 75 παπῳ Ερεαπι Οοϊοπδηι, εἰς 
{δ]πιε ςασυπΊεῃ αἱῦ, (αιεῃ 

εἰϊκάνλ ᾿ς Τ Πτγο εἶα πιᾶποί πισείς ΠΡ] πτε κασι, 
Ογρατίείς εἴξ είτε ρτιίπαπι ΝΜ Δο ἘίΑπ|, 

μα ἀείεττα εἰ, Πευς δ ας, ἈΠ εἴς Μεΐ 
(επίαςα Ογρατί(βία, εἰς Ππιί τοῦ Ποπιίηίς, 
αὐ {Π ἀϊςίταγ Ογρατί(ϑία πππγεῦο Πηρυ]ατί 
σεπείε πλυ! εἰσ τί, απιπίβ πεγὸ Ογραπεἰ5 ἀεί 
τ. Ἐπ Ατρῃίσεηεα Νίαςοί σα ςεηίετιιτ, εἴτα 
Ἡγρίοεπιει, δέ} Δἰοησ τε ρ! εἴτ. Ῥεεῖε- 
ππὶπετὸ Ὁ 5,4 ἐ ΤΙ ΒεΙ]ςο Ρέεῖεο Παρ ίς 
ταυτί αεπειᾶς, κα οατ εἴς. 10  επίπι ἀἰςίτατ, 
Ατῳ Απείομᾶ (αἴο Ῥρίας, Ρεεϊεῦ υἱγείςξ 5, 
Ἐτεηίηι πεπιογοίαπι εἰς, ἃς πλίητι5 Πα έτα δ - 

[εἰ φιοά Ρεεϊεαίπιᾶ ποείταητ, ΕἸ εἶο5 πιπί ηυί 
οὐδπὶ συληλπὶρεηε5 ΔΙΡ ει εἴτε ἀίςδητῖ, 
4] υὐδεπιυ 1 ἀοοηίςαπι, Πςας αἰςίταΓΕ]Ε]ο 5 
ταλτίτίπγασι ορρίάα!πι, (Λυί 48 είτε ΗΠ εἶος 
ΑΙοτίσπιν, πε ρα τάς, δὶ Γίαπος ΕἸλορα τεπὶ 
Ρἴαμπι Πτιπὶ εἶδ, Δτιολάίο (αδίεξέσαι. ΓΝαπι 
Διεδάςεϑ εἰ ἀοετάἀοτίαπι σείεραπι. Τοτί- 
πὶ αι 44πὶ πιοητεπι, Πα ἀἀπὶ σαπιρυπι εἰς 
(ετίδυητ, εαία5 μος τεπηρούε ρατ5 πα} ποτ, 
ἤταταν, ΑΙ]αίταπηεη ΟἸ τίη ππης, ίεις ΟἹ. 
ταυλίη ΝΜ] εεηία 1416 ἰΔοεηΐει, Γ)οτί απ τον 
φαπῖ, ΠΙίσρίορε Οεςβμα]α Εἰπιγγτί οἴ , ]ιτς 
Ἀπης Απάήαηίϊα ἀϊείτατ,υγ5 Διυςδάία τεηυ15, 
οσυΐπ15 ποπγίηίς εἰ αἰτετα 1 Πα Πα] α, αἰτεία ἐς 
τίαπιίη Ἐυθοσα, ἔχμας ριοῆείίςεηί ΤΉ γαν 

“ΕΚ ΑΡΗ͂. 
Ἐστσῖε σις ϑρυύεοσα πόλις αὑπεῖκ κολώνη, 
τηλοῦ τὸ ἀλφειῶ, 

Αλφειοῦ σὲ σπόρο φησὶν, ὅχι είς πόραΣ 
“᾿ς ἄναι δυκὰ κατὰ ᾧὥξον τὸν τύπογικαλᾶ- ὦ 
σοῦ σὲ ναῦ ἁφντάλιον Φὶ κακιστας χωρίοψ,, 
ὁ ὄύκτιουν σΐ ἄὰπν. ψὕιοι μδ ζωτόϊσι στό» 
σόδου ἐπίθετον, κοὰ τὶς ἡ πύλις. κοὰ ἐἰ αἱ 
νωῦ μαργάλαι δὶ ἀμφμπόλεως. αἷντοι μὴν 

οαὖ οὐ φυσιτὼν ὄδυμα, Ἑτόδομ σὲ σϊέκνυ; 
“τοί; φυσικὸν ὧν τῇ μακιείᾳ. ὃ μὴ οαὖ πο᾽ 
ὑπονοῶν φράζεῶται ὄνομα, φησὶ Φὶ πόλε; 
ὡς ῥνπυ, ἀὴ τὸ συμξεθηηῦτθ- φυσικῶς» 
ὡς ἴλΘ- κοὰ αἰγιαλὸν, κρὰ ἄλλα πλείω. ὃ 
σὲ τἰὼ μαργάλαν πτούμσταλιν ἴσως. ϑρύομ 
δὲ κοὰ ϑρυόεοσαν πὸ ἁθντάλιον φασὶν, ὅτι 
«σὥσα μϑὸ ἡ αὐτὴ χώρα ϑρυώσϊας ) μάλιστα 
σ᾽ οἱ ποταμοί. ἀϑὲ πλέον ὃ σἸχφαίνετοι τέϊ- 
ποκατὼ «δὸ πόρατόν τό ῥέιθρου τόπους» τς 
χα σὲ φασὶ ϑούον μδν εἐἰρηῶνα τὸν πόρου. σὺ 
συκτου σῇ ἀιπυ,δν ἀϑυτάλιον. σε γοὺ ὄδυς 
μνὸν φύσει» κοὰ γοαῦ γ᾽ ἄλλοις αὐπέαν κο5 
λώνίω λέγει" 
Θρυδεοσα πόλις αἰπέᾳ κολώνπ. 

ὁσὲ κυπαριοσήεις ὄδῃ μϑὸ πρὶ τἰὼ πρό- 

σῶον μακισίαν, ἰιϑίκα, κοὰ πόβραν τῆς νἱα 

σῖας ἐπι ἰῶὦ μακισία, ἀλλ᾽ οὐκ οἰκέτοι, ὡς 

οὐσὲ τὸ μαϊκισον. ἄλλη σ᾽ δὴν ἡ μεοσ ιμιακὴ 

κυπαριοσίᾳ ὁμωνύμως μὴν ουὖ. Ὁμοίως δὲ 

νιῶ κἀκένη λέγωτοιε κυττχοιοσίᾳ 5 γγικῶς 

κοὶ ϑαλυκῶς, ὃ δὲ ποταμὸς κυσπχοιοσἥεις, 

κοὶ ἀμυγγύεια δὲ, πῆς κακισίας δδη στόβὲ 

σὸν ὑψόφντα, ὅστου τὸ πῆς λυτόις ἱδβόμ. Ὁ 

δὲ σηελεὸν κτίσμα γέγονε τῶν ἐκ σἤελω 

οὔ ποϑεῆαλινοῦ Ἐποικησαύτων. λέγυτοι 
κἄκε" ' 

Αγχίαλου τ᾽ αὐπρῶνα» ἡσὲ σγελεὸν λεχὼ 
“ποίϊω. 

Ἐς; δὲ κοὰ σδουμῶσξες χωρίον ἀοίκίξον»τήε 

λεάσημου καλούμϑνον. Ἐλ’ σῖ᾽ οἱ μδν πόδε 

ἐὸν ἀλφειὸμ, χώρων τινὰ φασὶν, οἱ σὲ κρὰ πὸ 

λιν ὡς τἰὼ λακωνικίὠώ» 

ἘΛΘ' τ᾿ ἔφαλου σήολίεθρου --- 
οἱ σὲ σπτϑρὶ ὸ ἁλώοριον ἐλ’. οὗ φιήλέας 

ατεμισὺς ἱδρὸν φὰ ̓ ωὸ τοῖς αὐκάσιψι ἐκέϊνος 

γαρίοιον πἰὼ ἱδροσιυύίω,. σϊώφμον σὲ οἱ μὰ 
ὅρ(θ", οἱ σὲ πσεδῆον φασίν. οὐσῖγν δὲ ναῦ σῖέι» 

κνυτίίι . ὅμως σὲ «γιοι τί νωῦ σλονρὰῳ., Ἀὔ» 

λουραν, τ᾽ Ὅρὶ' καλουμψῳ αὐλῶνι φὶ μεσ 

σίωίας κειμδύϊω͵, σἸώομον λὲγουσιμ. αὐτό σῖξ 

“που Εἰ ἡ οἰχώλιᾳ ἡ τό δύρύτου, ἡ ναῦ αὐσῖᾳ 

νία πολίχνιον ακα διενῶμ, ὁμώνυμομ τῷ βθυῆα 

λικῷ Οἱ Ὅρ᾽ σὐξοεικῷ. ὅθῳν φησὶν ὃ ποινῆς» 

ὅσ ᾧ σίῴοιου ἀφ κύμινον ϑάμνυοιν “ὃν ϑρᾷ» 
κα, 

- μω᾿ 



ΒΟ ΈΟ ας ΑΥ 4: 

τ, ο, μουσῶμ ἀφαιρεθίωῶαι “ἰὼ μουσι’ 
πὰ ἐκ σὲ τούτων σἴδλομ ̓  ὡς ἐφ᾿ ἑκώτόβα 
τό ἀλφειοῦ στὸ νέφορα χώρα δὄωδμ, ἰμ πα» 
τῶν ὀνομάζει πυλίων γίω οὐσϊχμοῦ σὲ ὃ ἀλ: 
γειὸς οὔτε φὶ μεοσζωίας ἀφάσἥετοι ̓  οὗτε 
᾿ Ἀικοίλης ἡλισῖθ΄. γ᾽ ταύτη γοῖρ πὴ χώρᾳ ἐσ’ 
ἐν ἡ τατοὶς τόινίσυρίθ’, ἰὡ φαμδν τριῷυ- 
ψακὸν πύλομ,κοὰ αὐκαδεκὼν, κοὰ λεπραιᾷ 
πηον.κοὰ γοὼ σῖη οἱ αδὺ ἄλλοι τούλοι ἀϑδὶ ϑα 

ζῆ σιάκναυτοι, οὔτ. σὲ πλείους ποιά» 

ἰονστά τιχδίους ὦ ὑαὶρ αὐφὶ, ὅπέρ κοὰ ἐκ τῶρ 

πῶν δῆλον. Ἐπὶ τε γοὺ οὖσ ταλεμάχου ἕ» 
πχίρους ἄγγελθ᾽ τσίμπτεται πίὸς ὁ πλοῖ2- 
νρἀαλὼν ἀϑὲ δὲ ξρνίαυ,ὅ, χὰ τλλ ἐμαχθ᾽ ἀατὰ 

ἐκ κασαβτης ἐπαύοσῃ τὶ τὰν τεισίορατο 
ὑκ τῷ πῶς τἰὼ πόλιψ ἐλαύνειν ,λὰ πὰ: 
ἀτρέψαυτα ἀϑὲ τὼ ναῦν αὐ δύσϊειν,, ὡς οὐ 
ἰὼ αὐτί οὔσων, δὲ τἰὼ πόλιν κοὰ “ὸν ὅρ: 
ΔΩ ὅ, τὰ ἀπόπλους σόϊ τηλεμάχον οὕτως 
ἢ οἰκέως λέγοιτο; 

] Βαὺ σὲ πόδι ἀροαυοὺς κοὰ χαλκίσίᾳ ζαλλὲ 
οἑεθρον. 

Υ ὖσε τότ᾽ πέλιος,σκιόωντότε πᾶσαι ἀγηαΐ, 

Ιὸ φόβὲς ἐπέβαλλον, ἀγαλλομθύε διὸς ὅ ὅρῳ, 
σὲ παρ ̓πλισῖᾳ δίων δῇ, ἀρατίουσιμ ἐπειοί, 
' Μέχρι μϑὸ γοὺ σία σίδύρο πρὸς τἀν αρκῶν 
πλοῦς, ψύτόυύῳν σὲ ἀϑὲ “τὸ πρὸς ἕω μόβθ’ 
Δλορέφει, “σταρζησὶ σὲ τὸν δύβθαὺ πλοαῦ ἡ 

αὔς, κρὰ ἂν ὀβαρχῆς, κοὰ ὧν εἰς ἰθεέκίω, 
Ἰκὲ Ὁ ον βμνηξῆρας ἐκᾷ ἢ πίω ὺ φϑξαραν βιϑαι, 
: ᾿ ὑ πορθμῷ ὦ ἰϑάκης σὲ σάμοιό τι" 

γήρν οὐ αὖ ἡ νήσοισὶψ ἀιυπρεκκεϑοῆσε, 
Θυὲς; ὃ ἄρηκε πὰς ὀξείας. νι ἐχινζσίωψ σι 

ἰσὶν αὖ ταῦ, πλησιζουσαι τῇ αὐχῇ τό κϑοῖν 
᾿ ιπκρύτολσπου, κοὰ πικῖς ἐκβολαῖρ. τό! ἀχε’ 

συ. πἴϑαλλάξας δὲ τίὼ ἰϑιάκίω . ὥςτὲ κα; 
γριϑαι, κάμσηετοι σπάλιμ πρὸς 

ϑμοϊκείομ σῇρόμομ Σμεταξὺ ἀκαρνανίας κορὰ 
ϑκκηςκοὰ ἡ] ϑάτόρα μόδα φὶνάθυ ποιέϊ: 

ταὶ τίὼω ατα γογίώ. οὐ τᾷ] τὸν πορθμὸμ τὲ ὧν 
υμαιυλενικαν. ὃ ἐφρούροαν οἱ ἱμναξῆρσυ, 
γαῦ που ἡλειαπου τύλον εἰναέτις Ὃν νὲ, 

{) ἵρ. ἀϑινοήσειψν, οὐκ αὖ οἰκείως λέγοι ἡ ον 
ἡ δυδῳν αϑαχθᾶσα ναῦς ἥϑὰ ἀροωυσς οὐεχθη 
νυ τς κοι χβλκίσῖα μέλρι σϊύσεως, ἃ αὐταὶ φόβαϊς 

ι ϑιξαλαν νύκτως, τῇ τότε τίὼ ἠλείαν πᾶρᾳ 
λόν. οὗτοι (ἢ οἱ πότστοι πρὸς νότομς Θὶ ἡλέας 

᾿σί, πρῶῦ αἱ φόραὶ, ἐϊ᾽ ἁ ἱχαλκὶς, ἀθ᾽ οἱ ἔρου 
ὐράθ᾽ ὃ δισύλθ' ὃ ᾿τριφυλιακὸς, Εἴ τὸ σπμι» 
- ἦν. τῷ μὴν ὃν ν πρὸς νότον πλίουτιὶ ἘΚ Σἡλέα 
ὔπύλου οὔτι’ αὖ ὃ πλοῦς ἔα. ἴεε᾽ 2 πρὸς 
ῥκῶν ὅπ ὄπημή ἡ ἰθάκε, ταῦτα ὃ Νιπαύτα» 
ἅσῳ λὶ γι) αὐτὰ ἡ ἡἠλέᾳ ἀδαπλδυςξα ἰὼ 

τεπὶ Τ βατηγτίη 44 Ποτίπι ἃ διῇς "π᾿ 
{π|- ροΙαταπι, ροεῖα σοπηπιεπιογαῖ ἔχ ἢί5 
ρατεῖ ας Νείοτί (δέ ες ρΙασα εχ πτὰς Α]ς 
Ρδεί τίρα ἰδςεατ,]ααπὶ Ρυ]ογπη οπιπεπι τοῦ 
τατη ποπιίπαης, (ὑπετεγῦπι ΑΙρΡΠευ5 πι] πὶ 
Ρατῖε πεῷ Μιεεπίαπη, πες εὐτιαπι ατείποίς 
ΕΙΠΠι 8 ἐπ οτὰ Νείζοτίς εἰς ραιτία, υᾷ Ἵ τέ 
ΡδγΠαςᾷ ΡΠ Δρρε!!απηις, δ Ατεδάϊςαπι, δί 
Ι ἐρταατίζατη, Ετεπίπι σατογας ΒΥ]! τηατί υἱςί- 
πα οἰϊεπἀπητιπ ῃδς αὔτ Πρ] 5 ΠΠ6.. Σ Χ΄ 
ἔαρτα τπᾶτε αἰξατ, το δέ Ἠοπιει πενίας ἐπ 
ἀίςαης. Ναποία5 εηίπι 41 εἰεπηας ἢ  σοηγττε5 
τίττίταν δα παπεαὶ, ἡπ| εο05 ἐπαίτοῖ δα Ποίρίς 
τίπΊ, στη ΤεΙεπιδςμες ἴῃ τοαίτι ἡ Θρϑττα Β΄» 
Πἤτατυμι δα ἀπθ πὶ ουτταπι ἀσίτατε πο Πηίτζ, 
(ἃ Πεξίεητεπι Δ παιίφίαπι ἀςςο γε : τὰτν 
ασυάπι πῦ ἐλ ἐπι86 οἰπίτατεπι, ὅζ Δα ρογτιιπι 
αἱὰ {τι ]υᾶάο τεῖγο ἕαςίεπ 8 ΤΕΙειπδςῆί παυΐ 
φατίο,ῃος ποάο ρτορτίέ ἀϊοίξατ, ἜΡγίρις 
Ῥχγαίαδρί5 Οσιηοϑ, δύ ρυ ςῆταὶ Οαϊ οἰ {5 τη μονίος ἀμ Β Ρ 

ἕλς γαῖα τη ν 

ΠΊΣΥΟ 

ΤᾺ οςης ἘΠ. 

πιργὶ Ο 4). 

Οεοίἀεγα ΡΠ Ρι5, εγγαδῷ πα ο! ποίας 1π|ν 
ὕτα, 

Ογπιθα Ρῃετας δῆτ, ουΐε αἰρίγαπε. Ἐατίβ, 0, 
ἘΠ4ἃ ἀεμίης ἀΐαπη, [τὸ ἱς ἀοπιίπδειτ Ἐρεί, 
ΗἩυςυίφ (ἀπέ π (ἐρτεπιτίοποπι τεηάϊτιν πᾶ 

αἱρατίο, πο δα Οττιιπι Πεΐίτυγειτία5. ΚΒ ε- 
ἐἰϊᾶ αὐτξίτεῦ οὐγτείς πα αί5. δ( πο ἡ ἱπίτίο ες, 
Ρεγαῦ δ ́υοα ΠΕΠΝΝ (Δοπίλπι ρτο 
εἰ Ρεΐασιβ ἰητεῖ [Πςαπὶ ὃ ϑαπηιιηη ΙΔ σεης5,1Πὶ 
{ἀίαπτες οσςαραταης, ΗΠ Ο τατίι ἱπία! ἐς (εἴε 
ἰπυπί ΤῊ οί 5. ΤΠ οαβ δυςτξαςαταβ ἀἰχίτ, ΕΗ] 
αὐτεπὶἐπίι]α πη ἘςΠίηδ465. ρτίπγί5 (ὐοτίπ- 
τῃίαςί παι ραττίθιις, Ππτὰ] δ Α οἴ οἱ ργοσγις 
Ρυοηίδιΐ5 ρτοχίπηε, Εἰ εζξξς πεγὸ “υτίαπη αὉ 
[πῃᾶςα,πταά Διυγαπι ζοηΠετεῖ, ἀεπυὸ λά 
[ασπι {εἰς ἰτεγ ςΟιετείτ, πη Α σαιπαηία ἃ [{Π 82 
ζκ πχεαίο, δέ ρεἰζα τεγαπη ἐπία!αΣ ρατίεπι τεάτ 
εἰτατ, Νοη διιτεπὶρεῖ πιεάίιπι ἐρΠα] εηία- 
ζασι ἐγεταπι; ΠΟ α ρτοςί ρεγ ἐπ (85 ἔεγυ - 
ὕδητα δὲ υίς ἐσίταν Εἰ σαέαπι ΡΎΪαπι ΓΝ οίοτέ 
(δ εὐαπι εχ Πίπιοι, ποη τη ρτορτίἐ “ίςσοτα 
ταῦ Πα ἐπὶ ρταῖοῦ (ύυσποϑ Πίης, ἄισας (Πα]» 
εἰάεπὶτίαας 44 (0115 οςὐαίιΠ| ἀοξοιτι: ἀδῃίης 
πος ΡΠ ογα5 Δα ηΠ{ . δ τἰπορτγατῖεῦ ΕἸ απ 
οὐδηῖ σαςαττς. ΕἸ πδηφ ΕἸτα 5] οςα ἰῇ 8. 
{τη {πητ(ρεξδητία. Ρείπτα σαί ἐπὶ Ρἤδτς, 
ρΡοίέεα (Παῖς, ἀεπίπς Ογαπί ἀείπάε Ρυ]ος5 
Τείργ!αςα, ὃ. Βατπίςαπη. ΕΧ Ργ]ο ἱρίτυν ΕἸ 
ἀ(5 ἐπ ααἰέγατη παι σδητί, Πίος τη πη 5 σι 
ἔα εἰΠςτ. [ἢ (ἐρτεπττίοπεπι ας παυίσαπτί α- 
δὲ εἰ τΠςα, οπιπία μας ροίξεα τε! πησαίυτο 
Ηχεμειὸ Εἰτᾶ Ρἰαρσαρταίειπαυίσαπαα ογαῦῃ 

δί αυΐν 



οὐἉ 
δύ αἰεί δηΐε (οἱ ἐδ Ὁ οσαίατι, (5 αατοπη ροίξ 
οςοαίασπι πησίς Δτασπίτογαπι  ἡσί5 ΝΜ είδε; 
πίαςαπι, δύ (ΟΥγρ ἢ αἰίαπι θΎ]πι, ἐπί τίσι πᾶ» 
πίσατίοηίϑβ ἃ εΐοτε ςαρίοπ ας ροηδῖ, πλδίυ5 
εἴεε πιουια! , ετπροτίβέμ Ιοπρίοτίβ. [ρίστη 
αατοπὶ δα Βυΐαιι Τρ ἢγ]} Ἕλοαπι, δ Βαπηίςιμηι 
ἵΝερταηί τοπιρ {4 Ὁ ὁ ς εἴξ. ᾿Ναμίσατίο 
αυοφριορεύχγυηοβ, χ ΟΠαϊοίάς, δ Ῥῃενᾶ 
εἰτοαπ ποίταγι σας ἱσπορίπαπι Ππσέίογπίσης 
ποκα, ἱπιὸ πὀστταίουπαι 5εα ροηο ῖνε 
(πὶ ρτίπιαπι, εἰπε Ογάοπειι, ἀςμίης ΑΙ- 
ΡΒ ει, δύ τοσίοηεϑ ἱπτεῦ πο 5 ρο τας, Ῥοίτε 
αιὸ ἢ δ {Ποτῦ ἐείεη 44 {πυηεητίο, το πίπορτς 
«εἴ ΠΠο5 πατίσατίο ἀσειλάα εγαῦ, αὐταί δΝ εἴτον 
κίβ ἐπαυτατίο, συδπι δα Ραιγος ἃ ἀς ΒΕΠο Βγ- 
{ἰοταπη δάπιετία5 ΕἸ εὸ 5 ἀΐσεγίς, παρ ῆο ΠΟ (5 
εἰὶ ἀοςεππιοητο, ἄς Πί5 ας ἐχρίαπαγο ἀσοτεῖ 
ἢ (σπλιῖ5,{| αιτί5 πετίας ἱρίος ἀρ στεγαπίπιδα 
πιετῖατῖ,ίπ αα δ 5 αἰτι πὶ ΕΤογουε5 ΒΥ Πρὸ 
Ρυϊάτείατ ογᾶπη, δ ἐπσσητας παίποτία ἀεἴςοι 
ἔςσι, ὁ ΗΕ]Π5 ἀπο άσοίμαι, τος ΝΟ ἐπ απς ἤαθα 
Ῥατιοίαπι ᾿Νείζοτγεπι [ἰ5ς (πρετίτεπι, αάο- 
1εἰςεπτα! απ) αἀπηοάιμπ, πο ςίτοα Ερεοϑίδνε 
[ευαι[ςηίο ὃ οὐδίζατς οἰστπὶ Ποςοί[Δςίεη, 
το5,ρετδὲ ςοηταπιεϊίοίε πες ΒυΠος ςῦςι] 
εἰς ΟΟπεγα {Π᾿ 05 ἰσίταν Ν ετογεπι, 5 αυοίν 
εὐπαις ροτυ τἀ ππηατίς, ἘΓετπ ἰπιια {ΠΠῸ ἃν 
σίται, δ πταΐταπι ἱπ4ε ριαλπι αρεσίπε, 
΄αϊπαμασίητα θοιμα ἀγπγεπτα, τοτί ἐπὶ Οὐ» 
11πι. τοτίαπὶίσαπι, τουτί οὶ σα ργάγιιαι στῶν 
“ες; ἐηπ5 ρέο ἥλιο ς δύ, ἐφαίηίο ξεν απ 
εἴας ριυ 15 (εαπεθα5. ΡΒ ατίπτα, ἐπ ηπίτ 
ελάεπὶ ποίεε ίπιτα ΡγΙασι ᾿Νεϊείαπι ηπε ταν 
Ῥεπι προ! πηι15,.. Ὁ ςαπὶ ἀΐε φαίάεπιίπουτ, 
ϊοπειι ρορυϊατίοπεπιί ἔεςειί, δύ ξεγεητεβ 
κοητί (ες (ἀρ Πάταπι ἐπ εγίς, πτρατγίτ, ,αο πὶ 
«επηρούς [τγπιοπεὰ {τςί ατίς, ποίία τειτεῦς, 
{α5 {πετίτ τα αὐ ποόξαγπι δα ἀὐθεπὶβοςεῇς, 
εἰς ΓρΡῇ 5 δυτεαι οἰγοα ἀἐ τ ατίοπεπη, χ (Δ οτί, 
Πείαπι οςςιρατίς, Εροείτεττίο ρΟ(Ε «ἐς ρεάίν 
ταπι, ὃ ἐαιίςτιπ ται εἰς ἀηεπὶ οοηστορδη, 
τε5.Ἔχεῖςίται ςοητγὰ ἀπέξαγαης, ἂς Γἢτγς 
οη Προς ΑΙρεο {τὰπ| οἰγσαη!οςατίβ σα ἐτί5 
οδίξάείαης, (ποά δὶ {ατίπι ἐητε! ! εχεν 
τς Βγ!ή, 14 ξεγεηάδπι ορεπὶ ςοποίτατ (τητ, 
αἴσις. εἶτοα ΓΜ] ἰηγείιπι Πυπιεη., Ρεπε5 ἂν 
τεπαυιττθεηι, ηοίΐε αὐΐα ἐπς πιοπείαπηζῖ, 
δ δὰ ΑΙριειπι πτεσί ἀίαηί μευ ποσιτητῖ, 
Τοεϊίας ἀἤς ἱπτπτοίληιεβ ἑυχια ἤππιεη πο. 
εἴειη ἐρίαπι τγδηίεσετε, ΠΙσο΄ πς ἐγ απιρεη, 
ἐς αὐτοτα, ρα] πηι ςοπίεγαετε, Ἑάίτα πετὸ 
{ρ!επάϊαὲ Ποιίαπι ἕαρα, ποη δῆς (εξ δηῖε, 
Φεςίἀεηίο5 υς ςοΠαυοχο μι Βυρταίίυπι, 

οὐ ΒΑ Ὁ ἘΓΓ 9 Ὁ 6 ΕΟ ΟἿΆ ἈΦ Ή. 

κρὰ; πὸ δ ύσεώς γε, ὃ σε φησι μετὰ σ᾽ ύστῳ, 
κοὶι μίω ἃ κοὰ σπτώλιν “σοθέτόπις δὲν μεσα 

σ[ιωιατὼν πύλον» κοὶ Ὁ κορυφάσιον αὐχίω, 
τό πταρᾷ νἐϑτρΘ' πλοῦ, πολὺ αὖ ἐἰκ Ὁ δι. 

φάμα, κοὶι πλειον Θ΄ χρόνον. οὐ τ γοαῦ δι 

“ον τοιφυλικκὸν πύλορμ, κοὶι τὸ στεμίκον στὸν 
σέισῖειου τεοσαραπκοσίωμ δὴ σττδέωμ. (ὦ δας 
ρίπλους σπϑρὶ ἱξρομυοὺς κοὰ χκλκίσίϊᾳ» Οἴφε, 

αὖ ἀσύξων ποταμῶν ὀνόματα. μᾶλλον δὲ ὄχο 
πῶν, ἀνὰ σταροὶ τἰὼ νεσῖαν ἰδῶ ον. εἰτὰ ἕω 

σϊώνίω. ἔπειτα ἀλφειὸν κοὰ «ἦὺ πόπους τού 

σῶν εὖ μεταξὺ, κοὰ πὰς μεταξὺ χώρας, ὕ- 
Ξόδου σϊὰ αὰ ἀἀκείνων ἰχίώ μνκόδίωαι, 

κοὰ γαὺ σταῤἐκάνους σσῆρχον ὃ πλοῦς, τρὰ 

πΣ πὰ νἱξορΘ- διάγασις ἰμὺ σἤατίϑε, 
σοι πρὸς πάτροοκλον σπόβρὲ “τόν γνομθο 

σοῖς πυλίοις πεθὸς ἡλείους πολέμου, συμ 
- ΡΣ τ χῷ ΠΥ, ͵ 3 Ἁ 

γγθντοῖς νῷ ἡμῶρμ τ χειρουμθοι» ερώ σ , 

πῇ τις τἀῦπη, φησὶ γοῦ γὴ αὐτοῖς ὅτι στρ, 
βάσαντΘ- ἡρακλίους τίὼω πύλοψ, ὥςτε τίὰ 
νεότητα ἐκλειφήϊξῶαε πᾶσαν. σϊώσεκα σαν 
παϊἰσῖων ὄντων νηλέϊ, μόνον αὐ Τρ πόδιγε, 

νῶι τὸν νέσορα, νέον τελέως. κώταφρονή: 

σαντόυ σῖ᾽ οἱ ἐπειοὶ τό! νελίως σὰ γῆρα! 

κρὰ ὀῥημίων. ᾿ασόρηφαψως κοὰ ὑξρισικῶρε: 
ρῶντο ποῖς πυλίοις. οὐτί πούτων δ ὑξσῶι 

συναγαγὼν, σοὺς οἰκείους ὅσους οἷός τε ἰω, 

ἐπελύξψ φκοὶν ἀϑὲ τἐὼ ἡλείαν, κρὰ πόδιελο 

σαι “ταμπτόλλί λέων. παφντήκοντα βοῶ 
ἀγέλας, πόσα πώεα οἰῶμ τόσα συῶν συβό. 
στα, ῬἜσαῦπα δὲ κοὶ; αὐπόλια ἵππους σὲ ξαι 
βοὺς τογντήποντα κοὰ Ἡκα ὃν. νσσυπώλουι, 
σὰς πλείσιις. κοὰ πὰ μλΡ ἐλασάμεῦτι τοῦ 

- πὸ ππ- --- 

ὅτε κτανέψ λέγει ὃν ἰτυμονέα. νύκπωρ δὲ! 
Φὰ ἐφόσον γηνομῆύης, ὥςτ᾽ οὐνυχίους πῶς ἡ 
ἄευ ἡϑυξόλοι. τόδ ὶ δὲ πίω διωνομίω, κρὰ δι 

σίαν ὄντων, οἱ Ἐπειοὶ τῇ ποίσῃ τῶν ἡμόγῶ 
κατὰ πλῆϑΘ- ἀϑροιδδϑοντόυ'» ποεζοί τε 
κοὰ ἱσππὲς αὐτεπεξῆλϑομ, κοὰ τὸ ϑρύομε, 
πὶ Ὅρ᾽ ἀλφειῶ {είμνον πόδιεορατοσέ: 
σίδυσαν.. αἰδδόμδνοι σί᾽ δύϑὺς οἱ πύλεοι βο 
βὲν ὥρμκσαν. νυκτόβδύσαντ δῖν δὲ στόβὶ τορι 
μινύειου πτοταμομ ἐγγυῳν αὐίμης, γὐὑτόυῇ 
φὐδεοι στὸς ἂν ἀλφειὸμ ἀφακνοαῦστοιι, δας 
σῖ ὄλι κα τὰ μεσιμέρίαν. ϑύσαν ταῖν δὲ τοῖς 
ϑεοῖρνκοὰ νυκτόῤβδύσωντοι ἀϑὶ τῷ ποταμῷ, 
συμξάλλουσι εἰς κάχίω δύβὺς ἑωθῳν. λαμ 
πρᾶς σὲ Φὶ τηροπτῆς γηνομϑύας, οὐκ ἐπταύσαι, 
“ἕο διωκοντίο τε πρὶ κτενον τοῖν, το οἷν βου, 

πρᾷσιον ἐπίβασανς ἐν 
πέτραι 



ἘΒΙΒΕΟ 

Γΐσρης τ᾿ ὠλονίης, Οἱ ἀλησίου, ννϑα κολώνψ 
᾿Κίκλητῇ, δθον αὖτις ἀπίβαπε λαὸν ἀθίωώμ. 
Καὶ ὕποξας, 
 --αὐλὐτὰρ ἀχχοοὶ 
ΑΨ ἀ βουπρασίοιο πούλου σ᾽ ἔχον ὠκέας 

ἵστπους. 
Ἐκτούτων σῖα πῶς αὖ ἡ τὸν ἡλειαπκον ποῦ 

λον πολάβοιτις, ἢ ὸὴν μεοσίυιατον λὲγι- 
ϑαι, τὸρ μὰ ἡλιακὸν ὅτι Οὐτον στορθσμϑνον, 
συωεπορθεπο κοὰ ἁ ἣν ἐπιὼν ὑφ᾽ ἡρακλὲ- 
ους. αὕτη σ᾽ ὄὴμ ἡ λεία. πῶς οαὖ ἐμελλου οἱ 
συμπτεπτορθημϑύοι, κοὶ δμόφυλοι. ποιχύτέω 

᾿ἡδρηφαύειαν κοὰ ὕβοιν ὡτήσαδος καπὰ 
δ» συυασδικκθοντωμ. πῶς σ᾽ αὖ τἰὼ οἰκέαν 
κατέτρελομ, κοὰ ἐλεκλώτοωυ σ᾽ οὐ πῶς ἅν 
μα κοὰ αὐγέας ρχε ἣν αὐτῶρ κοὰ νελεὺς ἐσ 
χθροὶ ὄντοιν ἀλλήλω. εἰγε, ͵ 
τῷ νυλᾷ ρει" μεγ᾽ ὀφείλετ᾽ γν ἡλιδὲ δῖα 
τὶοσαροῦ ἀεθλοφόροι ἵπποι. 
Καὲ ἑξῆς, εἰσί οὐτικῦϑτι κει δνηλεὺς, ο᾽- 

᾿ χοῦϑοι κοὰ ὃ νεσώρ τσσλρχε" τοῶς ον δὴν μὰ 
᾿ἠλείωυ κοὰ βουπρασίωμ 
᾿ τιοσαρόῦ' ἀρ χοὶ (ἀν, σϊεκω σῇ ωὐσ)οὶ ἑκάτῳ 

᾿ιῆδῖν Ἑ στον Ὁ θοαὶ, πτολεσῖν σἵ᾽ ἐμξχενου ἐπηοί; 
Εἰς τέσσαρα σὲ ( ἡ χώρᾳ δείραπο, ὧμ οὐ, 

σἴρνὸς ἀασῆρχῳν ὃ νεδωρ" 
Οἱ σὲ πύλορμ τ᾽ οὐέμοντο κρὰ αδίωΐω ὅδ α. 

τειν ΄, 

Καὶ τὰ ἑξῆς πὰ μέχρι μεοσίωφς. οἱ ἢ σῖν αὖ 

᾿ γεπεξιόντοῦ' Ἐπειοὶ ποῖς τσυλίοις, ποῦς ἀδὲ 

ὰν ἀλφείου ὄξορμῶσι, κοὶὰ τὸ ϑρύου; ποσῶς σ᾽ 
ἐκ φὶ μάχυς γβνομῆψες» πρεφθοντοῦ". ἑὶ 
βυουπρασίν φδύγουσι. σποίλιῳ σί᾽ ἐἰ τὸν μεοσν 

᾿γιαπκὸρμ πούλομ ἐπτόρήψσρν ὃ ἡρακλῆς» πῶς οἱ 
»ρ(οῦτου ἀφεςῶτοι, ὕξοιζου εἰς αὐςῶσ, κοὰ ον 

συμβολαίοις ἔσαν πτολλοῖς:Κοὰ ποιῶ; ἐπ εςὶ 
ροαυ χρεωκοπιοαῦτόϊ', ὥςτε σχταῦτα συμ, 

θβ ῶκε ὸν τοόλεμῳ; τοῦς σῇ ἀδϑὲ τίὼ λειλα- 
σίαων διεξιὼν νέσωρ,Ὁσαύ τίω πόδιελάζας λά 
αὖ συῶν πε κοὰ σε των: ὧν οὐσῖφν ὠκυστὸ 
ρξννοὐσὲ μακροπορέμ διύατοαι, πλειόνωυ καὶ 
χιλίων σχοϊίωμ δοϊὸμ δείνυυσ ον εἰς τίὼ πεὼς 

᾿πῷ κορυφασίῳ τοὐύλορ.οἱ σὲ βίτῳ ἤματι παῦ 
σόϊ, ἁδὶ πίω ϑρυόεοσαν κοὰ που σπτοταμὸν ὧὸῳ 
ἀλφειὸν ἥκουσι πτολιορκήσον τοῖν τὸ φρόθιου. 
“τῶς σὲ ταῦτα πὰ χωοία πεϑσήκοντα ἰώ Οῖς 
οὐ μεοσψνίᾳ διω ας δύσσιμ,ε χόν δὴν ἀαυκώνων, 
κοὰ τριφυλίων κοὰ σι δῇ: τὰ δὲγόδίωᾳ, ἢ 

τίὼ γόρδίω αν (ἀμφοτόμως γοῖρ λέγετ) τοί- 
χυδὺ ἐπίτησες ὠνόμασαν πενὲς. σδιιύτοίι 
δὲ κοὰ κατὰ τύχίω οὕτως ὠνομα ὥστε Φχωρί 

Π ομ. Ὁ σ᾽ ὅλομ Φὶ μεοσίιυΐας πὸ μϑνελάῳ τὰ 
᾿ παγμϑύψς, ὑφ᾽ ᾧ κοὰ ἡ λακωνμαὶ ἐτέτακτο, 

δέ τ α 5. 330 

Ρειταπιῷ ΟἸ επίαπι, δύ ἈΠεΠυση ρογτοηζυπι 
εἴ, αδί (οΙοπαπὶ ποοδητ πὸ εχ Ιοσο ΡΆ}1α5 
Ρορυϊαπιτειγοιετείτ, 8. Α τῃς  ἐ Βαρτοῖο ΒΓ 
[πὶ ςεετε5 ἐηποϑβ ἀσίταγαπε, Εχ ἢ 5 ἰσίτ πὸ 
Ὠδπὶ ΠΊΟΎ δι ΕἸ απγ,ατ ΝΜ] ἐπί ἀἰςί αι 
αυδπὶ ΒΥ]π εχ {ἐἰπηει ΕἸ ἐπὶ σαί επγ, τας 
σαπ Ρορυϊαίσταν, Ππγὰ] ὃζ Ἐρεοταπὶ τείτὰ 8 
Ηξετοις ροραδραταγ πος δυτειη Εἰς εἰς, 
(υο οτίαπι ρϑέϊο πιαζιιας ἰητοτ τς ρορυϊατίο 
ΠΕ5 ραΐδι δ Πηίϊτίπι ταί ετα {προ ίατη δ ταῖς 
ςΟΠτ ΕΠ 4π| ςαροἰΐστε ἀεἰσιοετᾶτ ςοτγα Π|Ὸ 5, 
ααΐ ρατί αἤείεί ἐαογᾶς ἰηἰατία τ Ὁ μα] ίτετ αὐτῷ 
ἴῃ οἵαπι ργορτίατη ἱπουτ(ατίοης ἔλϊα ργα (5 
ἀσογεηῖς (Λυα] τοῦ ταπ ςπὶ εοίεπη {ται ρὸ 
Ρυΐος ἄυροαβ δ ἵΝείευβ τέσηο ςοπείπετδε, 
σαπη πλτα5 ἑητεῦ (ς ἐπί πιίς(τίας. Οχευσογοπτ τ 
5. σγαηάς ἵΝεῖεο ἀερίζαπι πη ἘΠΙς ο[ατα 4ε- 
Ὀεθατα, χαατιοῦ πἰζέοτεβ ἐπι, ραἰ πιαπη τε" 
{ειτε (οΙΠ τί, δίς, Φαοα {πος ίπ]οςο ΝΝεΐςας 
δα ίταθατς, δί εο ἱπίοςο Νείοτίς (ς65 εγαῦ, 
4 τατίοπςε Εἰεοσύιη δέ Βυργαπογαπι, 
(παίιοῦ ἀπόξογες εγαητ, ζ ἀπέξοσεπι ΠΊΠΕΠ 1 Οκίαῖορο 

ηαπείςηυπηπίαν 
Μεῖοςε5 δή χαίπαιε ταῖς, σοπηίταπειν Ἐρεΐβ 
Ἰκ εσίο διιοπι χαάτίου 1π ραττα5 αἰαα ογατ, τρίάοε 
“υατπι 1Π Πι}}14 ἵΝετου ογαζ, 

(Ὠυΐ ςοθετε ΒΥ] δύ Δηγοσηδς πιοσηΐ ἄτεης, 
Ἐετεϊχααιίῳ ΜΜιεεπαπ. Ερεί πετὸ αὐπεῖν 
{5 ΡυΠο5 ἐὐαπιρεητες, ααοπιούο αὐ ΑἸρΡΠ εν 
τππ|1Ποίτα Πτιπ τ ΠΥ οη,αιτ σποπιοσο {δέ 
ςσηγίίςο ργα!ο ἴῃ ἔασαπι ποτί! δα Βιτρταῖϊ 
τἀπὶ (εἰς γεςίρίιητὶ Γἐ παγίς ἢ ΕΠ εγσαϊες ΜΜ οίδε 
πίλπι ἀεροραΐλτας εξ ΡυΟπη,, σαοτποάο 
ταπίο ἀ{Πππέτ{ ἰραςίο ἱπ ἐος σοπτιπΊε 85 ἐπ’ 
ἔστοθδητ, δζ πλαϊτα ἰητεῖ (ς σοπςητα ραοϊδέρ 
(εγαλῬαπε. ὃ χα  ἀτπρ] πε οἴ, ποσατίς (ε 
Ὀίτί5. ΒΕ πὶ σοπιγαχογιης ς Οὐ τεπὶ δυῖεπὶ 
ἴῃ πιοάπηι ᾿Νείζον ασταπι ἱπουτίδηβ, δ τὰς 
ταπτ (πππι, Ρεσἀππηίμβ Ρτϑὲ (6 ἄσεπδ ρττν 
ἄλληι, ἐ χφυίδιι5 πα] πες ςεϊεγίτου ἱγο, με οπ 
σάτα ςοτε απλτιαΐςς,, ῥΙυ5 Πα 4, πλί!ε ἐτεν 
αἰὐίο!αίτ, Δα Ῥυ]οη ΟοΥυρμαίίο ργοχίπιαπης 
1ΠΠ| δυζοπι τεττίο ἀΐε δα ὙΤ Πτγοςῆλπι, ὃ Δ1- 
Ρἤεαπὶ απηηειη ρετεηΐαπο ορρίἀππιἐρίαπι 
οδίεοτί. Ηα ς δυτοπυ!οςα απ τατίοποίρῇς 
ἱΜεήοηία ρείπείρίδιις αἰτίη ξαπε, σοητίπεπ- 
τίριι5 ὃ μαθεπτίθ ας (ὐαποοηΐδις, δ. Ττρην 
175 δ Ρι(ηίς. δεα ἐρίᾳ (Ξεγεπα πε (Πεγεηΐσ 
πὶ (πτοηας επΐπι το ο ἐἰςίταγ) α υἱ8 πὶ 
ποτηίπαιεε,, ἰουίταπ ἐς ἐπ ἀπ τία [ς πππ- 
σαρᾶτιι5 Ιοςι5, Πυαπασλπι [οσταίτὸ σασηας 
{τὰ ποπηγίπατέ πα] ας, Μηίπετνία πεγὸ ΜΈ εε- 
πίλ ᾿Μεπεϊαίτερποίυθεταϊ, συ δ( Γ ἀςοπίςα 

Ζ {ἰευτέ 



5:40 ΦΥΒΑΡΟΝΙ ς 

Ποατί ρο(ξοτίας ρατεθίς, (ὦ Ρααβ ρεῖ Πᾶς 
εἴπιοι, ὃ Μεάοα, ΑΙρμεαβ πογὸ πα ρᾶ. 
εἴο, φαΐ το! !ατοπὶ θ. Πα πὶ ρογσαντίς, ΠΝ Ιου 
ἱπτρογίταδαῖ, σαΐα5 ργο 115 (εύπιο {{1ε ας 
τίς, αυοἀ πέλται αἰέεηπαι εὐ τοί ἢ τεσ Π11ΠῚ» 
δ αἀππιυιπηείαταβ {ΠΠ| οἰπίτατοβ αἀίτηαι.. συην 
ἐϊαςῷ ας (υὐίςἐϊα5 αἀἰτίοιί [αςίατ, ἰὰ εἴξας 
ἄς Οἰγπιρία ἀίςειε, ὃ ἀετταάυ είς αὐ ΕΙεον 
τσὶ Γαδ πρδείοπ οη γεθτι5 οσπηίθι5, Εἰ ΕΠ ἃν 
στο Ριίᾷπο τεαιρίαπι αὖ Εἰά4ε 4, πλίπιιβ 
τιοςεητίς αίξη5, ἄατε {Ππ4 πετὸ Τασὰβ στα 
{τ ππο{Πἰτιτ5 οἷα πτοίς, πὶ αυο {ἐλάΐατη ἰάςετ. 
ΑΙΡΒεῖβ δατεηι αἰ τ εχ Διςασία ἰαρεπϑ, δ 
Ττίρηγ!αςιπι ἱπιτὰη5 πιᾶζς, ἰΏτεῦ Οσςαίιπὶ 
ἀςπιειίαίσπι. [ηἰτίο απίάεηι εχ Οἰγαρή ἰὸς 
υἱ5 οταςαΐο. ἱπσεητζοπι {01 ο]Ατίτατεππι τε ῃ, 
«ἰςαιπίε: ἐσ ἀεῇςοίεητε, ΙΒ] οπιίπι!5 τεηγ 
ΟΙ͂ ἔδπνα τειδηῆτ. Ετυδηταηι ἐρ! πουί., 
τασ5,αἀφιξα οἱ δ ςεἸ εἰ τίτατίς στατία, δ [ὰν 
ἄογαπι ΟἸγανρίςογαπι σαιμία., 405 ἔλοτο5 
δέ ςοΐομα {Ππῆτο5. δ πίει αἱίοβ οπιπαβ ὁ 
αυίδθι5 πγαχίπιοϑβ αὐδίτγαπταγ, Νά σηο {ΠΠ| ον 
πληιοηῖο ἔπεῖε ,τοῦ οδίαία εχ υπί πενία (ἴύς- 
ςία το ηεγανρτεςίριαπι ἐχείείς ΟἹ ἀ{ ἐχ ἂὰ- 
το ἰοιιίς Ππιυ!ασγσπι, ἃ Ογρίείο (ὐοτίπεῃίο- 
τασι τγίαππο ἀοηδτιμσ, [ησεητίον μί5 οπηηίν 
Ῥα5 [οτιί5 {ταταλ ἔπίτι αυλπὶ ΒΗ Δί45 (παγηγί, 
πί Αἰ Περίξί 5 Πἰἐμ5 [ατεξεοίς εχ ἐδ ούε, ρας 
τλσηίταάίης ταπτα, αὐ σαπιο 68 (αοΥ {{τ ἃ ΠῚ 
ΟΠ βίπια, αιείίεχ ἐρίεποη τες ἐγ πιπιοειίλπι 
δαῖτ ργορουτίοηςσπι αἰετοῦ αηῃοταίδε, εάεῃ- 
τεπὶ εἴπησεηδ, τεξέατη ει ἐ πειτίοε ρεττίησεη 
σεηίει. Ν᾽ πάε ρειτέ ἀεπγχοη{ἐγατιτ, αἱ {εν 
τεζία5 εχυῦσαττεζίπην το ρ}{ ἀεἤοίεη στα 
{5 εῖ, διατος ππεηίσγαπι ἰπίςερίετε αυΐ, 
ἄλλην, (4 απο (ὑφ! ἐπιας5 φαοέδληι ξαγηηΐσ 
τιείαπιδίσο ἐχτα τ, ΝΜ αἴτιαι ῬΠίά τες ἀτία]ς 
δαϊππιεπῖππι Ραπάαηυ5, ἐίογους {ΠῚ πε - 
Ροβ, ορεχίϑορ (αἰςιρίεπαί (οοίι5, οὐ πιά {{ὰ- 
ταληι σοϊ]οείδιι5 αἀογηδη απ, τὰπὶ πειὸ αὐ 
δανίξπι, Βίδ τα σποσηας ρἰυτγίπγος πλΐγ 
τΑὈ 165 ηὺς ἀεπγοηίγαπει ἐπ τε ρ]ο, ΠΠ 5 
ορεῖα. δμμιηι ἐς Ρηίάία πηεπιοτίος ρτο αν 
τπ| εἴς,ΑὉ εο Ραπάσεηο τείροηἤιμ, Παἱ σιπ] 
Ῥῃμίάίαπι ἱπιείζοσαγες, σαοά παπὶ δα ἐχεηι- 
Οἷα [οτί5 ἰαταπι ἕλόξατας οἰδεῖ αα ΕΠ] οπλεν 

πχοηρίαν. τί τοίροπαί τ" αταρσίπειη, ] τλπὶ Πές αν ΠΡι5 
Ῥοΐίιις,σαφά ἙΧΡ] ΑΟΙζ, 
ρἴειγμαι 

μἱκά ς Ατηδτοῇα ἥπκχοῖε σοπτα ἀς πειτίςε τεσίβ 
Ἀετειηίναἰξ αὐτὰ πιάση ςοποαίδίι ΟἸγιρᾶ, 

Ῥιήςῇτς πίπιίβ αἰ χίίβς αὐἱι5 εἰ οὐπὶ 4175 
ἐχ ραχιίθι5,απιποκὸ ἐκ προχο!]ής, ποηί 

Αιφίαρετγοί!η5 δαίαγηία δηπαυίςαῖγίδ, 

5 Εο ΦΔΑ͂ΡΗ. 
ὡς σϊλλου ἔστε κοὰ Ἐκ δὴν ὑςόδομ, οὶ τόὶ μ 
στα μισοῦ ῥέοντι σὰ ταύτας, κοὰ τό! μὲσίω 
νΘ΄,ἀλφειοῦ σ᾽ οὐσϊαμῶς, δ τ᾿ δύρὺ ῥἐ4πον 
λίων σᾳ γαίης, ̓ς σωῆρχῳν ὃ νεσωργτάς αὖ γὲ 
νοιτὸ πηθανὸς λύγος εἰς τίω ἀλλοβίαν αὐχίωὼ 
ἐκθιθάζων “ὃν ἀναϊοα. ἀφαερούμθν Θ- δὲ τὰς 
συγκαταλεγείσος οὐ 6 πόλεις, κοὰ πταύθ᾽ 
ὧσσ ἐκένῳ ποιῶ, λοίστου οἵ ὄδιν εἰπ εν πϑὰὶ 
φὶ ὀλυμπίας κοὰ φὶ ἐς αὐ ἡλέους ἁπαύπωμ 
μεταγῆῇώστως.:51 σ᾽ οὐ πῇ πεισίτιδὶ ἃ ἱδρὸμ 
σιζόδίους φὶ Ἡλισί΄ λους ἢ προιαποστουῳ 
διέχον. πρόκφτου σ᾽ ἄλσος ἀγριελαέωμ οὐ ᾧ 
“ὸ «αόίομ. σπταραῤῥέι δ᾽ ὃ ἀλφειὸς ἐκ φὶ αἰ» 
κασίας ῥέων εἰς τἀν ποριφυλιακίω ϑάλασε 
σαν μεττξὺ σ᾽ ύσεως, "ὦ μεσημβρίας, τἰὼ σ᾽ 

ἁαλφαύειων (σιν δῥ ἀρχῆς μν»οχ ἡ» μαυπῷ, 
οὐ πόδ᾽ ὀλυμπίου διός.. ἐκείνου σῖ᾽ ἐκλειφθον» 

“«Θ΄οὐσῖον ἡἥου συυΐμεινον ἡ δδξα τό ἰδ 8" 
κοὰ τίὼ αὔξεσιν ὅσίω ἴσμαν ἔλαβε δια! τε 
τἰὼ πανήγνοιψ, τὸ ἣν ἀγῶνα ἂν ὀλυμπιά. 
τομ,Ξεφανίπέω τι, κοὰ ἱδῥὸν νομιδδοντα μὲ“ 
γίσου ἣν ἁπαύτωμοςκοσμήθη σί᾽ ἐκ τό πλήσ 
θους τὶν αὐαθεμάτων, ἅσπτ ἐκ σεώσης αὐετία 
(φ φὶ ελλασνς ὧν ἣν κοὰ δγρυ(ῦς σῴφηρήλᾷι 

“Θ- (εὐὑς, αὐάθαμα ἀυψέλον “ ποοινθίων τὺ 
ραὐύνου. μὲέγισον σὲ πούτωμ “σσῖρξε ἃ πὸ δεὸρ, 
ξώανον ὃ ἐποίησε φεισϊίας χαρμίνου ἀβίμναἷ- 
ος ἐλεφούτινομγτηλικοῦπου τὸ μὲγεβθ», ὧς 
(αὶ πτᾶρ μεγίοου ὄντίΘ’ τϑνεῶ, συκῶν ἄςοα 
χβσαεφὶ συμμεηρίας τὸν τιχνίτίω, καθήμε 
νου στοιπισοων στς᾽ ὡσηομθνου σὲ ογεσντι πῇ πον 
ρυφῇ φὶ ὀροφῆς, ὥςτ᾿ ἔμφασιν στοιᾶν, ἑαὺ 
θὸς γγύνται διανασὰς, ἀτρςεγόσειν τὸν νι, 
ὧν αὐέγραψαν σῖξ τινδῖ’ πὰς μέπρα τό ξοᾷ, 
νον, πρὰ καλλίμαχθθ ον ἰάμβῳ τινὶ δ ἔπει 
“πολλεὶ δὲ συυΐπραξς Ὅρὶ φεισϊίᾳ, ποκῤσϊαια 

πρὰ μάλιστ φὶ τῶλ:-. σἹέκναυται δὲ κοὶς 
͵ ͵ Ἅ λ 14 

γραφαὲ τε στολλαξ τι κοὶ ϑαυμαΞξας πόδ! 
ἱδρὀμ ἐκείνου ὄῤγα. ἀγμνημονδύσσι 5 Τὸ Φι 
σίου, ὅτι πεζὸς του τοὠνοϊρανου εἰπε τσ κυϑὰν 
νόμϑνον, πρός τι σταρασίειγμο μέλλει στοιῆα 
σειν τί εἰκόνα πὸ διὸς, ὅτι γερὸς τίὼ μύρου, 
σ; ἐπῶν ἐκτεθέσων γούπτωμ" " 

Ἀμθρόσιαι οἵ αὐα χαζτοτι ἐπεῤῥώσαντο ἄν 

Κρατος ἀπ᾿ ἀθανάτοιο, μέγαν σῇ ἐλέλιξον 
ὄλνμττου, ς 

Εἰρλον π μάλα οὐκέϊ καλῶς, ἔκ σι ῬΜᾶλι 

λωρ,"ἡ ΔΝ ὀφρύων ὅτι προ καλῷ ἢ δϑαίνοιρον 
9 πΠῊΝ’ 



ΙΪ ΘΟ 

1 ΒΕ ΕΟ ΕΑΝ: 
ὅποιυτὴς ὐαζωγραφ ἂν μέγαν ζινα τύπομ, 
κοὰ μεγάλίιν διωύαμιν πὶ διὸς,, κα ϑιέπόρ 
κοὶ δὲ ἥρως ἅμα φυλώδων., Ὁ ἘΦ ἑκατί. 

᾿ ρῶν πρέσοψ. ἔφη μὴν γαῦ, 
Εἴσατο σί᾽ οὐ ϑρόνῳ , ἐλέλιξε δὲ μακρὸμ δ’ 

λυμπον. 
- 5 Γ “΄ ’ 

τοσὶ εἰσ ἐκένμ συμξαὺ ὅλῃ κινπθείση» 

᾿ στ᾿ ἀϑὲ τό! σ)ὸς ἀπαντῆσαι, παῖς ὀφρύσι 
μόνου νδύσων τΘ’, συμσταθούσης σ᾽ τι. κοὶὶ 

φι κόμης, πο ψῶς σ᾽ ἐίριτοι κοὰ Ὁ ὃ τὰς δὲν 
 ϑεὼν εἰκόνας," μόν Θ΄ ἰσϊων» ἢ μόν Θ’ σϊεέξας. 
ἄξιοι δὲ μάλισα τίὼ αἰτίαν ἔχεν Φὶ πόδι 
ὀλυμπιάσιμ ἱδρὸν. μεγαλοπρεπείας τε κοὰ 
σιμᾶς ἡλέοι, κατὰ μὲν γαὺ τὰ πρωϊκα, κοὰ 
ἔτι πὸ τούτων οὐκ ἀντύχοαυ » ,συότε τῶν 

᾿ησυλίων σαπεινωθοντοι,, κοὰ ὑφ᾽ ἡρακλὶν 
ους ὕςόρομ, ἰἑΐκα αὐγξας ὃ βασιλδύων αὐ. 
᾿ χῶρ κατελύδ. σιιμέξίομ σὲ εἰς γοῦ τἰὼ προΐ- 

αἷν ἐκᾶνοι μᾶν πεοσαράκοντα ναῦς ἐξειλαν, 
“σὐλιοι δὲ, κοὰ νέσωρ γννρνήκοντα, ὕςόδομ 

δὲ κετὰ τίν τῶν ἁρακλεισϊῶν κἀθοσυν͵ συ». 
͵ ΕῚ , πὰ 1 Χ 

νεβυ ταϑαντίᾳ. ᾳίτωλοι γὰρ συγκᾶτιλ, 

βόντόν' ἡρακλείσῖχες μετὰ ὀξύλον, κοὰ συ- 
νοικήσαντόν' ἐπσειοῖς κα τὰ συγγλύειαν στα, 

᾿Λλακαὺ, ἠύξασαν τί κοίλίω ἡλιψ, κοὰ τῆς 
πσεισάτισί() ἀφέιλον το στολλί εὐ, κοὰ ὑλυμ- 
ππία τα ἀκάνοις ἐγγύς, κοὰ σἹὲὰ κοὶ ὁ ἀγὼν 

᾿ εὕρημοι ὄδξιν ἐκόνωμ ὀλυμτπακος. κοὰ τὰς ὃΣ 

λυμπιάσῖας τὰς πρώτας » ἐκένοι συωετί- 
᾿λοαυ,ξάσαε γοὺ σῖξ τὰ σσκλαεα, κοὰ πόδι φὶ 
᾿ ἔτίσεως τό ἱροῦ, κοὰ πόβὶ φὶ ϑέσεως τό ὦ- 

᾿ γῶν ἦν μδὸ γα ἣν ἰσϊαέων δακτύλων ἡ» 
᾿ρακλὲᾳ λεγόντωμ αῤχαγὲτίω “ύτων, τὴν σὲ 
ἐρυ ἀλκμίιμες ποὰ διός. ὃν ποὶ ἀγωνίσοδηοχ 
“πρῶτου, κοὰ νικῆσαι. τὰ γοῖρ ποιαῦτο πολλα 

᾿χῶς λέγωτοι, κοὰ οὐ τσχὺν πιςδύετοι. ἔγγν 
σόβδω σὲ φὶ πίτεως, ὅτι μέχρι Φὶ κτκο κοὰ εἰν 
γὁτῆς ὀλυμπιάσὸς ἀρ φὶ πρώτης, ν᾽ ἰ κόρ. 

Θ΄ γλίκα Ξ«δεον λέ’, τὼ πϑεασίαν ἐ- 
χουν πόϊ τε ἱόροῦ, Οὗ τὸ ἀγῶνΘ-’ἠλέοι, κατὰ 
δὲ τὰ βωϊκαὰ, ἃ οὐκίω ἀγὼν «εφανίτης,ἢ ἀκ 

οὐ συεΘ΄, οὐδ᾽ οὗτιΘ- οὔτ᾽ ἀλλ’ οὐσϊὰς ναῦ 
ἐν οὐσύξωψ. οὔτε μὲμνκτοιι πούγωμ ὅμαρ 
 οὐσῖρνὸς. ἀλλ᾽ ἑτόβων τινῶν ἀθιταφίωψ. κέ 
σοι συ κέ σι τό λυμτπακοῦ μεμνδ ον ὅταν 
φῆ, τοῦ αὐγὲαν ἀγρεόρησαε τίοσαρας ἀθλο, 
φόρους ἵππους. ἐλθόντας μετ᾽ ἀεθλα, φα, 

σί τι εἦο πιστέτας μεὶ μεπαοίέν πτό᾽ πρωϊκοῦ 
πολέμου» ἱδροὺς νομιδδούτας πτόϊ δός, ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ οἱ ππισάτοως οὐθ᾽ “σσὸ αὐγέα τόθ᾽ ὑ- 
πῆρχου, ν᾽ ἡ δ) Οἰὰλυμπία. ἀλλ᾽ ἁ πλέα 
μόνον. οὔτ᾽ οὐ ἡλέιᾳ συυετελεδὸν ὃ λυμπίσ 

ανος ἀγὼν, οὐσῖ ἅγγκξ, ἀλλ᾿ ἀεὶ οὐ ὀλυμπίᾳ. 

441 
ΡΟοῖα πιοπτῷ, ςορίταίοπξζ ρεουοοδέ, υὑ {ππ| 
παγῇ Πυαπαᾷ (Οὐπηᾶ εἰ πηασηᾶ,ας σε ἀΐσπᾶρο 
τεπτιίᾶ, ἀςπιὸ ρίπσατ, δίςυτίπ σποης, ἐρίσπι 
Ρατίτεγ ῃ πτγος ἀσςοτί ΟὈ(ογ 88. πα οΠ|, 
ϑεαετατῖίπ (Ο]ο, Ιοπσιιπγίρ τοι! αἱτ Οἱ πιρα, 
ἴῃ {{Π4 πετὸ επτεπίτ, τ τοῖα ςΟπτοιπογοῖαν, ΠῚ 

ταητιπη Ἀππιῖζες ἰοις {προγο]Π5 Οσσυττεγεῖ, 
Ετα]υίά {{π|1] ρατίεητε ςοπηα, ἱορία ὁ, ΔΡΕΓ, 

τού πίηγίγα αἀ(έϊα εὐ Ὁ υἱα εουῖἱπιασίποβοῖ 
(ΟἿ 5 αἰάστ,αο! (ο [5 οὐ ζα τ, Τίσπί πογὸ ρτο 
[εξϊὸ (ἀπε Εἰ εἰ, ΠΡ τι5 πλασ πίε πτία ὃ Πο» 
ποτίβ ἐη ΟἹ γπηρία: τἐπΊρ] πὶ σαί τε  Ο σάτα, 
Ὑτοίδηίβ επίπιτροτίθιι5. δύ δάδιις δητί αίο 
τίθιι5, 6114 [ΟΠ ςἰτατίς ραγῖς Πογεθᾶς, ἃ ΡΥ] 5 
Ρτπιὰπι, ἀείπάς αν Η είςαυϊς ἐπ ίπια ἀερτοείςί, 
ες Ατυρεαβ τεὰχ {ΠΠου ἐπ Ρεγπίςί ἐγαζέιι5 εἴς, 
(Ουΐα5 ησυίάς τοί Πση εἰς, ἃ πίαπι {ΠῚ χυίς αὐ 
τοί πγίίεγε παῖῖεβ Χ τι. Δι ΡυΠῇ, ὃ Νεῖοῦ 
Χ ςιΡοιειία Αὔτροί Ηεγδοϊ αν τεάδιῶίο 
πᾶ ςσιτὰ οδαεηίτ,  ετο]  ἐπίπι [πιὰ] ς Εοτα 
εἸ({5.,ς.ἃ ΟχγΙοτεάεῦτε5, ἃ ς Ερείς ςοΠαί 
τᾶτε5, οσπατίοπίς πεταίζατε, σαττιᾶ ΕΠ Π Δα αὐ 
σηίτατί5 ἀπιρ! ταἀέη ἐχταεγε, δύ Βίίαποϑ πτὰ 
σηδλστί ραῖτε πιαίζαιοτε. Ετ(ΟἸ γπιρία {Ποτ 
ἰατί (α ἀἰτα ξαίτ,ετ ἀσοπς ἐρίππι( Ἰγπτρίς αὉ 
{ΠΠ|5 ἐχοσίτατ το ̓ πιιεπεῖϊ ἐπ{{ς οοίΐας, δί 
ΟἸγιηρίααεβ ργίπιαβ. ταὶ 1ΠΠ1 ρατίτεν σε] ερτα- 
Ῥδηι. Δητίαιαεπίπι 14 οπλίτεζαδ πτητ, ἃ ἐς 
τρ! απ αἰ Ποατίοπε, ὃ ἀεἰ ποτ ἐπ{Πἰτατίοης, 
σαπὶποπηα} {4 Πεγϑπτ Εεγοι ἐπ ττητῖτη εχ [Ὁ 
ἀς5 ἀλεγ] 5, ἐαγιααγ γότγιμτι ΔΓ Οὐ ἐπὶ Ἔχ τί 
(ς. ΔΙή Ηετςαϊς [οὐ δέ ΔΙσπεπα ΕΠ, αι 
ετ(ἃ ρεπιῖ {δ ἀεοεγταις, δύ ρα! πᾶ σορατιαῖῖς 
(τα τ, Εἴας ἐπίπι οἴ πναϊεί[ατίᾶ τ] σεπέ ποη 
τααϊτ Πάεί ςοίεαῦτατ. Ατ ργορία5 πετο εἰ, 
Πιοά 20 ΟἸνπιρίαάε ρτίπια, πὶ συ στο θι5 
ΕἸ επκίῃ σὐτία υἱέϊοτίᾷ Δάερτας εἴξας: δα (ὸκ 
τλπι δζ αἱςοι{πηᾶ δ ἰρίΠπι5 τορ! , δ Ιαοτῖ ρύα 
Γευτᾷ ΕἸ εἰ ορτίπορᾶς. Ττοίαπίβ πιοτὸ τροτί 
ῬῈ5 Δσοηί5 {Π{π|8 16] σογοη δ, ο} ΟἹ οὐία πα} 14 
εταῖ, Εχ 5 δυτῷ, φαΐ ηὔς {ΠΠπ||τε5 Βα πτιιν ἂν 
σοπεβιηες {{ε πες Αἰ 5 1Ππ| ἔπεγαητ, σαογῖ 
πιοπιοτίαπι Π1 {8 αοίς ΗΟ πηειιι5. ΠΠΠ ξυ πε τί 
τ|π| 4] σπούαπι. Τ ἀπιοιί! ααί 4ἀπὶαγθίτΓεηταν 
ΠΙᾺ ΟἸ γπηρίςί ππεπιίπεε, οαπὶ Ατισ ἐᾷ ἰῃ ιτίζ, 
αυλταοτ πιο ἱπιεγςερίῃς ἰη ςετταπηίηε ρτί, 
το 8. ητί αα ποτ ργοεπγία πεπεγαηζ. ξὲ ες. 
ταπτώρ ἰάεο ΡίίΆποςβ ΄ Γτοίαπί Ὁ ΟΠ ραττίςίρε5 
πιίηίπγὲ ξπ5ς, φαία [οἱ ςοπίξογατί ςεηίξτεῃ 
ταγίπες πετὸ ΒΡ ΐςα τε 5 Δυσεατεσποίαδίς 
εἶα [αἱτ, π σα ΟἸγαιρία εἰἐ (εἰ ΕἸΣα (ΟΠ, πες 
{η ΕἸεα ΟἸγπιρίςοτα ποτ ςετταπηῦ ἀσερα» 
τὐρης (τε] φυία,(ςα ἰῃ μος (ξηροῦ: 

2 ΠΙς 



343 ΦΥΚΑΒΟΝΙΦ 
1ΠΠ|- εἰἰᾶ ἀσό, φυ τ αὔτ ρτοροπίταγίῃ ΕἸάς ἔν 
ἐἰπς αρρατοτίη ΄ὰὰ ἀερίτα {Ππ64 ἀεοραῖστ, 
ἵΝδηι ἀεδίτα ἐγατίη ἘΠς τα (ατρόοεῖα τεῖ!4.. 
ταῦ )απατῖαου υἱόξοτοβ οαυί. δ Ππ αὐτάς ΠΟῺ 
εἰδτςογοπα αΠ σαίταδ, πᾶ συτίαδ πρεγ Γιίρο 
“(5 ργξανίο ἕατογαϑ ἐγατ, Πἰπ δας ροί (εκτᾶ δά 
τίςοῇπγᾶ ἕαίε (Οἰγαιρίαας, ΡΙΑηἰ ἰσίξ τοουρε- 
ταῖα (ποτ ροιοἰδίοπειασοπείρί! ςοἤςίεραι, 
«ἄ τητὰ ςεἰ εται σἱοεία ἐπτεγξίαν ΔΠΙ͂χαος 
ΡΟ τεπιρογίθ5 Βίΐςα τσ5 οασα ίπ ΞἸοονῦ 
ἔατα ςΟςεήεητϊς, ἄσπιιο δά εοίάεπι ςοηςεῖιίς 
ἀσοηί5, 8. αἀοτιπιπἤΠίτατίο. Ι δλεεαπηιοηῇ 

αποῷ 84 (6 (0λπ| ορετᾶπι ςοπεα]εγαης, ΡΟ 
αἰτίπιατη Μ] εΠεπίοτ ἀεἰ γα οηςζιςοπίτα ἃ 5 
ἱρΠ(Οςία ατηγα σοπίπηχετᾶτ, ()υο ἐπ τεπιρον 
τε Νεποιίβ περοῖο ὃ Ἀτοαάεβ ρήο Μείες 
τις θε} 6 πςερεταητ,αάεος (οςίαιη {18 πᾶ’ 
παταηΐ ΟροΥδη), αἴ οὐᾶπι πηί τ ογίαπι αἵος βοΓ 
(επίος ἤης5 Εἰεᾶ ἀρ εἰ τί σοητίσετίτ, υς ὃζ 
ἐπ ος αἱ τεπιρτβ Ροετάστας, ΡΔηοτιιπι Δὰν 
τοι δύ 1 τίργΠοτγαπι  (ὐὑδυςοπᾶ, πε Ποπηξ 
αυίάσπι εἴς το ααπι, ἐρ αν Ργίοπ ἄπιὰν 
εἴγοεπῖα δα ἔς σρτκῖμα σατοτίθι5 ἱπιρὶογατιαξ 
πιογοπ σογοίεηῖ, χ ἱρ 151 ερτατατίς δ ΕΠ10 αἱα 
ἐϊοτίδιβ στατβςατεπταν, ΑΙ οδέρ ςοπιρίατεβ 
ράσο αἰταχογῦς, “105 ρογίς ας αττε ἔπο 
τε (αα5 σείεῖς πο] ηἴε5 αἰρίςεγεητ, ἃ φα θ 115 
δ εείρυτα ἐχεσεγᾶς. Γγαζζι5 αὐζεπι ἐρίε Βις 
Ὀἱατίπνα ποηνίηί5 ςΟἰδσαζαϑ εἴτ, ρυἰπγίβρτο 
Ῥῖει ρυίαςοίρ ε5 ἰρίος ΙΟ σὲ Ιλτεῴρ ροιξιε5,( ε- 
ποηηδται (ς]έςεἰ εἰς (αςςο Πογεπὶ Βεἰορς, 
δ {Π|π|ὸ ΠΙΙΟ 5 σοτηρίατος, ϑαϊσιοπ ει ́ ὰο 
Πποςίη Ιοςο ἱπηρετγίταίς γα ξ. τας ὈΙά πᾶτε 
αἰοῃείηπ αὐῦε5 οἷο ἀ{οἰ(α, [ας πᾶ 5Αἴηγο" 
τὶς ἀοςαῖ. Ε]145 οὐ τες ( ἰγπηρίςπ τεπιρ! , ἐς 
τεσίοτπασποροτῖε ροΓ οτὰ πὐτύπι, δζ οπιηίτπι 
Ρταςοηία πο ]τας, ἕὰ ποτὸ υἱὰ δητίσιο δα ζ, 
ἄα ἴσαι εἰ ξουνία τε σα ἑητοῦ ἐξ τὐἱπίπνὸ ςοίο 
τιᾶτε5 Τεςοσποίςαπηας, απίοτοβ ἐπι τορα σπᾷ 
εἰ (ρεπυπιεῖο γείειγς ρυτᾶς, (σας Δ σεαπι 
Ρί(βπα ρΡασετεσηστεπυίε, Θεπουηδᾶ πογὸ 
εἴ ϑαϊπγοπεῦ, ΕἸ εος, Οι48 αὐ σῦτες ἐρίαβ πα 
τη σσίαπσαε, δεαυξάα πογὸ πε πιασίς Πὰς 
εὐςογάϊᾳ Παητιοαπι ὃζ ρέῃ Βίίε ποπιεῃ τε. 
ἐϊα πεηυλημᾷ τατίοης ἐχρίαηξι, ΔΙ χα ἐπίπι 
εἰαίτατς Βίίαπι αὶ ίοπτε ΒΑ ἠοπιίης,εοάξ αο 
ἔοῃϑβ ποοαθιο ἀρρε τί. Εοπεξ πετὸ άεο Β 
ἔδτι πο ςατί, ἃ ρίτΠ58 40,1 {θα ροιηςζίητε 
φϑύηαβ. εξ αὔτ ίη (ΡΠ πνγί «ἀΠςατᾶ τπεττίςε 
τησίϊεδτ, ἀυ05 πτεῖ πιοητεδί (δᾶ εἰ ΟἸγπιρῦ, 
αὰο ποηγίης δζ αἰτετί ἢ ΤῊ 4Π 8 παποσραπ 
ταν ΝΟΔΜΠ ΠῚ οἰαίταιξ Πα ]Π]ατα Βιίααι ας σοι 
τεμάσε, ηαπὶίηζει ο(ἷο {{{45 εἰς τεροτίγειαε, 

σῈ δ ΦῈΛΑΡΗΉ. 
ὁ δὲ ναῦ »γγαρατεθὲς οὐ ἤλιδὲ φαίΐνωτοι ηη) 
μὲν’, γ᾽ καὶ κρὰ τὸ χρξ Θ' ὠφέλίέρ, κοὰ γα 
χε Θ΄ ὀφείλετοι ᾧν λιδὲ δὲ, 
τιοσαρόν ἀβλοφόρο; ἵπποι. [ 

Καὶ οὔτ Θ- μᾶν οὐ Ξεφανίτης, πόδι ποία 
σπρσῖςθ’ γα ἔμελλον ϑόύσεϑοι. ἐκένΘ’ δὲ 
μετὰ πἰὼ ἐκτίω κοὶ εἰκοςίω ὀλυμπιάσῖας 
οἱ οὖν “πισάποι πίω οἰκείαν ἀρλαβόντσυ. 
αὐτοὶ συυετέλοιυ πὸν ἀγῶνα ϑρῶντόῦ' δὺ- 
σὺκιμοαῦτα. χρόνοις σ᾽ ὑξόδομ μετατοισού- 
σης σππέλιν φὶ πισάτισῖθ᾽ εἰς τοὺς ἡλείους, 
μετέπεσε σπίλιμ εἰς αὐεδσ,, κοὰ ἡ ἀγώνοϑεο 
σία. σιωυξπραξαν δὲ κοὺ; λακεσϊαεμόνιοι με 
χὰ τίὼ ιαιζτίω κατάλυσιυ τῶν μεοσ[μίωμ, 
συμμαχήσασιψ αὐτοῖς, ταὐαντίᾳ πῶμ νέσυα 
6Θ’ ἀγγόνων,κοὶι χῶν αὐκάσϊων,συμπολια 
μησαύτωμ τοῖς μεοσίιωίοις. ποὰ δὲ ποσοῦ- 
σύν γεσυυέπραξαν. ὥςτε τίὼ χώραν ἅσττι- 
σαν τἀὼ μέχρι μεοσίώης ἀλέαν ῥαθίιζαε, κοὶς 
οἤχμέναε μέλοι κοὰ ναῦ΄, πισατῶμ σὲ, κοὶᾷ 
πριφυλίων, κοὰ ἀαυκώνων μπσῖ᾽ ὄνομα λει» 
φβίυ αι, κοὶὰ αὐτὸν σὲ τὸν τούλον δὲν ἡμαθά. 
ουτὰ, εἰς τὸ λίπροιομ συνῴκισαν χα θεζόμε 
νοι τοῖς λεπρακάτιιις ἐρατάστισι στολέμου,, 
κοὰ ἄλλας σπτολλες τῶν καῬικιῶν κατίασα- 
σαν. ὅσας θ᾽ εώρων αὐτοπραγεν ἐθελούσας,, 
κοὶ φόρους ἐπράξαντο. διωνομά ὃ)α σὲ πλέ.. 

φομὴ πισάτις, πότε μὴν πρῶν,, οἵα σ ἡπο 
γυμόνας δαυκπβούτας πλέϊσορ,, οἰνόμαόμ τὰ 
κοὰ τσέλοστο “ἐν ἐκένου σφ σεξάμδινον, κοὶτ 
“οὖς στιχισῖας αὐτὸ πολλοὺς γλνομβύους, κοῖς, 
ὃ σκλμονεὺς σὲ φύτοιῦϑτε βασιλόύσας λί, 
)γυται. εἰς γοαῦ ὀκτὼ πόλεις μόβριζομλύκῳ 
φὶ πισάπσῖθ’ μία τούτων λέγωτοιι κοὰ ἧς 
σαλμώνψ, οἹὰ "τοῦτα σὰ κοὰ "Ὁ ἱδρὸν τεῦς 
λυμπιάσι, οχτεθρύλλη τοι σφόσρα ἡ χώρᾳ.. 
σϊξ σὲ τῶν γγχλαιῶρυ ἱσορχῶμ ἀκούων οὕτως, 
ὧς μὴ δμολογουμῆψωμ σφίσῆρα . οἱ γα νεώ- 
“όδοι “πολλὰ κοὰ νομίζουσιν, ὥρτε κοὰ πὰ 
ναντγία λέγειν " οἷον τὸν μδὸ αὐγώων τῆς 
σισάτισί ἀξξαε, τὸν σῖ᾽ οἰνόμαομ κοὰ Ὄῳ 
σαλμωνΐᾳ πῆς ἡλείας., ψγιοι σ᾽ εἰς τοῦτο 
συνάγουσι τὰ ἔβθνκ. σέ; δὲ ποῖς ὁμολογου,. 
μϑῴοις ὡς ἀϑιτοπολὺ ἀκολουϑέν, ἐπεὶ οὐσ΄ 
δὲ πούνομα τἰὼ “ποσώτιψ ετυμολογοῦσιμ, 
ὁμοίως. οἱ μὴν γο ἀπὸ πίοσης ὁμωνύμου 
πῇ κρίνω πόλει, τὼ σὲ ἐοίὠΐω,, πίοσαν 
ἐιρῆ ὅλαι» οἷον πίσραν, ὅπό)' ὅξι πτοτίοραψε, 
«ἰὼ σὲ πτόλιν ἱσθουμδύίω ἐφ᾽ ὕψους, σε» 
κνύουσι μεταξὺ οἱυοῖν δρῶμ., ὄοσπρ,, κορδ. 
ὀλύμστου» ὁμωνύμων τοῖς οὐ ϑιηαλίᾳ. τοῦ 
γὲς δὲ πόλιν μὰν οὐσιμίαν )ιγονφύίκι “πίσε 
σαν φασίρ, ἄναις γον αὖ κίων τῶν ὀκτώ, ' 
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! ἘΠ ΒΡ τ Ὁ Ὁ ὁ ΘΟ  ά 5. 
Ἰ κεἰ ίω δὲ μονίω, μω ναῦ καλξδινι βῆσαν, 

ξυκησίον πληστομ πόλεως μεγέτας ἣν ὀκτώ, 

Ι τσίχορ. δὲ καλᾷ πόλιν τίὼ χώραν πίσε 
σαν λεγομϑψίω,, ὡς ὃ πτοιμτὴς τἰὼ λίσβον, 

μάκαρ’ πόλιψ. δύριτστσῖας σῖ γ᾽ ἴωνι" 
Εὐξοὶ ἀθίιύκες ἐσ: τίς γείτων πόλις. 

Καὶ ο᾽ ῥασϊαμαύϑυι" 

οὐ γί ἔχουσ᾽ συξοΐσια πρόχωρου πόλιψ: 
Σοφοκλῆς σ᾽ οὐ μνίοϊς" 

᾿Ασία μδ ἡ σύμτσταστι ἰκλάζετοιι ἔρον, 
πόλις δὲ μυσῶν μυσία πτῶσίγορίθ᾽, 
᾿ς σὲ σαλμώνη πλησίον Φὶ ὁμωνύμον ἔρά, 

νης, δ, ἧς ῥξι ὃ γλιποῦς. ἐμβάλλει σῖ' εἰς ὲν 
ἀλφειονικωλέτοι δὲναῦ βαρνίχι Θ᾽ ύον 
δῥαδδίισαις τίῶ τυρώ φασιμ" 

Ἢ ποταμοῦ ἡράσατ᾽ γγιπΆ- ϑείοισ, 
᾿ς ἐντιχῦϑτς γον δασιλόύσαι ἂν γτατόδα αὐ 
Φὶ σκλμωνεα, καϑιάστοβ κοὰ δύριπσδιας ον 
᾿αἰόλῳ φησί. Σ σ᾽ οὐ πὴ ϑεαλίᾳ φνισίᾳ γρά 
φουσιμ, ὃς ὀτὸ δὶ δῆρν 9 ῥξωμ» σϊεχετιχι τὸν 

ἰὠπισίανον κατονεχθούτα ἐκ φαρσάλον..ἐγ- 
γὺς δὲ σαλμώναες ἡράκλεια, οὶ αὖ τη μία ἣν 

ὀκτὼ, διέχουσα πόρι υκοσαράκοντα σόν 
ρους φὶ ὀλυμπήάς, ἰκειμβύη σταρα ὧν ἰυδϑά- 
οἕον ποταμὸν, οὗ ᾧ τῶν γονιά ωμ νυμφῶν 

ἱδβὸν, τῶν ποεπιεδυμβύων ϑόραπούεμ νόν 
᾿ σους ποῖς ὕσίασι, “παραὶ δὲ τίὼω ὀλυμπίαν ἔσει 
κοὰ ἡ ὑσπινα, πκοὰ αὕσπεκ ἣν ὀκτώ, οἱ! ἧς ῥέϊ πτὸ 

᾿σαμὸς παρθρνίας, ὡς εἰς φηραίαν ἰόντωψ. ἡ 
δὲ φηραία ὄδ Φὶ αῤκαδίας. σαόβκειτοι σὲ 
σϊυμαίας βουπρασίου (ἶ πλισίΘ’νἄ ὄδι χεῶς 
αῤκον σχῇ πισάτισι αὐτὴ σῖς ὅξι» κοὰ ἄν, 

᾿πήσιου τῶμ ὀκτώ. τρὰι Ὁ σϊυασόντπιον κα τὰ 
σίὼ ὁσδιοὸμ τὸ δ, Ἡλισίϑθ- εἰς ολυμπίων, ο᾽ 

πεδίῳ κε μᾶνου. δξελεφθα σὲ, κρὰ ἀπῆῤαν 
Ι οἱ πλείους εἰς Ἐπίσγαμνον κοὶς ἀγρλλωνίων, 
κρὰ ἡ φολόη σ᾽ ̓ σωαόβκειτοι Φὶ ὁλνμπτίας ἐγ 
γυτάτω, ὄρ Θ΄ αῤκασικον . ὥρτε τὰς σσων, 
ρείας φὶ πισάτισ ϑ- εἰναι, κοὰ τοῦσα σῖ ἡ πε 
σάτις κοὶ φὶ τριφυλίας τὰ “πλέει ὁμούρέὶ τῇ 

«ὐκαδίᾳ. οἵᾳ 8 δὲ κοὰ αῤκασικαὶ ἄνας 
συκῇ τὰ πλέα τῶν συλιακῶμ . οὐ κατὰ“ 

λόγῳ φραζομβώων χωφίωγιοὐ μδ ὅτι φα, 
σὶν ἔμπειροι. Ὃν γῷ ἀμαραυϑον ἀνας δρί. 

ζντα πὐὺ αὐκασίαν, πῶν ἐἰς ἂν ἀλφειὸν 
ἀμ πισηοντων “ποταμῶν. τξω σῇ ἐκείνου τὰ 

χωρία ἰσ)ρύϑιυα τοῖῦζυτε. ἐφορθ’ σε  φησιψ, 
᾿αὐἀτωλὸν ἐκτσεσόντις χασὸ σπλμωνέως πὶ 
᾿ βασιλέως, ἐπειαῖν τε κοὰ πίσανπου ἐκ ζὶ ἦν 

᾿λέας εἰς τίὼ αἰτωλίων, ὀνομᾷσας τε ἀφ᾽ 

αὐτῇ τἰὼ χώραν, κρὰ συυοικίσας τὰς αὐτόθι 

᾿ς πόλεις. ύγυ σΐ ἀπόγονουν ὑσαρξαντα δΐυ 
λον Φἴλου τοῖς πόβὲ τάμανον ἡρακλῴσϊαες, 

Ὶ 

ἶ 

32} 
Οκπτετῖ ἔοητοηιν ἀπταχαί Δ πγδηΐ, σαί σπς 
Βεί υοεατυτίαχια Ογςεία,χας εχ 11 οὐὧο 
ἀγα ρ ἢ ξίπηα πὰ εἴ. δες ποτα γεσίοηςξ ηιο 
αας ΡιίΔπι εἰαίτατξ πο σατί [σε ίζις ροεῖα  ε 
ἔοι Μίαςατίϑ αν ἐπι, Εαγίρί 65 συο (πὶ ἰο 
πετιασοσαία, Ετιΐοδα,ίπ ηυίτ, ἡ ααπὶ Δι ες 
πίς υἰοίπα οἰέτα5 εἴ. Ἐτίηῃ Πἐ μβαδαπιαηίῃο, 
(Λυΐ τετταπΊ, ἱπ΄αίτ, Ἐπ οσαπι Πα ίζαπε Πη τή 
ταῦ οἰαίτατζ, Ετ ΘορΠοςΙες ἐπ Μγ[5, Δ Πὰ ηὐΐ 
ἀεπιτοτα ποςᾶίατ ὃ ρογερστίπε, Μγίοτῆ αετὸ 
τι 8 ἀρρο τα Μ1γ4. ΝΜ ἐγα τη ϑαίπηοπε ἔθπν 
εἰ Πιί ποπηίηί5 αἱςίηα εἰἴ,4ε συοῆι Ἐπίρειιβ 
ΑἸρβεαπιίπστεάίεης, Νᾶς πετὸ Βαγπίςει5 
ποπηίπαδτιῖγ, ΕΠ αΐα5 ἀσλοτε ςαρταπὶ [υἱ5ε 1 γ. 
ΤΟΠΕΠῚ ΠΕ πΊοιαπ,, 
114 πίπυίς Πα στδη ἀΠεχίς Ἐπίέρ ἐα ἐίτπιπ. 
Εος επίπιίη ]οςο {Πὰς σεπίτοτγοπι Βα] πῖον 

ΠΕιΠΊἐπιρ οτγαίβ ε δίσητ τ ίπ Α σοἹο (τε δίτ απ 
τίρί4ε5,ΔΙτεγ (πὲ ίη ΤΠ εἰδα!ία Ἐπίρεῦ (οτίν 
Βυπε,αυί εκ ΟΥ̓ τΥ οτίεπβ δοςίρίγ Δ ρί απ ἔ 
Ῥματία!ο ἀεἰλθεητεπι. ΔΙριιά δα! πιοπεπι δτισ 
τεπῇ αὐ ἑασοῖ ΗΠ] τὰς] ε8» εχ {Π|5 οὐϊο δί ἐρία 
τη 8,4 Ππ5 Ὁ (Ἰ γηλρία [146..Χ τ.. ρεπες αν 
τΠοτίαπι ἤσπτγεη ροίίτα,α. (Ἰοπίααε5 ΝΥ πὶ: 
ΡΒ ίδοο!ππι Παρ εητάε ΄αΡ. ορίτίο οἰζ, ας 
ἈΠ 15 ελύῖμη ΠΟΥ 5 (Δ πίτατί το Πίταδητ, [υχΚ 
τὰ ΟἸγηιρίαπι ςοηἤιτίτ ὃ Ερίπα, δ πος εχ οὐ 
ἔϊο απα,ρεγ ημᾷ ΡαγΓΠεπίαβ ἐχοιτίς ἀπυπίβ, 
αρί δα ΡΠ γτοαπι αἰςεηἀετίβ. Εἰξ αὐτῷ ΡΏ για 
{η Ατοδαΐα αρτὰ ᾿γπιααπι ὃ Βυρταίπι, ες 
ΕΠία ει {{τὰ, πα Δ Δτώοη δάΐαςοητ Βιίία πος 
τεσίοηί. [δέ 4 ἐπὶ εἴν δ Ογςείυπι εχ οὐοιιπα, 
ας [γίροητίαπν δὰ ἱπ ρατῖς, αυᾶ εχ Εἰτάειν 
ταῦ (Οἱγπιρίδηγ, Ιαςετ ἀυτεπι ρίαπο ἰῃ ςαπιρο, 
ἀεἰετιιπιί εἰς οπρηίπο,, δζ ἰησοίας πτᾶ πᾶ εχ 
Ρατῖς Ερίαπηπῦ, (ἃ εἰς Γ γεγο ίαπν δύ Αροὶ 
ἰοπίαπι ςοτηπγίσγαγιητς, ΡΠΟΪος σι φί γπὶ 
Ρία: ρτοχίῃγα ἱπγαγνίπες Αγοδάία πο, απ εὸ 
αὐαστί Βιςγααίχ εχίδε, δίς ππίποιίᾳ Βίας 
τερίο, δύ πηδίογ ΤτρΗγ"ς ταν 5, Διοδάίς οὖ 
Πηί5 εἰς. λης ΟΡ ςαξαπη!ος ίρίᾳ ΒυΠ (ας 
ίηῃ (δία !ορσο ἀείςτίαπειτ) πιαχίπι εχ ρᾶττε 
(ατ5 εἴς αἱ επταν Δτοδλαίςί, αυο ἃ ταπιεῃ ρὲ 
γίτί πεσδητ. Εχ ἢ 5 επίπι Πυι5, ]ιπ [ἈΡσπτις 
ἰη ΑΙΡμειην, Δ πλαιγυ πίῃ απ εἴς, αὐ Ατοαάί, 
δὰ τογηγίη τ, Ἔχ απὸ αοτὸ, Π ας τα εἴς ἰο 
οἃ. Ἐρδοταϑ λατεηιτταά τς Δ οτο! πὶ σαπι Ἐ» 
Ρέο ΧΡιίδητο εχ Εἰίάς ἀτερε ϑαίπιοηςο εἰς 
ἐἴατη, ἐπ ἃ ἐτο] απ εἴς τεςίρίπτῦ, γοσίοηΐ πο 
πιο ἃ {ε τε αἱΐς ες, δύ αὐΒ Ὁ. ΠΠ|5 παίτατοτες 
ἱπιροίαϊίςε. Δ'Ρ πος ρεῖ σεποτίς ἰπορείςοπῷ 
Ῥτοςγεατα Οχυ! ΕἸ οΥϑ οἰ ἐα5 ἃ Τ ποθ ργο» 
σηλίίς ἰλπλή]!ατίτατο ἃς ϑεηειο  ζειαςου οῖῦ, 

τυ εἰδ(5 



344 δῚ ΒΑ ΒΥΟΥΝΝΙ 9 

εἰδῷρ Ῥεϊοροιπείαπιγερειεηεθ. ἀπο ἐχτίτ 
ἔς, δύ ποΠιὶς {ΠΠ| αστᾶ ἀϊραττίςε, αἰ αέρ ἄοςειι»ν 
τιρητΑ πιρροπμης Δ4 ςοπίίπεπαᾶ τεσίοηίβ 
Ροιί[εἰξίοηζιρτο χαίδ. αι επὶ πτεγίτ5 Πᾶς ας 
ςερίς στατία αἱ ίη ΕἸειπὶ τεσ, πο ἡ εἰ ἔπε 
γαῖ αὐίταπι, τεάδαςεγεῖ, λάαηατο ρο[πιού εχ 
Δειοι!ία ἐχεγοίτα, ίη Ερεοϑ ΕἸ 415 οσςσαραῖον 
τ65 Δα πζιαίίς, οσσαττξείθτ15. σαπὶ γπιί5 Ερε 
ἐς ΡΟ αἀὐδιτετίατία αττίπῳ ςΟἰτίτετατ ἐορίς, 
δα (πσυΐλτε ἄς πεταίξο (σπγασσογιμπι πιούε, τοῦ 
ταητῶ ρτοςρήςις Ργύφοδπιεβ Ἀεζο]ας, δ [) εν 
σπιοηαΒ ἔρεας, [)εσπτεπα συίάςζίοίο ἐηΠτα 
ἐἴὰ5 αἴξα, τὖαυ! αὐπη5 ΟὈ τ Ιοησίπημπο [- 
σίτο λέξι, ἔς {1 ε εἴτ ππρογαταγα5. Ρυγεςῃν 
πιο 5 αὐτειη [ππάᾶ τεπ οΠ5,]ρί 0} (Δοςυ], 
τοῖ!εὐῖο Αἀὐπετίατή ἀο]ο, παρεῖ ατίμππαε ίρε 
είετη αἱ Α στο] 5 τερ ευταπη: τας οπ|] οποίπ, 
αυϊογίππαα δέξαι απ, οςο4{Π-Ὸ Γ εσπιον 
παπι: ὃ υἱέξοτεβ Δ ετοῖοϑ, εἰεξὶ5 Ερεί5, τε 
Οςςυραίαπι τεπα {{π|, 8 Πς ΟἸγπιρίαςί ςσυτᾷ τῷ 
ΟΠ (αἰςερίΠςε, σμᾶ ρτίι5 Παριιεγᾶς Δ ἢ ΟΡ 
ἐπιίπιδίρ ΟΧΥ]ΐ εὐσα Ε]οτδο 445 Βα ποιοί η- 
τίαπι ςοπιεπίῆς ἔς] ε σαηξὶο5»4ἀδζοϑβ τε, 
ἐυταπάο, τ ΕἸ α τευύγα οι ἀἰςαία δ ςσίξογας 
«λίοτει, ασυί(Πι1||5 σοηίτα ἰο οἵ ἀγπΊα ἔετγεῖ, ]α 
Πυ.5 ετίατη σοπίγα ἐειεητεπι πο τ] οἰ ΓΓεγεῖατ, 
δ ρίέο υἱγδ. πο {ποςσυττγογεῖ, εἰμι Πείαυ τ δί ἃ- 
Ὀοπηίηδ μα ετί, 1 εχ σαι, φαΐ ροῖτε- 
τία5 ΕΠ α΄ἀϊῇςη5 ααχεύς, πε πιοσηίθιι5 Πα 
«ατε!απεγειυίίρ ρεγαρτ εχ εγοίτιβ ἀπόϊα, 
ταητ, ἀττηὰ {τ 4πς, ἀοπες ἐὰ Ππε5 ἐστείβίτε 
εἰρετξι, ἈΒΙρμίτο απ Οἰγπιρίς ἀσοηξ ἐπί 
τὐαταπὶ σίας, ειτπι ΕἸ εἰ (4 οι ἰοσεης. ΤΠ. εχ 
ἐπίτ5 γευ{{πἰ Ποπλίπῦ ἀἰσηίτατξ, ΝΑ σιΠΊ (8 
τοτί πλατιὰ (Ἐπιροῦ Ὀο]1α ἐπεεγίε σογεγζί, (ο] 15 
{{π|5 Ιοα σαπι ἐχεί  ραςζ,οα πΌ {{Π|15 πον 
(Ὁ, (τἀ ετίᾷ ἐχτεγηΐς οδρτίρίε, αἀεὸ πὸ ρΙ αἰ] 
τε]! “α! οὐ Π 65 Ποπιίη [Γεαεητία υἱσαοτίητ, 
ἴῃ ψφυίθα5 Ρῃεάδ Αὐσίααϑ 4εοίπηι5 ἃ Τ ἐπε, 
πο, ΟΠΊΠΓ οετατίϑ πα: Ροτξεί(5ίπγιι5 ξαίτ, 48 
ἐχτε εξ εἴας 1 εἴπ επί ΠίγρςρΠατίπγαβ 
ἴῃ ραττε8 αἰ ρεγίαη, ἰεη{{π|ταβείςετε σοπτίη, 
φεγεῖ, εαπὶ Γεσπρετγατᾶ ἔσπεγετ, ΗΠ πηεηίαιγας 
ἐχοοσίταιπτ, ἃ αυο ετίαπι ΡΗεΠοηία ποςίταη- 
τυῦ, ὃ ροηάεία: δ παπηπληι οὔτ Αἰ 1ΠΊ, τἀπὶ 
φὐσοηῖοιπ Πσηατί ἀοοια: ἱπαεητα5 ἐπ ιρεΥ 
αὖ ΕἸεγσαΐε οἰίτατε 5, 4{τπ|5 αασείε ροριΠίβ. 
Τρίς ετίᾷ ροίτος 20 {10 1405; δ ἀασοπϑ8 ρο- 
πεῖε ἀίσηιη εἰς αὐ ίτγατιι εἰ τίη αιθ 5 Ὁ, 
ἱγατρίαςσαπι εἴς ποΙαίτ, σας ηι τ δ ροιδείατις 
τιίεΠ 5 ροίυίτ, απ ἘΠεί πι}11 ργορίεῦ ρας ἢ 
Ῥετεηταΐπια, ΠΡ 5 ΡΗεἀοπεπ πῃ! θεγεησ, 
δ τειαυΐ Ποπιίηί5 Ροτεῖϊαις αἱ τεπεχόταν, 

ΠΕ ΟΟΚ ΑΡΗ. β 
ἁγήσικδ)οά πε δὴν δοϊῶυ κατιοῦσιν εἰς τσ ελο, 
σπόννησομ, κοὰ μόῤίσαε τί σπτολεμίαν αὐα 
ποῖς χώραν. κοὰ π᾿ ἄλλα ποῦθε δι τὰ στόδὲ 
“ἰὼ κατάκτησιν φὶ χώρας. αὐτὶ δὲ πύτωμ 
λαβέ χάοιν. τίὼ εἰς τἰὼ ἡλησῖα κἀθοσῃομ, 
“στργονικίω οὖσαν "κατελθέῳ σὲ ἀθροίσαν. 
“σῶς «ρατείων δ᾽ αἰτωλίας ὐϑὲ «ὅσ κατέχον, 
σας ἐπειοὺς τέὼ ἡλιψι ἀπαντησαύτων σὲ δὴ 
Ἐπειῶμ μεθ᾽ ὅπλωμ, Ἐπ εισῖὴ αὐτίσταλοι σαν 
αἱ διιυάμεις, εἰς μονομαχίαν πτελθξμ κατὰ 
θ΄ ἡ παλαεὸν τῶν ἑλλίιων, πυυραῤχμίω 
αἰτωλὸν, δ γμθῆνου σ᾽ ἐπειόν αν μδν σίεγμα 
νου μετὰ πόξου ψιλὸν, ὡς πόδιεσόμνου ῥᾳδι, 
ὡς ὑπλίτου σῇ τῆς ἐκκβολίας " δ σὲ μετὰ 

σφρνσῦνας, κορὺὰ πτήρας λίθων, ἐπεισϊὰ κατέ, 
μαθε ὸνσύλοψ. τυχέρν δὲ νεωςὶ συ δ'ν αὑτω 
λῶν εὑρημδύον Ὁ φὶ σφρνόθνης ἐἰσθς, μαπρο 
βξολωτόβας σ᾽ οὐσις φὶ σφῳνόννης, ποεσεμ 

σὰν σίεγμθνουν. κοὰ κατασιεμ «δῦ αἰτωλθὺς 
πίἰὼ γίιῦ ἐκβαλόντας τῦν ἐπειούς σταραλα, 
βαλὲν σὲ κοὰ τίν ἑδιμελειαν “πὸ ἱδροῦ πόὶ 
ὀλυμπηάσιψ, ἰιὼ ἐχον οἱ ἀχοὰοὶ διά τε τἰὼ ὃ» 
ξύλου Φιλίαν πρὸς «ὧὺ ἡρακλέισίας. συιυομὸ 
λογαθίυῦαι δὲ ῥᾳδίως ἐκ τσατων μεθ᾽ ὅρκου 
τίὼ ἡλέαν ἱδραὺ ἔναι πὶ διός του στ ἀδιόν, 
σὰ ἀδὲὶ τἰὼ χώρων ταὐτίω μεθ᾽ ὅπλων, γὐα: 
γ εἰνακ, ὡς σ᾽ αὕτως γὐα γῆ, κοὰ "ὸν μὴ Ἐστοῦ 
μαύονσα εἰς δειυα μι. τ δὲ πούπου κοὰ ποὺς 
ὑτάσαντας τἰὼ ἠλέιων πτόλιν ὕςόδομ,ἀ τε» 
χισον άσαι. κοὰ ποὺς σῖ! αὐφὶ φὶ χώρας ον» 

σὰς «ρατπισίῳ, πὰ ὅπλα στχραδῦντας. ἀν 
σππολαμβανειν μετὰ πίω Ἐκ τῶν ὅρων ἐκέα“ 
σιμ" ἔφμτόμ τε ϑέναε τὸν ὀλυμπιακου ἀγῶ- 
να, ἱδρῶν ὄντων τῶν ἠλείωμ. Ἐκ σὲ δὴν τοιού» 
σῶν αὔξεσιμ λαθξυποὺς αὐθρώπτους, ἣν γαῦ 
ἄλλωμ ἀεἰ πτολεμοιεύπωμ σεξὸς ἀλλήλους» μὸν 
νοις σπσαῤξαε στολλίω εἰρίμὐΐω.. οὐκ αὐτοῖς 
μονον. ἀλλεὶ κορὰ ποῖς ξρύοις,, ὥςτε κοὰ δύαν» 
σρήσαι μάλιστ τσαύπωμ σταραὶ ὥξΡ. φεισίων 
να σὲ τὴν αργέϊου σἸἐκαον μδν ὄντα ἀὴ τας 
μϑύου.. διωυαίμει σ᾽ «ὐόδθεβλημθύομ τοὺς 

κατ' αὐτόν. ἀφ᾽ ἧς πἰώ τε λῆξιν ὅλίω αὐ» 
λαξε τί σεμλύου διεασασμύίω ἐς πλέω 
μόδῃ, κοὰ μέτρα δ σύρε πὰ φεισϊώνεια κα» 
λούμϑνα, κοὰ «τεθμοὺς» πκοὶ νόμισμα ἀεχαρα» 
γυδύον, τό, τε ἄλλο, Εἰ πὸ αῤγυροωῦ. πῶοού, 
σοῖς ἑαλύς ὅγι κοὰ ταῖς ὑφ᾽ ἡρακλέους οαἵρε 
θέσαες πόλεσι; κοὰ ποὺς ἀγῶνας ἀξιοαῦ τι» 
θφναε αὐδυ, οὖς κᾶν Θ- ἔθκκε" τούτωψ σὲ εἰ» 

ναι κοὰ ἣν ὀλυμπίακον. κοὶ σὰ βιασάμεσ, 
νον ἐτσολθόντα ϑέναε αὐτὸν, οὔτε τῶμ ἠλεῖν 
ων ἐχόντων ὅπλα, ὥςτε κωλύει σὰ πίω εἰρή 
νίω, ἣν τε ἄλλων κρα φυμλψων τὴ δυναςάᾳ: 

οὖμ 



οὐμίω πιύς 2. ἡλείους αὐαγρώψαι «ἰὼ ϑὲ. 

σι παὐπίω, ἀλλὰ κοὰ ὅπλα κτῆσκῶπι οἦχ» 

᾿χοαῦτα, κοὶ αὐξαμβύους ἀδικουρέμ σίῴσιψ 

αὐτοὶς. συμπράήειν δὲ, κοὰ λακιεσϊαεμονίσς, 

ἄτε φθονήσαυτας τῇ οΐᾳ τἰὼ ἐρίῳ σὺ- 

συχίᾳ, εἴτα χοὶ στιυδβγοὺς ἐξ ον νομίσαν τὸς 
στῶς τὸ καπιλύσαι του φεισίωνα ἀἄφηραμεν 

νῶν αὐτόν τὠν ἡγειμονίων δὴν παελοποννησι- 

αν, ἰμ ἐκᾶνοι πεεκεκτέωτο. κοὶ σία κοὰ 
συγκαταλύσας Ὃν φειοίωνα » ποὺς δὲ συγ’ 
κατασκόνάσαι τοῖς ἠλέσις « πἰώ τε σισά, 

σινοκοὶ τίὼ τοιφνλίαν. ὃ δὲ σταρώπλους ἅν 

στίς δ φὶ ναῦ ἡλέας, μὴ κατακολπίζοντι, 
χιλίων ὁμοῦ πκοὰ οἤχκοσίωυ ὄξι σπεδίων. τοῦ» 
στὰ μὲν πόδι φὶ ἠλείας. ἡ δὲ μεοσίωία σύες» 

χής ὕξι σῇ ἡλέιᾳ,, πόδινδύουσις τὸ πλίου ἀϑὲ 

“ρρνότου, κοὰ Ὁ λιθυκον πσέλαγθ΄. αὕτα 

σὶ ἀδὲ μδὸ ὧν πρρωϊκῶν Ἢ σὺ μβνελάῳ Ἐτί 

“ἀπο μόρ, οὖσα φὶλακωνικῆς. ἐκαλέ 

σο στ ἡ χώρα μεοσίω.. τίὼ δὲ ναῦ ὀνομαζι 
υϑϑίιυ πτόλιν μεοσίμίω. ἧς ἀκρόπολις ἡ ἰσ 
θώμν “αΐρξῳν, οὕπω συυξβαινον ἐκτιῶνα, 
μετὰ σὲ τί μθνελάου τελόυτίν σξαῦεν 

νεσαντων τῶν σ]α δεξαμλύων τἰὼ αῤχίω, οἱ 
νελξσϊαε φὶ μεοσ μυίας ἐπηρχ χορμοὸ σία κῶ- 
“χὰ πίω τῶρ ἁρακλειοϊῶν κάθοσὸν κοὰι τὸν τό 
΄ε γηυκθουτα μϑδισμοὸμ Φὶ χώρας ἰμω μέλαν" 

6Θ΄ βασιλεὺς τῶν μεοσίιυἱων, καθ᾽ αὑποὺς 
σαοσομλίωμ, προτόδου σ᾽ σασήκοοι ασῶν σόϊ 
υϑδνελάου. σημέου δὲ. ἐκ γοῦ πϑὶ μεοσίωια- 
κοῦ κόλπου. κοὶ τ᾿ συνεχοῦς ἀσιναίου λεε 

γωου, ἀ τῆς μεοσ υἱακῆς ἄσινες, αἱ ἕν 
“Π ἧσαν πόλεις ἃς συϊοίΕ σϊώσειν ἀγα» 
μίμνων ἀχιῦλει" 

Καρδαμύλίω, οὐόπην τε τὸ ἱρίυυ στοιίεοσαν, 
Φηράς τε (αθξας "σὶ ἄνθειαν βαϑύλειμον 

Καλίω τ ἐπφαν,νὼὺ πεοϊαύν ἀμπελότοσαν. 
οὐκαὺ τάς τε μὴ πρσπικούσοας μήτ αὐτῷ 

μὴ τε τῷ ἀσελφῷ κασοσόμῆν ἐκ δὲν φκ 
ξῶν,κοὰ συςρατόύσαντας οἷ ἐβνελάῳ σῖκ 
λοῖ ὁ ποιν τῆς ἣν μὴν κοὰ συγκωταλέγων 
Ὅσ᾽ λακωνικῷ καταλόγῳ»τορ σὲ γ᾽ Ὅοϊ μεσ 

σίωικκῷ κόλπῳ.τ δὲ ἡ μεοσίώκ. μετὰ πρὶ 

φυλίαν. κοινὴ οἵ ὄδιυ ἀμφοῖν ἄκρα, μεθ᾿ ἰὼ 
Τὸ κορυφάσιορ, κοὰ αὶ κυσπχοκοσία. ᾿ασόῤκεισ 
σοὶ σ᾽ ὄρ Θ- οὐ ἐση!ὶ σχόίοις Ὁ σἰγαλέου »ν 

σπου ἐπ κοὰ φὶ ϑαλάπας.ἡ μὴν οὖ “παλαιὰ 

κορυφασίῳ τινὲς αὐτῶν ῴκησων. χεοσεκτής 
σαν» σοῦ αὐ τὼ ἀθίω αἴοι γοσϊδύ πόρου, ἀδὶ σι 
κελίαν πελίον ταῦ μετ᾽ δυρυμἐσδνηος, "ὦ ρα: 

ποκλίους, ἀϑιτάχισμα Ῥῖς λακεσϊχομονίοις. 

ΤᾺ 1.8. ἘΥΒ ὁ ΟΣ Α΄ ϑυν γ8. 

πύλος ἡ μιοσίμιακὴ, ναὸ Ὅρῖ αἰγαλέῳ πό, ᾿ 
λιρήμ, κατεασασμῆνης δὲ ταύτης σοὺ (οἷ 

. 3493 

ΒΙεἰ ταπτοπ μαποίρίαπι ροἤείοη οἴ ἰηΓττΡ ε- 
τε πιίηίπιέ αοίπετε, θεὰ οὐ πος, αι ςοπηραζα 
τί5 αύτηί5 . δὲ ἐρ{15 ορεπὶ ἔειγε ςορεγιης. 
Ωμπὶ ΄συί ἐπὶ ἃ ἃ γεπὶ τη Πιιπὶ ας» Ορεγαπὶ 
διτιή ες Γἀςεδαπιοπή,ίει ααία ρτοίροτε ςεν 
ἀεπαθα5 ἐχ ραςοσοθι πα ἄετεηξ , ίειι αιίᾷ 
αἀ Ὁπεάοηίβ ἀεΠευέίοηξ εο5 δάϊυτοτοβ Πἃ. 
Ῥετεςοσίτατεητ, ἃ σαο ἐς Βεϊοροπεῇ ρτίπςεί» 
Ρατα “είς ἔογεησ, ας {Π| ρτία5 οδτίπερᾶς, 
δίςτος Ρῃςάοηίϑ ἀεἸεῖα ἔπετς, σαί ταπιςῃ Βίς 
(εατπιτεύγαπι ὅδ ΓΥρΠγ]Π πὶ Εἰ εοτιιπι ἑατί ςοΚ 
Πεύχεγας, Τ ταέϊι5 Εἰ εἰι5 ϑεζατίς μαΐα5 ηδπίσα 
τίοηίϑ5 τοτίπϑ ρας Πα ες, Πηἰ 5 ποη ςῦριι- 
ταῖί5 [[4.π|}1ς Ἂς ἀποςητοσαπι, Εας σαί ἄςαι 
ἄς ΕἰΓἀ 15 ογα. Με εηία πετὸ τεῖγὰ ΕἸ ας ςοτί» 
συλ εἰ  πγαίοτί εχ ραττε δά αὐ{γῦ, δ Α τἰςαηῦ 
Ρεΐασιις ἱπο!Ππ4πΠ5. Εἰς αὔτ᾽ τοίδῃί5 τεπιρὸ 
τίθυ5 Μιεπεῖαί (α ἀερΡαίυτν ἐπτρετίο; ςα ἔναςο 
πίςξ τεσίοηίβ ραᾶΓ5 εἤςεε, τα χυίαξίρία ΜίεΓ 
πα αοςαθδζαγ, Ελπὶπεγὸ συ μᾶς ςἴαῖς εξ 
(ςπδπὶ τὺ πὶ ποπιίηᾶτ, σι {π|5 ἀΥχ ἔπεγαῦ το 
πις, ποπΠ αἰ Πεατᾶ εἴς ςοητίσετατς, Ἐχοεάξ 
τε πετὸ γε. μυπιαηίς ΝἼςεποῖδο, ροίἐπιοάᾶς 
ἤ5 φυ1 Δοοηίςα σα εγπαςαϊα (αἱζερετᾶτ, αὐ 
{πιρ οτεπτίαπι το (15, Νεϊ εἰ περοις Με ε 
πίᾳ τεσηππι οςοπραπογε, το τοπλρούς ἔπς 
Ἡεγδο ἀαν γεπευο, λα τεσίοηίβ ἀτπίο. 
ποιηυληΐο Μεβεηίογα γεσπᾶ Μ]εϊδιῃ 5 ἢ. 
Ὀςθατ εογῦ χαί {{|5 γεσεγόταν ἐπ Πταεί5., σα πὶ 
δῆτε ΝΜ ςποεϊαλί ἰσερίτο ραγιίΠ σης, (ὐυίτ ταί 
ἀοςππητεπίαπι εἰξ: ὁ πππ επί ΝΜ] εΠεπίο, ετῷ» 
{{παᾶὸὺ {ΠΠ| ργοχίπιο, σι τ αρ Δ ππ Με εηίᾳ 
ποπηγίῃδταγ, ἔερίεπι ἔπεγε ορρίάᾳ. απο ἠος 
τί ποηγίης ΑΞ ΠΠΠ|{ππ οΠ]Π τε αἵ ἃ σαπιεπίποη, 
(ὐλγἀδπιυῖα, ἕπορε, Η γα Πευροία, 
Ῥμεῖο ἀ απο, Δ πτΠ ἐδ ρτατίβ σοηίρίςαδ, 
Ρυϊεῆταᾳ ἄερεα, δ ίητεῦ πίπετα ροίτα ΒΕ» 

ἀλίαϑ. 
Ἐδ5 (πὸ {πος ΠΡί, πες ἔγαιγί ρογεπυ{ςπε, 

πεηυδαιδηιροροπάπες, (ὐοπιηηΠίτοπεβ ὁ 
Ῥμοιβ Μεπεῖδα σοπηίτατοσ, ρο εἴα πιδηϊξείἑαί, 
οὐπὶ ραττίπι 1 ἀςοηίςο ςοσίαί, ραττίτη ΝΜ] είβ εν. 
πίο δηπιμηεγεῖ [πι|||. Ἐχταῖ αὔτ Μείδεπα ροίξ 
ΤυρΗγ! δπν. ΕΠ αυτεπὶ πιοπ5 αὐτο οὔπγαν 
πί5, Ροίἐ χιεπὶ εἰ ον ρμαἤιι ὃ (γρατί5ία 
εἰζ,ατῳ ἱπτεγλάνν τι πιοπβ Δεσαίεοβ, ἰηζεῦ 
{Ππ ππ| δέ πιατείπουμηθίς, πείση ἐσίταγ Βγς 
[ο5 ἱΜΜείβεπία (Ὁ Δ ρα]ο οἰαίταβ ἐγατ: ἐ τις 
τὸ ἀἰίςεγρτα, απ αὉ (ὐοτυ ρμαίίο Βαϊίτα- 
ποτε. Ἐδπιιειὸ ἐξουπάὸ τεσ αάίπεαγπς τῆς 
πίεηίς5, 410 τεπηροτε σππὶ Εαγγπγεάοητε ἃς 
Θιγάίοοϊς ἐπ δέοι Παπὶ παισαθδης, αὐ ποῦ, 
ίμ5 1. αςε ἀπ πιοπίοϑβ πηυτπὶ ᾿ΠΕΒΗΡΩΒΕΡΕΩ, 

οί 

{44,9 



Φ45}.γ. 1- 
ἰἰαά.}.ῬῈαι(-- 
Ἱαπῖας ἱπτνα 

φοπὶςῖς 

ΠΣ ΦΥΒΑΒΟΝΙ 
10 {εἴ δ Ογρατί(οία δ ἱΜειεηία,ες Βρμασία 
ἐη{π|ὰ ρεπε5 ΡΎΠυπι αὐ ίαςεη5, αιο χ ἐαεπὶ 
δρδδίξετία παπουραῖ, 6 αυᾶ 1 ἀςεάαπιοηῆ 
(ες ἐ(!5 πίτοϑ απγίίογας, τέο ἐπ ροτείξατξ 
Ὁ Διμεηίςπῇρι ρεῖ οο ἀἰοπεπιτεάδέϊοβ. 
Διάμαης πιαείτἰπγὰ οὐαπι, ἀπς Ογρατ5έουιτη 
Ἔχίγα ἔπ ρεἴαριϑ ργείαοοητίηα]α, Π105 51τῸ 
ΡΠ Δ οἘ5 ρρο απ Ὁ ςοπείποητί ἰλά.Ὁ ς Ο ας 
αἠαητε5,. ἃ Αἰ ςαπαπιαῖῷ πιειίἀἰαπᾶ Ρ εἶα 
σι. ΕἸᾶς ΡΥ] αμ Μ εΠεπίοσιπη παιαῖε αποη, 
ἄ1πὶ ἔπ ΤΏ σου ἀΐ4ε5 ἀπτποῦ εἴπ, ἃ Θραττα 
ποιὸ αροῇ Παά.ς ο ς ς Οτάίηε ἀείποερϑ Πα 
εἴς Μειῆοπς. δης εἴϊε αἰτ εχ ἢ75 νἼ αηΔΠ|, 
΄σληλ Δισαπισπιπο ἰροροπάϊε Δ ΘΒ, Ρεά 4. 
{ἀπιὰρρε!ατᾶ. ΕοίπΊοςο Αρείρρα Βοσαπι 
ἸΜαυμ[ογαπι τεσεπι, ΨἈπιοπῇ ραττοβ (ες, 
τὐπὶ (η Διίαςα ρασπα,ίαρρΙςίο αἤτεοίε. 10, 
εὐπιῷ ἰηίεν παι σαπάπηιπιειςερίι. Με Πο 
πε αυτῖεπὶ σοητίσαι εἰξ Α οτίταϑ Με επῆ {{|ν 
πὰ ἱπίτίπι, ᾿ίοἰτατῷ ετίλπι ΑΠ παι ἃΡ 
ας Δ Πα. Ρυίπιο ἱρίπ5 {{Πὰ5 ορρίά πο, εν 
ἐυ5 ΠοπλἐΠί5 δζ 4] 4 εἰς ΕἸεγπιίοηίςα. Εος χαί- 
ἄεπὶ {{πι15 ἐπίτίπ| (ὦ οσσαίαπι (μείξας. ἃ ἃ οὐ 
ταῖσι αὔτη Πεπείταίς ςηίπη αὐ]ἱσὸ ποςαῃ 
ται) Οἰποράΐο ἂς Τἄπατο πᾶς Γλςοπηίςίς 6. 
πες. ΑΙ Ἐεηεῇτίς πεγὸ ἱπομοᾷϑ, πίεται ς ταὶ 
Ῥυ! οἴδεπάε5,ηαᾷ ᾿ςιγ ρ᾽ τί πουηίπᾶτ, 
Τμά4ς] επόῖτα, χιιο ἃ οεοτῇϑ Γιευεγίβ ἀε άπ 
«απ ςοϊοπία. Γεδίηποίπ ρεῖτα πα! 40 πλιὰ» 
ηίπγίπε τα εἰς (αι Δ πλγ]α. Ροίξεα ΡΠ ες υἵν 
ΡίΤΕυτία αὐ (Πεγεηῆβ Πηϊτίπιο, 0 εχ ῖο 
ςοἸΝείοτγειι (Πετεηί ποοίτατί τγα τα απο. 
πίδηινδί (ΔΙ ατεπγίαι αἰ χίπηβ )γεσρατζαιίς. Ὁ, 
Πεπάϊίεαν ΄συος τη (Πετεηίο ἀστο ἔς ἂς, 
{τυἱαρῇ, Τυίςεεαπι σοσῃοπηίης, Πποα πεηίεῃ 
τος ὁ ΤΠ ς Πα] τα Τ τίςςα πηούταί .5 ΠΠ 14 σοπ 1. 
ἄεις, αι οἴ]. εὐὐτῦ δύ (Πατγαάτᾷ ἃ ΤΠ, 
ἰατιοβ παης Βοσοιίοβ ποςαίοβ συ]τουίρ. ἃ Ρς, 
ἴορεεχ Βαοτία φαίθυ 48 ἱπιτο ἀυςε5 Πα ίτα 
1ο5,ςπ|}Ογουοπὶ εἰι15 Νίοθεη πυρταί ἰοςαίν 
(ει Ἀπιρῃίοηί, Ρύϑίεν ΒΒ ετα5 αατεηι Νεάοη 
πιηίβ5 ροῦ [νἀςοηίςα ΔΡίταγαστῦ, αἰτεῖ ἃ ἤν 
υἱο Νεάα, Νεάαίία πετὸ ΡΑΠΔ 415 σοσ ποπΊοη 
τοίπῆρηε (επιρί απὶ παρ εῖ ΕΠ ετίαπι πη οτος, 
εῇ Νεδυίᾳ Β4Π441{5 (ἀπε! πὶ ποΡί]ς, ἃ ἵΝ ον 
ἀοητείοςο ποπιεη δίϊεσιιτα, Δ' σα ἀπῶ!ς 
μαδίτατουθ. Γ εΙ ες α5 Ροσεείαπι ςο] αἱίϑε ρύς 
αἰςατυτ, δίπια] δύ Ἐςμεα5 αἱ 1τασίϊ, εχ ρτὸ 
[λείϑ ν τ υὐδίθι5 ργοπηίίδί5. Α οΠ}1Π|.{)ὲ (δι σ 
ἀατυγία συίάεπι, δέ ἀε ΡΠοτίς Ἐχρ! σααίπη5 
δι Ρεάαίο. Οςτεγύμπι Ἐπορεη χαίάς Ρεϊαπᾶ 
ποπγίπαηϊ, αἰ αΐ πείὸ Ιοςἃ χαεπιρίαπι (τ, 
αδιαγία αἀίαςοπίεπι, σαί4ἃ (Ἰοτεῃίαηι (εχ, 

ΦΕΟΟΆΒΑΙΡΗ ) 

. ξυκῷ, κοὰ μεσημβοινῷ πσελάγει. φησὶ σὲ ϑου 

αὐτὸ σῇ ὄξ᾽; κοὰ ἡ κυγαριοσίᾳ ἡ μεοσίωια» 
κὐ νῷ ἢ ποσκφμλύη πλησίομ τόν πσύλου σῷᾷς 
γία νῆσος. ἡ σ᾽ αὐτὴ κρὰ σφακτηρία λεγομὲν, 
νη, πόρὶ ἰὼ ἀπίξαλον ζωγρέιᾳ λακεσΐαεμό» 
νιοὶ ποιάποσιονς ΟΣ ἑαυτῶν νολοκς ἀπ ἀ- 
βιμμαίων ἐκστολιορκπθοντας, κατὰ σὲ τίὼ 
σταραλίαν ταὐτίω͵ αὐ δὴν» ἀυσταοιοσίωμ τοι, 
λάγιαι πρόκειν τοί σύο νηίοι πτθοστεγορδυό,, 
μᾶναι «ροφαάσί δι", τετρακοσίους ἀπέχουσας, 
μάλισε πως φὶ ἠπείρου Ξπιδίους, οὐ Ὅρρϊ λιν 

κυδίσιης, ναύστεθμον σσαῤξαι ἣν μεοσίωίωμ 
ταὐπίω πίὼ πύλοψ. διέχει σὲ ασάρτης σίζο 

᾿ μ » τ γ »αὐ 
δέους τετρακοσίους, δ ἧς σ᾽ ὄλι μεθώνχε 
ταὐπίω σ᾽ ἐἰναε φασὲ τί κἴτσο πὶ στοιψτόι 
παϊσίασου πεοσαγορδυομθάϊι μίαν τῶν ἵν 
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σὰ. ὧν τυΐϊοίξρ Ὁ) ἀχιλκέ ἀγαμέμνωνς 
οὐτοῦθοα ἀγρίππας τὸν τὴν μαυρουσιων βα- 
σιλὲα φὶ αὐτωνίου σοίσεως ὄντα βόγομνκοτὰς 
ξυ πόλεμου τὸν ἀκτιατικὸν διέφθειρε» λα 
ἔων δ; ἐπίπλου Ὁ χωρίομ, τῇ δὲ κεθώνῃ συ 

9) ΘΑΚΆ, ᾽ ἌΡΑ, “- 

νεχῆς ὄξιμ ὃ κριτάς, ἄρχῆ πόδι μεοσἰωιαπκοῦ 
τόλπου, καλοῦσι σῖ᾽ αὐτὸν κοὰ ἀσιναῖομ, ἀΖ 

Ἔα ἢ ᾿ 2 ν᾿ 

“πὸ ἀσινης πολίχνυς πρώτης οὐ Ὅρ᾽ κόλπῳ, 
ὁμωνύμου τῇ δῥ μιονικᾷ, αὖτ μὰ οαὺ ἡ αο 

αἱ καλούμδιναι ϑυρίσῖαε, ὅμοροι τῆναῦ λα᾽ 
κωνικῇ τῇ ἰατὰ κιναίσγον κοῦ, πτοώώναροψ. με 
σαξὺ σ᾽ ἀὺ τῶν ϑυρίσϊων αῤξαμϑύοις, ὃ τού 
λός σι, (αλξτοι σ᾽ «σσύπινωμ βαίτυλθ'. 
ἀταλδύκτρομ, τῶν οὐ βοιωτίᾳ λόύκπγωμ, 
ὄποικθ. ἐπ᾽ ἀϑὲ ποΐηρας, δῥυμνὴς ἵσρυσ, 
σαὶ ἐαροϊαμύλῳ. εἰτα φπραὶγ ὅμορίΘ᾽ ϑουν. 

, δ , ἌΣ ε Ι [ Ϊ 

φίᾳ, κοὰ γόβίιυίοις ἀφ οὗ τόπτου γόλίμιομ, 
ὧν νέσσρα ἰλεβίώαε φασὶ, σα Ὁ ψυταῦϑαι, 
σωδίιυϑαι αὐτὸν ὡς πραρήκαμϑν, σϊέκνυτοις, 
σ᾽ οὐ τῇ γόδἰωίᾳ, τουκαῖου ἱδρὸμ, ἀσκλησῖν 
οὗ ἀφ όηουμα πόϊ ἦν τῇ ϑεπαλικῇ πρρίκμε 
οἰκῆσαι δὲ λέγωτοι πέλονψ, τότε λόύκηρομ, 
κοὰ χοραοῆραν, κοὰ ϑπλέμους ποὺς ναῦ βοι, 
τοὺς κα λουμβύους, τἀὼ ἀσελφίω νιόβίωω, 
ἐκσνὺς ἀμφίονι, κρὰ ἐκ Βοιωτίας ἀγόμθν 
σινείς. πρὶ δὲ φερὰς νἐσίων ἐκβάλλει, ῥὲτ-΄ 
ων σὰ Φὶ λακωνικῆς, ἔπτόρΘ’ ὧν Φὶ νέσῖας,, 
ἔχει σ᾽ ἱδρὸμ ἐπίσημομναθίιυᾶς νεσϑυσίας. 
κοὰ οὴ στοιαῖσῃ σὺ δὴν ἀϑίιωᾶς νεδνυσίᾷς ἷκσ᾽ 
ρὸν, ἐπώνυμου πόσου τινὸς νεσυν τί ὃν οὗ 
φασιψ οἰκῆσαι τήλεκλομ ποιπεσαν οὶ ἔχειν 
εἰς,κοὰ προάγιου. δὴν δὲ πεοταῦεισῶν σὰ πὸ᾿ 
λεὼν Ὅρο᾽ ἀχιλλῶ, πόρὲ μδ ἀαρσϊαμύλας,. 
κοὰ φαρῶμ εἰρήκαμῆν.. κρὰ πησϊσον. φ)όα, 
πίω οἱ οἱ ἡὰ τὰ πϊλανα φασὶν, οἱ) τύπομ 
τινας πτϑβὶ ἐξαρδ αμύλίω. οἱ ἢ Ὡ 

 π - ὧν. 
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ἘἙῚΧ Β Ἔ ΒΕ. 

σϊεκνύουσι ἡ ἴα χὰ δεϊοἰὼ κατὰ δῦ0Θ: 
Ι πὰ τίὼ μεγαλότπιολιψ φ

ὶ αῤκασίας ὡς ἀϑὲ αὖ 

! 

᾿ 

σϊανίαν. ἰόνπι ὦ ἐφαμᾶν,, οἰχαλίον ἱσσὸ τόὶ 
“τοι Τό εἰρη όγοι, οἱ δὲ πἰὺ νι μεσόλαν οὕτω 

ἐαλαϑαι φασὶ, ἀαθάκουσων εἰς ὃν μεταξὺ 
λολπον τό ταῦ γιτου (ἷ δὶ μεοσίωίας. ἡ σ᾽ 
ἔπεια ναῦ ϑονοία ζαλξτοι; ἰμ ἐφαμδν ὅμο 
οὖν φηραίς, ἵφλουτοι σ᾽ δὲ λόφου ὑψηλοῦ, 

ἀφ᾽ οὗ κοὰ τουνομᾳ. τὸ σὲ Φὶ ϑουοίας, κοὰ ὃ 
ϑουριάτης κόλπος, ον ᾧ πόλις μέᾳ ἰώ “ρῦνο 
μα ῥίον ἀπ γναντγίου ποιινρον. ἄνθειοων σὲ οἱ 
εν αὐ τίὼ τίὼ ϑουοίαν φασὲν,πειων ἢ τίὼ 
μεθώνίω, οἱ δὲ τίὼ μεταξὺ ἀσίνκς, δὴ) μεοσα- 
νέων πόλεων οἰκειότατα βαθύλειμου λεχθᾶ 
σαν, ἃς πτὼς ϑαλα ἤκ πόλις κορώνψ, ἰ ταῦ 

“ἰω σῖε τινόῦ" πτησίασον λεχθίας φασὶν ὑ- 
“πὸ τό ποιατόν πᾶσαι σῖ ἐγγὺς ἧλὸς, καρδιὰ 
μύλη μδῦ εὐ αὐτῆγφπραία οἷ᾽ ἀγὸ πσφνῖτε στὰ 
δίων, ὕφορμον ἔθυστι ϑόβινόρ. αἱ σὶ ἄλ- 
λαε, αὐωμάλοις ἀξλρίω τοι τοῖς ἀρ ϑαλάσσ 

σης σχήμασι, σλπσίομ σὲ κορώνης, κατὰ μὲ- 
σύμ πως Ὃν πολπομ,ὃ υταμισὸς ποταμὸς ἐκ 
ἔχλλει. ταύτίω μδὼ οὐ σεξιξ ἔχων κοὰ πὰς ἐ΄ 

Ἐπ, ὧν εἰσιῳ Ἰλατοί χεῶς σϊυύσιν, κοὰ πεύλος, 

κοὰ ἐυσταοίοσια. μέσῃ σὲ γου ἣν ὅβανα ἰ ἐκ 
σύ τινες αὐϊίω Εἶν νονομίκασι προτόρομ.ϑου- 
οἰαν σὲ κοὰ φηρεὶς ν᾽ αριςόβᾷ, μέγισος σῖ ὄδη 
“ποταμῶν ἣν γνὸς μοῦ, καὶ τόρ οὐ πλέει: 
ους ἢ ἑκατὸν σααδέους ἐκ ἣν παγῶν ῥυεὶς Ὅρ᾽ 
ὕσῖατι σα Ψιλὴς σὰ 1" μεοσίυυιακοῦ πσεδὲσ, 
κοὰ τ μακαρίας καλουμδύς. ἀφεσηκὲ τε φὶ 

νῦ μεοσίωίων πόλεως ὃ ποταμὸς ετί δος δὲ 
ακοσίους πσρντήκοντς, ἔς σὲ κοὰ ἀλλ’ στα- 
μισὸς χαρχα)ρώσϊας μικρὸς, »τόρὶ Ἀδκτοον 
ὑέων Φ λακωνιτόμεπόβι οὗ κρίσιψ ἔσου μεσ- 
σίωώιοι πρὸς λακεσϊαεμονίονς δὲ φμλίσπου. 

γὸν σὲ πιαμισὸν ἄμαθου τινδυ ὠνόμασαν. ὡς 
“πθεπομᾶν. ἐφορίθ- δὲ του κρεσφοντάυ ἐπεὶ 
οἵδ ἄλεμεοσίωίἑμ, δγελεὶν φασὶν ὡς ἡ Θειρὴ 
καμᾶν, ἐς πορύτε πόλεις αὐτίων, ὥςτε τίὼ 
φυνίκλαρῳ μᾶν τὺ Ὅρ᾽' μέσῳ Φι χώρας ταύ, 
“χης ἐειμλύίω, ἀτροϊξξαι βασίλειον αἰ ρῖ φὶ 

βασιλείας, οὐτόυσθῳν δὲ ἰαμίτίω παΐμψιαε, 
πρεσζσυτίὼ εἰς πύλοῳ κοὰ ῥίον, «ἦσ μεοσίωί, 

ουςἅπαντας τοῖς σϊωρισύσιμ ἰονόμους πτοιῇ 
| Οντα.αὐχξιονταθοιύ των σὲ δ σϊωρκξων»με 

παγνόντα μόνίιυ πίω πονίκλαρου εἰσνομέσαε 
πόλιν. (ὅτ σὲ ἦν σϊωρκξας συυαγαγέμ παῖν 
πᾶς, ἡ δὲ μεοσἰωίων πσόλις ἔοικε. κορίνϑῳ, 
ὑωόῤκεισιὶ γοὺ τῆς πόλεως ξκαπόβας . 0. 
60Θ' ὑψηλὸν κρὰ ἀπότομον. πέχει κοινῷ 
 πύδιειλεμμϑύομν ὡςτ᾽ ἀκροπόλει γῶν, Ὁ 
᾿μἱ καλούμαψου ἐθώμν,το δὲ ἀκροκοφμνθθ-: 

νν 

ΟἿΟΎΓΑ ψν Ὁ: 74. 

Ηἰταη δυτοτη ςΟπτοπήγαπείη πιοῖς ἑσχία ᾿νῖς. 
φαϊορο!η Αγολάίο εἰυίτατξ, τ 46 Δτάδηία 
τεῦ μαϊϑετατι σαι ἃ ροεῖα (ες Πα! ἃ ποροτί 
απτὲ αἰχίπηιϑ. ΝΟΠ Πα ΠΝ εἰοἱ ἃ ἢ ποπιίπε 
πυης ΡΡΕΙΙατί αΤεγᾶς, ααα ἱπεεῦ 1 ἂν σεταπι 
δ Μεεηᾷ δ Ππιππη ρειτίπες, Δι Δ ορεαμπος 
τέρογε ΓΒιμτία αἰςίτατ, συ ΡΠ ατί5 σοητογπιί 
πϑῖῃ ςΟπη  πΊογ δ Πη1158 {πὰ πετὸ εξ π᾿ ἐχ ςεῖν 
(0 ςο]]Ἱεναπάς αἴπάα, (4 εἰὲ ςε! (ἃ, ποπτοπ ἰοττίς 
τα εἴς, Α' Ταυτία ποτὸ [ΠΠπ58΄ ΓΠατίατεβ, πὶ σπαο 
εἰαίτα5 φυρεάᾷ [πεῖαῖ ΚΒ ποπηίης, ὀτοσίδε 
Ταπατιί. ἄπιῆεα συίάαπι (απὸ ΤΗυτίᾶ ἰρίαπι 
εἴϊε αίιητ, πο πα1}} σα ἄ ερ εἃ Με Ποης,1- 
1΄ πειὸ εαπὶ ας ἑπτοῦ ΑΙπᾶ Με οπία παρ ς, 
Ρτορτί ρτατοίδπι πυποιραιᾷ, σαίπ15 τ 5 εἱξ 
(ὐοτγοπᾷ πιατί αἱςίπα, ὃ μᾷς πσ πα} θεαίται 
ἃ Ροεῖᾳ ποπγίπατα ες παιίας Οπηπες5 ἡυίάξ 
Ρεΐασο ρτοχίπια, (αγάἀαπιγία ΄συΐας δα πιατα 
δος. ΡΠ οΥς πτετο ἃ πτατί αἀἠΠἕδης ααίπο {ἴὰ ἐ. 
(ραςείο. ΠΙᾺ χαΐίάσπη αὐτί Πα ες ̓ατίοπς, το] 
ααα αοτὸ πιατίτίπγίς ἐπε ψια τεῦ ἀταπτατ ων 
τευ 4}Π{5. Ῥύορε (ὐογοπδηη οίγοα ἔστ πιςά τ {ἰ 
παπὶ ΒΑπγίί5 εἴης απηηίϑ » μαης δί το! τα 5 
οταϊπεροίταβ, ἀεχιγογίαπι Πα επβ,αυαγῦπο 
π(βίπτοε πὶ οσςαίτη [ρεςίβτεβ ίπης, Θν "5 ὃ 
Ογρατίίδία, πατῦ της εἰ Εταπα, αυᾶ πόπαὶ 
1: Διεηδπ ία!ο σποηἀᾷ ογτεάίἀεγιης, Ἱ Βυτίᾷ 
ποιὸ δύ Ῥῃογαβ πη τογίσπι. Ἐίης ἰητοῦ οπῖσ 
Ὡ65{{Ππ|π|| Πιτίο 5 πταρ αἰτίης ργα τε" τ, τὰς 
πιοῖ πο ἀπΊρ τ [τα Ὁ ἃ ἔοητε ργοῆπαι, ἃ. 
Βυπάαητοβροῦ δίοοπία ςαπιρᾶ οταπιῷ ΝΑ: 
«τίη, ἐ εἰἐ ἐοσ! οὔ, τα ἢ επ 5 ληυα5, Ἐς ἱρίς 
Πυυία5 ἃ οἰίτατε ΝΜ οΠΠεπία [ἴλ8.ςὉ ς δύ τὶ αἵ 
{τ ἘΠῚ δύ ἈΠ{π5 Βαπηία 5 ΡΥ πᾺ} {68 (οτρεπδτε 
πυΐς, είτοα Γεὐετῦ Γἀςοηίςῖ, 4ε ααο Νίεε- 
πῇ δἀὐποια5 1 δοεἀεπιοπίος σστγοπεγίς 
ΡμπΠίρροτεσςε Παιετᾶς. ΟΟὐξ(αταητοα α χί; 
πΊ5) Πα 48 Δι πηατῃᾶ ἀρρεϊίδπεῖς. Ερποτις 
(τείρτί5 ργοαταίτ, Ογείρμοπις, ρο ΝΜ] εΠςξηΐ 
Δπλτεῖτᾶ (υρίπραυίτ, εἃ αὐης ἐπ οἰαίτατο ἀἱν. 
α{Π-πς Πουτί (η ἐπρετίογ δ. εχ ροίιίπι, τα τς 
Θιεξηϊοίαταβ ἰη τυἱ8 τεσίοηΐβ πιεαίο ροίίτα, 
τεσία {ΠΕ {ς465 ἐπ{ξἰττογοτασ πᾶς ̓ δυλίτόπν ἰὲ 
σαταΡυ τι δύ κα Πα πὲς, υ ΜΜ  εἰξοπίο5 
οὔλης5 ἐοεπ ὃχ ρᾶτί οἰμπὶ [)οτίςεη τι ἐστε 
(λςετεῖ, σιιατς οατ Ἐλοτί επί δ 15 ἐπ σηατίος 
ςοποίται! ἐογεητζ, ἰρίε ροσηίτξεία ἀιξεμβ, οἱ 
διεηίοατῦ οἰπέτατῷ σίας, δέ δα ἢος Ελοτίζίεβ 
εὔφιοσδάοσρίς. Ν ετᾷ Μιείβεπίοτα ορρίδυπί 
Ορηήπεμο ρεγαυᾷίἤγς εἰς. ΜἼοης ἐπίπιρτο 
ταρέαβ. ΡγσςορβΕ5 ἀποιπηθίτ τίς. ΠΟ) τιΐ 
ται ςΟρτοΠεπίμβ; ὉΠ αὐςίδ υὐιι {τ} χαμΣ 
ἀξιμοπις, Ὠίς αὔτ Αςτοςοείητῃυς ἀρρε!αξν: 

ἕυο 
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(ὐοείγοα Γ᾿ επεἰγα5 ΡΠ αΙεγει5 ΗΠ ρροςῦ 
πος ἀίχίε τ{{π5 εἰς. Ὁ πίη Πα5,,Πασίϊ, υἵσ 
θὲε58 αῦθα5 ςαρείδί5,{|αἀίρίίςεπ ας Βεΐσροην 
πεῖ! ςυρίάϊΐτατε ἀπςετίβ ἐ Ν τ ΟΦ επίπι σουπιι 
Ῥουεπι ςοητίη δίς : σούπυλ συίά ἐπὶ} οπὶξ 
δῖᾳ Ἀςστοςογίπιᾶ, συεπι πετὸ Ρεσροηπε 
ἔυπι εἴτ ἀἰτᾶ5. ας ἐσίζ ορροσγιαπηίίατε ρτο 
Ῥίεύυσθεβ {{{25 ςσςίτατϊα (ρίας εἴτε δ ε114.Ο 
τἰπτίπιίρσίταγ καὶ [πη ἀαπιξείς εἴϊε ἀ οἰ ες, ταῦ 
(ἀπιῷ τεπίταιᾷ: δέ ΜεΙεπᾷ ἃ Γ,ἀςεδαπιοηής 
αυίάεπι εἴς ἀε[γζίαηι, ἃ 1 ΠεΔηί5 δυτ ίη, 
{λυταῖαπι, δί ἃ ΡῃΠρρο δ Αιηγπίς ΠΙίο ρον, 
{Ἰεα:τετὰπιατςε5 ἱρίς ἱπΠπαΡίτατς πιδίοτο, [ία 
πα πιοτὸ ραίαἶτε τεπιρίαπιίπ Γ ἀςοηίςο ἤπιε 
ἹΜεεπία ἐεγτο πέδαι εἰξ,αδί αὐταί ρορα 
[5 ςοπτπιαπε (Δοτἢςίαπι. ςοπιτεπίσπι; ςε- 
[ορταθαῦη ἐο ργοίεξίας ἐετίατα αἱγσίπεϑ Με 
ἐεπῇ ρτοςαδείτεγ ποεεγαης. Οὗ αὔτ Μεεπή 
ὩυΠ}11{5 τίλίοτε5 ροσηΐς πτα ταίβ τ, σοη Πα εἰς 
δε. 5 μας ραίιάς, λίαπαο τεπιρ! ἰη δραΐ 
«τ ςοπίγυ εἴ, οσποπΊξιο ρδΙ υἱ γε. κ᾿ ἐΡ εἶ 
[περι αὔτ ρεπαπιεο Μιεεηής, εχαεῃ 
τεῦ ἀἰπγίςατ εἰς. Ρεϊπιᾷ ἰσίταν ἐοταπι (αδίασα 
είοπεηι ἃ ραϊτῦ ραείδι5 πῆς, Τ γύςας ἰπ ὰο 
τείϊατυν ροέπιαῖς. ϑεςυπάαπι πε, ΠΙΔΕΙ ΕΟ ς 
δί Αισίυος δ Ρίίοϑβ,ίοςίος ααπιεητῖες ἀε- 
(εἴίπετε,ςαπι Δτοαάε5 ΔΑὐϊποςιαιξγεσε Οἵ» 
«Πποπιεηί,ἄπςεπι εχίέραετε δ ε11|, ΒΡ [εί πεγὸ 
Ῥαπιαίεοπεπι Ομ ρα] ΠΠ τπὶ. το πῃ 
ἐεπιροτε ἰρίς {ΠῚπ|5 Ῥ ε1ΠΠπιρεταίογειι (εἰς ἃ 
ςεἀὐατποηίοταμι [ας τείξαίαν, ίη ἐο ΕἸεσοσ 
ταπὶόορεῖε, σαοα Ἑπηοπγία, ἰα εἰς Βοηα ἰπίςί 
Ὀίτυτ ἱπΠίτατίο, δ ραυο ροί, 
Τρίς επίπὶ ϑαϊυγηία5 ςοτοπαῖς [τ 15 Πτατί» 

{15 [υρρίτεγ, 
Ἡδης Ηετδο ἐς αὐ ει (δά τς, 
Ὠυίδυ5 οὐπὶπο5 πεπίοίδπι !Πηπεηίε5 Ετίν 

ΠΕΙΠΠῚ, 
Δα δηιρίςἰἡγ ρεγαεηίπιι5 Ρεϊορδπείιπι, 
Τιαφ αὐτίρίαπι ςαπηεη ΕἸ σίας δι οτίτατξ 
ἀπηίίετίτ, αατ Ῥ Π]ΠΟςἤοτο πεσᾷάα Πάες εἴς, δέ 
Ολ]ΠΠΠΠ επί, αἰ ἡ ςοπιρί ατίρς, χαίεχ Ατῆς 
ηίς δ Ἀρμίάηίβ ΠΠὰπὶἀπεηταίίε πιεπγοτᾶς, 
εὐπ|} λςεάεαπιοπη Αρο]Π ηΐ5 τείροπία ἢσί- 
ταίεητ, φαί αἰ ἄποεπιΡ ἈτμεπίεηΠρΡιιβ ρεῖε 
τεητ εὐίχίς, Γλαξεα ἐσίταν δέ ΔυἰρίςοἾ γεταί, 
ἐεευπάμσπη σείξαπι εἰ ΒΕ], Τεγτίιπι αἱ ίπ. 
ἄεας φυλέται ςοηί ΕΠ ἔεγᾶς, ἴα αυο 
ἹΜεἢεηίοτ εαἱπαςδίεςυτα εἴς Τοταεγ Με 
{επῆ τταξὲα5 παι σατίο, Πηΐδι15 σσρυταίίς, δα 
ἢλ4.Ὁ σςς ίοτει, Δτεηίπι ρ΄ 5 ᾧ ἰατίς εἴ,πο 
ἢτα ἀἰπεττίε ογατίο, ἃ [οςί ποιίτίατι εχ ῃο 
τῇΞ τταςξια (εξίπτατ, ρ᾿στίπγα (αππιξ οπιίτεξιες, 

σΦΕΟΟσΟΔΑΡΗ. 

ὥς τ᾿ οἰκειὼς δυκῶ σϊημήξδι Θ’ ὃ φαλεηρεὺρς ' 

“πθὸς Οἴλισπον ἐπεν, τοῦ “ρακελδυόμανομ. 
»ὐτων ἐχεῶσε τῶν πόλεων ἀμφοῖν, ἀϑιθυ: 
μοιῦτα Φὶ τοελοπτοννήσου, ἣν ἐδρώπτων γουὰ 
ἀμφοῖν, ἔφη, καθέξεις τἰὼ βοωῦ.ἰόῥατα μλν 
λέγων τί ἐθωμίωυ,νὼ αν ἀκροκόοινθομ. βοωῦ 
σὲ τἰὼ ποελοπόννπον. πρὶ σία οἵᾳ τίὼ δύκοις 
οίαν ταύ τέω ἀμφήριξοι γεγόγασιμ αἕ πό- 
λεις αὕχοί. κόρινθον μὲν οαὖ κατέσκαψαν, 
κρὰ αὐέςασαν σπτάλιψ, μεοσὠΐω σὲ αὐξλου 
υδὰὼ λακεσϊαεμόνιοι, στίλιψ σ᾽ αὐξλαξον ϑκ; 
βαζοι, κρὶς μετιετικῦσπι ΟίλισιπΘ- ἀκαδῶν- 

αἱ σῖ ἀκροπόλεις ἀοίκατοι διέμειναν . τὸ σ᾽, 
φ᾽ λίμναις Φὶ αῤτί μιδὸς ἱδρὸν λιμναζον, εῷ" 
ᾧ μεσσίιοι πόδι τὰς σταρῆρνους ὑξοίσαε 6}.-: 
κοῦσι τὰς ἀφαγμϑύας ἀϑὲ τίὼ ϑυσίαν, ὖ μὲσ 
θα οίοις ὅδι φὶ λακωνικῆς κοὰ φὶ μεοσίμωίας»ν 
ὅστου ποινίω)ὐ συυυετίλοωυ πανήγυριν, κοὰ ϑυ. 
σίων ἀμφύτόδοι. μετὰ σὲ τὼ ὕξοι οὐ δισιν, 
χων δίκως δὲν μεοσ μίων, συς[ὥκεφασὶ ὧν. 
πόλεμομ. ἀρ σὲ δὴν λιμνῶν πούπων, κοὰ 
οὐ ασαῤτῃ λιμναῖον ἐἴρν τοί φὶ ατέμισίθ" 
ἱδρόν. πλεονάκις σ᾽ ἐπτολέμησαν οἵ τὰς ζα 
στοξιίσεις δ μεοσ υίωψ. τίὼ μὴν σωῶ πρών. 
“ἰω κατάκτησιμ αὐτῶν φυσι τυρτοῦῖθ᾽’ οὖ 
σοῖς πιοιήμασι κατὰ «ὅσ πτῶν στχτόβωγ στα 
πόδας γμίϑαι. τίὼ σὲ σϊδυπτόβαν καθ᾿ [Ὁ ἐσ ΄ 
λόμθωοι συμμάχους ἡλέίους κρὰ αῤγεισυς κοῦ 
σισάπας ἀπίφεσαν, οῤκάσϊων μὴν ἀῤιοσνς 
κράπέω Ἂν ὀρχυμδνοῦ βασιλέα σταρεχομὲα, 
γων «ρατηγόυ, πε τἶν σὲ ποανταλέοντα Ἔ μος 
ὑμφαλίων“, ἰὠίκα φασὶν αὐτὸς «ρα ταγῆς 
σαεπτὸυ πόλεμου τοῖς λακισϊαεμονίοις , ποῖ᾽ 

ν ἐναε φησὶν ἐκέθῳν οὖν πῇ πτοιήσει ἐλεγέαι, 
Ἣ ἀδιγράφουσιμ δυνομίαν" | 
δὺο γοῦ ἀρονίων ἀαλλιςεφαύον πόσις ἥρμς, 

Ζεὺς ἡρακλείσῖαις “ἰώ δὲ σϊξοίωκε πόσ 
λιν. ὃ 

οἷσιν ἅμα πιΟλιπόν τοῖν ὀῥινεὸν ἰὠὠεμόοντῶν 
Εὐρέαν τοέλοστος νπίου ἀφικόμεθα. Ὁ 
ὡςτε ὴ ταῦτα ἐκύρωται ὄντες ἐλεγᾶα, ἢ 

Φ)λοχώρῳ ἀπιϑατίομ, νὴ ἰεαλλιδδονει, ὦ ἄλ᾽ 
λοὶς πλείοσιψ εἰστοῦσιμ. δ ἀθίυυῶν κοὰ ἀφ, 
σϊνῶν' ἀφ κεδιαι σενθούτων λακεσϊαεμονίωμ 
ἀατὰ χρησμὸν, ὃς ἐπέταπ: σταῤ ἀθίωαίωυ 

-“πς μ “0»" απ δοον , 8 λαξεν ἡγεμόνα, ἀϑὺ μδν οαὺ τὸ τυρτοίου δ᾽ 
σϊδύτολ Θ΄ ταῖοξε πόλεμ', τρίτον δ κοκ᾿ 
σεταρτον συςἰώαε φασὶν, γ᾽ ᾧ κατελύθμ 
σαν οἱ μεοσίιυιοι. ὃ σὲ πᾶς ἥϑάπλους ὃ μεσ 
σίωιακὸος «τέδιοι φκτικκοσιοί στου» καταπολσι 
“τίζονϊι, ἀνὰ τὴ ἐς πλέω λόγου “ μεβίο πρόϊ, 
μλν,ἀκολουθοαῦτοῦ τῷ πλήθει δὴν ἱσορουμῖϑ 
νων, πϑδιχώρας ἱκλελομμβύας φὶ πλείσις, 2 

οσὸῦ 



᾿ 

' 
ὅπου 7ι κοὶ ἡ λα κωνμοὶ λειπανό)οεῖ, ἰκρινο- 
᾿μϑίρ πῶς τίὼ παλαιαὺ δυανο)οίαν. πλίω 
᾿γὼ φὶ ασαῤτπις, αἱ λοιπαὶ πολίχναέ τινσῖν 
εἰσὶ πόρὶ τρκάκον τος ὃν αιθμόμ. πὸ δὲ πα», 
“λαιὸν ἑκατόμπολιῃ φασὶν αὐπῆ καλξῶνα, 
᾿ κρὰ τὰ ἑκατόμξαια σὰ φκ ϑύεϑαι, δ᾽ αὐ 
᾿γοῖς ἰἰατ᾿ ἐτθ΄. ἔστ σ᾽ οωῦ μετὰ τὸν μεῦσκ- 

γιακὸν κύλπομιὃ λακωνείὸς μεταξὺ τινάν 
οὐὺ κοὰ μαλεῶμνἐκκλίνων μικρὸν ἀτὸ μεσημ 
(ρίας σϑοίω, διέχουσι ὃ ςἀσιίσς Ἑκατὸν τοὶ 

ἄκοντα αἵ ϑυοίσϊοῦ: σόϊ τοιναβο οὖν ἴρρὶ μεσ’ 
σίιωιακῷ οὖσαι κόλπτῳ, ῥοώσϊης ἰραμνὸς, 
σούτων σ᾽ ὑσόῤκειται τὸ ταύγοψ. ἴσι σ᾽ 
ὀρΘ΄ μικρὸν ὑπὲρ φὶ ϑαλάας ὑψηλόμτε, 
κοὰ ὄρθιον » σιμυιῴσηου κατὰ τὰ πρσαῤκτια 
μόβρ ταῖς αῤκα δεκοίες τπσωρέιαις, ὥςτε ἔα» 
σπαλάπεϑαι μεταξὺ ἀγκῶνα, καθ᾿ ὃν ἅ μεσ 
σίωία σιωεχής ὅξι τῇ λακωνικῇ, ,ασοπὶπω 
κε δὲ Ὧρ" ταὐγέτῳ ἡ ἀσαῤτη τὺ μεσογαίᾳ, 
κοὰ ἀμύκλαε, οὗ ἡ) πᾶ ἀπόλλωνΘ’ ἱδῥὸμ, 
κρὰ ἡ φῶρις, σι μλ) οι οὐ κοιλωτόμβῳ χων 
οἴῳ, Ὁ φὶ πόλεως σία φΦΘ’ καέ τό ἁρλαμ 
βανου ὅρα μεταξύ, ἐλλ᾽ οὐσῖονίγε μόλθ’ οὖν 
σόϊ λιμνά 4. πταλαεὸμ ελιμνά(ξρ Ὁ 'πῷ 
ἄςειον, κοὰ ἐκάλοαυ αὐὴρ λίμνας. κοὶὰ Ὁ τόϊ 
διονύσου ἱδῥὸν οὐ λίμναις ἐφ᾽ ὑγροῦ βείε- 

κϑρἐτύγχανς, ναῦ σ᾽ ἐλ ξηροῦ τίὼ ἴα)ου- 
σιμψέχει. οὐ σὲ Ὅρο! κόλπῳ φὶ σπεραλίας, τὸ 
᾿ μὴν σαίναρον ἄκτη ὄξιν ἐκκειμβύη, Ὁ ἱδβὸρ 
ἔχουσα πὶ ποσεισϊῶνθ- οὐ ἄλσει ἱσρυμὶ, 
νομ. πλησίον 6 ὄὴψ ἄντρου, σι! οὗ ἐν ἐδ)" 
ϑόδον αὐαχθίιψας μυθδύουσιν ὑφ᾽ ἡρακλὶν 
οὐς δ; σὺν. οὐτόύθῳν σῖ εἰς μλ φυκοαῦτα 
ἄκραν. σίαρμα! ὄξει τῆς ἀυρίωαξας “πῶς 
νότου «τέσϊίων ποιοχιλίωψ . εἰς δὲ στώχαυου 
πῶς σϊύσιν. “ὁ τῆς σικελίας ἀκρωτήθιομ 

πετρακιοιιλίων ἑξακοσίων. τινὲς δὲ τυραν 
᾿ κισιλίων φασίμ. εἰς δὲ μαλίας ππῶς Ἰωΐ, 
ξακοσίων ἐβσυμήκοντα ἀάτακολπίζοντι, 
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ἀείοἰατα απ τερίοπε ᾿νςοηίω, ἢ δά υετυῆΐ 
(1115 ςοπηραγατίοπε γΓεποςετασ, αἱ τᾺ πὶ ρυοεσ 
εἰαυ ροριυπί πιυ!τιτιίπε οἹίπι Πογυετας, ΝΑ πὶ 
ΡΎϑῖεΥ ϑραταπι χη! α αὐ. 42π| Πα ΠΊεΓΟ εἰγοΐ 
τεῦ ΧΧᾺτείαητ ορρίάια, Ν᾽ εὐὺπὶ εἐπίπυεγο 
σαην ρτίςίς απηΐ5 ςεητεηΐς ργφείϊει υὐΡίΡ, ΕἸς 
ςατοιρο η ποςίτατατν, πιεπηοσίο ἐδ εἰἰ. [πὶ 
ἄς σιοταπηίβ ρεῦ ἐο5 θΌμες ςεῆτοπος ἱπΊΠΊ0 5 
[ατἰςοηἰπετᾶ ἱπετγαῖ, χαρά (Δετῦ Ηεςατοπι θα 5 
Δρρεαραης, ΡΟ Ππᾶ Μεβεπίςαπι ἀείηςερ5 
{δε 1 ἀςοπίςιιδ,ίητεῦ Ἰαίεαβ δί Τφηδειπι, 
Ραυϊλείπ αὶ πτετίἀίς πεύσεπδ ίῃ οὐτα, ςπτυπι 
δαῖεπὶ ας Χ Χ αἰξξαπείλά, ἃ Τπατο ΤῊγν 
τίἀο5,.4 εἰς Ερηοίγα, η ΝΜ] εεπίαςο εχίεη» 
(65 ἴηι ςοπέτεσοίιπῃ, συοά δέ ρταςερ εἰ 
Πυσητιτα δαρενῦ ῃα5 αγρετ ἱπιπλίπεῖ, ΕΠ 
ποιὸ πο ηβ  πρεῦ τηλγς, ΠΟΙ στγᾶαίς ἀπο, 
οαίετῖ ἐχςεῖίι5 δ ἐγεδις, ἐχ αι] τίς ρλτς 
τε Δτολάία ταάίςε5 ςοπτίησεπς, Αἀεὺὸ τ ἰππῖε 
ἄίΐο {4}Π{Ὁ εἰ πάτα, ]υα ἔν ἀσοηίςος Ν] εἴϊον 
ηἰλ εοηίσατιν, Τάγρεῖο φυτῷ (πηςίτυν ΘραΓ 
τ, Χ Ατὰγεῖα ἰπτερίοης πλεάίτογγαπο, υδί 
ἈΡο!Πίηίς τεπιρ! δύ Ῥῃατίς Ιοσᾶτα εἰ, ᾿ρίας 
πεγὸ πτϑίς οί αι ἴῃ συσαο πιαρίς ἰοςο ἰςάετγ, 
[ἰςετίπ πχεάίο πλῦτες ααπιαηῖ, ες υεγόραγβ 
011 Πασπαῖ,ειπι ρχίίςο τειηροτε (ο δυ γα] 
τὲ Πασπαπιαθεγεῖ, δ ργοίπας {Π π6 ἰαςὰς 0 
κατε, ἱδοτί σὸς ραττίβ ἀοαδτ ἱπίγα ἴα" 
εὐπΊεχίπερβαι, ποῦ ποαίεςαϊβείαπι ΠαΡ ει ίῃ 
ατίἀο«ἰπ ίρίο αὐτεῦ }τογίο ἱπῆσχι 1 ἀπάγει, 
τίρα εγεςὶδ εἰϊ, (Δοτᾶ ΓΝερτυηΐ σα ςοηευίᾷ 
ςοπτίηξε ἰμ]πςο. Ῥγορίπαυσίρ ἰρεϊαςα εἴτ ρεῦ 
αυάτ ΟΕ τ αὖ ἱπίοτγίβ ἱσρετίας τεδυζ 40 
Ηετγειΐε δια «απᾶτ, Εχ εοοςο δα ργοπηῦ 
τογίαπη ΡΕῃγςοοπτξ,σεγίπι5 διηίεῖ ἐπτεγυ δ! !} πὶ 
Ογτεπαα εἰὶ Πα τγίαπι πα Π{Ὁ,, ἃ ἃ Θία ἔα τα 
τὸ ργτοπιοητουίῃ ΡΑς ΠΥ πᾶ, ἱποςςαίαπιιοτίαϑ, 
παλταοΥ πὩΠ]Π απ Ὁς, ΑΙ αὐ {{24.πλ {6 1111 αἱ 
εὐπτ, ἃ ἃ Μαϊεᾶ πετὸ ίπ οὐτῦ ΠΟΙ, Χ Χ (ἢ {{π|γ᾿ νύν μεῇ 

- - - τ ἡνα Ἐν ἐή 7 

ςδριυπᾶτατ, Ν᾽ ἐγαπὶ δά κίαυςζ ΑΔ ΠΠπί, ἀερτοίϑα γρωιαινμιά, ἐς δὲ ὄνου γνάϑον παπεινίμ χεῤῥόνψσομ οὐ 
ἴων ἐ πυληάᾶ ΟΒειγποηείμπι ἐπτετίις 18], Ὁ δχ βυγιὸροιίη. δυτόμω τῶν μαλεῶμ τορντακοσίωμ εἰκοσὶ, 

πρόκειτοιι δὲ κατὰ πούπου ἰιύϑηρα ον τεσ’ 
σαράνοντα σχσίίοις νῆσιΘ’ δὐλέιθιν Θ’, πόν 
| ὁ αὐγῇ ὁμώνυμομ, ἰδ ἔσχον δὐρυκλῆς γ᾽ 

᾿ μόδει ἐὑτήσεως ἰστίας δια ἁμᾶς τῶ λακε- 

σύρω: εἰς σἐ κόρυβον ἄκραν πῆς ἔράτης γ ἐγ. 
, “ΠΝ ΄ ͵ . 

γύτατα πλοῦς ὅτι Ξχσϊίωμ σἤχκοσιων κοὰ 
Π ᾿ ἣ ; . 5 

ποντηκοντα,. μετ σὲ τιχιναροῦ σλεοντὶε 
; , δ, ον. Γ ΕῪ ͵ " 

“πὶ πίω ὄνου γνάϑομ.. κοὰ μαλέας, ἄμα“ 
᾿ ϑοῦς ὄξι πόλις. ἄτα ἄσίνα, κοὰ γύϑιομ πὸ 

- , ΕΣ ΄ , - 

᾿ τῆς ασαῤτης ὑπίνειομ 5» οὐ σχιοσιοις κοὶς 

ΧΧ.ΗοιηΡρανίπετίηιγα 6, τ, ἐη(ληῦς 
ἄληι Ογτῃογα, πιο (5 ἐπ γιιαρογίθιδ, δέ 
εἰαίάεπὶ ποπγίπίς πγθς, Παδπὶ ΕττΥ οἰ ε5 βίαῖε 

- ποία ᾿λοεδαπιοπίογαπι ἀπεϊου πὶ ρας] 2» 
τί ἰα τίς ροΠείδοπεπὶπεπαίςαυίτ, (ἱγοππιείῃ 
ζ ΡαΠΙα ασυαάδιῃ ἐπί], ρατγείπ ργορίοσος, 
Ρατείπι Δ! υᾶτο γειπιοτίογες δάίαςξι, Α ἃ γεν 
τα (ἀπὸ ργοπιοπτοτγί απ Οοτυιιπι, Πδιπίσατίο 
ρτορίπαιπίδίπια [ἰλ4.,Ὁ Ὁ δύ τ ροίε Ταπάτγιιπη, 
οατῇ δά ΑΠηίίλιςεπι, Ν] αἰ] ςαπιίῃ παιίρας, Ασ 
πιαῖῃιι5 οςοατες ατθ 5. [πΠἀς Α(ης, ταις ν- 
τπίππὶ δρατταποσγ παιαὶς ποθίε, ἰπττα Ο Ο δέ 

Ω ΧΙ, 
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τ τ ἢαά, πἀϊπολιᾶ, Η λει διιζειη, ες γαῖ, μὰ 
αὐπιπὶ {ἐδτίομεπιητᾶπας οἤλη, [είπάς Πυυΐ 
τ5 Ετιτοταδίηϊεγ (σγτίαι ἃ Αςος ετῦρίϊ, 
Παζζεπιιδ ργαῖεῦ {τὰ ςοπιπηοά ἐ πδαίρσαίυτ 
ἤαά,ος δ απ ροίξοα ρα!αἰϊτί5 οτὰ εἴπ, δ τίςὰ5 
Εεῖος, (ἃ εἰ ρα! 5, οπηίπε, αι ρείογ 15 ἢ 
Ὠΐς, ΕΙοπιείο τείξε, οἰ ετ45 εχετίτ, (Δ τὴν ο[25. 

πἰα4.8 Φιμῷ Η εἶος ορρίάιαπι ροϊασί, ατο τεπεθαῖ 
Εεἰ μα πεγὸ Βεκίςεί ΠΙ ας ΠΠ πὰ σα! Πςαῇε ρετ- 
Βίβειας, ΕΠ δ «ἄραι πΠοηγίηε [“εαςα, ἐπ άς εἰν 
αἱταϑ ἐπ ΟΠετγοπείο {τὰ ΟΥγ ρατ [58 οἰππὶ ἢ οὐ" 
τι. εδίποίαιχ ἈΠηί ροτγτ ςοπείπος5, οἢϊης 
ιτ}5 Βοία, ρος ΝΜ] αἰςα, αὐ αυᾶ 2} ΑΠηί ίδιιςς 
ἢαά, (μαι οξὶα αιπαηπαρίητο, ἰπάστο Γι ἀςοπὶ 
«ὁ εἰίταϑ εἰ Αἱοριιβ. [πη ςσίεῶο ΔΡ Ηοπιετο 
(αιαίορο Μείξᾶ ηαυἱάᾶ πα πιο γατί ἀ κῶς, 
δ ΜΜείοξ ϑρατγιδηί δοεί ρατεξ εἴἴε περᾶι, Πους 
δ 1 ἱπιπεῖῦ, Διαηαυίαᾷ {ἰς ΜΝ εἰδᾶ δάπιίτιατ,τις 
Ρεΐ εχίχεπιος αδίζί(δίοηξ (γα α ΝΜ] εἴ] επᾶ α{5 
λα ςορίτξι, Θ που! δύ πᾶσαρτο δετπεγεῖ ἃ 
εοηΐςο αἰϊογᾶτ. ἃ ἃ συοα ἐρίϊπδ ροεῖς αἰτειτ ἐς 
κέρίο, χαί κρῖρτο κριθῇ (4 εἴ Πογάςᾶ, δι δῶτο 
δῶμα ἰά εἰξ τες, ἐπ5 {{τ| δώ Αἰ τὰ 4] ἢ Περοίιεα 
τε, ἘτειΆ γος, Δυτοπιεάοόρ ἐγ Αἰ οίπνυς, Ὁ 
ΑΑἸείπιςεάσ, Ες Ηεἰοάπι5, 40" βριϑὺ 5 βριαρὸν 
βρῖ αἱςίτ, ϑορῇοςῖςβ πιοτὸ εἰ ὕων τὸ ῥάδιον ῥᾷ τῇ» 
αυίς, Εν Ερίςεἰαγπηας λὲ στὸ λίαν ἱ- συρακὼ ρζῸ 
συρακόσας, δύ δίπγίαε δωδὼ ρες Φωφώνίω, Αιρυά 
Ἐχταρεάοοῖξ πεγὸ πὰ Πι εχ ἀπά. γ 11 ς ὄρ 
διμις, (4 ε[Ἐςίε5 εὐ αἱΐι5, Εταρυ Αι πτίπγας μη, 
(ὐεγειίβ φυίαςξ ΕἸ εα!της ἴλογα δ το ὄψις, ἀεΠ 
[πείες,εἰ ἄλφι» ἄλφιον Βυρβουίι ὃξ ἣλ ρτο 
ἧλον, ἃ εἰ εἰλαῖ ἀἰοίτ, Α ρυά ΡΒ  ετ ττεγὸ δης] 
ἰς, ας ἰη ςαἰατ[18 αἰ δᾶ ἔεγα! ὁδὶ ργοὸ ὅδιον. ἰά οἱ 
[Δηᾶ, δέ ας} {υ15.1πυζτα παδὰ σγὸ πηδάλια, ἃ’ 
ρυα Δταιᾶ, μος εἶ οι δεύπδοιηα δύ εἰδιιοβ πᾶ" 
υἱᾶ, Εχ αἱἥς ορρίάίς, γα ροεῖα πιεπιίη τ, ]ιις 
ἐᾷ αἰέδα (ππε,σπα! 14 ρύοῦίιβ ἀεἴεῖα ἱπητ,Α} 1’ 
αυοτα αὐπας πεῆίσία τεϊϊατ, πογαη ἀᾷρογηγα 
κατα ίπηε ποςαθεΐα, σας Δ ρίας, σε, ΝΝᾷ ἱπ 
Τ᾿ οογ ! ρίασα πι}}}2 ρεπίτι5 (πρετίπης, [.4πὰ 
Ολἤοεε ἃ Ροϊαςε ρες οδ Δ οπξεχρυρπαιδ, 
{ςτίρείϑ ςοπηπτεη ἀατ εἰς, [πάς {Πρ οτίοε αρ 
ΡεΙΠδεί πεσς, Αρυἀδορποςοζρεν! αρετγίαβ, 
εἰ (Τεπλίπος, ἰαγαταγ, Πεὰῖ δέ ρεῖ ϑραγίαπος 
δ Δτρίαοβ ἄεοϑβ ίαγαταν, Ερπογα ροἢετγίταεί 
Ρτοασίαίι, ΕὐΠΠπεηξει Ργοςῖς Ηεγαςο (445,1 
ΙΑ ἰπ ροτείατϊξ ογαπι ἱ ἀςοηΐςδπι (οχ (ἢ ρᾶτ- 
τες ἀϊαι πη΄, ἐρίαπγέρ ἐπάι (ς ἐπ ψιΠπίδ ρὲτεί 
αἰταῖεβ ογάίηας, Ν᾽ Πλπὶ ἐτὰῷ ρατείςιδπι εχί 
τηΐδπη Αι πιγοἶ.58 ἐχοορίς, δύ ργοάίτοτ! τα, 
ἡ{Πε φαί Π ἀςοοηίςαπι {ΠΠ|Ππ τε σίοποπι ἐχΒίρι 
ἐπαιπῷ (μα (υο ρες(κο α]ος , αι τι δα ίτεῖ, 

συήαράκοντα «τιδζοις ἰσηουμδίομ. ἔχε δὲ ὧρ 
φασι, “ὸνναύσαθμον ὀρυκτόψ. εἰτ᾿ ὃ δὐρω» 
σὰς ἐκδίσίωσι μεταξὺ γυθίου, κοὶ ἀγατοιίίωμ, 
γίως μδὺ οὐὖ ὃ πλοῦς ὅδι στρ αἰγιαλὸν, ἅ» 
σου σχκοσίων κρὰ πεοσαβων Ξπόδίωψ. ἀθν, 
λῶσϊσιν “σωόβκειτοῦ χωρίομ»κοὰ κώμη ἘΛΘ᾽", 
πρότόβου οἵ᾽ ἰὼ πόλις» καϑιάσπτόβ κοὰ ὅμα» 
Θ΄ φκασίμ" ἣ 
οἵτ᾽ ἀῤἀμύκλας ἄχον, ΛΘ’ τ᾿ ἔφαλον σῶν 

λίεθρομ. ᾿ 
Καίσμᾳ σ᾽ ἑἙλίου φασὶ τῷ πόῤσέως. ἴο; 

σὲ κρὰ πεδίον καλούμηνουν λδύκε, ἄπα πὸ» 
λις ἀϑι χεῤῥονήσου ἱσ)ουμβύπ ἐυπταοιοσία, 
λιωα ἔχουσα «αὐτὰ ἡ ὄνου γνάθ(θ", λιμθύᾳ, 
Ἐχουστα. εἰσ βοία πόλις, ἐπα μαλεαξ, σις 
δέοι σ᾽ εἰς αὐπὰς ἀκ Φὶ ὄνου γνάθου πογντή, 
κοντα, κοὶ τκατόρ. ἐςι σὲ κοὰ ἀσωττὸς πόλις 
ον τη λακωνικᾷ, τῶν δ᾽ ὑφ᾽ ὁμήρου κατάλε 
γομλψων, σἰὼ μδν μιοσίω οὐσαμο "ῦ σϊείκνυν 

διὰ φασι, μεσύαν οἱ οὐ δὶ χώρας ἄναι μόγος 
Φὶ ασαῤτης, κοι ϑά στό κοὶ Ὁ λιμναζοψ. γι 
σὲ κατὰ ἀποκοπίω σϊέχον τοί πὐὼ μεοσή, 
νίω. ἐΐρατοίι γοὺ ὅτι κοὰ αὐτὴ μόγι0- ἰω τῆ 
λακωνικῆς, “ταρασϊείγμασι σὲ λρῶνσοι 

μδν στουντόι, 6} (κοῦ, κοὰ σϊῶ, κοὰ μάψ. ᾿ 
ἔσχε ἥρως αὐπομὶσίωμ τε. κοὰ ἄλκιμ», αὐ. 
σι πόὶ ἀλκιμίσίωψ. ἡσιόσὺν δὲ, ὅτι πὸ βοὰν 
ϑὺ κοὰ Ὁ βοιαρὸν βοζλίγα « σοφοκλῆς σὲ, 

κοὰ ὕωψ τὸ ῥα!διον ῥᾷ . ἐπίχαρι σε λές 
αν, λί, συρακὼ δὲ τὰς συρακούσας. παῤεμ, 
σεόῦκλεὶ δὲ» μία γίνετοιι ἀμφοτόλων ὄψα 
ὄψις. κοὰ σταῤ αὐτιμάχῳ, σϊκμηποιός τοι, 
λδυσινίψ ἱδῥνὶ ὅΨ,. κοὰ πὸ ἄλφιον ἄλῴι. δ, 
φορίων δὲ, κοὰ ὃν ἡλορ»λὲγει ἐλ, σταρα Φν 
λήτᾳ σὲ σϊμῶσυ: οἱ εἰς σαλάρους λόυτορμᾷ: 
γουσιψ ὅδι. εἰς ἄνεμομ οὲ τὰ τοκσϊὶ, πὰ πῦῖν 
σϊζλια αξατιΘ- φησι. σϊωσϊὼ σὲ τέὼ οἹωσώ, 
νίω, σιμία ς. πῶρ σί᾽ ἄλλων πῶρ στὸ πόϊ ποι» 
τό! κατωνομασμβύωμ» πὸ μὲν αὐβριτοι, 
σῶν οἵ ἴχνυ λεέίπετοι, τὰ δὲ μετωνόμαςτιι, 
καϑάστόβ αἱ αὐγέξαε, αἰγαζαε, οὐ γοῦ γὺ τῇ 
λοκοίδε οὐσῖ᾽ ὅλως σπτόῤίεισε, πίὼ σὲ λαῦ 
διόσκόυροι στόγε ἐκ πολιορκίας ἑλέμ σον 
ρφωῦται γ» ἀφ οὗ σϊὰ λαπόῤσαι πιῶσηγορδιν 
θεσαν. κοὶ; σοφοκλῆς λέγει πον, νὴ σῷ λᾶν 
πόῤσα, νὰ ἡξυ δὐρώταν, ηρίπου νὴ ποὺς οὐ αὖ 
γει κοὰ κατὰ ασαῤτίω ϑεούς, φασὶ σ᾽ ἐφο: 

ρΘ΄ κοὶ δῦ κατασχόντας τἰὼ λακωνικί ἡ» 
ρακλέσϊας . δῦρυ δδονα τὰ κρὰ σταπροοκλῆ,, 
διελὲμ εἰς Ἐξ μάβν,κοὰ σπτολῆσαε τέὼ χώραν», 
μίαν μᾶν οειὺ δὴν μόλίσίων τὰς ἀμύκλας δ, 
αἰρίξρυ σϑειῦαι Ὅρἷ περσῦντι αὐποῖς τἰιὺ λα 
κωνεκίω νὴ τούσανζ, αν κατέχοντα αὐτί, ἥ 
ἕ. τ ΟΣ 6᾽- 



ὑσυασονόῦν ἀπελθέμ μετὰ ἣν ἀχχωιὼν εἰς 
σίρ]ωνίαν. τἰὼ σὲ ασαῤτίω βασίλειον ἀρ 
Ἱ φίιζαι σῴρίσιμ αὐτοῖς" εἰς δὲ τὰς ἄλλας τὶ μ’ 
ψαε βασιλέας, ὔνηοεψαν τὰς σϊεχεῶτε συν 
νοίκους «ἦὺ βουλομύους ἣν ἔγνων, οἵᾳ τἰὼ 
᾿λεπανα)ρίαν, χοπῶνα σὲ λαϊμϑύῳ --- 
δυλίμδινου αὐτυὶ σὲ πὼς τυ πολέμους --- 
γαὺ ὁμορξρ οἴς ἀύκλῳ φόῥαξᾳ σὲ ---’ 
ἀπὸ ἣν οὐ ὸς ἀσφάλειαν ἐχούσῃ σακούν 
οντας σῖ ἅπαντας αδὸ πόδιοίκους ασαρτιαν 
ἣν, ὅμως ἰ(δνόμους ἕναε μετέχοντας, κοὰ πτὸ 
λιτείας,κοὰ ἀρχέων .καλαῶνα σὲ εἵλωτας, 
ἄγιν σὲ πον δύρυϑρύους, ἀφελὶ τα τὐν ἰσον 
σιμίαν., κοὰ σιωτελὲρμ ποϑίξαε τῇ ασαβ- 
χη οἷο μὰν σιὼ ἄλλους “πακοῦσαε, ἐὺ σὶ ἐν 
λάους αὐὺ ἐχὸναϑίς Ὁ ἘλΘ’, ποιαεμλύους ὦ 

πόσασιν κωτακράτ Θ' ἁλῶναε πολέμῳ, κοὰ 
(οιθίυαι δυύλες ἀδὲ τακίοῖς σισὶν, ὥςτε Ὃν 
ἔχοντα, μετ᾽ ἐλδυθόροιῦ σ᾽ έναε, μήσπεπο- 

λόν ἔξω δὴν ὅρων ούτους. ὥδον σὲ λεχθίιῶαε 
δὲν πῶς αἷὺ εἵλωτας πόλεμομ. ογεσῖομ οἵ ὦ, 
κοὰ τἰὼ εἱλωϊέαν τἰὼ ὕςόδον συμμέναίζαν» 
μέλει Φὶ ῥωμαίων ἀϑικρατείας. οἱ πρὶ ἄγιψ 
ἐἰσὶν οἱ κατασϊειξαν τόν", πηρόπτου γὰρ τινα 
σϊημοόσίας σϊούλους εἰχον οἱ λακεσϊαιμόνιοι 
σούτους, ἰαῬικίας τινες αὐτοῖς ἀρσίειξανσ 
“δ. κοὰ λειπουργίας ἰδίας. πτόρὶ δὲ φὶλα. 
κώνων πολιτειας, κοὶς δὴν γγνομδύων στρ αὖ 
σοῖς μεταβολῶν. τὰ μλὺ στολλεὶ σπκοίοι σις 
οἷν οἿκ το γνώριμον. τινῶν σὶ ἄξιον ἴσως μνπ- 
ὥιιῦχε, ἀχχεοὺς γαὺ «εὖ φθιώτας φασὶ συγ’ 
κατελθόντας ταϊλοπ εἰς τἰὼω ποιλοπόννη» 

Ον, οἰκῆσαι τἰὼ λακωνικίω. τοίοῦτου σ αε 
πὴ διρνεγκῶμ, ὥςτε πτἰὼ ποελοπόννασου ἐκ 
“πολλῶν Ἠσῖα χρόνων ἤρα λεγομβύίω, τότε 
ἀχαϊνὼν αὖγθ’ λεχϑίσι ὰ ας " κοὰ οὐ μόνον γε 

“ἰὼ ποελοπόννκίου» ἀλκὰ κοὶ ἰδίως τίῶὼλᾳ- 
κωνικίω) οὕτω πεοσαγορδυθίισαι. Ὁ γοαῦ τό 
σποιητόν, μδινελαθ- είω, ἢ ἐκ αὔγεθ ἡ οὐ ἄν 
χοϊκοῦ δέχον ται οὕτως" οὐκίω οὐ τῇ λάκω 

νικᾷ ἰα τὰ δὲ τίὼ ΣΤ» ἁρακλεισϊῶν πάθοσνμ, 
Φιμλονόμου πῶσῦντ’ τίὼ χώραν “Εἴς σίωοι 

δύσι, μετανίςησαν ἐκ φὶ λακωνικῆς εἰς πἰὼ 
“Ῥβιώνων, τἐὼ κρὰ νωῦ ἀχαΐαν ἰαλουμδύίω. 
δῥοῦμᾶν σὲ πόρι αὐδὴν οὐ τοῖς ἀχαϊκοῖς, οἱ δὲ 
ἐαταοιόντόϊν πἰὼ λακωνικίω), κοὰ ἔα ταρ- 
χες υμδὴ ἐσωφρόνοιω. ἐπεὶ δὲ λυκούργῳ τίν 
πολιτείαν ἐπέτρεψαν, τοῦθ ν σπδῥεθάλ 
λοντο «ἦν ἀλλουον ὥςτε μόνοι δὴν ελλίωμ κοὰ 
γποχοὺ ϑαλάηης σσῆρξαν.. διετελεσο τε 
ἄρχοντες  τλλ ἰώων ἕως ἀφέλονζ αἰεξὰ ἢ 
Ι ἡγεμονίαν ϑηθαζοι. Εἶ μετ᾽ ἐκείν;ς δυξὺς μα 

κεσυγσι οὐ μίω τελίως γι οὐὴ ζψροις ἐξων, 

ΤΑ ΒΕ παρο ς ΤΑ ΟΡ 4:1 
ἃ συπὶ Αςμίίς ἐη Ιοηίλπὶ σοπηπγίργατει, ἐπ’ 
ἀυχίς, ϑρατίαπι πεζῷ γερα]ς ΠΡ  ἐρί!5 ἀοπγίς 
τπὶ ἀεεϊαγαιετε, ΔΑ ἀτε! 45 Ππρα!ο5 γέρεα 
ἀιαλίίςτε, οπεςεάξιςδ υτςοπαδίίζατογεβ δάπιίε 
(ετε ίςεγεῖ, “αὶ πε! ἐπὶ δάπεπδ5, εἰιπὶτοῦ δέ 
πιοτίαϊ ε5 ἀεἰςοίς ςεγπειεπί, υ͵ος ααϊεπὶ [ν41{ πὈεἰαπέ 
πιεηίορετα, Εἰηϊτίπτος πεν ςϊο59" τεῦ Βραν 4, σάτη, 
τηΐϑ (δέ εζξοβ,ρατγίθιι τατης Ἰεσίθι δοίαγα 
αἰτεῖς πὶ ἰοςἰείατεπι οἰπίταῖίς δά οἰζος, ςΟ Π1115 
πίοπξ( πηλρίγατιιῦ, Εις δτιτοπὶ Ε]οΙοταβ οσ 
«ατί, (ατογ αν Αι σίη Εσυγυ ΠΠεηῖς ΠΙ Ια πὶ ίας ε 
[αὐ ἀϊρηίτατα ααμπαδή!ε αοπης, τπληἀαΠ είς 
αὖ ϑρατίο τίρδυτα ςοηΐεγγεηζ, ςαίετοβ αυΐάς 
Ραγα ες, ΕἸ εο αυτεπὶα ΒΙΟΚ Παδίϊτᾷτ, γεδεῖ 
Ια: ἰρίος ἱπάε πὶ δέ αὐπιίβ δε 1ο {πρεγαῖος, τι 
(ετατὐτοπὶ ρεγρείιαπι ἀαπαῖος, ςεγτίβ ἱπηροία 
{(5 «οη ἀϊείοπίθι5 ἀοπιίηΐδ ἐρίοτγιιπγ), ΠΌΠ}Ὸ μὰ 
ἐἶο Ἰίσεύς απὸ ΠΒετῖαῖε ἀοπαγε, αὐ οχίγα Ππες 
ἐο5 πεπυπάδες, ΕἸος ΠΠπά ΒΕ ἃ εἴς, ασυοα δά“ 
πογίι5 ΕΠ οἵδ τι] σαταγ, ΕΤε]οτίςα ςτίᾶ (οτ ει σ᾽ 
τὰ υἱορίη Κα οπιαποιῖ ρεγά τᾶς ἱπιρετγίῆ, π᾿» 
Ρειαϊαπιῷ [-ἀςοηίςᾶ, αυᾶ τεχ Αι ρίβ ἀετπο γα 
αἱτ.ΠΠ| 05 φαοάδηιοάο 1 ἀςεαεεπηοπῆ ρα ] τος 
μαδερσᾷτίσιοσ, αίδίρ πατίβ ΠΡὲ αι δυ ἃ Παδέ 
του] 5,8. ςσεγίδιυίς ρεςυ]ατίτεν αὐτὶ Πογῆβ, 
ΠΕ] ἀςοηίςα (Δ πέτείρ, ἐπα ταείδε, εἰυδέρ πλιῖ 
τατίοῃς, ρεγπλῖτα ἐγαπς οπηίτεη ἀα,, συπι]ατῷ 
ςορῃηίτα {Ππτίαττασεη ρίείασας ἀίσπα τεπγοσ 
ται (ππ|, Πλπια εἰΐ επίπι (ἃ οἥξεος ΒΒιΠίοτας 
ππὰ ςαπὶ ΡεΪορε Ρεϊοροππείμμ ἱποτγείίος Πα 
δίταῖίε 1 ἀςοπίςαπι. ΠΠ 05 αιτεπι αἀεὺ ευπττιτα 
ργαίαητος ἐχςε πῆς, υὐ πὶ ΒεΪοροππείι5 
ΡεγπλΟΪτΟΒ ργίπς αππος Αὐσοβ ποςδγοίατ. εα 
τεπιρείϊατς ἄτρος Α ςΠαίςτιπι πΠοιπίηατί ςοσσ 
Ρτατῃ {πος (ο]Α Ρεϊοροπηςείπη,ίεἀ ετᾷ ρεσ 
Ρτ 1 εοηίςᾶ εἐο πιοάο Δρρε!λτ4π|. Πυἱ αὔξ 
Ῥοεία, δι πλτη ΝΜ] επεῖαδιις εγταίςποι συίάξίπ 
Αεμαίςο ἄτρο,"Πς εςίρίεη ἃ αι Δγ Είτταπ 
τας, Ποη αυΐάεπι ετϑῖ τ 1 αςοπίςα, ροίϊ ΕἸ εγα 
εἰἰάαταπι γε δε, οαπν ΗΠ] ποσλι γεθίοηξ 1] 
Ιατὰ Του ΠΡας ργοσίβίοι, ἐ Τναςοηίςα πα ἴο 
πίατη πιίργαίαμπι εἰἴτεα εἰς αυαπι ποάίς Α ἐδ σ 
ίατῃ ποπηίπαητ, [)ε ἰρ{!5 εεἰαπηίη γε θυ5 Φ οἰαί 
εἰβ ΕΧρ ἐς 415 ἀπΊρ [ἐπ πεῖ ἐδοίεπιιβ. το 
αυΐ Γιἀςοπίδπι ΟΡτίποβαητς, ἰητίο συΐίάοιη αἱ 
τί πιοάοἤία ργοαίεί ππεγαπειροῖα αετὸ ( τεί 
ΡυδΙ σα σιθεγπαςυ!α ἔγεῦγοο ςοπηπιεπ δία 
{ἀπε ταπτίτη ςαίεγοβ απτοςεεγαητ, ας χοῦ 
εἷς (οΓΓ τεῖτε ἃς πιδγίς δάίριςεγεηταν ἱπηρετγίς 
πη: την ας ἄτι (Πτασογιπὶ ργίπείραταπι τα 
παείε,ἄοπος εἰς ΤΠςΡαπί ἀπςαταπι δά επις, 
τε, ὃ (εευπάππι {᾿ς σοητίπιὸ ΜΜίαςεάος 
περ. Ὺ εὐπηταπιεπ πες {{Π| οτηπίπο ςεἤξετο, 
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58: ΦΥΚΑΒ Ὁ 5 
(ς {πάτα Ιερα αΠίτυτίοπε ἰἐγααῖα, ἄς ργίουίβ 
Ιὸ οί ππαίεῆατις ςοπτεπτιίοπε πηρεύ μΒαδιετᾶϊ, 
δύ δἀιτετίας σταςος, δ οοιγὰ Μδοεάοηίς τε’ 
σος, Θ αἱδ.ρεῖ οππαπουᾶ ἀύπια ἀεἰ τίς, ραι" 
[ἃ φιία 48 πιίίείς ροριηί ο,ἀπςοίδ, οὐἤίτεγᾶς, 
τς ἃ τγγᾶπί5 δζ ἱπηργοίς γοιρυδ] το Ιερίρ.ῸΡ 
Ῥτείβίβ, Δερτ πα Λοπηίῃι! ἀϊρηίϊατε τέρατα 
τας Ρτοείραο ἱπ ποποζεἐπεγαητ, δ [0 (ἢ 1 ετ 
ταῖς πταπίεγατ, Ν τ ρυοεῖεγ αγίςοτγα πλίηἐ{ετία, 
αἰέσα πίε} ετίδιμεί ποπιίπε οσίεγγεης, Εἰδ πετὸ 
πυρεῖ ΒυτῪ εἶε5 ρευταγβατίοι ἐπὶ ἱπιροτταίς, 
ςαπὶ ταἱᾶ ἐπ ραττξ (ὐβείατί 5 απγέςίτία ἔτ εἴι15, ἐπὶ 
τηοάοτατὲ δύ αἱτγὰ ὦ» ραγ εἰ, Ποτᾶ ρτοξεξαγα 
πἴι5 εἴ, Π ε(ήτ αὔτ ςδίε[ίπι ἐρ!υϑαοπηίπατας, 
εαπτ ίρίξ,ατ οροτταίς, εδς εἰπε ὁ υἱτα, ὃχ εἴτι 
Β!ἰυ5 ταΐεπι οπηηξ δηνίο(τἃ ἀαεγΠπτ, Ἐπεπίς 
ετίατα αὐ Τναςοηίςα {ἰδ εγαίοτεβ σε 44Π1 στα, 
Βεγααπάα οἰυίτατίς οὙΔίπεπι ςαρεἴετξι, ροί- 
΄ύυδπὶ Πηϊτκίπγί ρτίπχί ᾿ἐ ο, Δ ἢ οείεγᾶτ ἱπιρετίο, 
δ τεϊίηιι δ ΕἸοτεβ, τυ γληηίδ (γίδες δραγία, 
Ἑεἰλπίςυϑ αὐτπον εἴ, Επτν ΠΠεπειν δ Ραῖτο 
εἴς αι εἰαίτατίϑ τεσίπιξ οὐ ἀϊηαῖε, Ατ Ἑρἤπούυς 
᾿ἐποίερατ, απ ρίαν Δ Π πὶ ργου 5 γςυτρί 
τπεητίοῃς (ςεί{{Ὸ ἀίςαί, δύ Πὰς αίοπεβ α]ήϑ, 
ἃ αυΐδιι5 πἰμι ἀπείη οατ,αἰογίθας, Βο!{{τὰ 
ξαύρο ἔςοἰϊπηι εἴϊς Πα, δζ ἀππιιὰ Πετί (λςχί 
Πεία. ΠΠ{5 δἰτίοπι σεῦ αὐοί Παθίζατογοβ ίπάσχε 
τίητ, εα πεσυδαααπὶ εἰΐς είδιια, οὐδ εἰς Ἐπ 
τυ [Ππεπία5 ὃ Ραιγος 45 αοοατί οοτίπρετεῖ, 
Δυρτείπιοϑ δυῖποῦεβ ποφυδημᾶ Ὁ Α σίάε Επ 
τ εις ΠΙίο, Ασίας σσραταῖος εἴς, ηπτοά 
οὐλπίθι5 πτί σοπάϊτοτγίρι5,εἴ εαγᾶ Παδίταη 
ἄαλγασι δατποτγίδιις διετ υτ εἰς, Εἰὰ5 γεί σα“ 
ἔλαι αἰϊετί, οὐ Ποπηίπεϑ (πτίρίζεος δἀπεηδ5 
ῬεΥ {105 ροτεηίατῇ πεηάἀίσαγαητι, [)ε πο πὰ 
ευτα ἰοςούαπι, τῷ ΜΙΕεεπίογα πες ἀςςίρίεῃ 
ἀλίαπε, πο (ςτίθές Ευτίρίαες,; ἀςοηίςᾷ παί- 
ἀεπὶἴἀτατι γαπαί σζαΠΊΡΊΩ1 Παεύς, σοε οὙ ΠῚ 
αὐτὰ ἀΠο ΓΘ πὶ, [ητεῖ πηοῆτγες ἐπίπΊ σαγαλ, είγ 
ςαπηοιητίθιι8 ςΟΠ{.ἀτ|γὰ αἰ αίρεγα, ΠΟΙ Ρ, 
δά πευτία πα πιπίπηἐρατῶο, ΜΙ ΕΠ ηΆ πετὸ 
ἐτα ποίαπι, αηυ ϑἐγγίοιαπι, ἐπ πιιπ] γα δ 16. 
Ρἰδαί τί ὃ δοθιιβγείεστατι, ραίξογίδιι σοσ 
Ρίοία πρρεάίταπεξ ραίςιια, ΠΟ ἢ ΒΕΓ πί5ἢλείδ. 
Ὠγεπταῖι πιο] ε({, πες τατίτιδ (ο] 5 ηιια ἀεί οία 
ἐπιυηοἀετατε [οτυ48, 8{ ἱπέγα ἐ(ουτίθ, υὰς ἄς 
Ρἷασαίρί ἰςοεγ πα: ΕΠ εγδο ἐς, ρυίπΊ8 1 ἀςεπείον 
τοῖς ἃ ρείπιατία τε! Πυτί5 πατίοπεπι, δες 
ἀζεαι Μεῇεηίς οὐς, οσία5 πιδίον εἰ αὐτί, 
11 ἐχρίίςατγε πα ας ογατίο, αι] δ Τ γεῖςυς 
ἐρίε ργϑαίςαθατ, Ν ἐγστη ς ἱρίς 1 Δοοηίςᾷ δ 
ἹΜεΠεηϊᾷ, Ραπλίίο αἰ εὐ πλίπατί αἴΐεγατ, η ρεῖα 
δα ἰηςίτατίος ἱπεγαῖ, ςοςοαί πιίηίπης αἱ ξείοΙ, 

5 Ε0 4 ἈΑΡ ἢ: . 
ἀλλὰ φυλάουτόυ τίὼ αὐτονομίαν, δῥὶν δ᾽ 
χον σπόρὶ πρωτείων ἀεὶ. πρός τε τοὺς λε΄ 
λους Ἑλλίωας, κοὰ πὸς τοὺς τῶν μακεσύνωμ. 
βασιλέας. καταλυθςντων σὲ τούτωμ ὥθο 
ῥωμαίων., μικροὶ μλΐ τινα πτῶσίκρουσαν. 
ποῖς πουμπτομδύοις “σοῦ ῥωμαίων «ρατησὺ 
γος, τυραυνοὐμᾶνοι τότε» κρὰ ππολιτδυόν, 
μῆνοι μοχϑερῶς »αὐαλαβόντόῦ δὲ σφᾶς, Ἐ’ 

σιμήθησαν σᾳ φόρῥόντως, κοὰ ἐμεινων ἐλδύσ 
θόδοι πλίω τῶν Φιλικῶν λειπτονργιῶμν, ἄλσ 
λο συωτελοιαῦτόῦ: οὐσῖν,, νεωςὶ σΐ δῦρυ» 
κλῆς αὐτοὺς ἐτάραξε, σϑξας ἀπτοχρήσα ὅτε 
σὴ ἀαίσαρθ’ Φιλίᾳ πόδα τό μετρίου, πὼς 
τίὼ ἀϑισασίαν αἰτῶν. ἐπαύσατο οἵ ἡ αὖ- 
χλὴ ταχίως, ἐκάνου μὴν ππαραχωρήσαντ Ὁ» 
εἰς τὸ χρεών. πόϊ σ᾽ ἑοῦ τὼ Φιλίαν ἀτσι- 
τραμμῆήου τἰὼ ποιαύτίω ποᾶσων. συυΐβαᾳ 
δὲ κοὰ τοὺς ἐλδυθόῥολάκωνας λαβὲν τινα 
σάξιν πολιτέας γἐπεισῖὰ ῥωμαίοις πτῶσε. 

θρντο τερῶτοι οἱ στόλίοικοι τυραννουμθύες Φὲ 
ασαῤτας, οἵ τι ἄλλοι, κοὰ οἱ εἴλωτόῦ", ἑλλα!ο 
νραΘ μᾶν οαὖὺ δυρυδδούῳ, κρὰ σπαηοοκλία 
φησὶ οἴχτάξαε τίὼ πολιτέαν, ἔφορ- σ᾽ 
ἀισιμᾷ φήσας,λυκρύργουμλν αὐτό μησῖα- 
μοῦ μεμνπόγχι, τὰ σὶ ἐκάνου ὅβγα,, τοῖς μιὰ 

“πῶσήκουσιψ αὐχτιθοναι. μόνῳ γοωιῦ λυκούρ 
γῶν ἱδρὸν ἱσ]ούυῶτα» κορὰ ϑύεῶνα κατ᾽ ἔθ. 

ἐκείνοις σὲ, ἔκαί πτόβ οἰκιταῖς γλυομθύοις » 
μησὲ ᾧνρ σδεσύίιχε, ὥςτε ποὺς ετο αὐτῶμ» 
σοὺς μᾶν δύρυδονίσϊας, τοὺς σὲ σταπροκλέε, 
σῖας καλειῶτι,, οὐσῖ αὐχυγίτας νομιῶῆσ, 
νας. ὅγτόβ πυᾶσιν ἀγοο! δδτοα ποῖς οἰκιφαῖρς 
κοὰ αἰτίαν γούτου λέγει, ὅτι ἐπηλυσῖας αὐὖν 
ϑρώτστους δε ξάμδυν- σ! ἐκείνων ἐδειυῴςδὺ- 
σε πόρὶ δὲ τῆς φύσεως τῶν τόπων κοὰ τού» 
χων, κοὰ πτῶρμ μεοσἰ ωἱακῶν. ταῦτα μὰ ἀν 
“τοσξτεου λίγοντ» δυροιπίσυν. πίω γουὴ 
λακωνικίω φασὶν ἔχειν “πτολλίω μ αο. 

σον. Ἰκπονῶν δ᾽ οὐ ῥάσον, κοίλη γαῖρ ρὲ» 
σὶ “πόρίσ)ρομΘ’ τραχέα τὰ σίυσβολός τὲ 
σολέμοις. τἰὼ σὲ μεοσ μιακὠὴ καλλίκαρε 
πον, καταῤῥυπόν τε μνοίοις ἅρμασι, κρὰι 
βοῦσι, κοὰ ποιμέσιμ δὐβοτάτίω. οὔτ᾽ οὐ 
-ανοαῖσι χάμα τί: σϊυοείμόδον,, οὔτ᾿ αὖ χα 
ϑοίστποις “ἁλίου ϑόρμίω ἄγαν. κοὰ ,σο- 
ἐὰς ὧν σππίλον φησὶν ὃν οἱ ἁρακλέσῖαε σπτόρἐ, 
Φι χώρας ἐποιήσανγο, ὧν μὲν πρότόδον γι 
νεᾶνις γαέκς λακαένης ἐζύριομ, φύλου χβόνος" 
ἂν σὲ σϊδύπτόμον μεοσίώφς, αετίὼ ἐχούσιρ, 
μείζονα, Ἀ λόγῳ φράσαε οἵαν οὶ ὃ τυρταῖσς 
ος φράζε. τίἰὼ σὲ λαζωνικίω), κρὰ τί μεσ» Ὁ 
σίιωίαν δοίζειν αὐσπτόν φήσαντι’, σταμισόμ᾽ 

ὡς ϑάλᾳοσαν δ ορμώμνομ οὐ συγχὼ μι 
ὃς οἵ, 

Ϊ 

ὶ 



ἱ Ι 

τ 8 Ἐπ δ᾽ στ αν ν 9: Ἢ 

᾿ ὃν σἤχ μέσιις ῥὰ Φὶ μιοσίωίας, οὐσϊαμοῦ σῆς 

᾿ γναῦ λακωνικῆς ἁσηόμδν Θ΄. οὐκ σῦ σὲ, οὐσῖ 
ὅτι φὶ μεοσ μυίας ὁμοίως ἀὠἠιθακλαῆϊίας οὔ- 
σης τῇ λαίκωνικῇ, φησὶν αὐτί πρόσω ναυ» 
σπήλοισιυ ναι, οὐδὲ τί ἥλιψ σῦ δεορίζει. πρό 

᾿ σωσὲ βαντι ποταμὸρνῆλις ἡ διὸς γώτων κά 
᾿βθωται. κοὰ Ἐστοίγ ει κοὺ; σὸν ἔλεγχον ἡμῖν οὐκ 

᾿ αὐαγκοίζου ὄντες, εἴτε γοὺ τίὼ ναῦ ἡλέαν 
᾿ βούλεται λέγειν ἡ τῖς ὁμορέϊ τῇ μεοσίωίᾳ, 

σαύτης οὐ προσάσηοτοι ὃ σταμισὸς ὥςπτόρ 
φὶ λα(ωνικῆς. ἔρηται γοὺ ὅτι σα μέσης 

ῥᾷ Φὶ μεοσίυἱας τς σκ τίὼ πταλακαὺ πίἰὼ κοί 
λίω καλουμλϑίω, πολὺ μἄλλου ἐκπίτηει φὶ 
ἀληθείας, ἤχθάσι “ι τὸν σταμισὸν, σι πολ- 

᾿λὴ φὶ μεοσίωίας.. εἶθ᾽ ἡ δ φερῶμ ἐπταρχία 
« 

ἅπασι. κοὶ μεοσαίων, ἰὼ τοιφυλίαν ἐκά- 
χοωυ, ἀθ᾽ ἡ πισεζτις»κοὶ ἡ ολυμπία. ἀπτὰ με 
᾿ χὰ τριακοσίους σπδέους ἣ ἧλις . γραφόντωμ 

σὲ δὴν ἿᾺ λακεσϊαίμονα ἱκαπτόεοσαν, δὴν ὃ κοί 
᾿ φχαάεοσαν, ζυτόσι τὼ κοιτόεοσ αν πίναᾳ σϊεχε 

᾿ δαι χρὴ, εἶτα ἀὸ ἣν νὴ», ἔτε μεγάλίω, ὅ τη} 
Ὡ"- [4 ͵ 

δυκα πιθανότόνομ εἰναι, τίιώ τε κοκετάςεσ, 
σαν. οἱ μδὺ καλαμινθώσῖα σϊξχον ται, οἱ ὃ ὅτι 
᾿ οἱ ἀὴ δὴν σεισμῶν ῥωχμοὶ κοκετοὶ λέγον τοί, 

᾿ ποὰ κοιάσίας Ὁ σεσμωτήριου, γὐτόύθῳν πὸ 
σταροὶ λακισϊαεμονίοις «σήλακόμ πὶ. γνιοι σὲ 

᾿ ώους μάλλου τὰ ποιαῦσα κοιλώματα λέγε 
ϑαιφασίν, ἀφ᾽ οὗ κοὰ ὁ ϑαρσὶν ὀρεσκόοι- 

σι. ὄύσεισος σ᾽ ἡ λακωνική, ποὶι σϊὴ πτόὶ ταῦ 
γέον κρρυφίώ τινα ἀφῤῥαγίιὥαε τινὲς μνη 
μονδύουσιυ. ἐἰσὶ δὲ λατομίας λίθον πολυτι- 
λοῦς » πόϊ μἂν πιχιναρίον οὐ πτοκινάρῳ τά», 
λαιαέ,νεωςὶ σὲ κοὰ νὴ Ὅρ᾽" χαὐγίτῳ μετάλ. 

᾿ λὼμ αὐξωξαν τινόῖ" δύμὲγεθόυ", χορηγὸν ἐν» 

χοντόν' πίω ἣν ῥωμαέων πολυτέλειαν. ὅτε 
δὲ λακεσϊαίμωμ ὁμωνύμως λέγωται, κοὰ 
χώρα,κοὰ ἃ πόλις σϊηλοῖ, κοὺ ὅμκρίΘ’, λέγω 

σὲ χώραν συὼ πῇ μεοσϊιυίᾳ, σπτϑρὲ μὴν σία ἣν 
ποόξωμὅταν λέγει" 
Δῶρα πὰ οἱ ξέν’ λακεσϊαίμονι σδκετυ- 

χῆσας 
ἔφ) θ᾽ δὐρυτίσϊης" 

Εἰτ᾽ ἐπίεγκε, 
᾿ πτώσϊ᾽ οὐ μεοσΐων ξυμδλάτίὠ ἀλλήλοισιψ, 
Οἴκῳ οὐ δρσιλόχοιο, 

τῆς φηρῆς τἰὼ χώραν λέγει. ἧς μόδ!Θ- ἣν Σ : 
 χοὰ ἡμεοσίωία, οὐ δε ύεγκῳν σαὖ αὐτοὶ κοὰ 
οὕτως εἰπτέν. κοινῶς λακεσϊαέμονι σϊῶκε τὺ 

᾿ χήσας.»ὐ τώ σί οὐ μεοσίώμ ξυμέλΑτίω. ὅτε 

ἽΝ αἱ φαραξ εἰσιμ “ θοσιλόχου ὃ οἱ κος»οἹῆλοψ, 
Ἐς φηρᾶς σῦ ἵκον:» διοκλῆίθ- στοτὴ σϊῶμα. 
ἤξ(Θ' ὀρστλόχοιο, 

ὅντε ταλέμαχθ᾽; κρὰ ὃ τοασίσρατ Θ΄, 

αυΐί πηεαίᾷ αίάεπι ΜΙ ἢ ηί ρευαδίεξυν, πες 
ἐπὶ αι Πιιης 1 ̓ἀςοπίςα ΔΡΡ εἰ Ατιῖτ, ατείπ οίτ, 
ΝΝεο 40 ἐο γεζὲ ἀϊοίτυν, χιοά εἰπὶ Μεγ 
(επία δῷ 1-ἀςοπίςα ρατγίτο πιαχί πιητ υἱοίης,(- 
Ρίϑπιοποὲὰ παιρατίοης ἀρεῖς τείεετ, τὰ δέ 
ΕἰΙπ πα! ἐτευπιίπατ, ουτη τΠττὰ συίάεπι ργοςεί 
(ετί5, ἘΠῚ 5 ἱοίπα ᾿ουί ἤππγεπ οπηίτείτ, ΝΠ“ 
τς πιο Ππιης τεγγὰ ποςαιν Εἰ α, ἀΐςεγε πε]ίς, 
σις Με επία ςοπτιεγηγίηα εἴς, ΕΤίς πε ςοπ- 
τίσις συίάεπι εἰς Ραπιίίιβ, ΠςαςΓ ἀοοηίςς.1» 
Ρίμπι επηίπι ρεῖ πιεάίαπι ἤἥπιετε Ν] οεπίαπι ἠέ 
χίζ δίας ἱρίαπη πειιἴαπὶ συσιαπι ΕΠΙπ ἀρρε]- 
ἰατᾶ, πιο! σας, Ο σὲ πιασίϑ ἃ πεῖο ἐχεοίάίι, ΡοΙ 
Ραπηί! τγαϊεὐέαπι, πα οπα εξ ΝΜ] εΠεηίᾳ ραΐβ, 
Ιπάετοῖα Ρῃεγατιπι τερίοατ ΝΜ] εΠεπίοτιπι, 
΄υλπὶΤτίρἢγ]Πδπὶ ποςαθαπιβδηῖεα, [)είη Ρὲν 
ίλπα οἵα, 8( ΟἸγπιρίᾳ, Ροϊηιοάιπι δάσος 
ἐπτούια!ο ΕἸ ς, Οἰπὶ (ζτίριοτες συίάαπι ας 
ἀφπηποπεπὶ Οετοε τ Δρρε δῆτ, ἡ (βειδεί, 
ίλτν: συκταηΐ συλ ἰπ ρατίεπη δςοίρίεηάᾳ εἰξ 
(ειοεῖα, ἔτι ἃ ςετί5 (4 εἴ Ῥαϊεπίς : ἴτε ηιπία 
πη οηᾷ ἰΠτΕ]Πἰσαπη115, ΠΟ“ πεγῸ {{π}{Π{π|5 εἴς 
Βυρίπαε (ειαελπι ΄συίάαπι ἀἰςί γί Π- 
ταγ, Παίᾳ ΠεγΡα ςαἰαπγίπίπο, ἕ εἰς ποερίτα, ες 
πιεπίει εἰξ αδιιπ ἤδη, Δ!ή Ὁ γί ιίβ ἀρρε!]λεί, 
41:85 τεγγς πτοία εἰποίυπί, τ καιτοὶ ποςᾷτετς 
Τ᾿ ἀςοπίταπι πετὸ Γεσαυςηείθι5 του τοεπιοιίθι5 
αϑίτατί, Βρεη (ἃ ετίαπὶ αυαπλπι ρίο ςἀίςεῖς 
Δρυα 1 ἀςεδαπηοηίοβ εἰ , συδπι (Οαίδηι ποηλί 
πδηῖ, ΑἸίχαί ετίατη τα] ες σαιιεγηα5 (οι ἀίςί 
πιλί ἄτι απας εἰ {Ππ4ν ϑηροὶν ὀρεσπκόοισίν, (( εξ πῃ ἡπίλν πο 
[ρεϊαποείς ςαβᾳηῖες ἔεγας, ροεῖα ἀνχίῖ, ΤΥ σαι Ἡμδλν ν 
πο ολοιπιίπα αι 48 ΔΡίς {ὰ [αίδ, πη εππο σιμκηα ἀρκά 
τίς ΠΟΠ 111} ργοάίάείε, ὅπηι δ ἰλιοπιίς, (α εἴ, Ἠονηονῖ ἰεο 
Ιαρίἀίςείποε ργεςίοίογιπι ἰαρίδιπι Ἴ απαγίο. ξαίμγφηρσιν 
ταπ|,ἃ Ἴ ἀΠᾶΓῸ πη τς απ (ἐςι 5. ΓΝ ΌΡεΥ διι- 
τεπὶ ἱπροη5ίη Ταγσεῖο πλεια!]! ρατείαζια εἴς 
εἤοίβίο, πηρεηίλ5 84 ἐπὶ ᾿ἐοπιαπα ἀρρεάΐ- 
ταπτε Ιαχυτία. ν ΡΒ επι διζεπὶ ογεσίοῃςπΊ ε0» 
ἄεπι] ἀςεἀαπιοπῆβ Δρρε τί ποςαθαο, ττεΐ 
Εοιπεῖο ςσίϊδε δυτῃοις: τερίοπεπι δι ἀΐτο 
ες ΜΜεῆεηία, σπὶ ἄς αὐςιθιι5 πιεπιίοπο είς, 
Ῥυ]εμτος {Π| Φεαίς ΙρΒίτιι5 Επτγείάε5 ποίρεβ οὐδβιφ 
[Δ] λςεδατήοης οςοιγεηβ, Ταίαβίηίετί, 
Διηροίπαίςεπι ίη ΝΜ] εἤτςτπα ίη ΟὐΠΙος  ἀο΄ 1ρίάο: 

τλΟ Γςοίεγε, 
Ῥῃπεγαγιπι [οςιτι 4 ςίζ, οαέ15 ραγ5ίαί Με 

(επί. ἴτας πίΠΠ ἀἰῆογι 1, 4 κί ςσπιαπίτεν, 
ἀεαιίτίη [ ἀςεάαπιοηςε οςσυττῦς, Ετ, απο πῃ 
πίςεπιςοίετς, ἴΝπὶ ΡΠεγαϑ ὐΠΙοςμ ἀοπηπι 
{Π|1!παεῖ, 
ΔΑΡΠ είς πεπείαηί ἀοπηλπι Ὠίοεϊε ΄. Οὐ 
ΟἰΠοςμῆ ΠΙή, Τ εἰεπιαειι5 ατφ ΒΙΠγδίυς, 

Ω,.}» Ρμβεῖκ 



354. ΣΤΥΤΆΑΒΟΝΙ δ 

Ῥῃρτα αἰαὶ αά Με πίμνα ἀσγιτα ροτείησι, 
(υληο δυΐοπι εχ ΡΒογίς αἰ ςεάεηίειηη {π΄ 
αυΐς ΤοΙοιηαςμιπι, ἀΐς τοῖο ἀρίταίίε ἐστι 
αἰτ,ἀομίπς ἀφῇ: 

Ψ ΠΗ εάν 50] ρ ετἰς οςςαίαπη,αδευπεῖ, οεάοπιοπα πηὰ 
γι ἀν {}.} 
Ῥγποίριιμ 

Οὐ. 

ΠΔΠΊ, 
Ἰμ ἀοιποδβαρίίαπο, ΙΝ επεἰαί 5 αςςίρίεῃ 

ἀὰ εἰΐ, 

Οὐυοά {{{τὰ ποι ἤς, ἐῖ ἀςεδαπΊοης ἴῃ 1.2. 
ςεάσηιοπα ρειαεμίῇς υἱάεδίευγ,, αἰίοσυι 
ἹΜεπείαί μαδίταςυ!ππὶ ίῃ ἱρία ϑρατία πες ἔς 
{Ππ. «τεάεπάιππι είς, (πὶ σας δί ἥοπ σοησ 
τπιεηίας Ἵ εἰεπηαςῃπι ἀίςεγε, ϑρατίαπι., Βγ΄ 
ἰυτηόρ ργοβείίςοτ, δίς οπίπι τερίοη δ δύ υτν 
δίς ἐριεῖᾳ οοίπείάοτε υἱδεϊαπταγ, ΠΗ͂Ι ἔοτν 
τὸ μος ροετίςα ςοπςεάεπάμμι {τ Πσεητία, 
(οριτγατέιι εηίπι, οὐ Μεῆξεηα οὑπὶ]. ἀςοηί’ 
κὰ Βγϊόσιυς δ είϊοτεα {ἴς, Νεχυερ ες (οἰρίαπι 
ἐππτιυζίδαν, ἰα ἐρίο πασίππι ςαταίορο, Πές 
ἴπι ραττεπι ςοτη πη ίτοῦ πε πίϊ{ς τ ΠἸτίας, Ῥοίέ 
ἸΜαἴεαληι δὐτειι Πηπ5 ἐχοίρίς ΑΥὙσο!οι5, ἃς 
ἙἩετηνίοηίςι., ΠΙς αυίάεπι πίητε δα δον} 
τιπὶ παπσαητ, δα οτεητεπι ἐρεζίας, δέ δά 
Ογεΐᾳααϑ ς αἴτεον πιασίς δά οσίπὶ συᾶπι {πε 
πεῖσίς, αὐ (Δερίπαπι τογγαπιό Ερί Δα ίαπΙ, 
δίπιις συίάεην Αγρο]ς  ρτίπηαϑ ραῖτος Γςο- 
ΠΕΡ ΒαΡεης, τεϊίσιυα τεποπε Φτγρίι Σ1Ππ αυΐν 
διι5 ίαπι δύ Αρομίηίς τεπηρ! , εἴ τι, [νᾶςῸ 
πιπιυο ποιπηίης δύ Βαεοτί εἰἰς ὃ ΓΜ ίπος 
ςαἰε [ἅς το πος ο εὐ δύ Μεραγίςα: δ 1 
τπεῖὰ Ερίἠαυγία,"ηαυΐτ Αι τον όσα, δογί 
δίταυςς Α ροϊ] οάοεας, ρίαπι δρια Ογεβετᾷ εἴ 
(ε.ὐκ σὰπὶ ςὅπηοσι(5ἐπγα Ροὐτιν πε, Ὀγεαίτεν 
δεορίςοί(ε 1 ἱπτετᾶ, φυαί λιμεναραν (4 εἴς ροτίαο 
λπλαρρεϊατᾶ εἴς ποιηίπερεττηταῖο, Δ εἰρία 
1 λεοπίςα παυίρατίο {ξατίπι ἃ Μ᾽ τα πε οᾶδ, 
τς Ισηραπι ίπ ἰραοίιπι αἴρετα τ, τα πιο {{ἃ- 
τίο 5 δύ ροχίι μαδεῖ, τε 8 τίρα Βοηί εἰξ 
Ρια δία ρογίυθαδ, θαύπς συ ὅληι Πα ἀίαςξε 
ἐπα], πα (πὲ πτεπιουδθίϊες, Δ ρίσο αὐτ 
{πε Ργαία ἃς Τεπιεηίαπι, ἢ αο ἢ υπγδῖι5 
εἴ Τ᾽ ειπεηιι, Ἐερσίου σις εἰξ ρέγ υς [εἴς 
Ὧᾶ Πιυυίτι5, οὐεπὶο ραΐα5 ποπρηίης, Πυΐτ, η 
΄{4 14 125 ὅε Ε΄γ ἄτα ροεῖα θυ 15 ἐαίδογῦς, 
Ιρίμαι ποιὸ Τεηχεπίμπι Ιοπ οὐ ἃΡ ἄτφο ΥἹ, 
δ αὶ κίϊαα, ἀξίας, αὶ πνατί α" ἄτρο δά Ηεγαῖ 
Χι,βίης υἴχιε ΓΜ γοέπδ5 δεςσεα), Βεσυπάππι 
Τεπγεπίμπ), ΝΔαρ! ία εἰἢ, Δτρίσοευπι παιᾶ- 
[εἰ Περγορτίξ ἀϊδα, χά εὖ πδιι65 παπίρεηϊ, 
Αὐδμοςἢάδα εἴς ἦε ἵΝαιιρίο, δ ΠΙἡ5 εἰὰ5 45 
Ὠἰςείιπίοτίδ. ἀίςίϊαγι ες ςηίπι {ΠΟΥ ἱπητης 
ἔπου οχτίτΠςι ΕἸ Οπιογιιβ, Βαἰααγεάίς αἱ 4ε]ίςει, 
εὐΐωδ5 ταηταίἀρίξιία ὃζ ἱπιε!Πἰρζείᾳ οἰξεηταίατ, 

ΞΕΟΟΘΟΒΑΡΗ. νὰ 

αἵ δὲ φκεραὶφὶ μεοοίωίας ἐσίψ, ὅταν σ᾽ τς 
τῶν φερῶμ δρμηθοντας «ὧν πόδι σιλέμα χοροῦ 
-«σανημόβίους φῆ σέιειν ζυγὸν, εἰ ἄσοι, 
σϊύοσετό τ᾿ πελι Θ΄. οἵσί ἵξογ κοίλίω λα, 
κισϊαίμονα, 

Ἐκ λακεσίαίμον(: εἰς λακεσϊαέμονα φανξ 
τοῖ λέγων “ἰὼ ἄφιξιν ᾿ ἄλλως ἦε οὐ συϑς 

νὸν μὴ ̓ ᾽ αὐάρτη τίὼ οἴκασιψ εἰναι δὶ μδινε 
λαίου. μὴ σ᾽ οὕπως ἐπέ ὃν τυλέμαχον λὲ: 

ἐς δ Ἁ 5 ͵ 

γειν. εἰμι γοῖρ εἰς αὐ ἀῤτίω 
λον. δυκέι γαρ σνμπάτήειν (ὅδ τὸ τοῖς τῆρ 
χώρας ἀϑιθέτοις αὖ, ἀ μὴ νὴ δα »τονεπική, 
σις ὧξ συγχωρήσει δ ουσίᾳ, οὐωντεον γαὶ 
“ἰὼ ΠΗ μδι ὁ πώποτ κοὶι 7 

λου φὶ ἕτν Τρ νέσορι, μησὲ σϊαὶ καί αὖ τί 
σι ηεδοὰ γὴ Ὅρ᾽ καταλόγῳ, μυσὲ κοινωνοῦ 
σαν φὶ «ρατείας. μετὰ σὲ μαλέας ὃ αῤγολι 

τὃς ἐκσϊεχετοί ἀολύτος, Εἶ ὃ ξρμίονιπκος. ὃ μὴϑ 
μέχρι {πε σκυλαίου πλίοντι ὡς πσῶετω δλί» 

“σῶν, κορὶι πεὼς τὰς ζυκλασῖας. ὃ δὲ εωβινώ-: 
“ον. τούτου» μέλρι πες αὔγιναν, κρὰ ὑῶν» 
σϊχυρίαν. τὰ μὴν σϊὰ πρῶτα πὸ αῤγολικοῦ, 
λάκωνόυ ἔχουσι, πὰ δὲ λοιπεὶ αῤγείοι, ῳὐ οἷς, 
ἐς τῶν μὴν λα κώνων “Ὁ σίϊδλιον, ἑδδὸν ἀ“ 
“πόλλων Θ-, ὁμώνυμον ζοἱ βοιωτικῷ" κοὰ μία 

νῶς φρούριον, ὁμώνυμθ- κρὰ αὕτη τῆμες 

γαρικᾷο κοὰ ἡ λιμερ ἐπίσίαυρθ, ὡς αῤτιν 
μίσϊωρΘ: φασίν. ἀγιλλόοϊωρΘ" δὲ ἀυθήρωμ 
σπλησίου ἱσορε ταὐτίω. δυλίμθιον δὲ οὐσαν,. 
βραχέως κρὰ ἀιτετμημθως λιμπροὼ ἐἰρῆτος 
ὥπεν ὡς αὖ λιμβνπραὺ. μεταβεβληκυίας, 
οὲ ποὐνομὰ . σι σὲ πραχὺς ὃ σσχράπλουφ. 
σὐβθύς. ἀὰ μαλεῶν αξαμα Θ’ μελοὶ σλο 

λοῦ δ λακωνικός. ἔχει σ᾽ ὅμως ὑφόρμονς, Κοὶ΄ 
λιίδύᾳς. ἡ λοιπὴ σῖ ὄδ, σπαραλίᾳ σὐλίμεν Ὁ 

“πῶς σ᾽ ἀρὰ σώματ᾽ ἕλον 
μϑνελάου, τὼ στόλιψ σίέ! σἸέχεδαι, ἃ δὲ μδ΄ 

4ε, κορὰ εἰς οὐδ΄ 

γε νασι δηαὶ τε τελλεὶ πρόκειχοι αὐφὶ οὐκ! 
ἄξια μνήμης. τῶν σ᾽ αῤγείων αἱ τὸ πρά 

σιαὶ. κοὰ πὸ πημλύιομ, οὐ ᾧ τεϑασῆαι πάτο 
μβ΄. κρὰ ἔπι πρέτόδον Κ᾽ χωρίον, οἱ οὗ, 
ῥά σοταμὸς ἡ λόλνη καλου μδύύη, δμώνυμθε, 

σὴ λίμνᾳ, ο᾽ ἡ μιμύϑδυτοι τὰ πόῤὶ τέ ὦ 
ὕδραν. πὸ σὲ τα μθύιου ἀπέχει "5 ἄργους εἰ» Ϊ 
κοσιξξ οσίοα αὰρ ϑυλάοσης ἀπ δὲ τό! ἄρ» 
γους εἰς Ὁ ἡραῖον, τιοσαράκοντα " ῦϑῳν σὲ 
ἐς κυκίώας. σίέκα. μετὰ σὲ τὸ ταμβώιομά 6 
ναυπλία ᾧ τῶν αῤγέων ναύσχθμον. τὸ οὗ 
ἔχυμον ἀπστὸ ταῖς ναυσὶ πϑαυληϑαὶι. ἀ- 
στὸ τούτου σὲ τι πλαίῶτα φασὶ τὸν ναύ δ᾽ 
σπλιον,, κοὰ ποὺς “πτύμ σίας αὐττόι σττιρεὶ ποῖρ. 

ἢ 5 ἘΠ ἢ . ΩΝ ΕῪ 
γιωτόνοις. οὐ γὰρ ομηρον ἀμναμονῆσαι αἱ 

σχούτων 5 τοῦ μὴν παλαμήσθυς ποσαὐύπτίω ὦ 
σοζκαν 5 κρὰ συώΐεσιν ὡμισϊεικνουμθύου., 

δνλοφο» 



᾿ δολοφονεδοτ’ σὲ ἀδίκως" πὸ δὲ ναυπλίου 
᾿ ποσοῦτον ἀπόργασαμθύου φίόρον αὐθρώ - 

που πόδι ὸν καφπρὶα. ἡ δὲ γγυεαλογίᾳ πῶς 
ἴω" μυϑώσίει, κοὶς ποῖς »όνοις διημαβταν 

στίι. δεσυάδω γα σουσεισϊων Ὁ’ ἔναε υἄμυ- 

πώνες δὲ πῶς, τὸν κατὰ πρωϊκαᾷὶ ἐπι (ζῶντα. 
ἐφεξῆς δὲ σῇ ναυπλίᾳ, τὰ ασήλακαριοὰ οἱ οὐ 

αὐτοῖς οἰκοσυμητοὶ λαβύοινθοι, ἀυκλώπειας 
οἱ ὀνομάζουσιν. εἴτ᾿ ἄλλα χωρία; κοὰ ἐῷεν 
δῆς ἕρμιονεκὸς κοληθ΄, κοὰ ὧδ τὸν τόστου 
φάξαντθ’ κσσο τῇ αῤγέιᾳ. κορὰ "μῖρ οὐ στα 

" δΥ͂ ε ᾿ , 

ροπῆςΘ- φϑέφίωφν ὃ μόδισμὸς Φὶ πόδιοσϊέ. 
κεούτ". αῤχεται σ᾽ ἀτὸ ἀσίνης πολίχνπς, 

ἀφ᾿ ἑρμιόνη κοὰς προιζίω, οὐ παράπλῳ σὲ 
πρόκειτοι; καλαυρίᾳ νῆσ)", ἀὐκλον ἔχουν 

στε τριάκοντα σοδέωμ, πορθμῷ δὲ τετρὰς 

“δίῳ διεςῶσα Φὶ ἠπείρου, ἀθ᾽ ὅσαρωνικῶς 

κύόλπ Θ᾿. οἱ δὲ πόντον λέγουσιῳ, οἱ δὲ πόρου, 
καθ᾿ ὃ κοὰ πσέλαγ’ λέγωτοι σαρωνιπον: 
καλέει πιχὶ δὲ πῶς ὃ σιυυάτηων πόρ: ἀν φὶ 

ἑρμιονικῆς » κοὰ Φὶ σπτόλὲ τὸν ἰδὸμὸν ϑαλάτε 

σας, Ὅρ᾽ τε μυρτώῳ, κοὺ Ὅρ᾽ ἀρκτικῷ, πὸ 
δὲ σαρωνικοῦ ἐπίσϊαυρος τέ ὄδι, κοὰ ἡ πὸ 
καμϑϑε νῆσ΄ εὔγινα, ἅτα ἀεγχρεαὲ ὁ τῶν 
κοοινϑέων ἀϑὶ τὰ πῶς ἕω μόδη ναύσχθμομ. 
ἀταλιμίω Διοινοῦς, πλόύσαντι πούτι κοὰ 
σιοσαράκοντα σσίίους. ἀπὸ σὲ μαλεῶμ 
σοὺς πανταὰς ππιόρὶ χιλίους, κοὰ ὀκτακοσι, 
ἐνς. κατὰ δὲ τίὼ σιοινοαῦτα,, ὃ διολκος 
“οςρνώτατου τϑδι μοῦ γ πτόρὲ ὃν 7» τό ἰὼ» 

μίου ττοσεισίν). ἱδρόν, ἀλλ ναῦ Ὁ μὴν 

ὑπόῤκάϑαι, ἔξω γαῦ ὅξι τῆς αῥγείας οὐ α» 

λαβόντοιν σ᾽ ἐφωσϊδύσω μὴν σπίλιν πὰ κῶν 

πὰ τίν ἀῤγειαν. κρὰ πρῶτον ποσαχῶς λέ: 

γυταιπταρὰ Ὅο᾽ ποιαπὴ τ ἄργΘ΄. κοὰ καί᾽ 
αὗτο. κοὰ μετὰ πὸ ἀῤιθέτου . ἀχαΐπκον ἄρ. 

γ)Θ΄ καλουῦτθ’ ἡ ἴασομ, ἢ ἵσπιου, ἢ π᾿ 
πόβοτου, ἢ ποελασγίκον. κοὰ γοῷ ἡ πόλις 
ἄργθ' λέγεται" 
ἄργθ' τ ασαῤτεσί. 
οἱ σί᾽ ἄργθΘ- τ᾽ ὄχου “ίραυϑι τε, 

Καὶ ἡ τοελοπόννησυς, 

Ἡμετόβῳ οὐϊ οἴκῳ οὖν ἄρ γεὶς 
οὐ οὐγαὶ ἡ πόλις γε ἰὼ οἶκος αὐτό) κοι δ. 
Ἀπ λλάς. αῤγέιους γοαῦ “σαυχας καλέει" κὰ 

 ϑίσόΡ κρὰ σίαν χοὺς»κοὰ ἄχοζεους. τὼ γοαῦ 
᾿ὑμωνυμίαν ποῖς ἄζλθετοις σχεξλλετοι, τἰὐὼ 
μὼ ϑεήχλίαν, τουλασγιπκὸν ἄργθ' καλῶν, 
γαῦ αὐοὔδ, 
ὅσοι τὸ πσελάσγιπον ἄργ' ζακοψ. 

Ϊ τί σὲ ποτλοπόννπίυ, 

Εἰ σίεκον ὥργ᾽ ἱκόμεθ᾽ ἀχαίκομε 
οὐκάργυθ᾽ τὺ ἀχαϊκοῦς 

" 

ω] 

ἘΓΒΕΞ οο αν ὃ. 
παεηι ἐπίαξέας ἀοίοίς πεσαπεῖς Βεΐαίοί: πες 
᾿Νδιρ!ή, υί είτε πιοητεπὶ (δρ ματειτηι, τατι- 
(τη Πποπγίπαπῃ ςἰλάσπι σοπιπλίξ ας ποτα, ἱρ 
(οσυτη σεπορίοσία ργατεῦ 414 [αι {5 ρΙ  Πᾶ εν 
τοτε τεπηροσιπι ργοΐσετυγ (Οὐοποςάαδτι (απ, 
αὐ Νορταπο ρεοοίεαειδ Πε,αόπαπι ποτ πλὸ 
ἄο εχ Απιυπῖοης πηδῖτς ρεηίταβ τ, συ το" 
ἰλτί5 δα παςτξροτίβι5 υἱτὰ ἀσεαῖς ΟΠ ΝΑ. 
Ρ δι ἰρεϊαποο ίσητ, εἰ ἰῃ Π||5 1 Δ γτίπιπουα 
«ἀἰῃεία,εα5 ποςᾶπὶ(Υ ρας. εἢίποαἰίαἷο 
ςα,δζ ογάίης {{πι5 Ηεγπλίοπίςιι {τὰ5 ἐπ’ χαξ 
εὐπη τη Διερίπαοςιιβ ογάίπετ, ἐρ (ἃ εἰ οἰγοι- 
τἰοηίς ρατείτίο μα (απὲ ἀείρίςίξάα, ποθ ίς ία 
ἀϊςαιίτ Εἰτ5 ἐηίτία Ὁ Α πὰ εἰ ορρίάμ]ο, ἄς 
Βίης Ηετπλίοπε, αι Τισζεπ, [πη ἐρίο τᾶν ίβ 
εὐτία ρταίαςετ ηίπ (ὑαἰατιτία ΣΧ Χ ἰἑα, Πα“ 
Ὀδπείη εἰγοαίτα, πε Δ ίο πτατς δας εο Πα, σα 
τυοτ ἃ ςοπείηςξητϊς (ςρτγεφαία. δὰ δἰηάς {π|5ε{ 
ϑαγοπίςυς,υἱ δέ Ροπτας ἃ αι! δυάδι τΟς82 
τ, ἃ Ποπηα{{5 Ῥοτος, ἰ εἱξ τυᾶ Πεις, ἃ απὸ 
ἃ ρΡεΐαρυ ϑαγοηίςξ αἰείταγ, (έτος ἐρίε το 
[τας ρΡγοΧχίπη5 ΔΡ ΕἸυγπηοπίςο πιατί, δέ "ἰῇ 
ταίοο, δέ Μγτιτοο,αίς Οτειίςο ποπλεπ αἰϊεεέ 
ταῦ, Δ ἃ ϑαγοηίςῖ Ερίάαιτις ρεττίποῖ, ὃ ῥίον 
εὐπη εη5ίπ(1α Δερίπα, [)είη ἧς (ὐεπεἢ γος 
(οτίμιΠίοτα παιαῖς 46 οτίεπιεσι ἐρεξίαης, πὶ 

ἄς δεμασπιιπείς ρούτιβ, καπὶ ἰχ ν ἂς ΧΕ Ὁδ 
αἱραπετίβ, Δ᾽ ΝΜ αἴτα πογὸ ἰῇ (ππιπτᾷ ςοΠ] εὐ 8 
Πα. πλέ}|ε ἃ ὑςςς, Α ἃ Βεμοσπαπίεπὶ ροχευπη 

":2 

Δησυεδίπγα {Π τί το 15 εἴ, αὐὰ πδυ οί ταῦ 
πεώδιυγ,αδί εἰ Νερταη ρμαπᾶ ΠΠανή, δεά 
Ὠαςίη ρταίεητίᾳ οὐλίτιάτατ, ἐχτγα σπΐπι Αγοίς 
πὴ τοΥγαπ ίαςοῖ, ἐορειεπίες δυῖοπὶ ΔΥρίυᾶ 
Ρειυἤτεπιυδ οὐδπι, δύ απτε οπηηΐα σπου ἀτίσ 
πὶ ρου ροείπὶ ἀΐςίτειν Ατροβ, ὃ ρενίς 8ί 
δα άπο ἐρέπεῖο, (πη ποςεῖ ΠιεγπΠὶ κα ρεὶ 
(τπΊ,Α] ὰς Ιαίαπν,ευεί γε συλπάοα υς] ΒΕ]. 
(σίςιπι, ας] εαπογοπι αἰτπηποπι, ἵΝαπι ὃ ορ 
Ρίδυπι ἄεσοβ αἰςίτας, Πςα ΠΠ ἃ, 
Δυροβῷ δ ϑραγία, Εἰ, 
Ουΐῷ μαρίϊαητ Ατροβ, ἔγείπιμαΐῷ. 
ἃ Ρεϊοροππείις, 

ΔεάίθυϑἌ ίπποίείς π ἄτρο, 
ΝΝεςεηίπι υγ 5 εγαΐ εἴας κἄο5, δύ απλπεῖ- 

ῷ (Ἰταςίᾳα, Νηάε οπιπεὲβ (ὑγϑοος ποζαῖ 
Δερίαοκ, και δύ ΤΠ απδος ὃ Ἀςδίμος. (ο- 
Φηοπηϊηατίοπεπι ἰρίαγ ρεγ ἐρίτῃετα αἰ πὸ 
σαίε, ΤΠεα ίατη αφυΐίάεπι ἄτγρος Βεϊαίρίςιπι 
ποοίία 5,11 
(Ὁ οςΡεϊαίσίειπι ἄτσος μαρεδαηῖ, 

ἙιςΡεϊοροππείμπι [Ἰςτί, ΙΝ 
δίῃ Ατρος πεπίσπιι5 Δςπαται; εἶ, 
Ἐχ Ατροποη τᾶ ἄςμαο: 

Ω 4 

»κἀχαϊκὸν ἰὲ 

φἰϊμγ ΟΥα- 
εὐ, ἰ4 0} Ἁ-- 
εβαΐκιηι. τ 

ἐεγρυες "ἱάς 

ἐπν ἰορ ες ἀρ 
χαῖον, 

ΠΤ. 

1. 

εἰϊμά 

εἰἰ44.8 

ΕΠ} Ὁ] 

Βίρηίῇς 



φεϊορθηε[α 
ἵεσει πᾶ δύ 
ἐὸ τσειλυτσὺν “ 

ψασον. Νοῦς“ 

Γφεβοώ»8. 
18, ἀπταύτες 
ἘΦ μι 

σὲ ἰδοιςν, οἷν 
ἔασον ἄργορ 

χα ὶς 

ἡ] αἃ δ 
657.« εἰ 4. 

ζδὶ. 

3:8 5 ΤΥ ἈΚ ΧΒΟΥΣ 

δισαίβοαπο Ὠίς χαοα Διπαῖὶ ργορτιὲ Βεϊορῦν 
πεηίε5 αἷία συλάληι Πσηίἢςατίοης ποπλίπατξ. 
τσ ἄτροβ ἐκ ον ἀπὶ Βεοροπηεηίς ἀἰςείς, 
Πειτί, Π οπιπες ςμοαί Αγσοβίπιπεγεηζαῦ [Δ 
(απ, ὃ, Ρεπείορεη υὐ ρ᾽ατείς ργοςοβ δοςίρε- 
τεῦ, Νοη επίπι εχ πηίπεγίᾳ (Ποία ρεοςοβ τὰ 
ρεῖς πετίπη|ς ες ρτορίπηαος, Ἐπείτε 
πειὸ δ εαπογ αἰσπηπιπη σσπλαπί σπλήᾶ ρΓο 
Ρτίετατε ἀίςίς,[)ς τεςία πετὸ,ἀεζ, (ατοεςίο δ 
δί Ραηρταείς οοπίγοπεῖπα εξ, Ὑ παςγ ἀἰ ες 
επίπι ροείαπι ΠΌ]Π]ο π ]οςο Βάγραγος ἀρρεΐς 
(αἵε ἀίςείς ἐαπὶ Ὁ τατίοποηι, χαία (στατοί Ποα 
ἄσπι πῃ ἀπαπὶποπλεη, ΄οα ςοπτεγαγίπι εἰ 
δῷ αἵ, ςεγπεδαπεας., Δυτποτγίτατε ετᾷ Α΄“ 
ΡοΙοἀοτίίοἱος ΤΒεί!ο ἱποο 5 ποςατί ΕΠεἰ 
ἴεπε5 ίσα (στφεςος [ἰπαεῖ, Μ γεπηίάοπεϑ εἰίλπὶ 
(Ἰταεί,ἰά εἰ Η ἐπε παπουραβρᾶίαν, ΗΠ εἰο- 
ἄιυ5 (ληὲ ἃζ Αὐοβίοείνις, δ χαί ἰταςί δ χυΐ 
Ῥᾶρτςεοί ποοαζέ, ρίξει οαληεβ ποπεγε, Αϊτεῦ 
επίηι Ργοιί ας ίπαυίς, Ρᾶστεεςί ρετίετε (Τεεςί, 
αἴτει Βᾷοταςοι αἱί ςαἰαπγίταβ ςσσυττίτΔ4 Γᾶ 
(ταν, ΑἸίχαί πεγὸ φοπίῖα ροπαπῖ, σαοά ροεν 
εἴ ὅζ ἴοβ ἃ Βαύβαγος ποῃγίηδαί, (ὑαγας Βαΐ 
δατίϊο φιιο5 αρρεί᾽δη5, δ (Ὡσγαςοβ οπΊῃςε5, 
(ἰτοείαπι αἀίεασα ἰληλ8 υίτί πιεάίππιίρ ρεῦ 

Ατροβ 
Αυρίποτνυπι υγ5 πάσα εχ ρατίς ρίληίδίη ἴο 
εἰς {τὰ εἴ, ργοπιοητογίαπι [ Υ ΠΠ Ποπηίπε μὰ 
Ῥεης, ΓΟΙΠζ τα] 4ε (ερτᾶ, ἐπ ααο Ιουΐ5 ρῃαπυπι 
εἴς, Εἰσαίας ἑαχία [Δδι8 [παςἢι5 ἱπέεῦ ἰαχοίαβ 
εὔιια!1ε5,4αί οτίταγ εχ Εγεςίο δα Ογηαυτίαπι 
πιοηίςηι Δ τολάία, Οὐ ἐς {Πὲ πὸ οἰ. θ 
οί αυ]σαηπει, ροειίςα ἔσπτοπηπεηΐα. 
Αὐρος φ ημιίβ κατεζε,σπχξιαίσητ ς ἀἰςίξ, 
Ὁ ή ροίπετε Ατροϑβ [γπρίπαγα Ρτίπι5 ἐχρείδ, 
Οὐπὶ τεσίο στα {τα πιηΐρι5 τίσ, ρα τε 5 
δ Ιαςιι5 εχ δεηβ,ορρίάιαι σαοῳ ΡΙαγίπιος 
Δαϊί5 αθεὐτίπιοβ αρυπάδητζεβ ρυζεος ςσείπες 
πλίηίπιεί ρεοίαπαος,ςςιίλης 8ζ γα επι {1 
ἴδηι αι τί, 

γα, ὁ δίείαί, αοςείδέ τοργοβ δια ραίδίρυς ἄγροςς 

φ.ν}.} 

Ἡοεαᾶι εἴ, πεῖ (ἀπὲ; ἐο ηιτο ἡ εξ τεπεπιδίεῦ 
οριαιῦ,υε] δ τετα ἀξρταπολυλψιον,ατ παρὸ 
ρΡετεποχίαπι, δύ ρεγπίοίοίαπι παρίζαςυ] τη, 
{{ςπαπς Βεϊορίδαγυπι ἀοπηαρρεῖ αι ϑορῆον 
εἶες, πϑοϊζψαιϊά αι, δύ ἰάψαύϑου, εἰαάεαι χυαπ- 
ἄλλαι πηροτίατε Πσηίβοαι, δέ ἀαπηπαπι, αὐ αί 
δυίπαπι ἑη ἰοςί5 οἰξεπαίς ΕἸοπΊεειις, 
᾿Νυποτεηΐατῖε χαίάεηι, ίούς παίοβί ει Αιςἢί- 
αππ|, ἘΞΙΠά: 

Ῥυϊεθγυτη Ια ἀετ ςοΥΡιδς 
᾿είη πτεγρεῖ διεῦπο, 

ΑΙίοαιμί μομ᾿ πθεπὶ ποία ἄγος , οὐαὶ 

ΦΕῸ 88 Α͂ΡῬ . 
σημαίνων γὐτοιῶϑα, ὅτι ποὶ ἀνρλοὶ ἰδίως ὠ- 

νομάάζοντπο οἱ τσελοππτουνήσιοι κατ᾿ ἀλλίω σμε΄ 
μασίαν. ἴασομ τς αὖγθ’ τίὼ τυελοστύννησομ. 
λέγει, εἰ πταΐντόῖν γ᾽ ἐσισθιον οὖν ἴασὸν αΡγΘ.. 
ἀχριιοὶ πέὼ ποϊωελόπίμν, ὅτι πλείους οὖ λάω 
βοι μνκεῆρας.. οὐ γουὴ ποὺς δ᾽ ὅλης Φὶ ἕλος 
λασῖθ' ἀκονίζει, ἀλλα εὐ ἐγγύς. ἱστπόβα:, 
Ὧν σὲ κοὰ ἵππιουμ κοινῶς ἔρηακε.. πόρὶ σφιν 
ἑλλάσίθ» κοὰ ἑλλίισωμ» κοὰ τοανελλ ων αὖ 
τλίγυται. ϑουκυ δίσϊας μὴν γαὺ τὸν στοινα 
“ἰὼ μκεσϊαμοῦ βαρέαβους εἶπέν φησὶ, σΐξ 
Ὁ μησὲ Ὡλλίωάς πω τὸ αὐπίσπχλομ, εἰς ον" δ“ 
νομαᾳ ἀρκεκρίϑαι, ἀγρλλοοίωρ Ὁ’ δὲ μόνους 
εὖν οὐ ϑεηαλίᾳ καλέϑαι φησὶν Ὡλλίωκος 
μυρμισῦνσιν στ᾿ ἐκαλοαῦπο κοὰ ἙὩλλίωσιν, ἧς 
σιοσὺν μϑύ ποι. κοὸὲ αῤχίλοχον,, Ἠσῖα ἐσίονχε 
κοὰ ἑλλίωᾳς λεγομῆύες «ὧὺ σύμπαντας κοὶς 
πσανιλλίας ἂν μϑὸ στόρι δὴν πεθοιτίσίων λὰ 
γοντὰ ὡς «σανελλίωσυ: ἐμνύεσυον αὐπὰς, 

φῶ υ σὲ ὡς ττανελλίωων οἰζὺς ὅσ ϑάίον σιωξ, 
οδῇαμᾶν. ἄλλοι σΐ αὐπιθεασιμ ὅτι κοὰ βαρξά- 
ρους ἄρηκῳν» εἰπτώμ γε βαρθαροφώνους τοὺς 
ἕαβας, κοὰ Ἑλλίωας εὐὺ παύπιιεο" 
Αναβρὸς τό ἐμλε θ΄ δυρύνκαθ᾽ ἑλλα δα, κοὶ μὰ 

ον ἄργθΘ-. 
Ἡ μὴν οαὖ πόλις ἡ τῶν αῤγείωψ οὐ χωρία 

οἷς ἁδυπεσθις Ἰσῆουπι ποπλέομ. ἄκραν σ΄ 
ἔχει τἀὼ καλουμβύἑιν λάριοσαν., λόφον 60. 
ὄῤκῇ μεηρίως, ἔχοντα ἱδβὸν διὸς. ῥξι σ᾽ αὐφὰ 

πλησίον ὃ ἴναχΘ'. χιρασῃρώσϊας ποταμὸς, 
ἔχων τὰς πηγεὶς ἐκ λουρκίου τό! παπὰ “ἰὼ 
ἐμωυουρίαν ὅρους δὶ αὐκαδίας . πόβὶ σὲ πῶμ΄ 
μυδδυομθύων ποιγῶν ἔρατοι, ὅτι πλάσμα“ 
σὰ τῶν ποι τῶμ ὄξ(. πλάσμα δὲ κοὶ Ὁ ἄρα 
γΘ΄ αὐνσρομ" | 
Θεοὶ σ᾽ αὖ ϑέσαν ἄργΘ’ ἀνυδῇρου-. 

τῆς τεχώρας κοίλης οὔσης , κοὰς στοτθία 
μοῖς δεαῤῥεομθύας, κοὰ ἐλη κοὰ λίμνας σπταρε. 
χρμῆψας, κοὰ Φὰ πόλεως δυπορουμλύας ὕσῖα 
σι φρετωυ στολλῶμ, κοὰ ἀθιπολαέωμ . οὐτι- 
ὥν τοὶ σὴ δὶ ἀστοτης » 

Καίκον ἐλέγχιςιΘ’ πολυάέψιον ἄργιθ’ἱκρίν 
μίω. 

“τοῦτο σή γι αὐτὴ πόϊ, πτολυπόθατον [κεν 
“ταῦ, ἢ χωρὶς τὸ σῖ", αὐτὶ στολυῤψιομ»ὡς πό- 
λύφορόν τε σϊῶμα, ποελοπισϊῶμ πόσε φασὲ 
(φοκλῆς. Ὁ γοὺ περϊώψαε κοὰ δ ἰάψακ κοὶς 
“ἰζψαῶ φθορανζινᾳ, νὴ βλάξ ἰω σμμαίν4. 
Ναῦ μδὸ ποειράτου, τάχα σΐ ἔψετοι ὑϊας ἀτ΄ 

ὧν. ἣν κοὰ Τὸ, , 
Χρόα καλὸν ἰώψαι. 
ΑἸδὲ πϑίαψῳν. 
ἄλλως τε οὐ τὠὼ πόλιψ λέγω ὁ ἄργοονοὐ 

. 

τρις, 



πατλοποννησομ, οὐσϊάπτου κοὰ ταὐ πίω δε ψην 
Ἵ ραὺ οὖσαν. κοὰ σιὼ Τρ σῖ΄. σὲ δῥῥατῶς 

σϊέχοντοι κα τὰ σιιυαλοιφίμ μετὰ τό συων 
δίέσμου πᾶ σῖς. ἵν᾽ ἡ οὕπως" 

; Καίκῳν ἐλέγχισος πολύ σ᾽ ἔψιον ἄργθ᾽ ἵν 
τς χοίμίω. 

ἀντὶ τό, εἰς ἄργος. ἄς μδὺ σῖα ἵνα χός ὕξιμ ὃ 
οἤχῤῥεων τὼ αῤγάαν. ἄλλ’ δὲ πογαμος Ἐ 

φασίν Θ- οὐ τῇ αῤγείᾳ ὄξίψ. ουὐτιΘ’ σὲ τὰς αὐ 

| χὰςἐκ ευμφάλε φὶ ακασῖίας λαμέξανει, Εἰ 

Φιικᾷ λίμνας Φὶ κωλουμβύης «τυμφαλίσὺς, 

οὐ αὶ τὰς ὄρνις μυθολογοῦσι πὰς κοῦ τό ἡρᾳ 

αλίους τοξδύμασι κοι τυμπταύοις δὲ ελαθεί, 

σας,κοὰ αὐτὰς καλοῦσι «υμφαλίσίας. δειυ- 
σα σῖ υο γῆς φασὶ δον “ὃν ποταμὸμ, ἐκ’ 

“ἰτήεν εἰς τίἰὼ αῤγόάαν » κρὰ στοιεῖῳ ἐπήβῥυ. 

ὧν Ὁ πεόδεομο ἂν σ᾽ ὁῥασῖνου (αλοῦσι, τὸ αὖ 

σῖνου. ῥέ! σὲ κοὰ ἄλλ Θ’ δμώνυμθ- ἐκ φὶ α΄. 

(κα στίας ἐς τὸν ἰἰαταξούραν αἰγιαλὸν. ἄλ- 

Θ᾿ σ᾽ ὄδν ὃ δῥετοικὸς, κοὰ ὃ οὐ τῇ ἃ ἥικῇν 
κατὰ βαξρῶνα. σϊείκνυ τοι δὲ κοὰ ἀμυμών 

να τις ἐρίιὑΐω ἰατὰ λόῤνίω. ἡ δὲ λόβνε λίν 

μνρφὶ αῤγέας ὄδη, κρὰ φὶ μυζίωαίας, οὐ καὶ 
“τἰὼ ὑάραν ἱσσροῦσι. οἤὰ δὲ οὖσ γγυομίώσς (α 
θαρμοὺς τὺ αὐτῆ, τταροιμία ὡς ὀξ πεσε, λό) 

νυ ἀακῶν . τὼ μὰν σαῦ χώραν συγχωροῦσιψ 
δυυσον. αἰ τἰὼ ὃ τἰὼ πολιν γὺ αὐύσρῳ χω 

δίῳ (ἐξ αι. φρεάτων οἹ᾽ σύπτορ ἂν, ἃ τοῖς σῖᾳ 
ναϊσιν αὐάσήησυσιν,, ὡς ἐκένων δ δυρουσῶμ, 
ἀφ οὗ, κοὰ “δ τπτος εἰπὸν ορ" πὰ 
Ἄργος ἀννάρον ἰὸν, σϊανααὶ ϑέσαν αῥγος ἐν 

γυσῆουν. 
τῶν σὲ φρεάτωμ τοῆαρα, νὼ ἱδ)ρεὶ δηρσῖει» 

χέίαε,ὸ ἱιμᾷῶνα σ]χφόβόντως, οὐ σὐπορίᾳς 
ὑσὶ ἣν, ἀπφρίαν ἐἰσάγοντοῦ". τἰὼ σὶ᾽ ἀκρόπο 
λιν ἣν αῤγέιων οἰκῆσαι λὲγετῦ σϊαναὸς»ὃς ὦ 
σοῦγῳυ «ὧσ στὸ αὐτό διιυαςδύοντας οὐ ποῖς 
“όποις σσδῥῥαλιδοὰ δυκέ!» ὥςτε ἀατ᾽ δύο 
«πίδίω ποιλασγιώτας ὠνομασμθύσς ποπτοὰν, 

οἵαναὺς ἀαλξο, νόμου ἐθακ᾽ αὖ ἑλλάσῖα. σι 
σὲ τὸ τάφθΘ- αὐτό, ἡ] μἐσίω τίἰὼ δῇ" αὐγά 
ων ἀγοραν,ἐαλᾶτ ὃ »γάλινθ᾽ οἰμαε σ᾽ ὁτι 
κοὶ ποελασγιώτας, τὸ σϊαναῦς, ὥς τόρ τὸ α- 

᾿ γάσοιἡ δύξα “ὃ πόλεως ταύτας, ἀπ᾽ αὐτῷ κοὰ 
«ὖὺ ἄλλος ἑλλίωας καλᾶϑαι πϑεσκόύασ ον. 
νὕτω σὲ νὴ ἰασίσϊας, τὸ Ἰαίον ἄργος τὸ ἀπτίαν» 
( ἀπισῦνας οἱ νεώτοῥοι φασίψ, ὄμηρος σῇ ἀ- 
“τισόνας μϑὸ οὐ λέγει. ἀπίαν σὲ τί πόῤῥω 
μᾶλλον. ὅτι σῇ ἄςγος τί τοελοπόννπον λὲ, 

γε, πῶσλαξᾶυ ὅξι κοὰ τάσδε, αῤγείῳ Ἑλγύγ. 
γἡνεσ: πόλις ἐφύρῃ μυχῷ ἄργεως.»ὁγμείν ἄρ 
τὸς οὐηττοϊννῆσι νηίοισι κἢ ἄργφ πιανῆὶ οὐ άοσῴν, 

Ι 
ἵ 

᾿ψοὺ ἐκᾶσε Ἐμελλῳν αὐχἰξεῶνε, ἀλλὰ τἰὼ 
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ποαυδαυάια {ΠΠπο ρογ ας ὙῈ5 οΥδῖ, ἴς τΒς 
Ιοροπηείαπι πεσιδαιαπ) {ἰδιηόδη:, Ἐτςο 
δ΄. δὲ ἐχ ἀραπάδιία γεςρίππτείυκια ἐγ παϊοορ ἢ ς 
εὐπιςοπίπείοης σὲ «(ἃ ἐΠ πιοτὸ, τ τς εσατοτς 
- πολύ δ᾽ ἵψιον αργοςἱκοίμίω, [ἃ εἴϊ --- ἀε!!ἄοταν 
Βήε Ατροβ περιεραπηρτο,ίη Ασρος, ν᾽ 5 
αυΐάςπι Πυμιίας εἰς ᾿παςῆιις, Αγρίιτδῃι με 5 
ςαττ6ῃ58 τεγγᾶπι, ΔΙίωϑ ετίααι πη Ατρίσα οἴ, 
Εταϊηας ποπγίης, Ηἰς αι άεπὶ ὁ διγπιρβαῖο 
παίςίταν ἱπ Ατοαδίᾳ,, δύ ἐἴαςιι “αεπι διγ 12 
ΡῬ μα  ἀσπι ρΡε δητ,ἐ “0 δι165 τποςϑίας δὲν πὶ 
ΡμαΙί4α5 80 ΠΙεγςιε ἰλρίττίβ δέ τγ πηρβηΐς5 ἔτ 
φαίαδ,ροεία ἥπχογε, ἰρίτπι αυτεπι Παιίσπι 
Δϑίογρτιπι ἃ τετγα, ἱ εἰξ Διρίμαπι ἐπιερεῖς, 
δ ςατραμπι ἐγγίσας γτεάάεγε, εαπὶ Ἐσαίιηιμτι 
ποςαηῖ δύ Αι υπηιιπι, δίπη αἰτογαπι ἀϊαϊα πον 
πηίπε εχ Δυςαάία τα {{τ5 Βυτα ἰαδίταν,, ὃ ἃ- 
{{π5 επί αρια Ἐτείϊτίος, δ ἐπ Α ετίςα ρεπες 
Βαργοπεπι, [υχίὰ 1 εγπαπὶ ἔρηβ οἰϊεη τς 
Αταγάποπε, (ατεγῦ [ςεγηὰ δύ Δτρίι δί ΜΚ 
ςεηϑί ἀουί ΙΔςιι5 εἴ, ἢ χυὰ ΕἸ ἄγαπι ςΟ ἰἰς, 
(ςτίρτογεβ γᾶς; ἐπ {1 συπι ἑα α τ ρα ραν 
ταίπα,ρτοὺογ θέμπι φχαοαάἀαπιιτιρὸ ππαπαιηί, 
 εγηὰ πιαοσαπι, ἰρίαπι αυίάςπντερσίομεπι 
δημπί5 αρυπάατε ςοποεάππε, τὐθεπν πειὸ ἱρσ 
(,πιίπίοςο ίδεοτε αγίάο., ίῃ αι ςορία ρυτεοσ 
ται πε, 405 Γλαπαίάιιπι δίς βδητ το] εὐτίσες 
Ἐοϑ επίπι {145 ἱππεηις, ]ιο εχ (βέϊο πεγίας 
ΠΠπ υὐἱραῖαγ᾽ 
Ατρος δαυΐς σασυσπὶ Γλαηδος Πέυχεῖς τὰ 
ἀυηάδης, 

Ἐχρυτείβ αὐτεπι αὔλίποῦ ἰηΠ σηε5 Πα ξειν δΖ 
(λετί,η 05 εχίπγίᾳ πεπεγατίοπε σο  αῆγ,  π 
Ἀσ]αλίιπι ρεπῃγία, Δ] ΠΔ ΓΤ ΡΠ ΦαΠείδπι {πὶ 
ἄπουης, Δτρίπογυι σαί ει αύςεπι ΕΔ ΠΏ Δι15 
ἱπμαθίταίίς ἀἰςίτατ.15 λα ςὁ ργαοςάεητεβ ]οςί εἴ 
{πὸ τεσες ἜἘχςε!Π{Π|ς [ούτατ,ας σι απτεα εἶα’ 
ίϑί ποπιίπαραπτυτ, πιροὐτα ρεῦ (στα ςίαπι [οὰ 
σε, [δηδί ποοίταγεητιν, Ευτίρί 45 ροεῖο το ά 
πιοηίο, Εἰ ἐρυϊςῃταπιίη ἄγροίαο ἴοτο πε’ 
ἀίαπι Ιοςαταπὶ ςογηίτυγ, χαοά ΒΑ] πιῃιτπι ἀρ’ 
ρεῖίᾶς, ΜΙΒί (ἀπὲ υἱάεταγιατς ΒεΙαίρί εὐ Γγαπαί, 
ἄς δ Ασρίυί παπευρξίυγ, χυοά Βαυίυ5 εἴπ 
τατί5 οἱ οτία δ ςαίεγος (ὥγαςοϑ ἃς ἀεποηιίπᾷ 
405 ςσραγατίτ, δίς δ [δίπιπι ἄτροβ [αἰπῴα5 ΔΡ5 
Ρεἰ τί ἔεςίε, δίς δέ εχ Αρία Δ ρίδοηες γεςζείο 
τε5 ἀἰχεγοταῖ ΕΤοπιοίι5 ποῦ σιίάεπι Δ ρίάον 
ΠΕΒΔΡΡΕΙΑΐς, ἃ ρίαπι δυτεπὶ πιαρίς ἰΙοποίπαι 
αυοά ργορε εΪοροππείωπι ἀΐςας ἄτρος,απέ 
πιδάπιογτί πο} Πίης Πίςεῖ, συ Αὐττρίπδιι ἐἰςίς 
Εεἰεπαπι Ετίπάς υγθ5 Ἐρῆγτγα εχίτ ἱρηυ5 
ἰπ ἄτροϑβ ἤπιε, Ες Πίης εἰ Ατσοσ πιοδίυπι, ὃ 
ἰπίμ]α5 πιῃΐταβ ὃ ππίμετίαπι ὥτρος τερετε, 

ἰμπίοτεϑ 



35:9 ΣΤΥΤΒΑΒΟΝΙ5 
Ιυπίοτς5 δύ «αὐτρῦπὶ Ἄτροβ ἀΐςσαητ:αι Ε]1ο, 
ταετι8, ἢ (πιεῖ ας, ρτεείριξυειο δςεν 
ἀοηίευπι ὃ Το! ςῦ εἴς αὐίτγαπιαν, (πὶ 
υετὸ Γλαηαΐ περοῖς5 Ατρίμπμτη ἐχοορίΠεηττα 
σηῖ, {15 (εἰς Αια γτΠδοπίς ἱπηπιίςεπτε ργοσε 
ηίς, ἐ Ρίίαο ἀρύοαῳ Ττίρμγ]α ργοῆςείίςζειε, 
πιίγατί Ὠειο ἀεθεῖ,{| ἐφάεπὶ ργοςγεατί ἤΠίτρε, 
[τος πιοάο τερίοης ἄπο ἰη τερπα ἀἰιπ(ετς. Βτί" 
τοὸ οὖς ἄπ ἴῃ {ΠΠ|15 ατϑ ες εἴσητ, ἱρία5 ρείπεί 
Ῥατα ἐπγίῃζις5, οἤδιατξι ργαίοττίπι ἑπτὰ Πλ6, 
ταίπιιδ ᾿ν ἱπιεγίς Πηϊίπιας, ἄγσος υἱάε]ίςες δὲ 
΄ας ΜΜίγςεηδ5, δύ ἀΐςατα [πποηὶ τοπηρ[, ἰσχία 
ἸΜγεεῃα5, πη ΡΑθι5 ες σσπλιπε, πῃ 110 Πτηῖ 
Ῥογεἰειί ΠππιυΠΔοτα,αττί5 Ιαάς οπηπία ρυς Πᾶ 
εἰ(ππια:τίπτρεὰ ὃζ πηιασηίτάίης, ΒΗ α ο ἰλπὲ 
ἐπιαρίπι. ςεἀζιία, Ατροβ χυίξ ἃ ρτίπιοτάίο 
ελοίς ἃς πιλοίς ἐχτΊίττ ροὐζεία ρυίπιατία, {π΄ 
ἐμάς ΓΜγ ςεῃς δηιρ]ίονα ἐπίςερεῖ τἰΠογεπηζία 
Ρτοριοεῦ ςσπιίρτδητεϑ ἴῃ {1145 Ῥεϊορίάας. ἵΝΑπὶ 
οὐπὶ οὐηηε5 δὰ Αἰγεῖ Πίος κοηΠἤεγεπι, Α( ρα" 
τε ΠΣ σγαπάίου παι τεσηῇ δάερτι5, τος 
αὐγτατε,ας ρατίτεν ἔοστιηα ςοπηίε, ΓεσίΟὨ (5 ρα 
τοτήαπ ροΙείδίοηξ ἀπιρ[ δίς, ἃ Μγεεπαο 
1 δλεοηίς δαϊΐεςίτἐπιρετία,  εγὰπι ΝΜ] επεΐδιις 
Τλεοηίςα τερίπιεπ τεηυίς, ἄς ἃ σαπηεπηοι 
ἹΜιγεεπασιπὶ τί (ὐοτίπιμιπι ἃς δίςγοηξ, ὃζ 
Ἰοηῦ ἃ Δερίαϊίατπ([ἰς επίπι εα ποτα απτιυΐ ς’ 
ταῖς, ςαπη ροϊϊετίι5 Πα ἀξ (ππε)γεση πὶ 
{πἰτερίτ, (ατεγαηνεςυηάππι Ττοίδπα τῶρο- 
τΔ,ΔεΠτυΐο Α ραιμεπιποηί5 ἐπιρεγίο, τες ΝΥ 
ςεπαα δι ΠΜΠΠπ|5 δἰτεππαῖα εἴξ. ρτοείριέ ροίὲ 
τεἰίτατοϑ ΕΠεγας (445,Π| ξηΐπι οςςιραῖα Βεῖο 
Ροππείο, ρτίοτες ἀοιπίπος εἰεςεγητ,]υο εἰν 
ἐεόταπι εἰΐνυς χα Αἄτσος οδείπεγεηι, ἴγςε. 
τᾶ5 Πυοαπείυθίεξίαβ πα ἀπαπὶ ςοηίρίταηζες 
Παρετεης, Ροἤετίοτι τεηροσε εα5 Δυρίαί ίο- 
ἰο α'αυδία5 ἀεϊεπεγαητ, αὐ εὸ τ ἤππς ΜΙ οε΄ 
παί ορρίάϊ πεπε[ιίρίιπι συίάεηι ερετγίατατ, 
Οὐ (αἱ ἐς ΓΜ γςεηίς οαία5 αοςίετί, Πα 4 πιί- 
καιίοριδ εἴ, {Π αυί ἃ ἄτρο ροριπί Πᾶς ξἴαῖε 
Ρεπίτυς ἐπα πυςγες ρίεαιτεπὶ ςαια! οσ δῆς 
ς βαδειίη πιοαΠΊ, 

εἱράβΟ υἱτεηπειεᾶτσος, ΓΙΓγ μι Παίς πηοση . 11, 
Ηειπιίοπεηι, ΑΙπαπιζ,  πιιπὶ χιας ἀπηρίεχί 
Βυ5 αὐίδῆζ, 

Ἰτοξζεηζ, Εἰοπαϑ5, πεῖ Ἐρίάαιγο παδεπιζ, 
Οὐ ΜΜαίεια ςοϊππείπαεηςς,  ερίπᾶ ἈςΠαί, 
Εᾷᾳς ηυίάεπι ἀε ἄστρο, [είηςερϑ ἀετοί, 

415 ἐΧρ σα, Τίγγηιμςε ἀπέαα ἐχουγῇον 
Ὧδ5 ἰλείεη 445 ἀὔςεπὶ υπτραῇϊε Ργοστις τπ4ς’ 
(τ, δέ εαπὶ Ογείοριπι ορεία αἴηιϊιε αγίε 
τηοσηίρυ τοδογαῖϊς, [{ δὐτεπὶ (ερίεπὶ ἐγαπε 
πιπιείο,, Π105 πξηίπιαποβ ἈΡρΡΕ αρᾶητ, 

ΘῈ Ὁ ΘΒΑ͂ΡΗ. 

αὐγθ᾽ σὲ κοὶ τὸ πεδίον λίγωτοι σταρα οἶς, 
νεωπόβοις, σπχρ ὁμήρῳ σ᾽ οὐσῖ᾽ ἅστχξ. μάλισ. 
στί σ᾽ οἴονται μανεσονικὼν., κρὰ ϑεαλικομ᾽ 
εἰναι. τῶν σ᾽ ἀγῃ γόνωμ τό σϊαναοῦ σα σεξα., 
μδύαυ τίὼ οὐ αργ4 διωαΞέιων͵ ἀϑιμιχθοντωμ 
ἐδ τούτοις ἣν ἀμυϑιονισϊῶν. ὡρμεμθωρ ἐκ 
φὰ πισάτισῖθ’ κοὰ φὶ πριφυλίας, οὐκ αὖ 
ϑαυμάσεις σις, εἰ συγγθνεῖς ὄν τότ", οὕπω δι- 
λον τίὼ χώρων εἰς σίύο βασιλέας ποπρῷς 
“Ἐν. ὥςτε πὰς ἡγεμονίας οὔστς οὐ αὐταῖς 
σϊύο πόλεις ἀγροϊειχύίισαι πλησίον ἀλλήλωμ 
ἱσθουμδύᾳς, οὐ ἐλαήοσιψ, ἢ ποςνπήκοντα στ 
διοιςγτό, τε αὐ’ κοὰ σὰς μυκίώας, κοὰ πὸ 
ἀραζου εἰναι κοινὸν ἱδῥὸμ πὸ πὼς παῖς μυκή- 

ναις ἀμφοῖν, οὐ ᾧ τὰ πολυκλειτου ξόανα τῇ 
υδν τίχνμ κάλλιστος δὴν ποίντων. πολυτε» 
λέα σὲ κοὰ μεγίθει. δῇ  φειδίου λειπόμλνας 
καταρχὰς μὲν οἰ Ὁ αΡγθΘ' ἐπεκράτάμαλ 
λου. εἶθ᾽ αἱ μυκίιῶ αι κειίον ἐππδῦσιν λαξοῦς 
σαι σΐᾳ πίω τὴν πσελοσπισϊῶρ εἰς αὐτὰς μεθ! 
σρυσιψ. πόδις αὐπῶν γοῦ εἰς εὖ ἀπρέίως πᾶς 
σῖας ἁποαύπων 5 ἀγαμέμνων ὧν πρεσβύτε» 

᾿ ἸτῊς ͵ 4 » ᾿ 
οΘ΄σταραλαξὼμ τίὼ οξ οὐσίαν, ἅμα τύχῃ ἐπ 
κρὰ αρετῆ πὼς τοῖς οὐσι, στολλίι πρῶσεκτῆ- 
σττο φὶ χώρας , ποὰ σα κοὰ πίιὼὺ λακωνικίω) 

“σῇ μυκίωαίᾳ χεοσέθηκε. μὲν ἐλαθθ- μδὺ σία 
“ἰὼ λακωνικίω ἰφειμυάίώας σὲ, κοὰ τὰ μὲν 
χικοοίύς, κοὰ σικνῶν Θ΄, κοὰ Φὶ ἰώνων μϑν 
“ότι, κοὰ αἰγαλίων παλουμλνης, ἃ χορ σ΄ 
ὕςόῥου, ἀγαμέμνων πιαρέλαξε, μετὰ δὲ τὰς 

“ρωϊκαὰ φὶ ἀγαμίμνων Θ’ αῤχῆς κατάλυν, 
βέσης, ταπεινωβίωσαε μυκκίωας, κοὰ μάλ, 
στὸ μετὰ τίιὼ τῶν ἡρακλεισϊῶν κἀθοσὺψ. καα᾿ 

σἀοίόν τόν" γοὺρ οὗτοι τί παελοπόννασοψ» 
ὄξέβαλον «ἦσ πρότόδου ἐρατοαῦτας. ὥς" 
οἷ τὉ αὖγθ:- ἐχόντοῖν, ἄλου κοὰ πὰς μυξας 
συωτελούστις εἰς ψν. χρόνοις σ᾽ ὕςόδον κατε» 
σκάφεσαν τ ἀῤγέων., ὥςτε ναῦ μὴ σ᾽ ἴσ 
χνθ’ εὑρίσκεῶπε φὶ μυ(ἰιωμαίων πόλεως: 
ὅτου δὲ μυ(ἰῶαε ποιαῦπα ποεπόνθασιψ. οὖ 
σία ϑαυμάζειμ»οὐδ' εἰ τινδῖν Τὴν «ασὸ οὶ αὖ 
γε καταλεγομθυίων ἀφανεῖς ναῦ ἐσίμιδ μδὼ 
σαὶ κα τάλογ 6) ἔχει οὕτωρ" ' ' 
οἵ σ᾽ αἢγος σ᾿ ἔχον τίραυϑτέ τὰ τάχιδεοσ αι, 
Ἑρμιόνἰώ τ᾽ ἀσίνίω ἐκ βαθαὺ κατὰ κόλπομ᾽ 

ἐχούσιχς, ν 
τροιζἰιδ κἰόνας ἔκ, Εἰ ἀμπελόςντ᾽ ἐπισίαυνι 

ὁψ, ᾿ 
οἵτ᾽ ἕλον αγινων μάοσητά τὰ ἰκἔροι ἀχομῶμευς 
ταῦτα ὃ πόδι ἡλ, τό! αξγους ὄρη τῇ πόδὶ δὲ 

5 ἄλλων λεκτίομ. τῇ δὰ ὃν πιραυθε δρμηερίῳ ὦ 
 ήσααν! σὺκέ πϑῖφορὸ τέχῆσαι οἵα ἀυκλώ, 

πωμ,ὃς ἐσῆς Ὧ ἐν, καλᾷῶι 3. γαϑόβ ὀχφραῖ, 
σρεφομλλους, 



| 
| ; δ. Κ᾿ Γ᾿ ἘΒ ΕΚ 
᾿ πηοεφύμλύους ἐκ Φὶ τέχνης, ἥκψ σὲ μειταπὲμ 
᾿ γῆνυςἐκ λυκίας, κοὰ ἴσως τὰ ασήλαια τὰ 
᾿ πόδι τί ναυπλίαν,, κοὰ; τὰ οὐ αὐτοῖς ὄβγα 

᾿ οηοὐτωμἐπωνυμά ὕξιν. ἡ σῇ ἀκρόπολις λυκύ 
᾿ μνᾷ ἐπώνυμθ᾽ λυκιμνίον. διέχει δὲ φὶναυ- 

᾿ πλίας πόδὶ σϊώνεκω Ξτέσίᾳ. ὄβηιμιθ’ σ᾽ ὄντ᾽ 
ο΄ ἀὰκόνψ, κοὰ ἡ πλησίομ μισῖεα,, Ἑτόρα οὔσικ 

᾿ δὲ δοιωπικῆς. Ἐπκένη γαῦ ὅδι μίσδεο;, ὡς πρό» 
᾿ ψρία. αὕτη σὲ μισῖες ὡς τιγία,, αὕτη σ᾽ ὅ, 

μορίΘ’ πρόσυμνα, κοὰ αὕτη ἱδρὸν ἔχουσι τἴ- 
φας «ἠρήμωσαν δὲ τὰς πλέιστις οἱ ἀαῤγέϊοι ΓΞ 

στειθούσας . οἵσῖ᾽ οἱκοίπορσυ' οἱ μλν ἐκ πίραυν 
8 ἐς ἐπίσϊαυφου ἀφίκοντο, οἱ δὲ ἐκ φὶ δ)» 
Μιόνες ἐς τοὺς ἁλτᾶς καλουμῆϑους,, οἵσῖ᾽ ἐπε 
Θὰ ἀσίνας κοὰ αὕτη σὲ ἀώμεφὶ αῥγείας σπλη 
σίον ναυππλίας λακεσϊχεμονίωμ, εἰς τἰὼ μεσ 
σίωίαν μετωκίδδασαν, κοὰ ἡ δμώνυμθ’ τῇ 
αγολικᾷ ἀσίνῃ πολίχνῳ. οὐ γοὺ λακεσίαεμό 
γῖοι, ὥς φασιῳ ὃ ϑεόπτομστ Θ’» πολλίω καταὰν 
κτησάμϑνοι φὶ ἀλλοτρίας εἰς ταὐπτίω κατώ 
πιῴονν οὕς αὖ σοσίεξαινπτο τῶν φυγόντωμ 
ἔτ αὐτούς. κοὰ οἱ ἐκ φὶ ναυπλίας ἐκέσε ἀ- 
νεχώρησαν. ὁβίμεονν σῇ ὅδι τῶν οὐκ ἀσήμων 
“πόλεων, ἃς τἀὼ παραλίαν ἔχουσι ἁλιέίςλεν 
γόμδνοι ϑαλα"ηουργοί τινόῦ ἀνοβοόυ', σταῤξρ 
μονδῦσι δὲ τειθρύλλε ται τίὼ ἐἰς συν κατά 
ἔχσιν συύώμομ ἐναε. διόπορ οὐκ φὐτιθεα- 
σιρ γὐ τοῦϑο; τοῖς νεκροῖς ναῦλομ, σδ)ουόπωμ 
οἵ οἰκατύριον φασὶ κοὶ τἰὼ ἀσίνίω. ἀπ᾿ ἐκ 
ΨΚ πϑὶ ασόρχάον τόπων ὄντας αὐτοὺς σ)ού 
σπος τό ἀρκάσὺς κα οικήσαντ Θ᾽ ἡντούῦθτι, 
ὡς αῤισυτίλης φασὶν, ἢ ὑφ᾽ ἡρακλίους ἐκ φὶ 

“πόδι ἣν σπιαρνασὸμ σϊωοίσὺς σ’ ελάσαντ Θ’ 
κὐτούς. Ὁ δὲ σκύλλαιου πὸ οὐ σῇ ἐρμιόνμ, ὧνο 
μαάϑοι φασὶν ἀκ σκύλλης φὶνήόν ϑυγαβὸς, 

ἰὁ δ᾽ ἰρωτΘ- προσοῦσαν μίνῳ τίὼ νισαίαν 

καταπονπιωβ ας φασὶν τυ αὐτόν. σϊδύρο 
σῖ ἐκκυμαθᾷσαν, ταφῆς τυχᾶμ. ἀϊόνδι" σὲ 
ἐώμε ας ω. ἰὼ δῥεμώσαντοι. νυ μυκίυναζομ 
ναύσαθκου ὑποίεσαν, ἀφανιδδσον σ᾽ ὕςεν 
φου εὐσὲ ναύσιεθμόν ὄξι. πηροιζίω σὲ ἱόρά ὄξει 
στοσεισϊών(:. ἀφ οὗ κοὰ στοσεισϊωνία στοτε 
ἐλέγερ. σσόμκειτοι δὲ φὶ ϑαλάήης εἰς τον 
πιπαλσειῳ στους. οὐσὶ αὐτὴ ἄσαμ’ πός 
λις. πρόκευτοι σὲ τό λιμ: αὐφὶ πσώγω, 
νΘ’ πτοὐνομα κωλαυρίᾳ νησίδεομ ὅσου ποιοῖ“ 
ποντα στέδίους ἔχου ὲν ἀὐκλον οὐταῦϑαίω 
ἄσυλομ στοσεισϊῶν Θ΄ ἱδῥὸν οὶ φασὶ Ὃν 8ι- 
ὃν ὥτον ἀγλλαάξατὰ “τὼς μὴ λετὼ τί κα’ 

λαυρίων αὐτισύν γα σάλου. πῶς ἀπόλλωνα 
δὲ ποιάν χρον οὐτισόντα πτυθὼ ἐφορΘ- δὲ κοὰ 
σὸν γοισιμὸμ λέγει" Ι 

ο΄ χρρτοι,οῶλον τι καλαυρίαν ἐκ νὲ μενα; 

οὐ ὁ α' ΟΥ̓Χ ΨΑ ΘΕ ὁ 4γ9 : ἐς , ς 
αυοηίᾷ ίπο αἰεδαπξατείβείο, Πῖο5 ὁ ΤΟΥ 68 τὸ 
ςατοϑ Ἀἀιιεηταῆς τγαάιίζ, Εείοτιἐἐρεῖπες ορυά 
᾿Ναιυριᾶ, δ ΠΠΑτ ορεγα, πογαπὶ ςορποπγξ ε- 
ταχεῖς, ΑΥΧ ἰρία "Ὺ εἰπγηα ΔὉ πα! Πφατούο ιν 
εἴπηπο ἀἰξτα, αθοΠ δυτεπι ἃ ΝΔαρ]ία (ἰδ, 1. 
Ετίρί ποτὸ δζ πςίπα ΝΜ] εα ἀείετίο πτητιπὸ 
{{ πὲ χυς ἐπ Βοσοκία εἰδ, .α {Π|4 {τ μίδεα, υἱ 
αῷϑνοια, ηὐο; ργου 4 εητίᾷ ΠρηίΗςατ, ἀςςῦτι (πὶ 
τεττία ἀ πείογπαίο, ΕΙ ας δι μιδέα, αἱ τεγέα 1}, 
[ ρεπαϊτίπια τεπεῖ αςςξτε, ΕΠ] υἱς αἰΠηί5 εἴ Ρτο 
(γεληδ, ΠΑΡ Π5 δέ ἱρία Πιποηίς τε ρ!α, ΡΙ τί; 
πλᾶ5 αἰῖεπη, συ πιτερ Αγ ετ, Ατρία ἀςε(οἰαία5 
παϊίαγπτ, Π]αθίτατοτγες αατεαὶ ἐ Τί γηῖΠῃε σαί 
ἄετῃ Ἐρίάφαυταπι ἐείς τεςερετᾶτ, ἐκ ΕἸ τ ηγίο, 
πεαιΐοπι δα Ε]αἰίσδ(ίς επίπι ποςαηταγ)α εξ 
Ρίταίογεβ, Δ ἤπα πετὸ τεῦ ράφι Διρίυσ, 
ρεηε5 1 δοεἀαπιοηίᾷ ΝΑυρ ἄτεχ εα παι Π{π| 
[Μεϊεηϊί ςοπιπιίρταγαπίστῦ,εοάξ ΄σαο Δ πὶ 
πὰ ορρίάδυ!απι Ατγσο ίο, ποςαθυ!ο πυπεουρα 
τ ἴναιη εἴ [,ἀςεφαπιοηή ρῥ[τίπιῇ ἐκ αἰἵφῃίβ 
ϑτίς παι κατ, πῃ Πᾶς ςπτοτος ἀἰπηίττο ρᾶτ, 
παοίςιπᾳφαά (ε ςοπξισίεπτος ἐχοορηςητ; [2 
σαζαυῃοῦ ε ἸΠπεορδρα5. ἰῷ ἐϊδναυρ]ία 
(ἀρετᾶς, εὐ (ςςείζετε, Ατ ΕἸευπιίοπε ατθ5 πα 
ἱσποῦι 5 εἴτ, εὐἱα5 Πταβ τεπεης Εἰαἰίες., 4 
εξ οἱ(ζατοτοβ, πουπίποΣ πιατίεἰπτ 5 ἐχ ουοῖτί πες 
σοτήκ. ᾿ξ υτποσ εἰξ πα]ρο, ρα ΗἩεγπιίοπζίες 
ςδρεπαϊίοίμπι εἴείπίσγογαπι ἀείςοίαπι πο“ 
εἰγοα αΠ{{π|0.6(εππὶ πιοττιτίς Πα Ὸ Προ πιτηῖς 
Πεγορᾶ ἀοτηίο ἃ ὃ ΑΠπηᾶ {ξ πιεισιοττ, 
ααΐ εχ υἱςίη 5 Θρεγοῇίο ἰοςί5 ἐχείτεγε οί (τ 
Δυίοτεϊος τε 5 εἰ) τ  ορ5 Δ τᾶδ ἐμ πα ίτα 
ποχζαῖςεο5 δα ΕΗ οτος εχ τοῦγα Γλοτίοα, θα τ 
πδίο Πηϊτίπια ἐχριηίς, ον Π]εῖμτι απ ἃ ἐη Ε΄ ον 
πιίοπε εἶ ποπιεπ ἃ ΝΠ ΗΠ ᾳ 5 ον} ςερίῇε πῃ 
αἰππηῖζαξ ΝΜ ϊποίβ οαρίἀΐπε καρτα, ςῖ εἰ ἵΝ 2 
ίπαπι ρτοσίτίομςε τγαάί ει, Ὁ ἐο ἰη ργοΐιπι- 
ἀα ἀείεςια εἴξ,εἰ Πιιί. πογίυπι αρίτατα, ίε ρα! 
τιιγαπ) οὈτίηιπτ, Είοπα5 δὔς πίσις φυίάδ εγαῖ, 
48επὶ εἰε(ἐ5 ἐποο 5 ΨΥ ςεπαί πδι τεςερτα 
ευἱα ἱπἤίταετε, πο ἀείπάε παἤδτο, πος [ἰατίο 
συίάςξ ρί πιᾶπει, Ττγωζοη ίβογα Βοίιάοπί, ἰαὰ 
ΟΕ Νερταηο ἐπίτ, ἃ πο δί Ῥοίαοηία οἰέπιαρ 
ρΕΙΙατα, Εα ἑα, Χ Κ ἃ πγατί ἐπιίπει, ατθς ετίρία 
ἱπΠρηίς, ἰρίς ροτεα, φιοα ΜΜεπτῖ ποςδηῖ; 
Ρᾶτια ἱπιπλίπει πα! (ὐαατία ποπηίης. σα’ 
(5 αι Βέτι15 εἴ δά τγίςεμα [ἰ24, ΗΠ ςΪΝερίιπο 
ἀίςατασι πε αἰγα, απ εἴ, πῆς ἡρίιπι ἀςᾶ 
σαπα Τ-ἀτοπᾶ ρεγσιπαί (ὐα]δυτίαπι, ςαίπ5 10; 
οο Πεϊπίπιρεπαίτυπι ἃ ΡοΠ πε ποτ Ἴαπα 
τῦ,ρτο πὸ Βγτμία ἐχμίβαἰτ, Εροσιδάτεπι 
ἐρίαπι απο τείεγεογασοίασης 
Τυβεϊοίπαιμεμίης, οὐ (α]λυτία ἐγ οιί5) 

Ρυιῃ 
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Ῥγιβίαί (Δοτᾶ, ρυΠΆταπι δ Ἰἀπᾶτοη εὐτίδ, 
Εἰπεηυϊάς Απιρμίείγοπᾶ οδαξιιδ, εχ ἰερτξ 
εοπίϊλῃς εἰἰτατίθιι5,44 ῃος ἕλείε πάπαν Δ οτί 
εἰαπιςοπιηταπε μαρεπείδις οἰ οί, τα ἔμεν 
ταῦτ Ηεγπιίσε, Ερίάδυτις, Δ ερίπα, Δτῆεης, 
Ῥελίία, ΝΡ Πα, Οὐοποπηεπιις ᾿ΜΤηγ αξοργο" 
ΙΝαυρ!ής Δτρίι, το Ργαίη5 Γἀςεάεπιοπήςδ 
ἔετεῦαηι, Τάτορετε δὐζεπι ἐρίϊ5 [εἰ πε πεῖα- 
τίο υαἱαίς αρτὰ (Πεξοοβ,ατ ροτίτί ετίαπι τεγαπι 
ἸΜᾳδοεάοπεβ μας απ ταταπι, (συγ Ἰοςί ραν 
[υρίσαν, ἰπυίοἰατᾶῳ ἐεγααγεης, ᾿οςι ἱὰρρ] 
ςοβτοιο Π{{Ππειτεγίτί, αυί ὦ (σα αυτίατη ἱρίαπι 
«ςσξιροτίης, αἀεὸ οὐ ΔΥςοία5 ςοπιίτατα ἰέρτιις 
τα γαπι, Γεπιομεπειυίοίατε πίη πιὸ {τα 
(5. υἱ ἑαεται Απείρατεζ, αὐ εἰαπὶ τυ το] 
αυοῷ ογαΐοσεβ, Ππλ]. ΟΡ ποχῆ δεςιίατίοηί 
θυ πυξιος αὐ ἱερεγάπςειει, Ἐπὶ πε δίς ἐπ. 
ἄιυςετε ςοπαβαίαν, οί ταπτεπ πη ρετπιαί: τὰ 
{ιπιρίο ρυίυβ πσπεπο, οἰ απίαιίᾷ ΠῚ πες ς 
(εἰς, (ατογάπι ς Ρεϊορίς Π|7 Τ τοσζεπ αἰῷ 
Ῥιίκτεις εχ τεύγα ργοίξεϊνί ἤπτ Βγ (0κ4, αἰτεῦ χυΐ 
ἀξία υγδί ποπιξ τεϊχιαίε, ΡΠ Πεὰδ πετὸ ροίὲ 
εὐπιὶ(ἀςςείδίτ ίη τεσηο, ἄπιπες πεγὸ σαΐ ρτί, 
115 Οδιίπεραι, επί σαῃ5 ςοη τἀ Ε]Α] κατ δ“ 
(ὑπι, Ερίάαυτις δὐζεαι δῆτε Ἐρίζαιτ5 πόζα 
δατυτ. Εαπιατεο, Δ τι οτεῖς τε, οςςαρατᾶϊ, 
ἤςυς ὃ Ἡεγαιϊνίοηξ. τεδειητίθ,αετο ΕΗ εγδοὶ" 
ἀϊς,ἴοπες εχ Ατείςα Ἱ εἰγαροίί, (α εἴ χυλίεῦπας 
υὐδε5 οστίπεηΐς, 5 δά Ατρος ςοπηίτᾶτες, εἰίᾶ 
ἐπ απί5 ςομαδίτζαποτς πιοσηίδ, ΕἸος αὔτ πὸ ρᾶ- 
ταϊπΠρηίς εἰὲ εἰπίτδς5, ργςἰετείπι εχ ἃ εἰοιΠαρῇ 
εἰατίίατε ποδί τατα, Ζξ υατία που Ρογ σεπε, 
ταςατγαῖϊς (οπιηίατί ίαπι ποπιίηεβ., Ἐτατ πετὸ 
τεπιρί α΄οτοταητία πιο Δίηςε υἱφαεαυδῷ 
τείεττα, ρεπἀεπι ας Καθ ε 5,(π χυίθ. (Δ ηλτί 
[λπσιοταβ εἴαητ ηἰςείρτί, (Λεπιαάπιοαῦ δί 
ἔῃ Οοαἤεβατιπίπἴὰ ρατίτεῦ εἰ Τ τίς, δίτα οὐ 5 
εἰξίη ἱρίο ϑαγοηίς! {πι5 γεςεῖμι ἱπείπιο, ἐΔ4, 
Χν εἰγουίτ Πα επς,Παμίραςίοη ἐπι ίη εἰ ίιος 
ρΡτιοίρεέϊαμε οὐία5. ἘχοοΠ! πετὸ τ Δα πιλύε᾿ 
συλαμπαπεγπιαι πδίες πο αὐπητ,απάε οπηπί 
-οχραῖῖς παίυγαίε πτππίπιεη μαδεῖ, [πη πιεάίο 
Ττιοξεηίς δζ Ἐρίάδυτί αχιμίταδ ἑαςεῖ [ΟςιΙ5 
ἹΜειαπα, εἰ ΟΠεγγοπείι εοάἀξαρρε[ϊαταποιτί 
Ὡς, Πἰςειαρυά ΤΠυςγ ἀΐάςίη συίϊθυίᾶ εχξρία 
τίδιις Μείμοηςε ἀἰςαταγ, Ππιὶ αυο ΓΜ αςεάο, 
τίς πιιπουραία ποςζᾶριο, ἐπ ςυΐα5 ΟὈΠἀίο» 
τε ΡΙΝέρριι αασΠ!ἀπ|απιίΠτοςυαπι. τᾶ“ 
Ρτορίεῦ πορημ}}{ ἀεςερτί, αὐ ϑοερίας ἐχίΠι, 
καὶ Γδεπιειτί::5.εατ ΓΜ ει ποπεηλίη ΤτοσΖο" 
Ὠίς αὐθίτγατί πε, Ὁ πᾶπὶ ἐχοςγατί ἰεγιπτυν Δ΄ 
ΦλΠΙΕΠΊ ΠΟΙ 5 Ιερατί, ἀεἰρεπάοτσί ςαυαπδιία 
ταπι πιί(δί ταῦ φἀ ΗΠ ςληα 5 πιοσηίθ.πι |αΠδὲ 

ΦΕῸ Φ]ἈἈΆΑ͂ΡΗ. 

πυβὼ τ' ἀγαθείω;, κρὰ παίναρον ἰὠεμόγνται. 
Ἠν δὲ κοὰ ἀἐμφικτυονίᾳ τις στόρὶ το ἱδρὸμ. 

πόντο, ἐπὶ πόλεων, αἕ μετᾶχου τῆς ϑυσίαφ.ς 
ἡ(ὰν δὲ, ἐρμιὼμ, ἐπί σίαυρΘ’ αἰγινα,ἀβίισαε,,ς 
πρασίξις, ναυπλεέις, Ὀρχομθνὸς ὁ μινψει-. 

πὲρ μὴν οὖ ἣν ναυπλίωμ αὐγέοι σιωετί», 
λοαυ, αὲρ πρασιξων δὲ λακεσϊαεμόνιοι, οὔ- 
χω σΐ ἐπεκράτησον ἡ τιμή τόν ϑεοῦ πούτοῳ 
σταρὰ τοῖς Ἑλλησιμεῶςτε ποὰ μακεσϑναῖν σῖυ- 
ναςδύοντες Ἡσῆῳ μέχρι δόύρο εφύλαομπως. 
«ἰὼ ἀσυλίαν, κρὰ «ὧν ἱκέτας ἀ:ρασαῦ μσθαῦ 

πο οὖσ ἐς καλαυρίαν καταφυγόντας. ὅπου 
γιεοῦσὲ οκιεαδδούηι εθτίῤῥησον αῤχίας βιών 

σεῶιιςρατιώτας ἔχωμ » ὃς πτωσετίτακτο ὕ- 
“πὸ αὐτισπτίσρον ζῶντα ἀγαγέιν ἰἀκᾶνον, 
κρὲ; ἣΨ ἄλλων ῥαπτόρωγ ὃν εὕροι δὴν οὐ αἰτίαις 
ὄντων ταῖς ππιραπλησίαις. ἀλλεὶ το είθειν ἕ 
πειρᾶτο,ου μίὼω ἔπεισί γναλ ἐφθη» φαρε 

μάκῳ σεχραλύσας ἕαυτομ τό (ἰώ. ἈΝ 
σὲ, κοὰ πιτθεὺς, οἱ πσέλοντος, δρμαθούτοῦ ἐκ 
φὶ πισάτισῖθ-. ὃ μδρ πίω πτόλιν ὁμώνυμομ 
ἑαυτό πα τέλιπον. ὃ δὲ πετθεὺς ἐξασιλόυ» 
σῳν. ἐκέίνομ σἸχσεξάμανΘ’. ἀνίας σ᾽ ὃ πῶ» 
κατίχωμ πλόὔσαως., ἁλικαρνασὸν ἔκτισ ον, 
δῥοῦμαν σῦ ον σοῖς ἰκαριπκοῖς, κοὰ γοἷς πρωΐ 
κοῖς, ἡ ἐπίσϊαυρ Θ᾽ σὶ ἐκαλέῖπο ἐπτέτοιυρδης 
φασὲ γουὺ αεσοτέλης» ξατασιεῖν αὐ τί κάα. 
ρας, ὥςπτο) κοὰ Ἑρμιόνίω, δῇ σί᾽ ἁρακλεισϊῶρ. 
ἰατελθόντων, ἴωνας αὐτοῖς συυυοικῆσαι ὦ 
ἐκφὶ ἀπικῆς τετραπόλεως σιωςπομβίους 
ἐς αὐγΘ'.κρὰ αὕτη σἵ οὐκ ἄσιμιθ᾽ ἡ πόλις, 
κοὶ; μάλιστ οἵᾳ τίω ἀφιφαύειαν τῷ ἀσκλη 
“πιοῦ ϑόραπδύευ νόσους πσοιντοσϊαποὺς σεν 
“ποδυμλύου.. κρὰ Ὁ ἱδβὸν πλῆρδυ' ἐχοντθος 
ἀὰ ἕν τε ζαμνόντων, κοὰ τῶν αὐακειμίωμ. 
σινάκων, γ᾽ οἷς αὐαγιγραμυδύαι τυγχαῖ» 
νουσὶν αἱ ϑόραπέϊαε, ἀκ ϑτώπο οὐ ἀῷ τε κοὶ 
“ρίκε, κσοιι σ᾽ ἡ πόλις ον μυχῷ τό σαρω 
νικοῦ τόλπου, κοὶ ἣν σπόβρίπλοωυ ἔχου σοι 5 
οίων τογντεκαίσεκα,, βλέσουσα πες οὐκ 
σολὰς ϑόβλινες. πϑδυιλέετοις σ᾽ ὄρεσιν ὑ“ 
ψιλοῖς μέλοι πῶς τἀυ ϑάλααν. ὥς τ᾽ ἐν 
ρυμνὴ ἰκατεσκδύαςτι φυσικῶς πυαντοχό, 
θῳν. μεταξὺ σὲ προιζίω Θ- κοὰ ἀϑισϊαύρυ, χω 
θέον ἰμὼ δῥυμνὸν μέθανα κοὰ χεῤῥόνκίος ὁμώ» ὦ 
νυμΘ’ τούτῳ. σταρεὶ ϑουκυσί(σῖᾳ σὲ τ᾽ πισὶμ 
αὐπιγοφοις,μεθώνα φόδετοαι ὁμώνυμιθ- τῇ 
μακεσὺνικῇ, οὐ ὦ Ολλι στα Θ’ δξεκόση τὸμ ὃ 
φϑαλμὸν πολιορκῶν. διὄπτόβ οἴετοέ πινὰς 
δῥαστατηϑοντας » ὃ σκήψιθ: δαμήτοιθε 
σίὼ οὐ τῇ προοοζζισι, μεβώνίω κασονοῦν. καθ᾽ 
ἧς αὐάσχδιιι λέγυτοαι «δῦ στὸ ἀγαμέμνον, 
νΘ’ πεμφθοντας ναυτολ ὄγους., μψσῖς ποτε 

πυχύσασ᾽ 
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πσαύσαδοα ταχρύυμέμ" οὐ τούτων, ἀλλὰ Τ᾽ 
μακεσύνων αὐωνδυσανπτωυ, ὥς φασι ϑεῦστομ" 
πος. τούτους σ᾽ οὐκ εἰκὸς ἐγγὺς ὃν σας ἄπει; 
᾿βῆσαι. αἴγινα σῖ᾽ ἔπι μὴν κρὰ τύττος τὶς Φὶ ὃ’ 
“πισϊαυρίας. ἐσ: σὲ κοὰ νῆσος πες φὶ ἡπέρου 
᾿σαύτης, ἰωὺ οὐ τοῖς αὐπίως πταρατεβᾶσιψ 
᾿πίσι βούλεται φράζειν ὃ ποιωτής . διὸ κοῖὶ 
γράφουσι τινὲς νῆσου τ᾽ αἴγινων, οὐὖτι τό, οἵ 
οἱ ἔχον αἴγιναν  σ]αΞελλόμβνοι τί ὅμωνυ» 
μίαν. ὅτι μὴν οαὖ δὴ σφόσῆοα γνωοίμων ὄδμ 
ἡνλύς. υἱ σϊᾷ λέγειν ; γὐτόύθῳν γοῦ αἰακὸς 
σε λέγοωτοι» κοὰ οἱ τσ αὐτόν, αὕτη σ᾽ ὄδηυ 
ἡκοὰ ϑαλαποκρα[ι(χ(ῷ ποῖα, Κοὰ νττόδὶ πρώ 
σέων ἀμφισξατήσαίς ποΐκ πρὸς ἀθίωαί» 
οὐς, οἱ τὴ πόδὶ στελαμῖνα ναυμαχίᾳ κατὸ τίς 
“πόρσικά, λέγωται δὲ σοίσίᾳ Ἑκωτὸμ οὶ τον 
σήκοντὰ ὃ ἀὐκλιθ- Φὶ νήσον, πόλιν σΐ ὁμώ» 
γυμὺν ἔχει τετοαμμθίω πῶς λίξι, πόδιἑν 
χουσι σ᾽ αὐτίὼ αὶ τε ἀπ υκὶ » κοὰ ἡ μεγαοὶς 
κοὺ, τῆς ποσελοποννήσου τὰ μέχρι ἀϑισϊαύρου 
ο(εδδυτι ἑκῶτου σοα Ἑκώςη διέχουσι, τὸ 
εἰὲ ἑωθινὸν μόβΘ-, κοὰ τὸ νότιομ., ποιλάγει 
{ιλύζετοι ζο᾽ τε μυρτώῳ, κοὰ Ὅρρ!" ἄρητι» 
κῷ ο νησιοᾳ δὲ στόβίκο τοι πτολλὶ μὴν πῶς 
“πῇ ἡπάρῳ, βίλβινα δὲ ππῶς τὸ ποὶλαγθ’ 
αὐαωτείνουσο,, ἡ δὲ χώρᾳ αὐτῆς κατὰ βάϑους 
μϑν γιώσϊας ὄξι, ποετιοώστας σ᾽ ἑθισιολλῆς, 
κοὶς μαϊλιστὶ ἡ ποεδιας , διότι Ψιλὴ σᾶσα 
ὄϊ), ἀφιθοφόρ: δὲ ἱκανῶς. μυρμισῦνας δὲ 
ἔλαθίισαι φασὶν οὐχ ὡς ὃ μύθ’, αἷὺ αἰγινή 
τας, ὅχι λοιμοῦ μεγάλου συμπεσόντί(», οἱ 
μυρμηκόδ' ἄνθρωποι γγύοινῷ κατ σύχίω αἱ» 
αποῦ "ἀλλ᾽ ὅτι μυρμήκωμ “ηοόστου ὀρύοντες 
“ἰὼ γί ἀὐνασέροιρν ἁδὲ τὰς πσέρας ὥςτ᾽ ἐ- 
χεν γνωργεν, γὺ σὲ τοῖς ὀρύγμασιψ οἰκέϊψ ῷει 
σύμανοι πλίνθων. ὠνομάζερ σ᾽ οἰνώκ στάλαε 
ὑμώνυμθ᾽:- σϊυσὶ σϊάμοις φὶ ἀἤικῆς, Ὅρ᾽ σε 
σὸς ελδυθόῥιχες,οἰνώναες σύγχορταναίειυ πε 
δία, ταῖς δ᾽ ἐλόδυθόδαις, κοὰ μιᾷ πῶρ ἐκ τι» 

σραπόλεως φὶ πόβὶ μαραθῶνα, καθ᾽ ἧς ἡ στὰ 
ροιμία, οἰνώνῳ πίω χιράσῆοαν. ἐπτῷ κυσον σ᾽ 
αὐτὰ αὐγξιοιγκοὰ ἱρα ποῖ; κοὰ ὡδισϊαύρμοι, 
κοὰ σϊωρκέις. ὕςόρον δὲ κατεκληρούχησαν 

σύσαν ποῖς αρχοζοις οἰκήπορσιμ, ἀγρίκους σ᾽ 
᾿ - 3» , Ἂ 5 

ἔςειλαν αἰγινῆποι, ἐἰς σε ἀυσϊωνίων τίἰὼ οὐ 
ἐρηπηρκοὰ εἰς ὀμθοίκους, ἐφορ(θ- σ᾽ οὐ αἰγί- 

νμαγυρον πρῶτορ κοπίκε φησὶν κσσὸ φέ 
δῆωνΘ΄ ἐμπόθιον γοὺ γϑνεϑαε, οἵᾳ πίὼ λυν 
᾿ πρότητάὰ Φὶ χώρας, τῶμ αὐδρώπων ϑαλατ 
τουργοαύ των ἐμπορικῶς, ἀφ᾽ οὗ ὧν ῥῶπομ 

ἘΠ Ο ΟΤ Α : 

“ἰὼ νῆσον ἀθίωμαζοι. ἀφελόμανοι δὲ λακε, 
σἹχεμόνιοι ποὺς ἀβίιυαίους τίὼ νῆσον» ἀπὶ- 

3δι 
΄ηιε5 ργαϊατεξατῳ ςεἰλίίο: Ὁ Πίς χυίάδ, ἰεά 
Μαςεάοηίθ, αρπαξείθι5, αι Τ Πεορόριιδ ἱπ- 
ααυίο ΠΠ05 ἐπίπι τ ργορίπαησί πε ΓΈΡ. 1165 εκ 
τίς, πό πὶ αεγ πίε, Α εσίπα πειὸ εἤειίᾷ Ἐν 
Ρίἀαιτίς ἰεττς Ιοςι5 φαί48, Εἰ ἐ τερίοης ἱτεπὶ 
πιυίπι5 σΟείπιίϑ εἰ  τΠ(τ|8, 8 ἐπ ἀρ Οἰτίς πιι- 
Ρεγ αογΠ 0, εχρ!ςατέ αὐ] ροεία, Υ Βί ἐπὶ ρος. 
τὰ ἀίχίς, υίζ Α ἐρίπα πΠαδεηι:υίάᾶ (ςείθαε, 
[π(υ]ᾶζ Δερίπαηρτο ἐο ἄυοα εἴ, Ἠί ας Πα» 
Βεβᾶι Α ερίπᾶξαι Ποπιίπί5 ΠηνΠταδίης αἰ Πα 
συᾶι, Δυιοὐ αὐτξ ίπτοῦ ΠΟΡΙ Π5ίπτᾶς ἐπ ΠΠ]|5 πὶ 
πὰ εξ, υα πετΡίς ορὰς εἴτ Ἡίης εὨίτ Α ἐὰν 
οτ15, ἰδ ροίξετί σοπι5 Δυχίς ἀεςαηιᾶτειτ; 
Εας εἰ χὰς πιατίς αἰίψυληο ἐεηυίτἐπιρετίῃ, 
Εας εἴτ χια σι Ατῇςεηίξίεπι ρορυ] ἱπ πα 
τι] ( αἡ δαϊλιηίπα ρτγαϊίο, ἄς ρείποίρατα ςστοη» 
ἄεγε πὸ ἀυδίταιίτ,υα τἐρείαις Ρετίς (τς οίᾳ 
ἰπυαίετατ, Εἰὰ5 ἀπΊ Βέ(15 ( [π|ς ΟΖ 11 1, ΧῚ 
[1λ4. εἴτε τγααίξ, Εἰαία Δρρεϊ]αιίοηίβ ορρίαα 
ἰῃ υξιᾶ πεγοῦς Ἀ{ίςα Παρ εί, {4 Ατιίςα δ Με 
ϑατίςα ςοτοηδί οἵα, ζ Ρεϊορσπείας αἰῳ Ἐρί- 
ἀδυτζῇ, - ςεπτῦ ἐεγέ λά,Ππρυΐς 4 118 4{Πῆε, 
Ραγ85 αὔτ οτίεηις Δυπτγᾶς ρίρεζϊᾶς, ΓΜ γτίοο 
ρει ηαίξρεϊασο, τς οἰ (γετίςο, Ῥαγας αυΐ 
ἀξ οἰτςαίαςξε πίυ]α ρεγ πα τος, ἰη σοπείηςητ 
ποτία;, ΒΕ  ίπα πετγὸ ίη ρεΐλσαο πογρᾶς, ἄρεις 
ποιὸ ἐρῆιις, ΠῚ αἰτία [σἀΐ5, ευτ οι εἴ], οὐττι {1 
Ρεγηξϊαρίάοπις εἰ ρτςοίρυε ἄρ εἤτίς ἱρίᾳ ρία 
Ὠἰτίο5, [4ςο πιιάα το πογάείίεγαχ (τίς εἢ , ἂς 
Δερίπεπίςς Μίγεμηίοηδβ ἀρρε]Αΐος πιεπιο 
ταῦ, ΠΟ ἅπιοαο ἴῃ ἰαΡιΠ 5 καπίτιτ, υἱ πο είῃ 
παϊείςζες ρε[εϊ ζεαἰοὐηγίςς, Α φαςο ρτεςδίε,ἢ 
Βοηγίπες πετίς (ποτε ποτ πὶ αυία ἰοΥπγίςατ 
τιογε, εὐ [οαίζτιο5, δα ρεΐζαβ ἐΓαπίρογίατγξί, 
υταρτίςο δη ἀ{ πιατοτίᾶ μαεγοητ, (οἵας συ 
ἰῃοο!εγεηῖ ας ποῦ ἘΧρεπάςεπεοβ ατεγίςία αρασ 
τεητ ραγΠπτοηίᾷ, εποα πειὸ ἀ{ππίπ5, ἀπά Ρι8 
Αετίςα {ἰΡαθιι5 ραΐ ποηιίπε,οςαβαΐιί, {1} 
΄πα δα ΕἸευΠεγαβ ρίορε ἰαςεις αα {Ππὦ4 ες ΓΚ 
Ροβ Οεπσες Παδίτατεἰοσπατίος ΕἸει ποτα: αἱ 
τεία πετὸ 4ε συλάτίρο!ί ἡ ΓΝ ]ατγαῖιοπεπι εῆς 
ἄς ηυα ἡατ εἴ ρτοπογρίιπι, Ος πο ο5 118}Π{50 
Ἐατα Βαδίιαπείε Ατρίυί, Οτειεηίςς5, Ερίἀαιπτῆ 
ἕζ Γδοτγίεπηίςςβ, ΡοΠεγίοτγί τἔροτε ἀείπάς, ἰοττέ 
τηΐ (5.5 ἰΠςο[!5, Δι Πεηίζίςες ἱπ 18 τεππεῖς, 5 
τεριᾶ ἀεμίης ΑἸΠερ ΠΡ ἱπίἴλαι 1 ἀςεάαα 
πιοπῇ ρτΠἰπί5 τεάάίάεγε ςυἱτοτίβ. (αιεγὺπι 
Αερίπεηίςβίη Ογάοηίᾷ τείας υὐδ ςοΐοπος 
ἀεπιίίετε, πες πχίπι5 ἐπ Ν τι τί, Ἑρπουυϑβίςέ 
Ρτίβ ργοαίαίτ, ρειπιὸ Α ερίησ ἃ Ρηίάοπο Πσπα 
τί ςοερτ ἀγρεηιῦ, Ἐπιροτία αατίάεο εἤε(, 
φαίοςιις δἀπιοά [{οτ1]|5 εἕαΐ, οἵ Ποπλίη ε5 {ΠῚ 

τηλττγὰ πιοῖζᾶσο ποροτία τις ατος ηάς ἀΠορο πιυϊεπιοάίο τεῖν, «σλπις αυςηᾶ 
Ἀερν 
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Α΄ ερίμεαπι ἂρ εἰ λπλι15 πτετοαϊτατᾶν θοεῖὰ ἰἂν 
πέίρίς ποπηυλία ἴοςα ογαίηε ςοπείηπο, ργους 
ἴδεςεητ, ἐχροηίς, ἴσα ίπ σα ρατες, 
(Δ υί Ηγείμαι ρα(ζοδαπταν ὃ ΑἰὐΠ!άεηι, 
Ουίῳ Αὐροβ τεππεῖς 1 ἐγ πιπαίρ, 
Ηετποπδί ας ΑΠπᾶ »Τγαξεπεῳ Είοπδδ. 

ΑΙίας αατεαι ΠΣ απὸ [ς πΠαδεητογάϊπε, αἵ 
δομοσστι ἃ ϑοοΐπαι, ΓΠείρίαπιί (ταδί, 
1π|ι|45 σαοσας Ἐρίτί σιιπι αἱ 5 ἀἰςεηπάο ςὅ’ 

παυπιείατ, (Λ ἱ χαίάςιη οπεραης [πᾶοᾶπὶ. ὃί 
Οὐτοογ!α ἀεραίςεραίταγι παι γοευ]ία ἰηττα 
εαγπαπεβ (τατ, δίς δύ ππης Δερίηδ ΝΜαίςες 
ἀίυηχίτ, αα ΠΟοιι8 Δα Α γροἰέςαπι Πτα5 ρεττίν 
πεῖ, Τγτεαϑ συΐα ἐπὶ ΕΠοπτείμδ πα {0 ον 
πατίηι αττίσίς, ΔΙη υοτὸ [τεχαςηκί (ξγπγοης ἴον 
αυσπτυτ, ]ογπι ςαιία Ατρίαί ας Γ ἀςοάςπιο 
τοῦ ταπγεπ οί {ΠΈτεῦ σοπια]εγιτησ, π χιο [νᾶςς 
ἀπηιοπή ἄπος ΟἸἢτγαάα υἱδξοτίαπι τερούτα" 
ταητ, Γ Οουπὶ δυζοπὶ ἤΠ χα ἐπ ΟΥ ποίατία εἴα, 
ΤΊ μμοΥ ἀΐάες (τε ίτια Αγρίαίας Τ ςοάατηο 
Πί5 αστί ςοηδπηία, πε ετίαι Εἰγῇς;, ΔΥροίί- 
ἐπ τούτο οἵα οςεἰεδ τίς, δίπητεγ ἃ (εηςῆγεα, 
πα ἱπιίᾳ ἐ Τέσες Ατροϑ ἀποξητεροῖ Βαγ- 
«Ποπίσπι πιοητεαι, δζ ρεῖ Οτεοροϊᾶ Πα Πτητ. 
μα βποταυίι ΕἸ οπιοίος, ὃ( [υγσυγρίο, δύ Οἱ 
πέλϑ,υἰςοί αατξ πῆς τας Ατρίαίαρτι, Ης χαί 
ἄξπι εοαξ 4πὸ πιο ἢ 5 ποπηίης, ἡ ος πετὸ Ππηί 
{{λρΡο ἅτ ποσαρηϊο, απο Οὐηραδ πτει ογίπ 
1 ἂς δίογ οηξ ροίιτο5.[πεοῖ Βεϊορδηεί! οἰκί 
ἐαῖες ἄτροβ δύ ϑρατία οἱοσίᾳ ργαςο ας ἢ Πᾶς 
εἰίαπι αταιζ ΡΟ αυατᾶ αυίας ε]αγίτατε Ισρέ!α 
τεῷ ἀἰΠευνίπαια πο ἰλπῤ!οησα {πἰςίρίξάὰ υς 
πίτ ογατίο, Ὡς 20 οπιη τ, ἀε {15 πποπιογαΐα τα - 
ςορί[ςε υἱάεαπγες, Βυοίς ργοίεῶο ἐξει]ῖς Ατσ 
505 ἀπηρίίας {Ππ|ἴτε ποπιοα ἐραγίογαζ, Ροΐϊεα 
πειὸ Γ᾿ ἀςεαεπιοηῇ σ᾽οτία οπτηίπο [ὑρεγατᾶϊ, 
Ρετίσιιεγδητεβ Π1Ὰ5 ἰσσο5,ας {Ἐξ ἰτππτὰ «δίξειιδν 
τε ἱ{{{ἰ φυτά ρϑυϊαίΐαιν αὖ {ΠΠ|Φ αθοττγατε ςοτίσ 
οἰτιΑὐρίαί Ῥγεῖμα ααίάειι τέρεπὶ ποῦ Ἀδηνί 
(ετῦτ, ἰς δῆτε ΠΟΥ πιοσηΐα ποτ ον ἤτ, οαπὶ 
ἐερσιυΐα Ὁ φηίςι[4 αιτα ἤδη (πὶ αἰ) (πὰ σαραξ 
(υρετης ἐείςξξα δι |ετ: αἰ ογαπι αὐζογα παθα.- 
τῇ ἐποτᾶς πγρετίο, [ῃ (Ο οἰετατξ χαος ἄςῃεοτῖ 
εὐπχπηίτον ἀπῶί, απὰ ς {15 }ὲ οππιαποτῦ ρο- 
τοητίᾶ (αδίοτς, Εὶ πᾶς οἰπίταϑ ἰρία ςομ[ίτ, {6 - 
εὐηάδιπη ροί ϑραττᾷ ἀϊσηίταεί5 Ιος οδείπῶδ. 
ΤεΠίης ἀε ἰοςίς Μγςεηίϑ ἃ Ασαπιξποηί αρ 
ροΠείς ἐχρίςεηλι, 4051}. πλαέππι Δίπιιπιε 
τατίοης θοςτα πισπτοζαί, αέα5 πετία5 πυηςίε 
Πα ἐπ πτοάδιππι, 
Οιήφ Μγοεπαᾶ ςΟἸ τ αἰτία πτοσπίβ, υὐϑς, (πε 
Οἰπζ (ὐοτίητῃα αὐ οἴ, πηατίδίρ οὐπαῖα Εἴσο. 
γμξας ραίςιητυτ, ΑἸειδγεοδπι, δίςγοπαᾷ, 

ΤΑΛΑΡΟΝΙ ΘΕ ΠΚΑΡΠ. 

οἀγινεῶαν ἕμστολ ἐν λέγιϑοι, ὃ ὃ δὲ ποικπὴν 
φνια μλδ χώρας λέγει τυρηχθὴ. ὥς τόρ κοὰ, 
ἀῷτοι" 
οἵθ᾽ ὑρίω φϑέμοντο, ἬΝ ᾿ 
οἵσι᾽, αγος τ᾽ ἔχον “ίραυϑιά τε τεχιόροσαν, 

ἑρμιόνίω, ἀσιν{ώ τε βαθαὺ κωτῇ κόλττον ἐσ 
ὅσας Ἢ 

τροιζίω ́  ἠΐονας ὅι. 

Αλλο τε σ᾽ οὐχ ὡς; ἔσῃ Τὴ ταξει, ἶ 

Σλχοῖνον - σκῶλου 7 ϑέασειαν γρῶον πο 
τάς τ γ᾽ ἡπειρώτοιις νμίους συμῴράζε ψ 

οἵ Ὁ Ἰ τος αἰχον κοί ἀροκύλά φϑέμοντο. ἧς 
γὴῷ ἀροκύλεια, γὐ νοῖς ἀκαρνάσιψ. εὕτω δὲ 

κοὰ ναῦ πὴ αἰ γίνῃ, τὸν μάσητα σωυῆνψῳν ὃ ὅν 

“αφὶὰ ἀργολικῆς ἠπείρου, ϑυραίας σὲ ὁμηροῇ 

μὰὼ ὠνόμασφν. « οἱ σ᾽ ἄλλοι ϑρυλλοῦσι 1. 

ὧν αῤγέοις κοὰ λακεσϊαεμονίοις᾽ σιιυΐεη ᾧ» 

γὼψ» τριακοσίοις πτὺς τριακοσίους. φὐέκωμ 

σὲ λακεσϊαεμόνιοι, 5ρατηγομῦσί’ ὀϑρυαί,, 

φ᾽ πῇ ἀαυοθυρίᾳ κατὰ τίς μεθορίαν φὶ κα ̓ 
γόκρκοὰ φὶ λακωνιπῆς. εἰσὶ σὲ ποὺ ὑσιοὶ, τὰ 

σὸς, ̓γνώφιμ’ Φὶ αγολικῆς" ἃ ἀεγχκεαὶ, ας 

δεινούι τῇ δοϊῷῳ πῇ ἐκ τιγξας εἰς αὖγ Θ᾽ 
οἴὰ πὸ σταρύρνίου ὄρους» (ἶ χὸ ζριοπώλουν 
ὅμηρ Θ' σ᾽ αὐτὰς οὐκ οἷσίν, οὐδὲ τὸ λυκούᾳ 
γιουν,οὐσί᾽ ὀρνεοίς. ἀῶμαε σΐ ̓ἐσὶ δὶ αῤγόκῳ, 

ἡμ ὁμώνυμ᾽ Ὅδ ὁδθ, αἱ δὲ ταῖς ὀρνοῦῖ ἐϊ 

γὉ μβν. 7ιγίνασι, κοὰ μέχι ναῦ εἰσιν ο 

7γΘ΄ Ἃ ασαῤτη τέ, ̓ ἤλσὲ ἡ Ω πολυϑούλα ᾿ 
ΩΣ ἥκισὰ σία μακρολθ γὲνν στόβὶ αὐτῶν. 

Ὁ παλαιὸν ἂν οὐ ὃ ἠυδυκίμει κα Ἂ αξγος μᾶλ ο 
λον, ὕςόδον σὲ ποὰ μέχρι πασῶν ὃς “ωόδῥεθάλ ᾿ 
λον» λακεσϊαεμόνιοι Κοίι διετέλεσαν ὺ 
αὐηονομίων φυλάποντον "πλίω εἰ τὶ σῦν μὲς ) 
πρὸν, πρῶσσηλίειν αὐνεξὰ συυζξαινῳν. εαὐγᾶοι Ἷ 
σὲ πύῤῥου μὰν οὐκ ἰσίεῥαν"» ὐλὰ προ, ὕ πώ, 
χῦὺνς ἔπεσε, γραϊδιου χινὸς ὡς ἴοικε γι 

σία ἀφρύτ ᾿ἀνωθον ἀδὶ τί ἀςφαλίω αὶ 
ἄλλοις σ᾽ ἐγϑύονην βασιλόῦσι. μεταχόνταη ' 
σὲ τό ὴν ἃ ἀχοιῶρ συςήματθ’, σὼ ἐπείνοιθ, ' 
ἐἰς τίὼ δὲν ῥ ῥωμαίωψ ὀξουσίων ἡλίν: κρὰ ναῦ 
σιωΐςηκον ἡ πόλις, σίδυ τόν δύουστε τῇ τόξα, β 
μετὰ τὺ ασαρτέι. ἑξῆς σὲ λίγομᾶν “πόδι ̓ » 
τὸ δ μυζιἰυύαις τὸ τὺ Ὅρ᾽ ἀ ἀγαμέμνονι τεταγμὲα 
νων πόπων ν᾽ ἡ Ὧρ" καταλόγῳ δ νεῶν, ἔχαι 
σ᾽ οὕτως τὰ ἔππ" : 

οἱ [σὲ μυίας ἔχου ἐὐπτίμϑνον σἤρλίεθμν, 
Αφνειόν σε κύρίνθον εὐκζιμλύας τε κλεωνάο, 

ὁρυφεὺς τ᾽ φὐϊμονῷ αῤαιβυρίίω τ᾽ δῥατφν ὦ, 
Καὶ σίσ 



᾿ ΣΎ Ὲ ΤΕ: 
αἱ σικυῶν᾽ ὁ" αὐ ἄφγρας Θ' πρῶτ᾽ ἐμέξασί, 

᾿ς σαν, 
τ)λἰ ϑΐω τ᾿ ἄχον,, ἠστ αἴγιον ἀμφονὲ“ 

μον», 
ἐγιαλου τ᾽ κὐὰ τοσαῦτα κοὰ ἀμφὶ ἑλίκίω 

᾿ δύρέθρων. 
Αἱ μδὸ οὖ μυκίιϑαενωῦ οὐκὲτε ἐσίν. ἐπ΄’ 

'σε σ᾽ αὐτὰς πιόβοδύς. διεσίεξατο δὲ ὥονα 
Θ' ὁτ᾽ δύρυδϑαῦς οἱ οὐ αὐτοὶ, κοὰ τό αἢ- 
ους ἤρξαν. δὐρυδδεὺς ἡ οαὖ «ρατόύσας ἐς 

αθῶνα ἀϑὲ ἐὺ ἡρακλέους σπτοῶσϊας, κοὶς 
'λαύν., βουθησαίντων ἀθίωμαέων, ἱσορέ τοι 
τεσῶμ ον τῇ μάχκ, κοὶς  μϑὸ ἄλλο σῶμα» 

᾿ αργιῆοῖ παφίιαε. τίὼ σὲ ζεφαλίω χωοὶς 
ἡ τὴ κοοίνθῳ, ἀρκόψαντθ. αὐτίν ἰολάον 

᾿ νὐρὶ σὐὺ ἀρίὑίω πίὼ ἀκαρίαν, ,ξωὺ ἅμαξα 
»», κοὰ ὃ τόστος καλξτοιι δυρυδδέως ἀεφα- 

ἡναὲ σὲ μυζίιῦαε μετίπεῶμ εἰς ἐἷὺ τελο- 
σίας δρμηθοντας ἀρ φὶ πισάτισὺς͵, ἐπ᾽ εἰς 
ἣν ἡρακλέδας, κοὰ αὖ Ὁ αβγος Ἐχονπύίςο με 
ἀ σὲ τίὼ γὺ σκλαμῖνι ναυμαχίαν » αὐγέϊοι 
«τὰ ἀλεωναέων, κοὶ τὰ για δον ἐπελθόντ δῖ 
ῥσίίω τὰς μυκίιῶας αὐξλον,κοὰ τίὼ χώραν 
Ἰρνείμαντο, οἵᾳ σὲ τἰὼ ἐγγύτητα τὰς σϊψο 
τύλες εἰς μίαν οἱ ραγίπκοι σιμωνύμως πετῶ 

ιχγορδύουσιμ, δὐριπίστης σὲ, κορὰ οὐ ἴρο" αὺσ 

χ᾽ δράματι, ποΐε μὴν μνάίώας καλώμ, 
τὲ σ᾽ αὐγίΘ- τὠὼὺ αὐ τίὼ πόλιν, καϑάττόρ 
νἰφεγθνείᾳ κρὶς ὀρέςᾳ, ἀλεωναὶ σῖ εἰσὶ στὸν 

ισμα ἀδὲ τῇ ὁσϊῳ ἱκέιμόννον πῇ ὃ ἄργους ἐς 
ὀοινθομ ἀϑὲ λόφου πόδιοικουμόώον τοαντάς 
ὁθῳν, κα τετειχισμθίου καλῶς. ὥςτ᾽ οἰκέ. 

ἧς εἰρλῶνά μοι συκεῖ ἡ δύκτιμλύας ἔζλεω - 
᾿ ἄς, οὐτοῦϑαι δὲ κοὰ ἡ νεμξα μεταξὺ κλεω- 

ὧν, κοὰ ΦιλοιῦτιΘ΄. κοὰ Ὁ ἄλύος οὐ ᾧ κοὰς 
ἃ νέμεα συωτελάν ε6Θ- τοῖς αῤγείοις. κρὰ 
᾿ὰ σπόρὶ Ἂν νεμκαῖομ λέοντα μυθδυόμᾶνα, 
σὰ ἡ βέλβινα ἀώμφ.. διέχουσι σ᾽ αἱ ἔλεω- 
αὲ πόϊ μϑν ἄργους φξδίους ἄκοσι (Εἰ ἑκὰτόυ, 
ορίνθου δὲ ὑγονάκοντα. κοὶὰ ἡμεῖς ἀν τό ἀπ 
τοκορίνθου κα τωσήδύστειδν ὁ ἐτίσμα. ὁ σὲ 
σοινθφθ- ἀφνειὸς μὲν λέγωτοίι σὰ Τὸ ἐμιστὸν 
κου ἀϑὲ Ὅρϊ" ἰδμῷ ἀείμδνον, κοὰ σϊυοῖυ λι- 
ἄύων ἰυριθ- ὧν ὃ μδν φὶ ἐσίας» ὃ δὲ πῆ 
πελίας εγγύς ὄξι. κοὰ ῥᾳ δίας σσιεῖ πῶς ὃ’ 

᾿πτόρωϑῳον ἀμοιξαὶς τῶν φόρτωυμ πῶς ἄλ. 

ιήλους τοῖς τοσοῦτον ἀφεκῶσιμ, ἰὼ σι ὥς“ 
τόρ ὁ στορθμὸς οὐκ δύπλους ὃ κατὰ τἰὼὺ σι- 

λίαν ποσγωλαιὸν οὕτω, ποὺ τὰ πελάγη, 
τοὺς μάλιστ πὸ σσὲρ τῶν μαλεῶμ, οἵ πὰς 

υὑπιπνοίας, ἀφ οὗ κοὰ σταροι μια ζαν τοί» 

ΟΥ ΟΊ Α σύνες 36: 
Ηἰςρτίπια Πάιις [σα (τόρ έγα ἐελερ δὲ Α ἀγδῆιιδ, 
Ιη4ε Ηγρεγείτη, εἰ πιίρ προ Ποποοῆληι, 
ῬΑ]! επεπιῷ Παβίταης, ας Δερίοη ἱπάε το» 

Ιεβδῆσ, 
ἘτΙΠτ5 τού ΠΊ, αὐ; Ε εἴέοος [εἰ ξίπια ταῦτα, 
Μγοεπᾷ αὐ πᾶς ἐχτίπεο ἰαςξε, εαύτιπι Γ2 
θεαὶ ἃ Ρετίεο ςοπαίτᾷ εἴτ κοπῆαι, εἰν Βιῃεπα 
[5 {ποςεἰδίτ ῃ τερηο, Παίς Επτγ ἤῃεις, Ηο5 
εοἴαξ πετὸ ἄγρος ἱπιροτίο τεπε, οοηἤαπ5 
τπεπχοτία εἴς, Οἵ δὔτ Ευγγ Πβευς 34 ΝΜ αταιο 
γεπὶ Απεγίι5 ΕἸ εγςιπ!5 Π]ίος, [οἱ αζ» ἀασίαῦ 
(εἰ εχεγεοίτ, αὐχη ἔεγεπε δ, Δτπεπιεπῆρθυς, 
ΕἸ ΕΈΡΟΞ ἶ , ν δ 
ἰη ἐρίο ργα]ίο ἐεγίυγ οςσαυδαίῇς, κα ε!]υα (απὸ 
εἴα πιστά θια (Ἰαγσειί ἰεραΐτα εἴϊε, καρ αυτᾷ 
(ὐουίητἐ(ςοτγίαπι, ο4 [οἵδ οίγοα ἔοπτεπη 
Διαατίᾶ, εσυ5 τΓαπιίτειι, ΑΡ οΥ ΠῚ ἔπιεγας, ἡ πᾶς 
ἰοςι5 Επτγ ΠΠ εἰ σαρυταρρεἰίατας, ἴνεεας λα 
τεητίη Βεϊορίἀατ τερίπιξ ςεοίάετε, ὁ Ρίίςο 4“ 
ὁγοΡρπεηίςξε, είπάε 4 ΕἸ] τας ας ρετιεις 
τῦτ,ιηδ, δέ Ατροςίρίσπ (δίς ετατ, ΡοΙ 
ςδηγίίςα πετὸ πῃ δαϊαπηίπε ργο  παυαϊε, Ατ' 
σοί, ὃζ ΟἸεοηςίας Τερεαια Μγοεπατ υτθᾶ 
ἰρυλάεηξες, Μγςεηδ5 τγλαίςίτας ἐχείά εις, ἃ 
ογαπηῷ αἰραττίαετε, Ττδοσοαίαγα ααίάξ (οι 
Ρίογεβ υΥΡεπὶ πγᾶφ ργορτεῦοςοῦ ρτορίπο 
ααυίιατεπι, ςΟπιχηΐ ἀρρε! λεγε πουίης, Ἐπτά 
Ρίάες ίπ υπὰ δί ελάς Τιαροσαία, πηοάὸ γος 
πλ5.πιοάὸ ἄτρος ἰάετη ποςζατ ορρίάα, Πεαῖ εἴ 
ἰη Ἰρῃίρεηία δί Οτεῖς, ϑυπιαῦς Οἰεοπα πον 
ἀίοίγε σρρία ἐπ υἱὰ Πύπη,, το ἐκ ἄτρο Ὸ 
τίλιῃᾶ ἀπςοίτ, Ετίπ τυταιίο ἐτεηαξείσιι5 παρέ, 
τλῖο ΠςΟἰ δ, πγιγος ρεγρυΐςίτος παδῦις, Οὐ 
είγοα ροεία πιίῃί ργορτίς ἀκ ε αἰδοίην ὀπτὰ 
μδύαο ἡ κλεωνὰς, (4 εἰὲ, ΜαΣη ΒΕ ρυπςἢγίς εχ οοῖ 
ἸΤαϊς (Ἰεοιας, Πίς (γα Πατρίς ᾿Νοπιοα ἑητος 
ΟΙεοπα5, ΡΠ αέεπι, πὶ αιτα τ οίτί ἔαογα ςοΐς 
Ῥτατε ςσίπεμετς Νοπηςσα. δἱ χαοα, υς (εἶδα 
πιέξοΐεοης σείϊα, 5, αίτα της, δ ΒεΙρέ 
πᾷς ράφι. ἀπεαῦτ ΟἸεοπα ἂρ Ατρο φαΐ, 
ἐς [λ4,-Ὁ δί κα, (ὐοείπμο πετὸ [{λ4.1 ΧΧ, 
ΪΝος πεγὸ ΑΡ Δεογοςογίπιδο σἀΐβοίιπι ἐχρον 
ἀἰδαίπιις, Οοτίπιπι πὲ ]οςιρ[ εὐ ςίπταπε 
αἰσητ,σπὶ {{ΠπΊο ἐπηπιίπεαι ἐπηροτί, ἰοςὰ 5 
περοτίατουίθ ἐγεφυεηταίις, ζ ἀπογαπι ἄοσ 
πγίπιις ροτει εχ τ: Ζυογ αἷτεῦ χυίάεπι ΑΕ σ 
[{ἀ,αἰτεῖ λυτξ ρτορίπημιις εξ [τα] ας, αἰγός ἐκ 
ἴοοο ἐεί[ε5 ἱπιιίςξ πούς ςοπιπτυτατίοτ 5 ἔχ 
οἰεΠ5»Γἀπίσπάεπὶ γειποτίς υπγίης ρεητίδειδ, 
Ἑαϊταύτεπι, σαπὶ τ ετ εἴςε, π ταῖτα ρεοίε ὁ 
Ὠλι!ρατίο, οὐ αυίδεπι ἀπτίααίογίθ, απ είς 
ἔτετο ςοπείρίς δίς, [ἀξ πος πιατία ἱρία,ρτα 
(εττίπι ἔαρτα ΝΜ αἰ εἄ, ργορτεεῖ αἀπεγίος ππεπτον 
ταπιῆλιυ εἶπάς οἰ πατα π!σο ργουει δίππι, 

3 Οἰιπὶ 
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(αν Μαϊ εἶ ἀςΗδεχοτίς, ἀοπιείςος οδ!αίςον 
τε,  [ἰλτίςἰς ἐρίτον, [τὰ]! 56 πηεγολτοτίθ. σεδεῖίσ 
Πιππηι εἴας οπλίο κα ΜΜ αἰ εᾶ γί, Οὐται πα 
αἀϊιτετογε, ἀπε ίδ εὸ πηογοίρ, Ν᾽ Βὲ ἃ ἱπιροι- 
ταϊαγιιτη δύ ἐχροτίαταγ ἐΡεϊοροηπείο τεσ, 
πεςὶία! Ὲα πεηαί ςοτίησεραῖ, Ιοσαρυά ροῆε 
τοβ οπιλίπο ρεγιγᾶιτ, ροἐπηοσα πιαίογα ἱπάί 
ες Δἀ πεηίεθαητάαίταπηζια, ΠΠπι᾿ς επίπι ἐπ ΠῚ 
πιίςοτ ςεἰεσταιίοπε Ππἀογιπι πηι τἰτ4ο ςῦ“ 
ὈΘΠΑΓΙΠΊ ΠοΠουγεθαῖ. Ιρή! αυος Βαςςοῃίαάς 
ἀπηίϑ ἔεγπε σσυγθοπὶ ἀοπιίπαιίοπετεπαειᾶς, 
δ τγιδηηί ἰοςερί εἰ δίπιί,, δέ πισπιεγο ρ] τίς 
ηγί, ζ σεηετῖε «ἰατί ἐσλάξητεδ,εἴ ἐπΊροΥ 1Π1 {σ΄ 
Ρίσπι ἀἀεπιρίο πλεῖ ἐπι οίαπι ροίεάετε, 
Ὀγρίεϊιι ατεαι εἰ ζεἰ οἰ 5, τγγαπηίάοπι 
οςςυραιίς, εἰδί ἀοηλι5 ἀἰτία 5, οἰ ατιη 
᾿γπηρίςο τειηρίο Ογρίο! ἀοηαπι τε δταν, εχί 
πιία: πηασηἰτ 4 ηί5 Ππλι 14 ςταπΊ, (Ο] Ὁ Ἐχ αι 
το ἰαρτίςατιπη, δύ ίη τογτία τι τ ρεπεγαιίοπξ 
ἄοατιιδ εἰτ15 ρεγΔπταιίε, Γλεπηαγαιίι5 απο 
εχ Οοτίηιμί ροτεπεί(ςἰπιίς υπὰς ἀοπιείιίςας 
ἑυρίταῃϑ ας οπεβ,τοῖ ἀΌπηο (ἐςιπΊ Ορε5 τα] 
ἔῃ Εἰπτυγία, ττυτθίβ, σαπι οἰέϊατε ἀοηδῖι5 
αὐήι, ργίηςερε ἐχείζοσίς, ὃζ ΗΠ ας εἰσ Γ᾿ οαγα 
Ροτίτας εἰξγεσπο,ν ἐπετγίβ ετίαπι τε ΠῚ ρ] πὶ ἂν 
(εὐ Ἰοςυρί εἰάτιιπι ἐχείτἰτ, ατίαρτα πε, ἄξα 
Ρτοίξίτατας ρας [45 ςαρετές, 4υας Ν᾽ ἐπεεί αὐτί 
ται]! ἐγ οδί δα ἀἰχογᾶγ θγορτεν Πᾶς ἐρίεις τον 
πυεῃϑ ἔπ τσ επι πλυεἰτιαο,ταγΡα ἐσπεῆίες 
δαῖτ, απαςε εἰυίταβ πλίτι αὶ ἰα πτοα αἰτα δία, 
ἵΝαιυτο ετίατι [εὐἰτοῦ Πἀπηρίε5 αι Οἰἰταηίες αἵτιι 
ἐπεράτις, Ἠίης αἱ] σαίιν σείογί (γπιοπε ργὸ 
πιούδίαπν, Νοη οπιηίαπι εἰς τἰτογὰ (οτίηι 
Ὡδιυίρατε, ΟἸα( 48 ́ αος; πιεγειγίοίς ἕαςει {1- 
Ἰυάροίετίς συυ]σατ εἴ τείρΟ[ιπι. ἵΝΑπὶ εὐπὶ 
αἰτεγα ΠΠ| ἐχργοθαγει ποι, σι οα Δ} ορε’ 
τίς τεπετεῖατ ἐπα γία., πες [ΙΔ Π45 ατιίησεγεῖ, 
Ἐρο (ἰπαυίτ) τα] 5, (πος Βγευί τἔροτε τευ Πα5 
αἰρ οἴπιί τεἰλ5. Γρ5 υτθίς Πευ πὶ τα εξ ςοπ- 
εἰπ σις, ἃ εχ ΕΠεγοηγιηί (ςτίρτίς ἃ Επάοχίὰ 
«]οτγᾶ, ἃ φυδπεῦ ἐρίι ςεγηεῖο ροταΐηγε5, ροίξ 
το[πτατασι Πρ εἴ ἃ [ἐ οπιδηΐ5 αὐ επὶ τι εχ 
«Εἴ π5 εἴ, Πα 4, τγίπιτι ἂς αἰ πη ίατί Αἰ τἰττἀἐπεπὶ 
μαρεης Δ ρεγρεπαίςι! πη. ΑΚ (ςεηῇι5 δα Πα, 
ΧΑ ἱπασυταπι τεγηλίπατιιγ ςαςιπιζ, Δ εέοςο 
εἰπε πὶ διιζεπι ἐδπὶ Ποπιίπαητς, (μι5 ἡ 
ρϑιδίῃ Δαι!οηειι πετία.. πηαχίπηα πη ἀπ 
τεζὰ ςοπίπτρίτ, δι πα 86. οὐοςογίπιβί τα. 
αἰςεπλίη ρίαπο Ιοςο ἰηΐζατ πιει ἕξ ίασεῖ ορρί“ 
εἰ, [ρίξ αὐϑίδ τη δίτας {τὰ 4. ΧῈ, ἐγατ αδί ἃ πχῦς 
τε πιιήα ἔπτογαῖ γ 5, πλοσηΐδς πα! }Ἀτὰ ἔς, [πὶ 
Πος αὔτ αἰγειίτα δύ πο Αςοςογίητῃιβ οὖ, 
εἰπεραῖ, θέ πιρία!ς ταταπὶξ αὐπιίτςιε Ροιμίζ, 

ὙΨΟΙΝ 

ΞΕ σΦΑ αὶ ΡΉ, 

μαλῖαν δὲ κάμψας ἀδιλάθου ξ οϊκωσε, ᾧν, 
ν ΔΕ , Ἂς “ΣΖ ,. ἢ 

γαπεν τ οαῦ «κα πόροις ἰὺ τοῖς ἐκ φὶ ἄσιας, 

κοὲὲ τοῖς ἐκ Φὶ ἱπταλίας ἐμπόροις ἀφᾶσι ὧν 
ἀϑὲ μαλέας πλοαῦ,, ἐἰς κφολνθου ἀκτάγεῶνι 

λοὶ κοὰ γ΄ λαμπροὶ, σχκόσια ἔτη σιεσῦν 
σιίέκατίδρον τίὼ αῤχίι, κρὰ "Ὁ ἐμπτύριομ ἀ- 
σεῶς καρπώσαντο . πούτους ἐς ύψελθε 
καταλύσας αὐὴὴὸς ἐτυραύνησε κοὶὰς μέχρι πρὶ 

γονιας ὃ οἰκ(Θ’ αὐτόϊ συωΐμεινῳ: "τδὶ σὲ στϑϑ 
σου οἶκον δον πλούτου μαρτύριον, ἡ λὺμ 
“τιώσιμ αὐξθαμα ἀυψέλον,σφυρήλατ» ᾿ς 
Οὖς αὐοροιὰς δύμεγίθας. δημαῤαῖός τε ὡς δ 

οὐ κοοίνθῳ δειυας δυσαύπωμ, φόύγων σὰς Ὁ 
κεῖ σοέσεις» τοσοῦτο ἰωὲγκατὸ πλοῦτον ΟΠ 
ἔφυ εἰς τἀὼ τυῤῥίωϊαν, ὥςτε αὐτὸς μὴν πρξε 
φὶ δεξαμνης αὐτὸν πόλεως. ὃ σ᾽ ἡὸς αὐτόν, 
κοὶ ῥωμαίωμ ἰατίςι βασιλόύς. τότε φιᾷν ἃ 

φροάγτης ἱδρὸν οὕτω πλούσιον ᾿παῆρξῳν, ὧς» 
τε πλείους ἢ χιλίας ἱδροσυύλους ἐκέκτητο ἣν 

“ὄδας, ἃς αὐετίθεσωαν πῇ ϑεῷ,, ποὰ ὠνοβοσῖν, 
κοὰ γαυαξκδυ κοὶ σ]χ τοῦτα ουὖ πολυοχλε 
σοὴ πόλις. κοὰ ἐπλουτιζξρ.. οἱ γα ναύκλι» 
θοι ῥασίίως δξῥανκλίσκοντο, ( δὰ ὥξρὰ 

ροιμία φησιν" οὐ πσανὼὸς αὐ αοὺς ὅσ᾽ κόθινϑὺ 
ἐσώ πλοῦς. πρὶ σἹὴ κοὰ μνημον δύο τὶς 
παίρα πρὸς τίὼ ὑνεισλίζουσων, ὅχι οὐ (2! 
λδῤῥγὸς εἶν, οὐσῖ᾽ ὁδίων ὥνῆοιτο πᾶν» ἐγ 
εϑ τοι ἡ ποιαύτη πγοᾶς ἤσϊη ἕαθέλον ἱσοὺς 
οὐ βραχεῖ χρόνῳ τούτῳ, πἰὼ σὲ ποστοθεσίο 
δὶ πόλεως ὄν ὧν ἱδρωνυμός πε ἐίρηκε κοὰ δῦ 
δὺξ(Θ-»κρὰ ἄλλοι, κοὶ αὐτοὶ σὲ ἐἰσυμδω νεωσὲ 

αὐαλπῴθεισις ἑασὸ ΣΝ ῥωμαέωμ, σοιαῦ σὲ ἃ» 
ναεσυμᾷξαίνει, ὄρ(Θ. ὑψηλὺν ὅσον ποιῶν ἥ» 
μισυ σχσϊίων ἔχον τίὼω κάθετον, τίὼ οἱ ἀν 
νάξασιψ κοὰ τριάκοντα σχοϊίων εἰς ὀξέϊαν τῶ 
λόυτᾶ κορυφίω.. ἀαλῶτο σὲ ἀκροκόοιν» 
8. οὗ στὸ μὴν πθοαῤκεν μόθ΄ δ τ μᾷ 
λισα ὄρθιον. ὑφ᾽ ᾧ ἰκένποιι ἡ πόλις δὲ τηοα» 
πείωσνυς ἁδιπ σνυ χωρίον πρὸς αὐ τῇ τῇ βι 
(ᾷ πὸ ἀκροκορήνϑου. αὐ Φὶ μϑὺ οὖ δὶ πόλε 
ὡς ὃ ὐκλθ-. κοὰ τεοσαράκουτα εὐσίίωμ ὕ» 
πῆρχῳν .ἐτιτείχιου οἵ ὅσον Φὶ πόλεως γυϑ 
μνὸμίιυ “πδιόρους. συμπόδιελησῃο δὲ ἴοοῖ τε 

ριβόλῳ πούτῳ., κοὶ ἐϑρΘ’ αὐτὸ δ ἀκροιθς 
οἰνϑΘ΄ ἡ δωρὸν ἰῳ τοχισμὲμ σϊεξαϑαι 

τρὰ ἐμὲ 



ἐ ΒΥ ΕΒ δ ΟΥ̓, Αὐννν 

᾿κοὰ ἡμῖν αὐα  χἰνουσὶν, [ὦ σϊῶλα τὰ ὁλάπια 
Τὰ σιοινίας » ὥς τ᾿ ἡ τοᾶσα πϑρέμετΘ ἐγέν 
Ερ πϑδὶ ποφύτε κοὰ ὁγσϑήκοντα Ξεζδιους. ὧν 
ποὺ ἣν ἄλλων μόρῶν ἡ “Ἴοψόρθιου ὄξι το ὅρος. 
χϑατέτακτοι μὴν ᾧὸ φυθούσε ἱκων ὥς κοὰ πε 
οἱοσῆου ὄξιμ. ἡ μὴν οωὺ κορυφὴ ναΐδιον ἔχ ἀ- 
φροδέτας, νοῦ σὲ πῇ κορυφῇ τίω τε ποειρή- 
ἰω ἄναεσυμέξαένειν ἐρίων, ἐκρυσιν μὴν ἐκ 
ἰχρυσαν, μεςίω) σ᾽ ἀεὶ διαυγοῦς (ὰ στοτίμον 
"σία τ Θ'. φασὶ δὲ κοὰ φὐθῳνσε, κοὰ σ᾽ ἄλλων 
ὑπονόμων ζνῶμ φλεβίων, συωῤλίξεϑαι τίὼ 

πίὸς τὴ ῥέζι πδιρους ἐρἰιυίω ἐκρίουσων εἰς 

τί πόλιν, ὥς" ἱκανῶς ἀπ᾿ αὐφὶ ὑσοδύςν» 
ϑυά, ἔστ σὲ κοὰ τὸ φρεάπιου δύπορία ἡ] τὼ 
τόλιν.. λέγουσι δὲ κοὰ κῷ τὰ ὃν ἀπκρο κορίν- 

ον. οὐ μίιω ἡμεῖς γε ἀσομδν" τόὶ σῖ᾽ οαὺ σύρε 
οπίσυυ φήσαντ’ οὕτως, ἥκω πόῤίκλυσομ 
τρλιποῦσ᾽ ἄκρον κρρινθομ ἱδρὸμ ὄχθομ πον 
ων ἀφροδέπτας Ὁ πτόρίκλυσον οι κατὰ βά 
υς λεκτίομ, ἐπ εἰ κοὰ φρέατα τὴ “σόνομοι 
ομθασες,δεήκουσι σί; αὐφὶ. ἢ Οπχλαεὸμ νασο 
ασήτου, τίὼ πειρίυυίω ἀδιπολάζεν, κοὰ πῶ 
πόῤῥυ του πτοιᾶμ τὸ ὄρ Ὁ". φὐτοιῦϑα σῖε φασι 
τίνου τα που πτήγασον, ἁλῶναι σσὸ βελόβο» 
γόνπου., ζω ὃν ἵστπομ ἐκ τόν πρραχήλον τῆς 

ιεσύσης αὐχσταλγύτο κατὰ τί γοργοτον 
εἰαν θὸυ σῖ᾽ αὐτόν φασι κορὰ τἰὼ ἵππον ἄρη- 
ἰ[ω αϑαλαξξν τὺ τῷ ἐλικῶνιγπλθξαντα Φ' 
ογυχι τίὼ κασοπεσοῦσων πέτραν, οὴ τῇ 
σειρίωμ, τὸ σισύφειου ὄτηψ, ἱροῦ τινος ἢ βα- 

᾿πλέσυ λόυκῷ λίθῳ πεπεισμνου, ]χσῷζον 
δέπια οὐκ ὀλίγα. ἀν σὲ φὶ κορυφῆς πεῶς 

ἰφκῶν μᾶν ἀφορᾶτοα ὅ,τε σταρναοσὸς, κοὰ ὃ 
λικὼμ,ὔρη ὑψηλᾷ κοὰ νιφοξολα, (ὦ ὃ ἔρισ 
ταῦθ. κόλστος κασοττεσήωκὼς ἀμφοτόβοις, 
᾿γϑδιεχόμαν 9. το Φὶ φωκίσῦς, κοὰ φὶ βοιω 
ποὺς, κοὰ Φὶ μεγαρίσος, κοὰ φὶ αὐτιπόρθμον 
τρινθίας τῇ φωκίὲ,κοὰ σικνωνίας, πεὼς ὃς 
τσόδαν δὲ σπόβκετοι τούτων ἁποίν τὴν τὰ 
ιαλούμλνα ὄνεια ὄρψ, χα τείνον τὰ μέχρι Βοιὼ 
πας,(ὗ κιθαιρῶν Θ΄ ἀκ δῇ" σκειρωνίσίων πε 
᾿ηοῶν, ἀ φὶ ἡναὰ ταύτας δσυῦ πες πίὼ ὠτ- 
πίω. αὐχὴν φὶ ἡδαλίας ἑκατόμβας, φὶ μὴν 
Ῥλέχαεον, Φὶ σὲ ζεγχρεαὶ ἁώμῳ κοὰ λιμίω, 
ἐπέχων Φὶ πόλεως δίον ἑβσυμήκον τα «τζσᾳ, 
τούτῳ μῆν ουἷν χρῶνται πρὸς τὸν ἐκ Φὶ ἀσίσ 
ἐς πρὸς δὲ ἐὺ ἐκ φὶ ἰταλίας δρ} λεχχζῳ,Ὁ 
Πλέχαιον κασοπέσηωπε τῇ πόλει κατοικί» 
ὠἘχομοὐ πολλίω, σκὲλε σὲ κωθέλκυςτι σὰ 
ἤν πϑβὶ σϊώσεκα ἑκα τόδωύῳν φὶ δουῦ τῆς 
πόδι πὸ λέχοζομ, οὐ τόύϑον δὲ σταρεκτάνου» 
πε ἡ ἀιὼμ μέχος σταγῶμ τῆς μεγαρίσιθ’. 
ἰλύζωτικι μλν τσ τό κοουνϑιακοῦ κόλπου; 

[] 
ΝΝοΡίς ἱπιεῖ αἰςτεπάἀεηᾶ πιληίξεῆα ἱρῇ 15 τὰς 
ἐἰα5 ἐεγαπιτιάογα, ζ υπίπεγίις εἰγουίτι5 Παά, 
εἰγοίςεγ εχ χν εοπῆςίεθατυτ, ΔΙ]΄ς εχ ρατιίς 
διι5 πιοῇϑβ ἱρίε πγίπι5 ἐΠη. γεζέιαι ἀγάδαυς εἰ, 
Ηἰπεπεγὸ ποη ραγιπι ἀἰατατιις ίη ἸΙοποό, ἰὰ- 
τεῷ ργοίρεζέχαν ραίεπβ, Ν εὐτεχ ἱρίεΝ ἐπετίς 
(λοιαπι παθεῖ ςαἀἰςιἤλη,, [τα πετείςεπι ΡΥ τεσ 
πεη (οπτεηι δα είΐς ςοτίσίτ, παα αἰ πεπτεϑ ἃ: 
485 Παϊσεητεπι, ςρτετπι ρετίρίουδϑ δα ἐπγ, 
Ροτιί ἐπαυ(βέπια5. Ν᾽ ἱρὸ δυτεπι τηςπιον 
ταῦτ, τιπὶ εχ μος, ταπὶ εχ (α τοτγαπ είς αιτδαΐ 
ἀλη πεπι 5 ἐχρτείϊαπι ἰοπείς α] τη}, πιστίς τὰ 
ἀίςί ργοχίπιαμ ῃ τ ΡεπιίπΠαεγε, πᾶς ἀαυᾷ 
ταῦ πιδεγτίπι, [πττὰ ορρί α σου ραυτεογιτα 
ςορίᾳ εἰξ,πες πιίμδίυτ ίητ) πη Δογοςοτίπν 
το, Ποη τἈπηεῇ ἱρί! τ πγι15.,οὐπὶ τα πιεῇ Επι 
τίρί4ε5 ἀΐςατ Ποοραέϊος Ν᾽ εηίο ἐκ Ἀςγοςογίῃ 
τΠο ᾿γαιρ 5 ΑΙ Ππεπεί15 ἰτγίραο, ἰλογᾶ Ν ἐπε 
τἰδ τε! Π ἘΠ 5 τὰ πλ] απ, Ὑ πἸρΡ (5 4] πεπείθ, 
{ττἰσαο,ργοίαπάο ἐΐςί ςοπαεηίς, Ζυδηάο ρα 
τεί δ {ΠΠΔπτο5 ρεγ ΗΠ πὶ Παπτουεβ θά ερτο 
Ιλδαπισ, Ν εἰ ἀπείχαι5 {αίπες ΠΠσοπαα εξ 
ταελῖι5, τ Βγγεπερεγρεγῇςίςτι ἤπ 5, πλῦ» 
τεπιἐρίαπιτεάαετγει ετίριια, Ελιπια εἴ, ἐηυιπα 
Ῥεραίιπη,ςαπι ροταγεῖ, πος ἐπ Ίοςο ἃ ΒΚ !]ετ ον» 
Ρίιοητς ἀερτεπεπίμπι [απ αἰ ατιπὶ π΄] δ πὶ 
ςΔΡΆΠΠπὶ ἐ ΝΜ εάυίεε ςεγίςε, δ ἐς (Ποτροπίς 
εχεζῖὶο σιπίυζε ργοἢΠεπτεπι, Ν᾽ υἱϑαταπι εἰ 
ετίλτη, ΟΔραΠ παπι πη ΕΗ εἰ ςοπε οητ εὐρίς 
(ε ει (αδίεὐίαπι ἰδέ τιιρεπι ἱσγίγοε ππσι αὶ 
δυθίρίλαι με Ργγεπεη διίγρίατη ἴαςες, ἢ 
υε (Ἀςεϊ πῇ φιοάάδπι, ἔπε τεσαῖς ἀπο 
πίπεο ςοη{ τ ἰαρίήε, πὶ ́ιο ποπ πηοήϊςα 
(εγαδηταν Δα πας τά εἴα, Ε' (ἀπηπηο δε πὶ ταν 
οσππιίης ἰῃ δαυίϊοπε Βαγπδίμς αἰρίςίτυν ΧΗ ς 
ἤίςοη πιοητεβ ἐχοο! τ πίμαϊεβ, (γι Ππειϑέ 
Ππιι5,υττίς (αρροίϊτι5, σας ΒΠοςοίς δζ Βοσον 
τία,τοτταίρ ΝΜ ερατεηίις δ δίογοπία,ϑί (οτίπ 
τα σοπιρ!ε(ξίταγ, ες Βοος Ορροἤτα5 τον 
πεΐαησδ5, Δ πείρεγαπι πεγὸ οὐ π|θ.1Π|5 Ὁ» 
ῃἢ ΔρΡΡεϊἸατί πιοητοϑ ἱπιπγίπεηπτ, αι υ Βοσο 
τίατι Ε]Πεἰςοπεπιίς ργοιεπάμπευν, ἃ (Ἀχί5 ϑοίν 
τομῇ, σία {{Π15 πίὰ αὰ ταν ία Δείςᾷ, Ν 2 
«τἰυΐς φαίάετη γίρα ργποίρέιπι εἰ, αἰτογίαα 
αυίάεπι Γιεςπευπι,αἰτεγίι5 πεγὸ (ςποῆγες τὲ 
συ, ροτίαβ αὖ ατθε [ἰλ4. δα τ  Χ ἸΙοπρίη»; 
415, Ποςηυίάξοχ ΑΚα [᾿απαυίσᾶτοβ υττηΐ,  ς 
«σο λᾶς χαί εχ [ταἱία ργοῆείομηΐ, Γ ἐς 
(λξ Ὁ ορρίάο εἰξ,πΟ ταττίβ δι ἀᾶς ΠΑ [0], 
τοι 5, 8ίςαςτατα πετὸριγα τ Πλ 6. είτοα κι; 
ΕΧΌΠΓΟΦ υἱοε [άτεγϑε αιιςετίο δή ᾿ οςΠεῖ, Η πη ς 
{{τι5 ἐχεξάίευν αὐ Ραραβ υίῳ ΝΜ] ραν τεγγϑα 
ορρίβιμ, ΑἸ έτι αυτεπι ἃ {πὶ (οσίπιῃίαςο, 

3 ςυχμμπὶ 



566 ΤᾺ Δ δυσυ τς 
ἀππαπὶ εχ το πϑ ἃ τγαϊς τ, δ ἀπιθὰς τέρα εἰ 
είς αα ϑεποασπαητ Οξοδεείς ργοχίπγα, [πίε 
Τ᾿ εςμεῦ πετὸ δύ Βαρας,υποηΐς Διοίέα ἐχτας 
ογαςι πᾶ πετυ ἃ δἀπιοάᾶ, Εχιαί εἰ Ε]οΙπιίς,Ρ. 
τποπιοτία, “πᾶ οἴπςοίξς, ἐπ χυο δ Οεποὰ εἰ εἴ 
Ῥασς, Ηαεηυίάεμι Μερατγεηίς ςαἤ τε πὶ εἰ, 
Οεμποιπετὸ Οογίπιβίογα. Δ᾽ Οξομτείς δείνορα 
πιι εἴς, υεπι ἐρίτι τγαἰεζξιι5 ἰοςι5 Πρ" 
{ϊ{{5ύτλι15 εἰν (υδίπάε αρεγ εἰς Ογοπιγ ομίι5, 
ΑηιεδΒᾶςτίραιι δί ϑατοηίςας δύ ΕἸ εὐππιι8 {{΄ 
Ἀιιβ ἰδζος, απιι5 δ ἑάεπι σιοάδπηπιοάο, ΕΤεῖ" 
επίοπίςο (πὲ ςοπείριμιβ, [πη ἱΠππιο ᾿Νερευηί, 
΄αυει {Ππηπ ποςᾶτ,τεπιρ!  ἐππίῃ ει, ρίςεατα 
αἰδοτᾶ οο εἰτοπεϊαίαπι, υδί πος {Πππτίος5 
φο]εθτγαῖος, Οοτέίπεδή ςε!ερταγε (ΟΠ τ τπτὶ τ 
επίπι Ογουγῦ τεῖγο συίάεπιπυης εἰ (ὐοτίη 
Πα, δ ητεα πετγὸ Μεραγεπί5, δὲ Οτοπγ ομί- 
ἀπὶ ὑετίτα (α{{{π ροτςᾶ, τείετίατ ἰῃ (Δ 0} 5, εχ 
4 (αἱ γάοπίυαι σγέάτυπι ππΠ| ἀρτῦ πιεπιο 
ταῦτ, [το τς ργεο γα τ Πείεί ςετιδηγίη ὑπιπὶ 
{Ππώ4Ρ ἀἀεγαπε, μᾶς {|| πιληίβ,οςοίίατη, ΙΔ 
Ῥα αιοῳ Οοτίπιίος Τ πεῖ αἰςα εἰ, ΐη απὸ 
κτεπιρίαπι Τεπεαιί οῇΠίς ΑΑροΙ Π 5. 1 ἰτετίς 
Ριοαίτᾷ εἴ ςαπι Αὐτοί σου ϑγγαςυίας 
ἀυςετεῖ, πιαχίπιαι ςοἱϊοποι οἰἤϊετῖ ἐχ πος 
ἴοοο (εοιτᾷ ἀπςεαι ΠΠ ππῆς, εἄζρ ΓΟ] οηί [ὑ- 
Ῥεῖ αἰίαϑ, ροίξεα ρύςςείρυα (οἰ οἴταῖς Ποτγιμξε, 
ἀεπίᾳ (αἱβέπ[ίταιίς τέρ, τεπυῇε, Οζ καὶ (ο. 
κεἰπιμῆς ἀεἰοίιπίςξι, ἀπο ΠΠ|ε [ὁ οπιδηίδ, δ ἀεν 
[ετοππάϊεις ορρίάο ρειηᾶπῆς, ν ιἰσοσιυοά 
ἀλη Ρίεγξογαςυ!α, ΑΠλπο σαί τε ἀϊτιτη1, 
ΠῚ πᾶφ ἱπιεγγοραπεί, υτγαπι ΟΟτγίπιῃ γαηῦ 
πιίρτγατε ρις  δείι5 [ογ ει τ γείροίαπι εβ, ἕο; 
[ἰςεπὶ φυίαςξ (οτίπια, ςοτείαι ΓΤ εηεᾶτεϑ εἰ 
{(εὐπα! ε: ἃ αυίἀ ρον ἱρηογβητίᾷ εσαπι Ερο 
Τερεαῖεβ ἐδ τ ]Π]επ1. Εἰος ἱπ ίοςο Ροϊγθίυς 
Οεὐίρᾶ επιπείῆς ἔευτ, ΨιΔΦεηξδϑι Τεπεάή μΒο’ 
τοίη. {{{|5 ασυλάδπι οςσίαποαίπίζατε ςσίαπέξί 
ρει Τεπηῖ Ογρηί ἤ] απ) πους Α εἰ οτεῖε (ςεὶ 
δίι, ἄρυά υἱτοίφ ἄλρο!ο ΠηΉΠ{ τεπεγατίοπε 
«οἰἐζ, ἀε χυα δ ραζια ἤσπα ἐχῃίρξιυγ, (ογίπ 
«δ΄ φυί46 πιὸ ΡΠ ρρί εχίἤεπτεβ ἱπιρετίο, δ 
πετίας {1 ςστεητίδσες ἐχεγσυσγαης, ἃ ςομίτα 
Ἐλοιπαπος ἱπίο!ξιεν μαδιιετᾶτ, αἀεὸ οὐ ηιίἀξ 
Οοτίπιμή ἱπ ργατεγεσητες ἐοτῦ τεζϊαἱ ἐρϑίοβ, 
ἴοτάες ἱπξιάίῆςε ργαίαπιρίεείητ, Ργὸ Εἰίςε δὰ 
ἐοπι τεθι15,4] ἤς Ὁ ἀεἰ ἐς, ἐπε ίρίο ροσπας σε 
ἕυπε, Εὸ εηίαι το ἱη σεητί ἐχεγοίτι (ογίπ- 
εἶς 4Ὁ {,. Με πιπιίο (οἷο σχυδίδ εἰ, δ σεὶίν 
χυὺσϑ υἱῷ αὐ ΝΜ] αςεαδοπίαπι τγαόαδ (ἃ Ι  οαια 
Ὠὰπὶ ςείδίε ἐπιρετίαπι, α᾽ ἤς ΑἰὉ 'συπι ςορής 
εἰ (ςἰς ἀπείδιι5, ΓΜ] αχίπιατη πεγὸ αὐτί (οσίη. 
«πη ραττεπι, δίςγοπῇ ροιείϊλιι οςςιραιεῖε, 

ς- ΕΟ ΟΝ ΡῬ; 

κοίλῃ οἵ ὅδι, κοὰ στοιῶ τὸν δίολκον πες τὰδ 
ἑτόβαν ἠϊόνα τίὼ ἰαᾳ τὰ οοινοαῦπα,, πλοισί2 
ονόντα δὴ) ἰτεγχρεῶν . οὐ δὲ Ὅρ᾽ μεταξὺ σόϊ 
λεχρᾶου κοὰ »ταγῶν “Ὁ ἄκρας μαντῶα 

ον ἥρας ὑπυῦξχε Ὀσταλακὸμκοὰ αἱ Ὀλ μίας θ΄ 
“ποιοῦ ἀκρωτήριον τὸν πόλστοψ, τ᾽ ᾧ ἅτε οἶτὶ 
νύν, ποὺ πηγαὶ " τ μϑν ΣΝ μεγαρέων φρούα 
οίον, ἡ δὲ οἰνόν δ Χοοινθίων. ἀὴ δὲ δῇ κε) 
χιεῶν ὃ σοινοῦς ἀαύ᾽ ὃν “ἰὸ «ονὸν “τὶ διολκοῦς 
ἐπειθ᾽ ἡ ρομνωνία, πρόκειτοι σὲ Φὶ ἠϊὼ 
γΘ΄ ταύτας, τε σαρωνιτῶς κολττος ,Κοὰ ὃ 
λδυσινιαπκος . τούτου Τινοὶ ὁ αὐτὸς ὧν σύες 
χὴς Ὅρ᾽ ἐρμιονικῷ, ἀϑὲ σὲ Ὅρ᾽ ἐῶμῷ, κρὰ Ἃ 
“δὶ ἰδὸ μίον ποσεισϊῶν Θ΄ ἱδδὸν, ἄλσει πῖτυ 
ὡσῖει συυδῥηφὲς, ὅπτον τὸν ἀγῶνα δὲν ἰδὺ μία 
ὧν κοθίνθιοι σωυετέλοαν, ἡ δὲ ἀρομυὼν ἐσε 
ἀώμυ φὶ κοουθίας., πρότόνον δὲ Φὶ μεγαρίο 
σίθ-, οὐ ἡ μυθδύουσι τὰ πεϑρὶ τὼ ἰξρομνωνί» 
ανοἰω μετόβαᾳ πόϊ ἑκαλυδιωνίον κάπρον φα» 

σὶ, κοὰ τῶν ϑησέως ἄθλωμ ζνα ὥϊοον σταραν 
διδύασι τἰὼ φὰ ἡ ὁς ταύτας ὄζαίρεσιψ, κοὰ ἃ 
σοφνέα σί᾽ δὲ κώμη φὶ κοοινθίας, οὐ ἡ τό τιαὺ 
νεώτου ἀπόλλων Θ΄ ἱδβόν. λέγωτιι σὲ πρὸ α΄ 
χίᾳ Ὅυ᾽ «ἔλαντι τίὼ ἐς συρακούσας ἀγιω 
κίανεεδὺ πλέσους δὴ ἐποίκων οὐτόύθῳον συ 
νεσακολουθῆσαε, κρὰ μετατοῦπτα δυβίωξμο 
μέάλισα τῶν ἄλλων τί ἰατοικίαν ταὐτίω, 
σὰ σΐ ὕςχτο κοὰ καθ᾽ αὐτῶν πολιτόύεῶτα, ὦ 
“πθῷέϑαε τε τοῖς ῥωμαίοις ἀγρτοντας κρο. 

οινβίωγ,κοὺὰ ἀατασκαφήσις φὶ πόλεως συμ 
μέναε. φόδετοι δὲ κρὰ χρησμὸς ὃ σδυθείς τινε 
“ὧν ἐκ Φὶ ἄσιας δβωτῶντι εἰ λώϊον εἴν, με2΄ 
“οικέν ἐς κόοινθον» δυσϊαέμκων ὃ κοούνϑι 5, 
ἐγὼ οἵ ἐϊιω πονεώτας " ὅπτόρ ἰκτ᾽ ἄγνοιαν" 
σινὲς στιερατηοεσουσιμ,, ἐγὼ σ᾽ εἴων τεγεαίο 
σης, λέγοτοιι σῖ ψὐτικῦϑοι ἐκθρέψας πόλυ» 
8’, τὸν οἰοϊίγτοαυ. δυκᾷ σὲ συγγγύειω! τις 
ἦναι πρνεσίοις πρὸς τούτους ἀὸ τοίου τόν 
ἄύκνον, καϑάποῥ ἐίρακον αῤιφοτέλης. πρὶς 
ἡ τό ἀπόλλων Θ’ δὲ τιμὴ σταῤ ἀμφοτόβοις 
ὁμοία οὖσα, δι ίωσιψ οὐ μικρὰ σιμξα. κορίν» 
θιοι οὲ τασὸ Φιλίππῳ ὃντόϊν ἐκείνου γε στιν» 
φμλονείκησαν . κορὰ ἰδία σῶς ῥωμαζοις ὑ» 
“τόβροσήικῶς ἐἰχον, ὥς τέ τιν σιν, κρὰ τῶν πρίσ' 
βεὼν »παριόντωμ τἀὼ οἰκείαν αὐτῶν. εϑάῤα 
ῥκσαν καταντλῆσας βόρβορομ. αὐτὰ πού- 
σῶν μδὸ οαὖ κοὰ ἄλλων ὧν δγήμαρτον, ἔσι- 
σαν δέκας αὐτίπα . πσεμφϑέσης γου ἄξιο: 
λόγου «ρατιᾶς» αὐτά τε κατέσκασηο σα 
λδυκίου μομμίον,, κρὰ τ᾽ ἄλλα μέλοι μακές, 
δυνίας πὸ ῥωμαέοις ἐγηύξρ, οὐ ἄλλοις ἄλε ς 
λων τοεμπομλύωμ «ρα τηγῶψ. τίὼ σὲ χώραν. 
ἔσχου σικνώνιοι τύ πλείω τᾶς κοοινϑίαρο 

γολύθιθ 



τ ΒΊΈΘΩΝ 

αυλύδι Θ' σὲ τὰ συμξαύτα, πϑρὶ τἰὼ ἅλω 
σιμοϊκον μόρει λέγων, πεωσίθασι,ὸ πίὼ ορα 
᾿ποωϊζικίω ὀλιγωρίαν τίὼ πόβρι πὰ ἣν τεχνῶν 
᾿ξ γα,( τὰ αὐαθέματα, φασὶ γῷ ἰσϊῶν στὰ 
ρωμνεῤῥιμλδους πίνακῶς ετο᾿ ἐσϊάφους, τσττ 

᾿ γόύοντας δὲ δῦ «ρατιῶτας ἀϑὲ τούτωμ.ὦνο» 
᾿μάζει σ᾽ αὐτὰς, αῤιτίσου γραφίω σῷ διονύ. 
σου ἐφ᾽ οὗ τινὲς ἐρῆδαι φασὶ ὁ ,οὐσῖον χτὼς 

᾿ δὰν διόνυσομ., κοὰ ὧν ἡρακλὲκ “ὃν κωτάστον 

᾿ γούμϑινου ζρρὶ φὶ διανέρας χιτῶνι. ὥδον μδ 
᾿ρμ οὐχ ἑωράκαμϑν ἡμᾶς» πορ δὲ διόννίου ἀ’ 

γακέμανομ γὺ Τρ, σϊαμη γοέω Ὅο᾽ οὐ ῥώμῃ 
κάλλισομ ὅβδγον τωρῶμϑν. ἐμπρκδδντ δὲ 
᾿πϑντιὼ, συυκφαν δὸν κοὶ ἡ γραφὴ ἐπαιῖς- 
᾿οἵὸμ σῖε τι Νοὰ τὰ δῇ ἄλλων οὐαθεμάτων ἣν 
φὐῥώμμ, τὰ πλᾶστ, κοὰ αδισα γὐτόῦθῳν ἀν 

᾿ φίχθαε, πινᾳᾷ σὲ κρὰ αἱ ἰύκλῳ δὰ ῥώμεης "πὸ» 
ἢ λεις ἔσίογ μεγαλόφρων γοῦ ὧν μᾶλλομ᾽ὶ (ἱν 
λύτεχν Θ΄ ὁ μόμμιθ’, ὥς φασι, μετε δεσὸν δος 
οἴίως τοῖς σεεθέσι, λδύκρυλος δὲ κατασκόυ 
σας τὸ φὶ δύτυχίας ἱδρόμεκοὰ σσαὺ τινα. 3. 
σιν ἀτήσι:» ὧν χρν αὐόθοιαν των ὁ μόμμιος; 
] ὡς κοσμήσων Ὁ ἱδβρὸν μέλοι αὐασίέξεως., ἐιτ᾽ 

ἀφσϊώσων. οὐκ ἀπισϊωκε σὲ, ἀλλ᾽ αὐέθαικε, 
ζιελσύσας αἴρων ἀ βούλετοι. πράως σὶ ἅ» 
γέγπον ἔκθν(Θ’» οὐ φροντίστες οὐσῖγν, ὥς τ᾽ 
ἠυσυκέμει τό! αὐαθηύτ Ὁ’ μᾶλλον. σολεωὼ σ 
χόνον ὁδάμη μείνασα κ κόφινῆθ", αὐελήφθη 

σπαλιμ υϑίιαίσαρ- τό ϑεδ σΐᾳ τἰὼ σὐφν 
αν, ἐποίκους πέμ ψαντθ- τὸ ἀπελόυθόλι- 
κρῦ γγύος πλέσου οἱ τὰ δβείππα κινοαῦτες, 

᾿κρὰ δὰ τάφους συυανασηί ἡϊοντόϊν» εὕριν 
σπου ὑςρακίνων τορδύματα πλήθη, γτολλαὶ δὲ 
κοὰ χαλκώματα, ϑαυμαζοντόν ἢ τίδ κατα 
᾿ σκδυίω,, οὐσίγνᾳ τάφον ἀσκόνώρητου ἐἰα- 
σαν, ὥςτε συ ποράσαντόν' ἣν τοιούτων " κρὲς 
᾿ οἤχτιθεμᾶνοι πολλοῦ, νεκροκοοινθίων ἐπλήρω 

σαν τὼ ῥώμ! οὕτω γορ ἐκάλοαυ τὰ ἐκ ἣν 
᾿σάφων λεφύγύτα, οὶ μάλιστ τὰ ὀφράκινᾳ, ᾿ καταρχὰς μδὺ οὖ ἐπιμήθα σφύσ]ρα ὁμοίως 

ποῖς χκλκώμασι τοῖς κοθινδιουργέσιν, εἰτ᾽ ἐν 
᾿σπαύσαντο Τὶ ασουδῆς ἐκλιπόντων ἣν ἀφρᾷ 
κων, κοὶι οὐδὲ κω τορθου μυίων ἣν πλέφωγ. ἡ 
εδὸ οαὖ σπτόλις δὲ) κοοινθίων μεγάλη τε, κοὰ 
στλουσίαᾳ σἴχπαντὸς υυλρξρνναϑοϊοῶν τε ἐν 

᾿στύρησον ἀγαθῶυ ἄς τι πὰ πιολιτικεὶ, κοὰ εἰς 
᾿ σὰς τέχνας τὰς σϊημισυργικώς. μάλιϑα γαῖ, 
κρὰ γὐτοιῦϑα, κρὰ γ᾽ σνκιῶνι ἠνξήθη γραι» 
κήτε, κρὰ πλασικὴ, κοὰ ὦ σα ἡ ποιαύτα σία 
μιουργία. χώραν σί ἔσχον οὐκ ὄύγεων σφό, 

᾿ οἤρκ, ἀλλα σκολιοῦ τε, κοὰ ηοαχέαν. ἀφ᾽ 
οὗ τοιίντοῖ ὀφρυόγντα κοοινϑον ἐράκασι, 

υδὺ6 ΤΑ νι 367 
Ροϊγδϑίιβ πὸ, χυσε ίῃ αὐ δίς ἐαρτίαίϊαίε οδυς 
πειείη ςσπιετατίοη 5 ραττξ ςΟΠ Πρ 5, ἐπίανία 
αὐ! τ αὐ ίε ατφ [ἀ χία, σας ἐπ ἀττεβ εἴ ρὲ ς 
εἶλτα εχειςυεγυπεορεία, δ ἀἴ5 ΟὈ] Δα ἀρηας 
Αἰεεπὶ ργαίεηις (εἰς νἀ εἐ45 π᾿ ραυίπιζια τῇ 
ἀ{Πε ταῦ υ]α5,Γαρ εὐ {1251} {5 {Πα πη ]ττε5, 
Εδϑίῃ ποπιίπδιίπι ἐχρ!ίςατ, 115 ΑτίΠίαε5 ἐς 
{||} ετο ραίγε ρίπχογαῖ, [ς υο (τίτα {Ππ6 ἀἰςἕ 
(οἹεγειγαάιξ, ΝΙμ1 δα Πιοηγίοῃ, (ἡ εἴ 186» 
τὰπὶ ρϑίγεπι, Ε]οΥςυ]ζ ασιος (0 Γ εἰλπίτο τὰ 
πίςα  ρετατῦ, Ηας αυ!Π ποίρῇ πιίηίπιὲ υἱὲ 
πιι5,[υἱδετ πετὸ ἱη Οεγετίς ἰἀποσεροίια  ο 
πα ἰρεζδαίπι5, Ορι8 (ἀπέ [ρεείοίςίπι, αὐ 
ἱποεηίο τέρίο, τα] 5 ράτγίτεγ ἱπιαρο ρίζϊα ρεγήτ, 
ΡΙαυτγίπη ἐξ ΑΙ (4 δ αἰρεΐι{ὑαιπ[5ἰπτὰ το πΊρ (5 
Δρροίϊᾳ ἀοηδ, πο ρτοίςεϊα πτης, ΑἸ τα εἰ 
81 υἰςίποε ᾿ξ οπχας εἰιίτατο5 Παρ σετᾶτ, ΜΙ απιέ 
1.5 ξηίπι πιὰ σία Δηίηλί πγᾶς πίτιἀίπε εχ ςς]!ς, 
(5 44 Βιυυία σεποτίβ αὐῖεβ ςΟτεπηρ Δ 45 (πι410- 
{ἰογίαε ἔλανα εἰ) εα5 8 (ς,γορδι, 5 πτίς 5, οὗ 
[εἰαγροίεθαῖ. Γ τις] 5 (λπὲ ςἃ εἀξ Πούτιης οὖ 
Πευχίῇει, δί ροτιίς ηυδά8, Πα45 αια5 ΝΜ] » 
ταΐ5 πα ερατ, ρετίαϊς πῃ εὐσπὶ τ τ}, τ εξ οὐ 
ῃατεῖ δά οϊεηταιίοης, πιοχ ἀείπάς τε[ίταταν 
τι5. ΜΜιΙηίπιέ πετὸ τεπίταίε, [δα ἐαϑ τι ἀοπᾷ 
ἄες ροίτροαρετεί σας ΠΡ ΠΡ ει, πιᾶάα 
αἰτ, Οοα ςἃ ΓΜ] απιίυ5 απο {{ΠΠπ| απίπηο; 
οπληί ργοτίαϑβ αδίεα ςυγα, Ιδρ ἐπιασίς ᾧ ηὐὲ 
οδίδιαβ ροίμεζαί, οοτία δύ [ατἰτίᾳ ἐχιο!!εδαῖς 
(ὐογίπεμας πετὸ ἀείετία ἀ{υείτ5 πηλη 5, ΡΒ αἱ 
το Οκίατε ἀσππὸ εἰ γείτια,, ργορτεῦ Βοη 
τογγοὶ ἱρ Π 5 ποεηί, πι 515 εὖ ςοἱοηΐς γεν 
εἰδερεπετίς Βεγτίπογα, Οἱ ειτάογα (ΟἹ Ποἰτατὶ 
τε5, 8. [ἐρυἱεθγα τείοάϊξις5,ἰυτίπτα ἰπεΠίς: 
βαπεη θα, οἤταςξαῷ τοτειιπιαῖα, ρει πλατα 
ετίᾷ ξπςα, (ὐγπαῖα (υδέπάε πλίγαςί οροζα τᾷ [λ» 
Ὀτείαέ!α,Πυ Πα ἐπα (ςΠ ἀ{πιίίετε ἑερι Πςἢγῦ; 
ΜΝ αηδείπαξιί8 τα}, Ποςαρίειαέί, πιυϊτο άίίρο 
πξις5 ρτεςίο,υγς ΒΚ οπιᾷ τποχίυΐς τερ επεγὰ 
(ὐοτίπιΠί5,8ίς ἐπὶ ἀε (ερι]ς τίς ἐχςεριᾶ ρία; 
ἀᾷ ποπγίπαρδης, δ ρχοίεετία) οἤταςεα, [πΠίτίο 
αυίάξ πιάρπο ἱπ ἤοποτε ἔαίς ργορτεῖ εἰαδοτα 
τἃ Οογητί τα, είπαε «οτεϊ τες εἢ πὶ 
ἀεῆςετξι οἤταςεα, ςΠ!ςεττοῖτγα ἤρα] τίς, ες ρ[ιὶ 
τίηχα ἱπυρίτ Δ υἱάεγοξ, Οἰαίτας ἱρία Οοτία, 
τὨϊοτ δπιρ[(δίπγα αἱ ἰαίτ ὃ οριυεπεί(δίπια, 
(ἐπα υίτος πη υπλεγδίϊ ε5 ἃ εἴτε τερίπιξ ρετί 
εἰ(δίπιοσ, πε οχίπίας ορίῃ εἴ τες δῃίπτο τεῦ 
τίς, Η ̓ς ἐπὶ δ ίη δγείοπε εχίἱἐ ρίποτία ἃζ 
ρἰαἰξίςς ρεγυεηίε δά (απλπιιπι, δ, οπιπς αἰ πὰ 
Ὠυίι5 σεπετίς Ορίἢςίαπι, Α σοῦ αὐτέπι ποπαά 
πγοάπιπι (ΕἸ Ππτίς Βοπίίατε ρο!ερατ, συίρρε 

αυχ οὐἰίᾳιις αἰϊξοτία ἴοτει δ αἱρετὰ, Ὗ ἀείμρεχο!οίλαι ὡοτίπι μα σοςαπειηίμπετῃς 
4 δ ςεν 



,δΆ ΦΤΚΑΡΒΟΝΙς 
ἃ ςεἰοίεἰπ αὐσατε ρτουετθία, (οτίπιμαδ (ἃ 
Ρεγοί!ή5 σαγαίτατίδείς ΙΔδοταῖ, Ν ελᾶτπες, 
Ρταιε  Ρεπείς Πυιιή ποπιξ δεςερεγᾶς, Ποαίε 
΄υΐάεπι ἀείξτια, Αἀρετίου ΡΠ (5 ἱποο τ 
ςορία εχαεητεβ, ας ΕἸ Βγίαρί μαδυεγῆτ, πιὰ 
σα πεπεγατίος στ, ν᾽ η4ε Βυρῃτεοπίαδροε 
τατος Ρχίαρί που ΠΡ ςαπεπς,4ε ποςαῖ Οὐπεᾶ" 
επί ϑαρετ δίογοπίμαι {το Γππτςατηρᾶ, αοτ 
πετὸ εἀγᾶ οςσυρατᾶς Ατρίαί, Ατείμγεξα πετὸ 
εἰς φιᾷ πᾶς ΡΗ] ΑΓ ἀίςᾶς,  αο Διζεπι ποπιί- 
πξᾶσοῖ, ἐο δύ ορρίἀ αρρε! τᾶ εξ) πιστεπι 
(πὶϊοίϑα. Ροπεγίογετεπιροτε ΠΠῚπς ἐτηίσγᾶτεβ 
αὐ Πα. ΧΧ θεαὶ ςοπἀϊάεγᾶτ, συᾶ ΒΗ ἢ 
τοπχτποςατάτ, αοεγ (Ος] 1 ρᾶγ5 (αγπεατῖεβ εἴ, 
ἐσυο Δίοριις οτίταγ, Ῥυϑίοῦ ἀρυαπι Ρεῖ- 
ἤπεης ϑίςγοπιηι, ὃζ Δἰορίαπι τερίομεπι εἰ 
εἴοπς, αυα ϑίογοηία ρᾶγ5 απ εἰξ, Εἰ δυτεπὶ 
Αἰοριι δέ απὰ5 συίρτγαίεν ἘΠ εῖρα5 δ ΡΙ λα" 
45 δί Ταπαρύληι Πιίς, ΕΠ δί αἰέαβίπ ΗΠ εγας]εα 
Τιλεμίηία ἰαρεπβ ἀρ ρασᾶ, σας Ριαίορίος 
ποπιίηδι. Οὐατίας εἤίη Βᾶγο ἐπί], ΡΠ] 5 
ηιυίαξ ίη πιεαίο δίογοηία;, Ατοίασί δζ ΟΙεο 
ππ|, δύ διγρ ΑἹ, εἰγουίτα οὄρί εχα ίαςες, Ε- 
χίπγίἐ πετο ςοἰξίπ ΒΗ σητε ἃς δίσγοπε [ία 
([ἰς επίπι Ηεδεη υοςαητ)ίαπααι, Ρείπιίβ αατξ 
τετηροτίριι5 δίογοτεπι Μεςοπδῖι Δρρε 4" 
Βαης, δάϊηις αὐΐει δπιαίοτίρι5 Δ ἐσίοϊος 
ποςαραηῖ, Ελπὶ γειά βοαταπιίεγιπι, ἰοπρὶ ἃ 
πλατί ΠΑ. Χ, πεῖ υἱ ΑΙ ἤ πίη υλ]ίάο τἀ πλ61 0, 
Οεγοτί ἀίοατο, Ν᾿ εἴιι5 δαίεηι {Π1{π8 «ἀ βοίτιπι 
{αἱτ ἐπηροτίαπι σαπὶ ροτία, ϑδίογοπες πεγὸ 
ἐεἴτος, τῳ (Οοτίπιῃίς τεγηγίπυς εἰ ΓΝεπΊεα ἤϊι 
απ, ρΡΙατίθ 15 ἀπηί5 {0} ἐγγδηπούαπι ἀοηγῖ" 
Ὠατ συδεγπαῖα, 5επιρεῦ τἀπηεη πιδη ΠΕἴ08 τ 
τοβ γτᾶηποβ ΒΑθιπε, πῃ ῥτίπιίβ οἰατ δἰ πγιπὶ 
ὐαδιυπι, Ἵί δί εἰαίταῖεπι Δα εγίδτεαι γεο 
εαυίτ, 8. Δεδαογαπιδάερίυ εξ τερπαπι, Ὁ 
α]ττο οΠετεητίθιι5, εείληι ροτεητίαπι σοπίεοι!" 
τι5, Ιρίππιῷῳ ςοπίϊδης ἱπιρετίσπι δχίς, Δα 
ἐεξδα {Π| ραιτία,αΙ ἤς αἰςίη!β υτρδίδυς, ΕἸγρεσ 
τείϊατα πετὸ, αἰίαϑῷ ἃ ροεία ἀἰγ45 ογάίης εἰς 
υαἱζαῖες, Δερία! απτόρ ίαπι Δ οἢεεί5 (πρίεζίας 
εἴς ςοητίσίς, υἵχιε Γγπιᾶ5 ὃ ΕἸςας οτα τε 
πὐίπος. Ηαης πετὸ τγασέαπι ΙοΠε5 πε αίτις 
οδείπεραηι, 40 Αἰπεπίεπίθιυ5 ἀυχέγεσε 
π5.4ποπάδηῃ διΐεπι Δ ερία!εα ποςαβαειν, εἴ 
ἑποοῖᾳ Δερίαϊεηίεο: ροϊεγίοτί αὐτειι τἐΠΊρΡῸ 
τε Ὁ {ΠΠ|{5 Ιοπίᾳ ἀεποιηίπαία, ἅπιοάο δ Α τιίςα 
ΔδΊοης Χιπἢί ΗΙίο, δπια εἰς, ϑεπςα] οπ 5 ΗΠΐ 
παι ΕἸ ΕἸ Πεπς {π΄ ΕΤᾶς δἄι εἰγοα ΡΙ τ Ρεπεί 
δ Αἰορίπιεάίᾷ, τεσηᾶ τεπιπς, ὃ πιαχίπιο 
πιᾶῖι ΗΠ ίο ἱπιρεγίαπι γα ἀ{{{π| τεϊααοκ ἕοσ 
(85 ἀἰπιίΠΠς, τ (ςἀεπὶ ΠΡ φυϊίῳ ςΟααίγετεῖ, 

ΕΟ ΟΕ ΑΙ ΡΉ: 

κοὰ σταροιμιάζοντοίὶ. κοοινϑ ὑφρύετθ, 
κοὰ κοιλαίνετοί,, δονεαὶ σ᾽ εἰσὶν ἐπώνυμοι 

ἴω" σταραῤῥέοντι σπτοταμῷ "νωῦ μδν ὅδημοι, 
πρὸότόβρομ σ᾽ οἰκούμϑναι καλῶς, ἑδῥὸν ἔχου; 
σάς πριάπου τπιμώμϑνομ "ἀφ᾽ ὧν ποὰ ὃ πὰ 
ππριάπειας στοιήστες δύφρόνι(Θ,, ὀρνεαϊπτίω 
"καλε πορμϑεόμ. ἰκένττοι σ᾽ ̓σσὲρ π᾿ τοι» 
οὐ “τό! σικυωνίων . τἰὼ σὲ χώραν ἔσχον αὖ» 
γξοι.. αξαιθυρία σ᾽ ὄδιψ. ἡ ναῦ καλουμϑῃ 
φλιασία.. πτόλιν σ᾽ εἰχγν δμώνυμομ τὴ χώ» 
ρα πρίὸς ὄρει κοιλώοσᾳ. οἱ σ᾽ ὕςόδον αὐὐαςονα 
“σὺ ἐκέθον, πὸ τοιάκοντα σχόίων ἔκτις 
σαν πόλιν. ἰμ ἐκάλεσαν φλιοαῦπο, φὶ δὲ 
πκοιλώοσης μόβ) δ΄ ἀαῤνεάτης, ὅθῳν λαμ-' 
βαύει τίὼ αῤχίὼ ἀσωστος ὃ σταραρῥξωψ “ἰὼ 

σικυωνίων . κοὰ πτοιῶν τί ἀσωπίαν χώς 
ραν, μόβ!Θ- οὔσων τῆς σικυωνίας. ἔπι σ᾽ ἃ 
σώστος ποὶ; ὃ πταρ ϑήξας ῥέων, κοὰ πλατοίια 
εἰς, κοὰ τανάγρας. ἄλλθ’ σῖ ὄειν οὐ ἡρχα 

κλέᾳ, τῇ πραχινίᾳ » σπταρεὶ ἀώμίω ῥέων ιὡ 
πρασώπίους ὀνομάζουσι . τίταρτθ᾽ σ᾽ ὃ 
οὐ σπίρῳ, ἀἕτοι σ᾽ ὃ φλιοὺς οὐ μέσῳ σικυ. 

ανίας αῤγείας ἐλεωνῶν» κοὰ τυμφάλου ἐὐ4 
πκλῳ πόδιεχόμϑν θ". σιμά ποι σ᾽ οὐ φλιοωῦα 

σι, κοὰ σικυῶνι Ὁ φὶ δίας ἱόδον. καλοῦσι οἱ 

οὕτω τίω ἡξίω.. τίὼ σὲ σικυῶνα πρότόδομ 
μηκώνίω ἐκάλοαυ, ἔπι σὲ πρότόβδομ αἐγια 
λοὺς αὐωῳκίῶνα σὶ αὐτί ἀρ θαλάσσης ὅσομ 
ἔκοσι «οζοΐᾳ, οἱ δὲ σϊώσεκαᾳ φασὶν ἀϑὶ λόφομ 
ὀῤυμνὸν σϊμμηο Ὁ». τὸ σὲ στχλαεὸν (τπισμοὲ 

ἐσήνειον ὄτνεχον λιμβύᾳ. δοίζει δὲ “ἰὼ σι 
κνωνίαν κοὰ πίω κορινθίων στοταμὸς νεμίας 
Ἐἐτυραννηίη δὲ πλέϊεου χρόνον. ἀλλ᾽ ἀεὶ ποὺς 
συραύνους ἁδλεικεῖς ὠνόρας ἔσὴν » αϑάτου 
στ ἀδιφανέσατον., ὃς κοὰ τί πόλιν ἠλδὺ- 
βθάδωσε " κοὶ αἀχρίεῶμ ἄρξε, σπταῤίπκοντωμ λα 
ξὼν τί ξουσιαν " κρὲ Ὁ σύξημα πύξασε, 
“Οὗ ἐς αὐτο" σίω τε πατπρίσια, κοὰ τὰς 
ἄλλας πόλεις τὰς ἐγγύς. «υδῥησίζω σὲ, κοὰ 
“ἃς ἑξῆς πόλεις. ἃς λέγει πτοιν τῆς, κοὰ ἊΨ 
αἰγιαλὸν τῶν ἀχοεῶν ἤσῖκ συμβεβηπῳν ὦ» 

ναι μὲχρι σίύμης, κοὰ πτῶμ ὅρων φὶ ἠλέαος 
ταύτας σὲ φὶ χώρας Ὁ μὴν σταλαεὸν Ἰωνδῖε 
ἐκράτοωυ . δ ἀϑίωαξων τῷ γ5,0Θ- ὀνποῦ". Ἐ» 
καλειτο σὲ τὸ μὰν στχαλαεὸμ, αἰγιάλεια "κοὰ 

οἱ φὐοικοαῦτόυ, οἀγιαλές. ὕςόῥου οἵ᾽ ἀπσ᾿ ὃ. 
κένων ἰωνία, καϑτίστόρ (Εἰ κὶ ἀραὶ ἀὸ ἴων Ὁ» 
σό ξούθου. φασὶ δὲ σϊδυκαλίων(Θ’ μὲ ἐλ» 
λίωα ἀναε. ὥἄξον δὲ πόδι τὼ φϑίαν τῶνμεε. 
Ἐπ «σἰωειοῦ κοὰ ἀσωπτοῦ δαυαςδύσαντας ὦ 

οἱ πρεσβυτάτῳ πῶμ τοαϊσίων σπταρασυῦνς 
νας τἰιὼ αῤχίω " «ὧν σ᾽ ἄλλους ἔξω σχπεμν 
ψαεν ζατήσαντας ἱόθουσιν ἀκασον αὐ τθρῆς 

ὧν σϊῶρ" 



᾿ χούσιομ πράξας οἴφν ᾿ 
κοὸ ἀχαεοὺς εὐ ἐκέ ἀληθίωσαι σπταρεσ κονία» 

᾿ ΕΒ ΙΝ 

ὧν σϊῶρ Θ’ μὰν «ἷὰ πόδι σχονασὸν σϊωριξας 
σιωφῳκίσας.. κατέλιπον ἐπωνύμους αὐτό, 
ξοῦθθ- “ὲ τἰὼ δῥεχήέως ϑυγατόδα γήμας» 

ὥκασε τἰὼ τετράπολιν φὶ ἀἤικῆς. οἰνοίω, 
μαραθῶναᾳ, περϑέλινθον, κοὰ τοικύρυϑον. 
σῶν δὲ τούτον παϊσίων ἀχαεὸς μδρ φόνον ἀν 

εἰς λα ζεσϊαεμονίων 

σψν. ἴων δὲ εἷὸ μετ᾽ δὐμόλπτου νικήσας ϑρά- 
᾿ κας,οὕτως εὐδυκήμεσον., ὥς τ᾽ ἐσέτρεψαν 

αὐτο τἰὼ πολιτείαν ἀθίωαζοι. ὁ δὲ πρῶν 
σομ μὰ εἰς τέσσαρας φυλὰς διεῖλε πὸ πιλῆ 

8Θ΄, ὦτα ἐς τέσσαρας βίους. “οὖς μὼ γοῦ 

; ψιωργοὺς ἀπίσίειξε, εὖ σὲ σϊημιουργοὺς, 
᾿ς ακἐὺ σὲ ἱδροποιοὺς, τεταῤτους δὲ σους φυλα. 

φῶς. τοιαῦτα δὲ πλέω οατάξας, τίὼ χών 
ραν ἐπώνυμον ἑαυτόν κατελέσῳν, οὕτω σὲ 
“πολνανοῇρήσαε τί χωρον σιωΐπεσε τότε, 

᾿ς ὥρτε κοὰ ἀγικίαν τῶν ἰωνωμςειλαν εἰς τσι 
, ΕΣ “ ν. Ἂ , ε 

᾿ Λοπύννησου αθἰμαἱοινκοὶὶ τἰὼ χώραν ἰὼ κα- 
σίσον . Ἑπτώνυμον ἑαυτῶν Ἑπτοίησαν «ἰωνίν 
ἂν αὐτ᾽ αἰγιαλείας ἀλεθᾶσαν, οἵ πε οὖν φ)οσῖν 
αὐτὰ αἰγιαλίων ἕωνδι" πτῶσηγορδύϑασαν, 
εἰς σϊώσεκω πόλεις μόλδιδδοντόυ, μετὰ σὲ 
σἰὼ ἡρακλεισϊὧν κάθοσον, τα ἀχχεῶν ὅξε. 

λαθοντου, ἐπανῆλθον στάλιν εἰς ἀϑίώας. 
ἐκέθῳν δὲ μετὰ τῶν κοσ)οισϊὧν ἐςειλων τίὼ 
Ἰωνικίω ἀποικίαν εἰς τἰὼ ἀσίαν.. ἔκτισαν 

᾿ φἱὲ σϊωσξκα πόλεις οὐ τῇ γεαραλίᾳ φὶ ἀαρί, 

ας, κοὰ φὶ λυδίας , εἰς τοσαῦτα μόλι δεν 

λόντου σφᾶς ὅσα κοὰ οὐ τῇ παελοττοννήσῳ, 
“-“ ΠΡΟΣ ᾿ - ἀν χ 

κατέχον. οἱ σῖ ἀ χοχεοὶ φθιῶται μδν ἡσαν 
Ὁ, ὥκασαν σ᾽ τὺ λακεσϊαίμονι,. σῶμ σῖ 

ἁρωκλεισϊῶν ἐδικρατησαύ πων, οὐὐαλκφῆρν, 
“όὺ “τὸ τισιεμϑ νὸν τόν ὑρέτου στικισϊὸς,, ὡς 
“τοειρηκαμν τοῖς ἴωσιμ ἐτσεθοντο. κοὰ »- 

᾿ γόμᾶνοι ἐρεῆους, ποὺς μὴν ἐξέβαλον, αὐν 
᾿ ποὶ δὲ ἀατίσον τὐν γίωῦ, κοὰ διεῴνλαξαν 
τὸν αὐτὸν τῆς χώρας μόβισμὸν, ὄνστόρ κοὰ 
σπαρίλαθου. οὕτω σῇ ἔχυσαν, ὥςτε τίὼ ἀλ- 

᾿λίω ποελοπόννησον ἐχόντων τῶμ ἡρακλειν 
οἹῶν. ὧν ἀτσίςκσαν, αὐτέϊχον ὅμως πῶς ἅς 

πσαυτάς, ἀχαίων ὀνομάσαν τόν" τίν χώραι, 
ἀπὸ υϑὲ οιὖ πισαιϑινοῦ μέλοι ὠγύγεν .βα- 

᾿σιλόδυόμδυοι διετέλεσαν, εἶτα σημοκράτην 
ϑοντόῦ", τοσοῦτον ἠυσυκέμησαν “όρὲ τὰς 

“πολιτέιας, ὥςτε ποὺς ἰπαλιωώτας μετὰ τί 
τισιν τίὼ πρὸς τὺς πυϑαγορείους, πὰ πλέ- 
στὰ τῶν νομίμων μετορνὲγκα ὦτα σταροὶ τού» 

πωμσιυωΐϊβκπ. μετὰ δὲ πἰὼ οὐ λδύκτροις 
μάχίω, ετσίτηρεψαν ϑαβαῖοι τούτοις τἰὼ 
δίαιταν, στόρι τῶρ αὐτιλεγομλύων ταῖς πὸ, 
λεσι τρῶς ἀλλήλας .« ὕξόρον σ᾽ τὸ τῶρ 

Ὁ σα αν 389 
Ε᾽ χυΐϊυς οτιις, ᾿οείεη ες Ῥατηδίο οἔξοεϑ 
μα ίτατογες ςΟἰ τίς, πρίζ {προτίξίτος ἀίς αν 
ςαῖοϑ γε! πυίτ, χα Ππ15 δυτεπὶ αἰπιρτα ἐπ πιὰ 
εἰπτοηία Εγες ἢ εί ΠΙΙΔ, ςοΙ πος δά ()υσάτί- 
Ρο έη ΔΑτείςοε τεῖτῳ ἱπάχίς, ΟεηοΆ, ΝΜ] γαῖ 
πεη, θγοβαϊίπιμα, εἰ ΤυςοΥ γα. Ἐκ Πυίιις 
[ἡ5 ὑπὺς Αςπαιις ποπτίης, ςοεετη ἐπιΐτυδ μὰ 
τγᾶ5,(π οτᾷ ᾿ς ἀςεατηοηίᾷ ρτοίαρας (εἴε τεσςσ 
Ρίτ, Κ εἰὰς Ιος! αοσο ας Αςἤαος ποςατί ςδἤίϊα 
{τ Ιοη πετὸ {υρεγϑιίς ΕυπιοΙρί 'ςοπιπη το πί2 
Ρυ5 Ὑ ταείθυ5,ταπτ [απτα ἰΔυΔ δέ ςοπίξει» 
τιι5 εξ ες Αἰμεπιξίες ΠΠ| γείρυδίιςο συθεγπος 
οὐ ςσππτετεης; (Λυΐ ρείπνιᾶ αμίθειπ οπηητξ 
του τἰταἀίπεπι φυδίεγα5 ἀΐυ τ ἐπ ταί δι15, (εν 
Βίης ἐπ φυδίαοῦ ἀερεπάκ υτα υἱλ5. συ οί ἐσ 
Πίπι αρτίςυ!τοτε5 ἀεί ρηαυίτ, αἰ ως ορίῇςςς, 
αυοκίλοτοτα [εἰς ηἀοτ οσυτα ρτςᾷ εἴτ, πδηυΐ 
Ιο5 εἰαταείς εαοάε5, ΓΑ! δ 5 1 40 εὉ ὃγ 2 
ἀίπαιία Δρ! 5 τερίοης (αἱ Ποπιίπίς αοζαδι 
ἰορρει!διᾶ γεἰίιμτ, Ὁ υὰ ἐπ δε πταοίς πτούτα 
{|.,τείεττά, ΔιΠεηιξίες ἰπιγα ΒοΪοροππείαπι 
εχ ἰοπιρ, ο]οηίᾷ πιίίεγᾶς, δ ραρᾶ ηιιᾶ οςοὺν 
Ρδιεγᾶτ,ρτο Αερίαίεα [οη!ᾷ ποπιίπατῦτ, Ερ2 
ἀζῷ πιοάορτο Αερίιαϊεηίιδ, [οπεβ ἀρρυ] δεῖ, 
ἱπ οἰαΐταῖες ΧΙ αἰἠραγτίτί, Α τ επίπι ροίὶ ΕἸ τας 
εἰἀατᾶ τεπετοηξιαΡ ΑςΠπαίς ἐχρι ἢ, ἀεπτιὼ 
Αἰβεπδ5 γερετίεγε, ΠΠῚπς εγὸ «ἃ Οοάτί ρτον 
βηδτίς ἡη Δ Δ Ιοηίςᾶ τγᾶ(γίίετε ςοἱουίᾷ, ΕΠ πὶ 
γαίας δί (ατία [ἰτοτε εἰαίτατὸς ἀυοάεςίτ ς΄ 
ἀϊάετε, τοις ίη ραττες (εἰρίος ἀϊαίἀξτες, τος 
Δητελ Ρεϊορδπείτπι οςζιρᾶτοο, Α τἢς  σεπεγὲ 
αιπας ΡΕτΠίοις ἔσετῦτ, ἀοπγίς τὰ ποτ ἰη ἀςε 
ἀςξπιοηία Πα υεγῦτ, ΗΕ ἐγς! ας τον ὁ γεγῇ μοι 
τ|5,(ἴ ἰοττα πᾶ ρτιξπαπὶ ἀυσιτιίιπεπὶ ΟΥε 
{5 ΠΙῆ τεραγαίςξι(αι πηρεσίιο γεταϊέπηεις) «4, 
πεγίας Ιοπες ἐπιρετᾶ ἐεςεγιπι, επί; υἱζοτεσ οη.. 
υιδίίςος [οΠε5 εἰεςεγᾶτ, Ιρί αὔταστῦ ΠΡὲ παν 
«τᾶν; δ ἱρίδπι!οςί ρατείτοπ σου ευλτγιπητ, 
αυᾷ ἀϊ{ἐγιδυτᾶ ἀσςερετγᾶις, Εο πετὸ ροιξτεία ρεῖ 
πδίεγιμς, αὐ οαπὶ γεϊίχια Βεϊορόπεξις Η τα 
οἰἰάαγ α(ἀδέαπρατια [οἵ εἰ πτρετίο, ἀ ψαΐθ.Α «δέ 
αἱ τρί ἀείςίπεγᾶτ, δεταίρ οπιπεδ ΟὈΓΠετε υᾶν 
Ιεγε πε, οὕαῖτ ἱρίαπι Α «Παίς ἢ οὔτίπαγιητ, ἱρέ 
τυῦ ἃ Τιίαεποὸ υἱφᾳ Οργροῦ (υ  γοσίδυς ες 
βεγυίχεγιης, [επίης ρορυατί συθεγηαουΐο 
πτθες μαδίτο;, ἀεὸ ἐπ γεσεη αἱ οἰαίται!", Ὁ πνᾷ 
ςδραγαγαηζιας ΤᾺ] τος φεπῖες ροίϊ (πἰτεριᾷ -ἃ 
πιετία5 ΒγιΠαρσοτίςᾷ (« ἔΐαπι ἰδ οηζ, ιτια κιπνᾷ 
Ιεριῖπι δ ἐπ πτὐτίοπυπι ρλτίετη αὖ Βιίςξ ττὰπὶ 
Πυϊετιηῖ. ΡοΙ ᾿ εὐπέτίααπι υογὸ ριρηδπι, 
οὐ ἑπτεῦ ρορυΐοβ ςοτεουενί! οἰὰ5 ἐσ ίςίι τῇ 
ΤΠερδηὶ Ὠἰΐςςε υἱτίς ρεγπιίίογε, Ροίϊεα πετὼ 
Ἑ(ἀπὶτέγαπι αὐ θαηαιμπὶ ςοπλπλιπίςβείοπετῆ 

᾿γλζεάοπεϑ 



870 «ὙΠ ΝΑΒΟΝ Ὁ Ἔ 

Μοοοάόης ἀϊΠοιἱ}ππτ, ἐαππ γαγίι (ἐπ πὶ 
τουποςαταπίίυο δυΐεῃι τεπηροζε ΡΠ 5 οΧ 
Ρεἀιτίοηποαι ίη [τα] ίδπὶ (αἱςορετας, υάίεγης οἰ 
αἰτατες (Οοίος ρείποίρατυπι οΡτίππεγᾶς, Εἰ ηια 
τ πυπιεῖο ἔπεγε ΡΑίγος δίῳ Ὀγπις, Τ)εμίης 
ἑ ἀιτοάεςίπι αια4 Δα(ςίπεγαπι, ργαίεν ΟἹε- 
παπὶ αἵ ΕΠ εἰίςεη, οπὶ ΑΙ τετα Ὠ1Π1] ςοπεγίθας 
τος, αἰτεγᾶ Πα ἀεἰείεης, ἵΝΑπι σπι τεγα 
τποίυδίη (δ ]πιε Ρεΐασις εχι!{{πτ| 8 ἐρίλπι 
ἀπ αἰ ἰααγ αθίογρι, Παλυ δ 'Νερταπίτεπι 
Ρίαπι Εεἰίςοπί], φυοά δέ αἴαῖς ποίξγα Ιοπες 
Ριαείρυίς Ποπογίθιιβ δάογδης, ἰδέ (ογίῃςί 
πὶ ορεγαπειν, Παοά δῦ ππίπετίς ᾿οπίδι5 8’ 
ἄλιπαι Βαηίοπία ποςᾶι, ΗΠ υέπ5 (Δοε ἢ ςἤ ΗΠ] οπιε 
ται ατεπηίηϊς ηυίάδηι τείεγᾶς, οὑπὶ ἱπααυίτ, 

εἰἱακάνν 1}ς ληίπγιπι ἐρίτατ, Πς ταξλπς ταυταβ αὐ οἱ πὶ 
Ῥεττια τιν, τεσίβ τα αης ΕΠ εἰ ἰςοπή δα ἀἴαδ. 
Ῥοειαπηίῃ Ἰοπίςα ςοϊοπίαἑαπίοτξ εἴϊξ ςοη- 

ἑεώϊαηι, ηαΐ εἰμ ἰλοτῃ ςἡ Ραπίοπίςί πιεηγίπε, 
εἰ, “θα ἰῃ Ρεεπεπί ἀρίο ἴΙοπε5 ςοπηπιηΐ 
ςεἰεντίτατε Νερίαπο ςοπῇςίαι Ηεἰςοπίο, εἴ 
δίρῃ Ρηεμεηίος αὖ ΕἸ εἰίςς οτἰρίης ΔυχίΠείε 
ταρίασ, ἀφ Παίς Αςτίῆςίο Βοπιίπει Βείοποα 
(ετα ἰπππεη {ταῖς υπἰσοητεπι τεσεπὶ ργοῆςί, 
πΐ χυίκτεί ἀἰαἱπς συγ (αἰοίρίατ, Α Πρ] ἰογεπὶ 
ετίλπιίείητ ςοηίεὐξυταηι, Οὗ ἱρίππι ἦς ταν 
το ἀΔιέίοσυπι ἃ παίς ργοροίτα, Ιοης5 επίπι τᾶς 
(ε(εἰλξδο οί βείο [{τὰτς αὐ ίτγαπεαῦτ, σα πὶ (ΔῈ 
τ{15 ἰητοῦ ἐπι] οἰ 2 4{Π| ππττοίτα5 επχίτίτ, Ὁ υἱ πες 
τὸ σοπίία επείαητς, αὐ ΕἸ εἰίςεη ἀξ 24 {1| εχ εὖ 
ἰεξίυτα ἐτἄκίεγαητ, ἀείρ ταῦτο δέ ἀείρΠυ5 ἐπι, 
τοϊατίοπε, ρεγίπάς ἄς εο 1Π ἴοςο τα] .5 εσίπεια 
ἄο πεείςξ, Εείρίς ροείλ ἄς ἴἥς ητς (δί ςεἰερτοη 
τ ςοιπρατατιίοηξίπάυχετγί Οπτεγὰπι ΕΗ εἰ!- 
ς«ε ἄπορ, απέεσεβ ᾿νεῶτίςαδ δηπίβ ἀγα 
εἴς, Ετατο βεπεβίοςῖ (ε υἰάῆςε αἴετίε, δ Ροσ 
«Ππιεηΐξϑ αἰύπιαγε, ]ιο ἡ ἐπὶ τεαίεξία Νερία, 
Ὠυ5ΈΧ Φ ΎΕ (Ὁ ] π|ίς αἀξαδας, αὐτίρατία (σαί, 
ελυλτηδῃι σοίαηπ, οί ςατοτγίδθιις αἰ ςείπιεη ἐπὶ 
Ροτίδπτεπι, Π]εγαοϊ ες δυιτεηι σοπηπιειποτγαῖ, 
«εἴαίς ἃ ςαἰληγίταἴεπι 8 πο ςει ἰηςί τε, πτ- 
δεπι ἰρίλπι αι [24.. τι ἀἰαβατ ἃ πτᾶτί, το 
ἴο ςαπι]οςο ἔπ οὈγτδπι. ΕἸοπιίπεσεγὸ ίῃ 
ἄεδά πο πλ}Π{4 αχίος αὖ Α εἰγαίδ, ας πιούίυν 
ο5 ἐχίπιεγξί, γείηἰσα τεῆς, Πηϊτίηγίς αὐτξ 
«στῇ αἰρατες, εαπὶττετὸ οἰλαξ ΟΟΙΝερτοηί 
τῇ αςοίἀϊῃε, ΓΝ Ιοτος εχ Ηεἰίςε, ρίαρος, ἐς ἰς 
ἱεσατίς Νεέρταμλί ξαλσᾷ 40 ΕἸ εἰ ςεηῇ Βα ρετήΓ 
(ε:χαλαι ἢ ποῦ ἐχογαγοηξ, (αἴτει ἰρίπα5 (ρ] 
ἴαεγα ροθαίατοης, τος οππὶ Ὁ ΑΓ 5 ΠΟ ἐχ- 
εἰδεγεηῖ, αἰ Αςραοσιηινςἑαίζαζεηπι ςοπιπιηΐ 
ἴεν αὐΐΐεεισητ, συ δ5 ἀεςεγηξεθυ5, τ εοσιμτι 
ποπχίηςε Ρειτογεηι, ἀςιμὸτείηεζιατεάίετες 

ἘΘΞ ΕΤ Π 55. τ ] 

μακεσῦνων λυθέσας φὶ κοινωνίας, αὐξλαίξομο 
σφᾶς πάλι κατὰ μικρόν. ἦρξαν σὲ πύῤῥου 
«οατόύσαντθ’ ἐὶς τίὼ ἱπαλίαν. τιοσαρόῖν 

σιωοῦσαι πόλεις, ὧν ἡσαν σετέπγοας κοὰ σὶύσ 
μῃ.εἰτὰ πσελάμξἝανόμ πῖνας δὴ σϊώσεκα, 
σλίω ὠλφνουνκοὶὰ Ἑλίναις . Φὰ μὴ) οὐ συωελ- 
θούσας, φὶ σἵ᾽ ἀφανιδδ σις “ασὸ κύματα 
ὀῥαρθῳν γοὺρ “σοὺ σεισμοῦ ἡ ΐλαγθ',καν 
πίκλυσε, κοὰ αὐτίὼ κοὰ Ὁ ἱδρὸμ τό Ἑλικωσ 

νέου στυσεισϊῶν Θ΄ ὃ κοὰ νωῦ ἔτι σιμῶσιυ ἴω 
γνόιν, Εἰ ϑύσυσι ἐκέ; τὰ πανιώνια, μεμνετοίς 
σὶ ὡς ὥπονοοῦσι τινὰς »ταύτης Φὶ ϑυσίας ὅσ 
μΆρθ΄ ὅταν φῆ" ' 
Αὐτὰρ ὅϑυμον ἄϊδδε κοὰ Ἀρυγὴν ὡς ὅτε τοιῶ» 

ΘῚ ἡ εν, ζῆν ΠΣ 
Ἡρυγῆν ἑλκύμβυΘ’ ἑλικώνιον ἀμφὶ ἀνκ - 

κτᾷ. 
τικμαέρονπικί τε, νεώσόνου ἄναε ωνικῆς 

ἀνφικίας τον σπτοιιτίω, μεμνεμθύου " φὶπαᾷ 
νιωνικῆς ϑυσίας, ἰυὺ οὐ πῇ τοριίιυέων χώρᾳ 
σιυτελοῦσιν ἴωνόδυ Ὅοἱ ἑλικωνίῳ πτοσειοϊῶσ 
νι, ἐπεὶ κοὰ αὐτοὶ ὃ πιοιἰωξςς δ, Ἑλίκυς εἶνας 
λέγοντοιι. κρὰ οσἱὴ πες τὼ ϑυσίαν ταὐτίω 

βασιλία ζαθιςᾶσιμ αὐσῆοᾳ νέου πριίωΐα, ὧν 
σῶν δρῶν ἀὐιμελησόμνου, πεκικαθκοιεῦ τοῖς 
οἵ᾽ ἔπε μἄλλομ Ὁ» πκεέμδνομ, ἐκ τῶν πιδβὲ 
“ϑ' ταύρου πσεφρασμβύωμ. τότε γα νομίζουν; 
σι καλλιδρῶν πόβὲ τί ϑυσίων ταὐτίω ἴω» 
γόῖν, ὅταν ϑυόμλν Ὁ» ὃ ποῦς μυκήση τοί ο 
οἵ αὐπιλέγοντοῖν μοταφόβουσῃ εἰς τἰὼ ἐλίν 

κίω πὰ λεχθούτα τεκμήρια υτόρὶ τόν ταύρο, 
κοὰ φιϑυσίας ὡς ἐκέϊ νονομισμθούου τούτων, 
κοὰ τὸ στομυτοὶ ἡ δα ἄλλον Θ- τὸ ἐκ σὰ 
σελούυμλνακατεκλύυῶν σῖκ ἑλίκ σϊυσὶν ἐσ 
σφισι πρὸ τὰν λδυκαοικῶψ. δ αηρόδ νης σὲ χοὰς 

αὐτὸς ἰσϊεν φασὶ ὧν πόστον. κοὰ οἷὸ πτορθ μὲ» 
αςλίγει, ὡς γ᾽ Ὅρ᾽" πόρῳ ὑρθὸς ἑξήκει στῦσει- 
σϊῶν χάλκε’ ἔχων ἑσπτπόκαμεστου ὧν τῇ χει 
οἱ, κίνδοωνον φόβοντα τοῖς δικτυσύσιψ, ἧραν 
κλέσῖας σῖξ φασι κατ᾽ αὐὉΡ γενξὅται τὸ στοάν, 
βΘ- νύκτωρ, σϊώσεκα σα δέους διεχούσες φὶ 
πόλεως ἀν ϑαλάοσης,κοὰ ὥύτου πὸ χωθίου ' 
“σαντος σὰὺ πῇ πόλει ἰαλυφύγντθ᾽-. δέοι 
λίους δὲ σπταροὶ δὴν ἀχχιῶν ποιμφθγντας, ἀν 
νελεῶσι μὴν εἷν νεκροὺς μὴ διωᾳ ὥαι" τοῖς ; 

σ᾽ ὁμόροις νέϊμιαι τίν χώραν. συμβίιῶαι σὲ 
ὁ σαθθ’ κατπὸ μίνδιν “ποσεισϊῶν Θ΄. τοὺς 
γα} ἐκ φὶ ελίκης ἐκπεσόντας ἴωναο, αὐτεῖμ 
«σίμψαντας ὑταρᾷ τῶν Ἑλικέων,, μοαίλισε, 
μϑν τὸ βρέτας “τό! σπτοσεισϊ ὧν Ὁ’. ἐ δὲ μή, 

τό γε ἱδῥοῦ τίὼ ἀφίσγηουσιν, οὐ σϑνπωυ δὲς 
“σέμνψαε πρὸς ὃν κοινὸν τῶν ἀχοιῶν. πῶμ΄ 
“ὲ ψηφισαμβύων., οὐσί ὡς Ὡ““ 



Ϊ ἢ 
Ι ᾿ οκα δι: ΠΤ. 
σ᾽ ἑξῆς χειμῶνι συμβίυζαε ῷὸ στο! ». 

οὖ σ΄ αχχεοὺς ὕεόδον σϑαζαε τοῖς ἴωσι τί 
| ἀφζορυσιμ. ἡσιοσῖ- σὲ κοὰ ἄλχης Ἑλίκης μὲ 
μνηχοί ϑεαλικῆς, εἰκοσι μὴν οἱὴ ἔπη δε“ 

ἄλεσαν, γραμματέα κοινὸν ἔχον Τα» κοὶς 
᾿φρατηγοὺς σϊύο κατ᾽ οὐιαυτὰῳ οἱ ἀχοοί, κοὶς 

κοινοβούλιου εἰς ἕνα πόστον στιυηγέρ αὐροῖς; 
ξκάλειτο σὲ αῤναριομ. οὐ ᾧ τὼ ποινὰ ἐχρημά, 

σιζου » ποὰ οὗτοι, κοὰ οἱ ἕῶν δ; πρόπτόβομ. εἰ- 
σκτόδξῳν γα χειρογονειόναι σραταγόυ .αα. 
7. σὲ «ραταγήσας, ἀφέλεξρ αὐπίγονου 
τὸν ἀκροποθινθομ » κοὰ τί σπτύλιψ τοῖς αἱ χρίον 

οἷς πισέθαπε, κα ϑιάστόρ κοὰ τίὠ ποτρίσϊα, 
πῶσελαβέρ σὲ κοὰ μεγαρξας" κοὰ τὰς τταῤ 
ἑκώσοις τυραυνίσῖας καταλύων, ἀχοιοὺς ἐσ 
“ποίει τοὺς ἡλσυβθόρωθούτας. κοὰ μετ᾽ ὀλίγα, 
σίὺ σὲ ποελοσπτόννασον ἐλόυθόρδωσε πτῶρμ τυ: 
ραυνίσίων, ὥςτε κοὶ αγθ΄, κοὰ ἑρμίων, κρὰ 
Φλισὺς.. ποὶ μεγαλόπολις ἡ μεγιςῦ πτῶρ ον 

ακαόιᾳ σπτσετίθᾳ τοῖς ἀχιχεοῖς, ὅτε σὴ κοὰ 
σλεέῖσομ ἐὐξίιυ το. ἰἰ στ ὃ κοιερὸς  ἰωὑίκα ῥω» 
μαζοι ἀκρχεσδονίους ἐκ Ζῆς σικελίας ἐκβα: 

λόν τοῖν, ἐσρῶτόυσοαν ἀϑὲ ποὺς σπόβρὲ τὸρ σπτά- 
δὺν γαλάτας ὶ μέχρι δὲ φὶ Φιλοποίμθν ὃ» 

ςρατηγίας συμμείναν τυ ἱκανῶς οἱ ἀχροίεοὶ, 
δελύθασαν κατ᾽ ὀλίγου, ἡσῖα ῥωμαέωμ Ὁ 
χόντωμ τἀὺ ἑλλάσϊα σύμσασαν " κοὰ οὐ ἂν 
αὐτὸν σηρόστομ Ἑκάϑοις χοωμθύωμ, ἀλλα τοὺς 
μᾶ συυίχεν. ποὺς σε καταλύειν βονλον 

᾿ μένων. τα λέγει αἰτίων πὶ ἐμπτλατιεύε, 
ὥπι ποῖς πόρὶ ἀχοεῶν λόγοις “πὸ δὲ τισοῦ» 

σον τὐξηβούστες, ὡς κοὰ λακεσϊαεμονίους ὕν 
πόρ βαλιῶνα μὴ ἀξίους γνωοίζεὥτά, ἡ σὲ 
σχάξις τῶν πόττων,οὐςπατῴκοαυ, ἐς δώσι- 
κῷ μόῤη διμρημθύη, τοιαύτη χὶς ὅξη. μετὰ σι» 

κυῶνα "παλίιύν ἐκεῖ ται.. ἄτα αἴγιρα σῖσυ. 
πόδα, τρίτα αἰ γαὶ, στοσεισϊ ὧν Θ᾽ ἱδρὸν χουν“ 
στε, τετῶρτη, βεύρα, μετ᾽ αὐτί ελίκῳ. ἐς 
ἣν καταπεφδύγάσαν ἴωνσι, μάχῃ ἐραταύςὐ 
τόν σα ἀχχιῶρ. κοὶ τοτελόδυταζῖου ὄγεπεν 
σου γνθύσε, μετὰ σὲ ελίκίω αἴγιον, κοὰ ῥῦ- 
ποῦ; κοὰ γητύτγοεῖς, κοὰ φαρέϊς, αἰτ᾽ ὥλον Θ΄, 
παρ ὃν στοπιιμὸς μέγας μέλαφ. εἰττ σϊύμα 
κοὰ τριτοίεις, οἱ μῆν οὖ ἴωνδῦ" ξωμησῖὸμ ᾧ“ 

κρέ, οἱ σ᾽ α χοχιοὲ πόλεις ἐκτισῶν, ὧμ εἰς τὲ 
γας ὕςόδον συυώωπισο,κοὰ ἐκ τῶν ἄλλων με 
οἰσῖων ον ίας, καϑώστόρ τὰς αἰγες ἐς αἴγιν 
γῶν, αὐναῖοι οἵ ἐλέγοντο οἱ ο)οικοωῦ τοι", ὦ. 
λφνου οἐ εἰς σ᾽ύμίω. σϊείκνυτιχι στ ἔχνθ' με- 

χα ξὺ τιατηϑυ» κοὶ σϊύμης τό! σπταλαιοιμ σῶμ 
ὐλονίων ἀτίσματ δ), αὐτοὶ σὲ, τὸ πόϊ ἄσκλπ 
πιδίόρον ἐπέσμμου σϊύμης υδὼ ἀπέσου τεσ' 
ταρακοντῶ σροϊον, τα βρὼν σὲ ὑγόθίκον τοί; 

“5 Ὁ 

οὐ αν οι 3γ} 
Ῥχγοχίπια ἀεῃίπςογεπιε οἶλάξ {4 ἐπουαίς ἐς 
ἤατ,ροίίεα πεγὸ ΑΔ ςῆςος [οί θ5 ίβοτα ἱρία τγὰ 
ἀίάτς, ΑΙτοτία5 σαοφ ΕἸ οἰ ίςοβ, αυος αὐ Τ Ποῖ 
(Α]α πὶ ρεττίπει, πιεπείοηεη ἐεος Η εἤοάιι. 
Ουίρρε Α εἶναί ρεγαπηο αἰδίἀαξ υἱσίπτί ((τή 
θαπὶ ρ δ] ίςαπι, ὃ ργατοῦες ἀτιοβ ΔΏΠΟ5 Πα“ 
δεῖς. σπιιης ΠΟ ςοΠΠΠ τ πΔ υΠ8 ἱπ ςατίᾳ 
ςορσεοβᾶτ, σιοά Αὐπαγίο ποσάθαπης, ἰῃ απὸ ἄς 
τερυδ!ίςα ἰεπατυίςοηίιτα εὐερᾶταν, ἃ ρει ἱσ 
[το58 εἰ ρεῖ ΪΙοπεβ απτεα, Ροίϊεα ἀεςτετᾶ εἴ, πᾶ 
ταητῦ ρτοίοτεπι σγεατί. Αγδει (λές εχεῖῦ 
εἴας ἀπ εῇττ, Ἀγ οςοτίπι Πα εεἰραίε Απιίρσο 
πο, Ὑιρεαειὸ Αςπαοτγαίατί ρα ας, Πςυτδζ 
εἰιι5 ρατγία δίςγοπᾷ,  Ππιρίε ετίαπι ]ερατξ 
{ξ5: ὃζ οπγηία τγγαπηίαε5 ἀεἰγιζο, ΡΒ οτῖαῖς αὖ 
(εςυτο5, Δεπςεογῖ ποπγίηί ἀππιυπιεγαβας, δίς 
τοτᾶ Βεϊοροππείσπι Ργευί Ὁ ἐγτᾶποτγα προ 
(οἰιπᾶ γεα τα, ὐςὸ οὐ ἄτρος ἃ Ηεγπιίοηςξ 
δ ΡμΠ πες ὃ Μεραϊορο!ίη, σαξ εὐπέξατα 
υὐϑία Ατοδάϊςαγ δι ρΠ5ἰπια εἴς, Δ ο Παίς δας 
(τἰππετίτ οι ἀπὲ δε ρίατίπιᾶ Αςπασοσᾶ δια, 
ἐΐαπι εἰει ἐπιρετία, Εὰ πετὸ τδρείϊαϑ οἵας, αι 
Νοπιδηι ροραῖι5 (ὐλτΠασίπεπίξ ἐ δίοία: 
ΡοΠείξίοπε ἀετυγβατγαῖ, Ἐς δαπετίυς (ἰγοῦρας 
ἄδῃος (Π4]105,εχρεάίιίομ δοίταραι, ΜΙ υεν 
τὸ δα ΡῃΠοροσπιεπίς ρτατυτγᾶ,ίη ἀπ ςοπιπηο 
ἀὲ ρεγπιταηξίες Α ςΠαὶ ραι]λτίπι σοτγπεγιητῖ, 
Οὔ ἃ Κ᾿ οπϊαπις ρορυϊυς (Πγαοίᾷ απίπεχίαπι 
ίπο ἱπιρετίο {δι πραῖϊος, Ππ οαέξρ ποπ πη ἱτία 
ῃ αἱπξάο πιούίβ ατερᾶτυγ:οαπγέρ ποππα{{ι2 
πὰ (ς ςοῃτίπογεητ, Δ]ὴ συίάς αἰ ΠΟ] πεῖς υπίτας 
εσὐρίεδας, [πάεςαιίαπι εχρ! (τας ᾿το[δίατίοῃίς 
(εὐσαοπαπι ἐς Ας ἢ αίβ. [ἢ ἐπὶ [105 απιρί (τα 
πεπὶ ρογπεμς ροιξεία;, οὐ 1 ἀοεάξπιοπίος ὃ" 
ααςείαρετεχςοπεγίητ,ης ἀίρπὸοβ ἀυίάεπι τῸ 
φῃοίοί,  οςοτᾶ δὔτασα ἱπεοίορᾷί, ἰῃ ἀποάς- 
οίτη ρατίο5 αἰ τ υτοι, οὐάο τα] 5 εἴς, δεςπς 
ἄσπι δίογοηξ ΒΕ Πεπα ίαςεῖ, ἀείη Ἀεοίτα (ες 
ἀλ,τεχτία Δερα ἵΝερταπί τεπΊρ] υἷ Βα εητεβ; 
υάτία Βυτζα, οί εαπὶ Ε εἰίςς, Α ἃ εαπὶ]οπε 5 
40 Ἀςμαίβ ΡεΠο {τα ϊ, σοπίυσοεγατςταη ἀδ ἐκ 
Πίδ5 οτίς ἔξιρατί, ῬοΙὶ Εοἰίςξ Α ερίδ εἴ ἃ ἀπ γ’ 
Ρεξ, 8ί Ραιγεηίςς ὃ Ῥῃαδιεπίεβ, ἀείη ΟΙεπας, 
Ρύϑτοῦ Πᾶς ΚΝ 1ε145,πλᾶσηιτιβ απτη 5 [δίζ, ον 
τηοάᾶ Ὀγπιὰ δέ Τ υίτα επίες, ἰοπεε οί ἀοπτί 
οἰ Ρ ρασος μαβεῦδδι,ατ πετὸ Αι βαί υγθο5 35 
αἰ βοαγᾶτ, ίη χα ραγτίην πα ίιατᾶς, φυαίαᾷ οεἰ 
ΔΤ ΟΧ Αἰ ἥδ ραττίς]αβ.Πςυτ αἱ Α εσίτᾷ ἄεραβ, 
συατ παι! π| Δ εραί πος αηξ, ΟἸεπᾶ το 
τὸ δά Γγπιᾷ, [πτεῦ Βαῖγαϑ δας ὃ ΤΥ πιᾷ πεσεῖν 
(ΟΙεπίοτγα εἀϊποή πεἤίρία πιοηῆταπε, Ν δέ 
δέ Ἀεί(ου!αρῆ τεπηρ! ἐπίσης, Ὁ Τγπια απίς 
ἄφηι Πα, κ, ἃ Βαιτίς αμτεσι ᾿ν ΣΧ π ἀϊῆαπες 

Δεραυπε 
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" Ἀεραθπι ασυΐίάσαι πη Βυοσα εχίεπείαπι., 
Ἀερεο ἴα ραγ ποπιεῆ μαβεηΐ, ΟἸ μι τς’ 
κὸ Ἑαπὶ αἰτείο ἰη Ἀειοϊία άεπι μαΡεῖ ποςαρυ» 
[σπὸ|ὸ, ἱρήια σι ταητυπιογαλία ἐχίδητ πε 
φίλ. Ροεία σαίάεπι Α.βαίοί πεηυδηιϊαπι Π16’ 
τηίηίς ΟΙεηί, Πςας πες ἀἰίογαπι ςφοπηρ!υτ ΟΡ 
οἱάοτγιμα ἐπ τίρα μαθίτατογυπι, ϑεά ςοπληλ’ 
πίας ρτγοίετε, 

πἰιαά.β Ἰὰ ἱραπιέρ οὐιπεαι, Εἴ ίαχία ΕεἸίςεη Ἰοηρσὲ 
ἰατε ρατεπίεῃ, 
Οὐπτεεγὰπι Δ εἰο] ςιιπὶ πιεπιούδηϑ αἱζ, 

Ἀδίδοη ΒΡ] εατοπεπιίρ πιοταίς δ ΟΙεποης 
Ἄτλρα5 ετίααν ἄερας ἐχρ]ίςαι, Διομαίςας 
αυίάεπι πος ρᾳέΐϊο, 

γἱϊα4.9 [γῷ Εεἰίςεη {{πλιΠ ἃς ΑΒΔ ἐρα5 ἔπ ἄοπα ἔεγε. 
Ῥαπι. ΜΝ ειαι σὰπὶ ἀίχίζ, 

εἰᾳ4,8 [ἢ αυὰ ο465 ςεεθ 5. ἰῃ υ [Δςι15 εἰίτεί αἱ’ 
τ115, 

ἩΙςοΝΜερίσμα ἐπος ροίαίίς: 
ἹΜΜεϊίας εἢ Ευβοίςας ἄ ἐρεαβ δοοίρετε, ἃ ας" 

Ρυ9 δ Αερειαι ρεΐαριιβ ΠοπΊεῇ επί πετίς 
{γα{Π{5 εἰ, 1Ρ. επίπι ἵ'Νερεαηο ἐς περοτί" 
τππὶ Πησίτυγ σαοά ἀε Ττοίαπο Ρε110 {πεγαζ, 
Ῥεηεβ ἄρα Δ ομαίςαβ, Οὐδ ίς ἀπιηίς [Δ ἱ, 
τι, ἃ ἀπο 5 Πυτηϊπίθι5 Ποίεπιεητα [πἰτίρί 
εἢ5.8ίς ἃ πιή(ςε 5 Δησί5 ἀρρε!Ἰλξιι5. ἃ στο 
δ [ταἱίς ποςαῖα εξ (αιῃίς, ν᾽ παηυαηιϊςε 
Ραττίςαατιαιι Φαοάεςίηι,ἐ ρορυ]ίς ἐερτεπὶ οσ 
ἀϊοῷ ςοη[αβαίς:ταηία πἰγογαπι ργς Πδητία τες 
σίοπειῃ Ποτγειεςοπείρίς, Ἐχεαίδαζεπι ΡΕ]]οΚ 
πείίαά. τ, Χ{ἀρτὰ ίλςεπϑ ἃ πιατί,, κα ΕΠ Ἐπὶ (ἃ σ 
πὲ υα!άμπι, ΕΠ δ υἱςι5 ΡεΙοπε,ἃ σα ΒῈεΪ]ε- 
πίςα «παπᾶ πείξε, δ ἀροπαβ υἱόϊογί ας 
Ριαηλία ργοροπεραηίαῦ: Πίςίπίεῦ Αερας δ 
Ῥε ἐπε ἱδςεῖ, (αίεγάπι Βεΐαπα αἰίι δῷ [γί 
εἰἰ ορρίάδυπι ίη Γἀςοηίςα Ππτυπι, ος9 δα Ν ες 
φαϊοροϊἐταππὶ πε ΓΘ. Π5 ἀρτιπι., Δερίγα 811" 
τεπὶ {πρεγ τἀπτυ]ο ἕάςεῖ, Βυτὰ πετὸ πιατί ἰη 
σὐπλθίς Αα Πλ4|4 τ: συδηιρεῖ τεγγα ποία 5 
Πεσυεηίεβ αδίογδετί ςοητίοίτ, Η!ς Βγβαγας 
ἔοης εἴς, ἃ στο δγρατγί [ταἱίςο ἀεγίσαίαπι εἴς αἱ 
ποιπεῃ, Δ εσαίει απο Ατερδε ἀίςαηίυγ, πος 
τετηρούς ἀείετία ἱποο] 5 εἰξ, ἀγροπι Πα ες 
Δερίεπίς5. ΑτΔερίυπι ἔλτίο ἱπΠοοϊαεισπι Πᾶ- 
ει, [πο ἱπΊοςο [οπειη αὶ καρύα [οϊ5 αἰίπιεην 
τα[ατερίε(ςείδισης, σφας γατυβ ργοάίαίε, 
Τίυδί σαρτα Ἰουμ ίαια εἰς, Πίςργαθιυμς αθε, 

ἙἘτελβαίε, 
ΟἸΙεηίαπιίῃ Ιουϑ παίες ἀΐχειε σὰρ ΕἸ [Δπ|" 
Τ᾿ οειια οἤεπήςεηβ, παία ργοχίπια εξ Οἷεν 

τς, ἰμίάεπι δ (εγαιηία (δ]πλί ἐπ ρείτα 
Ιοςαἴλ, πο Δ ερίογυπι ἰυτί5 εἴ, ΗΕεϊίςε, ἃ 
(ἰίςατι5 Ιου [ῃςι5, Δεηφιίῃϑ ποπιίης . ἴῃ ἐο 

ΦΕΟΘΒΆΑ͂ΡΗ. 

σὰ σὲ τοίλανα Ἑτόδομ τούτων ὄξ) λάκωνι 

ὁμώνυμοι οἱ εἰσὶ παῖς μᾶν αἰγαΐῖς ταύποιις, 
αἱ οὐ δύβοίᾳ. Ὅρ) δὲ ὠλφνῳ, ὁ γὺ αἀἰτωλίᾳ- 
ἀτίσμα, κοὰ αὐτὸ ἔχνῃ σῶζον μόνομ, Ὁ ὃ στοῖμ 
τῆς τό! μϑν οὐ ἀχαΐᾳ ὠλφύον οὐ μὲ μνωτοι" 
ὥς τόρ οὐσῖ᾽ ἄλλων πλειόνων δὴν στδρὶ ὸν αἱ 
γιαλὸν οἰκοαύτωψ, ἀλλὰ κοινόπόβρου λίγωμ" 
Αἰγιαλὸν τ᾿ αὶ τοοίντα,, κοὶ ἀμφ᾽ ελίκίω 

ὄυρειαν. ὴ 

τοῦ σῖ αἰτωλικδῦ μίμναται, ὅτων φῆ" 
Οἱ πλδυρῶν᾽ «ὐἐμονη», κοὶ; ὥλφνοψ. 

Τὰς σ᾽ αἰγὰς δὲ ἀμφοτόβας λίγα, τίὰ 
υδ ἀχαϊκίω" ἷ 

Οἱ σῖξ τοι εἰς ἑλίκίω ἐκ, κοὶ αὐγεὶς σϊδῥ αὐ 
υσί, ὅταν σὲ φῆ, ὃ 

Αἰγὰς. ὐϑὰ σὲ οἱ ζλυτὰ βονθεσι σϊώματα 
λίμνης» 

4] ΚΔὅγ6 ῶ Υ 
Ἐνθ᾽ ἵστπους Ἑτησὲ ποσεισίζωμ" 

Βέλτιον σϊέχε να οδὺ οὐ δύθοίᾳ "ἀφ ὧν εἰν 
γος κοὰ Ὁ πσίλαγθ' αἱγαίον (λεθίισαι ἐκᾷ, 
δὲ κοὰ Ὅρ᾽" στοσεισϊῶνι ἡ πραγματέια πεποῖ 
πτοίιγ ἡ πόβρὶ Ἂν ρωϊκὸν πόλεμομ, πῶς σὲ, 
σαῖς ἀχαϊκοῖς αἱγαῖς ὃ ἐράθις ῥᾷ ποταμὸς, 
ἐκ σϊυοῖν σπτοταμῶν αὐξόμβνΘ:. ἀὴ πὸ {ξέρε 
ναόναι τί ὀνομασίαν ἔχων" ἀφ᾽ οὖ κοὰ ὃ οὐ, 
ἰπαλίᾳ ἰμρράθις. ἑκάςε δὲ τῶν σϊὠσεκω μόβί 
σϊωνεκ σϊάμων συμειςήκει ἐσ, κοὰ ὑκτώς, 
σποσοῦπομ δύων )οεϊμ τἰὼ χώραν συυξξαινῳν. 
Ἐσε σῇ ἡ ποτλλίώῳ, «τίσα ἑξήκοντα δὶ ϑαλάτ' 
σας σσόῤκειμθύῳ, φρούριον δβυμνὸψ. σι δὲ 
κοὶὰ κώμψ πελλίών, δῆον κρὰ αἵ ποελλίωϊκοὶς 
χλαΐναε, ἃς κοὰ ἀύλᾳ ἐτίθεσαν ον ποῖς ἀγδ 
σι. ἰιζποὰ σὲ μεταξὺ αἀγαίωμ,κοὶ, το ελλί μας, 

κορμ χωρίον, ὡς πὼς τί μεγαλοπολίσιψ νόν' 
ον.αἴγειρᾳ σὲ ἀδὶ βοαυοῦ ἰκῶποιι. βοῦρᾳ σ᾽ 
ὑπόρβκωται φὶ ϑαλαάήας γὐ τεαράκονται 
σπου στ δέοις οἰ “σαὸ σεισμῶν καταποθ[κε 

ναι, καϑιίστόρ φησὶ κοὰ αξατθ" 
ΑΕ ἱδδὴ, τίὼ μμῴ τε λόγι’ δὲ; μαζὸν αν’ 

ἔν. 
ἐπιλέγει δὲ κοὰ ὅσι, 

ὠλονίίω σε μιν γα δὸς καλὲσυσ᾽ ,δῦ» 
φῆ τοι" 
λῶν ὦν τόπου, διότι πλησίον ὠλγ νι αὐ 

σι δὲ κοὰ ἡ ἀδραυνία, ἀϑὲὺ πέτρας ὑψηλῆς κοῦ 
σβρυμβὺν. αἰγιξωυ σ᾽ ὄλι (' ταῦτα, τὸ ἱλέμα, 



οἱ ἀχιμιοὶ βουλδυσόμϑουοι υτϑρὶ τῶν κοινῶν, 
ῥᾷ δὲ οἵᾳ φὶ αἐγιέων πόλεως ποταμὸς σε, 
λινοὺς, ὁμώνυ μι" Ὅρ᾽ τε οὐ ἐφέσῳ νταφὰ Ὁ 
αῤτεμίσιον ῥέοντι, κοὰ Ὅρρ᾽ οὐ τῇ ναῦ ἠλέιᾳ 

σρχραξῥέοντι » "Ὁ χωρίομ ὅ φασιν ὠνήστε- 
ὅαε τῇ αῤτεμιδὶ ξονοφῶν, κα τὰ χρασμομ. ἄλ 
Θ΄ σὲ σελινοὺς ὃ πικροὶ ὑθλαίοις μεγαρόῦ- 
σιν,οὕς αὐέφησαν ἱκαρχεσθυιοι. δὴν δὲ λοιπῶν 
᾿πόλεωυ ἣἶἷἥν ἀχαϊκῶν εἴτε μόρίσίωψ » ῥῦ τοδυ' 
μῆν οὐκ οἰκοαῦτῦ. τί δὲ χώραν ῥυπίσῖχ κα’ 
λουμδύίω τον αἰγιᾶς Εἰ φαριᾶς. κοὰ αἰορύ 
λθΘ- σὲ λέγει σου" 
Βοῦραν θ᾽ ἱδραὺ κοὰ ζόδαυνίας ῥύστας. 

ἐκ σὲ δῷ ῥυπῶν ἰω μύσκελιΘ’, ὃ ἀρότων 
γ᾽ οἰκιςῆς Φὶ σὲ ῥυπίσος κοὰ Ὁ λόύκτρομ 
[ὦ οϊῶμθ’ ἣν ῥυπῶν. μετὰ σὲ πούρους πον 
οαε, πόλις ἀξιόλογ(θ". μεταξὺ δὲ “ὦ ῥίον (ὦ 
Ὺ αὐπιῤῥιομ» ἀπέχου στιχτηρῶν στζοϊᾳ τεοσα 
ρῴκοντα, ῥωμοῖοι δὲ νεωςὶ μετὰ τίὼ ἀκτιχσ 
σικίο ὅτε ἱφβουσαν αὐτόθι φὶ «ρατέας μὲ 
9’ ἀξιόλογομ. κοὰ σα φόλόντως δυαν)έι 
ἱ γαῦ, ἀρικίαν ῥωμαέων συσαν. ἔχει ἢ ὕφορμου 
᾿μέτοιομι ἐφεξῆς σ᾽ δὴν ἡ σϊύμψ πόλις ὠλίμε 
γΘο πασῶν σϊυσμικωτάτη, ἀφ᾽ οὗ κοὶ »οῦν 
γομα. πρότοβου οἵ᾽ ἐκαλέτο «κρατός. δεαερέϊ 
δὲ αὐτί ἀπ φι ἀλέας ἐξ] βουπρέσιον ὁλά 

ριύος ποταμὸς, δέωμ δῇ ὄρους. ὧδ σ᾽ οἱ κἂν 
οσηόλιψ καλοῦσιμ. ὅμηρ Θ΄ σὲ τοττηοίωω ὠλφνί 
ἴω. πϑσὶ αὐσιμάχου ἀαυκωνίσῖᾳ τίὼ σ᾽ ᾧ« 
᾿ 

μίω ἐπόντ(θ" οἱ μὴν ἐσϊέξαν το ἀρ Ὧν αι, 

βικόντων, καϑάπερ ἔπαύω πεθράστομον. οἵ 
᾿ σῇ ἀὴ ζαύκων Θ- ποταμοῦ σιν), ὡς αἱ ϑῆ2 
ἔχε δερκαζαε, κρὰ ἀσωππίδες. αγος σ᾽ ἰνάχει- 
Ἰορ»πηοοία σὲ σιμοαυτίς. σϊεσεκτοι σ᾽ οἱ κήτο, 

᾿ ρας κρὰ ἀσϊύμῳ μικρὸν πρὸ ἡμῶν, οὐδρώντους 

᾿μιγάσῖας, οὖς ἀτὸ τό! πειρατικοῦ σλῆθος τς 
᾿οιλιπές ἔσχε πομπήϊ' καταλύσας τὰ λης 
᾿ρήρια, κοὰ ἱδ)ρύσας «ὅὺς μΡ γ᾽ σόλοις "οἷς κί 
“λικίοις, οὖὺ σί᾽ ἄλλοθι, κοὰ στὴ (Οἵ οὐτικῦϑικ ἡ 
δὲ φαρα σιωορέι μὴν τῇ σϊυμαίᾳ. ἀαλοαῦτοι 
σὲ οἱ μϑ ἐκ ταύτιις φὶ φαβας»φαρις " οἱ σ᾽ 
ἐκ φὶ μεοσἰωιακῆς φαράποα ἐσ σῇ οὐ πῇ φα 
ραϊκξ, δῆρκν ἐρίων, ὁμώνυμθ᾽ τῇ οὐ ϑάδαες, 
ἡ σ᾽ ὥλον Θ᾽, ἔσε μὰν ὀβῥεμ,, κῶπαι δὲ μετα 
ΤῸ παβῶν κοὰ σ᾽ύμης. ἔχουσι ἢ σϊυμοῖοι πἰὼ 
χώραν. ἀτ᾽ ἀραξθ’ τὸ ἀκρωτήριου φὶ λέ 
αὐ ἰῶμοῦ «τέδιοι χίλιοι. αῤκαδίαᾳ σ᾽ ὄλὴν 
οὐ μέσῳ μδν Φὶ τυτλοσοννήσου, πλείςίω σὲ 

χώραν ὑρεινίω ἀγρτέμνετοιι, μέγισομ σ᾽ ὄρ Ὁ» 
φῦ αὐτῇ ἐνλλίώμ, τὼ γοωῦ κἀύξρῳ, οἱ μὼ 

᾿ ἄζκοσι «τίσίᾳ φασὶν, οἵ δ᾽ δίον πεφύτε τὴ δέκα, 
 φικὰ σὲ πχλαοτατα ἵθνν εἶν τὰ αῤκα δι 

ΕΥΒῈ ΝΒ ΟΕ Το ν ν Ὁ 

᾿πώνωμ ἀδιθέτως εἰρη δ) αὐτο, μέλρι σϊστρο κα, 

3.74 
Δεβμαὶ ἀετεριθὶίςα εσίεαίαγί ςοπιιεηκ δι τί 
τὰγε ςοίπειετᾶτ, θεῖ Δερίοτγᾶ δᾶταρτᾶ ἀπιπίς 
Βεἰέητι ἰαἰδίταν, οἰαίαξ Ποπιίπίς οἷ αἰτεῦο χαί 
ίη Ἑρπείο ρτδίεν ᾿ίαπα τεπιρ!α Παίς: ὃζ ουται 
αἰΐο υί ρον Εἰεᾶ οτᾶ ἀρε! ἃ ργατεγοιττίς, αξ 
Τλίληα επορῃσ,Δςςερίο εἴα ογάζαο, ἐπι 
Ριᾶ ἐϊςοίς, ΔΙΐα5 εἰλ δε! Πὰς Πιπιία ίη ΝΜ εραγξ 
{[{πιπτιιγα δι, ΕἸ] καὶ υἱείποτᾶ, αο5 εἰεςέγε ΡοΣ 
Ὠὐἱ Οριοεγανα ὑτθία ἤπιε ρατείςυ!αγα Δ ςΠαίςατ 
Ιἐῃγρεβ μβαπάηυλῷ παβίταις (ππτ, ΑΔ στᾶ ροί 
ἄερᾶς Αερίεηίεϑβ αὐ ῬΠατγείε,ηυξ ᾿ἐῃγρίαξ 
ποςαρᾶς, [)ς φαΐ ἰτς ἃ εἰς ἄγ" πχεπείοηξ ἔς 
Βυταπιί ἰλογαιη, Οεγαππίαδίρ ἐ ΠγΡα5, (είς, 
ἘΠ Βγριδεἰληςξ οτίαα ἔς ΓΜ  γίςε! δ Παίς 
ἰαη ας (ὐοτοηίς δυσποτσ:αἷν εἰ ίαίε ὃ 1 εἰς 
δέχ ράφσιις, [ἧς ετἰᾷ Πάῖγα (απε,γ 85 ἐηί1- 
σηίς, [πὶ πχεσίο δυτς εἰ Εἰ Π6 δέ ΔΑπείτῃίο, ἃ 
Ῥᾳιγίβ χ τ αἰ ἴαπς (1.4, πη ἐὰ ππρεῖ Γ᾿ οπγαπι5 
Ῥορυϊαςροῖς Α ἀἰϊαςᾷ υἱξϊοτίᾷ πο ογξ αὐ! 
ται ραγτς Ιοςαιίτ, Ε]οαίεζ ργρες[ατίϑ αἰρες οἱ 
αἱδθιι5,ς ᾿ἐ οπηλαπα Πε εοϊοπία. Παρ εῖ εἰ ππιεάίο 
οἔεπὶ παι {ιίοπς, Γ[λείηςερ5 πογὸ Γγ πὰ οἱ 
πίτδ5 εἰς αἰσίς» ροσει, πτοῦ οπηπεβίπ ἀγίπ, (ᾷ 
εἰξ οςςαίαπι τρασίς ἐχροίϊτα,ιπαε ὃ ποηιξ ἃ- 
ἄερτ εἰ, Ἀπηΐδ (ὰρ εὐίου δ, Θεγατοϑαρρεῖαθα 
ταῦς ΕΒ πειὸ ρεταδίταν ᾿ναγί{π5 Πιυαίμ5. αὖ 
Ιεαρεν Βυρταῆᾶ ἀείςεπας, ἐπιότε ἀεἤπεῆς, 
4 21 ϑοο!ία ποςᾶς, ἩΙσπγεγιις ας ΟΙεηίᾶρε 
τᾶ, Οὗ πετὸ Απείπιαςμις Ὠγπιᾷ (δπςοπίας 
Δρρεϊ εἰς πόμα}! Πςαρρτορᾶι ἀ(ὐδπςοηί, ας 
(εζξ Πποπηεξη δοςίρίεητεδ, Δ πες αἱ ίοςα μοῦ 
ἘΕη πε. (αεἀρετίι5 ἃ ΠΟ 5 αἰ  εἴΠ) 415 
ἃ (αιίςοης Πιτίο ἀϊςἐ ρίαςει, {ἰςυῖ ἃ ΤΠεθα 
Τίγορα οἱ Δείορίας, Ατροβ [παςπίᾶ, Τεοίαᾳ 
δίπγοξιία. Ῥαυΐο πείὸ απτοποία ςίι ν πιὰ 
[αἰτερίτ αςςο[α5,ςΟπεπας Ποπιίποϑ, αἴ Ῥηι 
ἰςιος. πος ἐπιπιετοί ρίταίατ ςοἸΠαπΐς,Ρ ες 
τίμας ἂς τε! 145 ΒΟρείαο ΠαΡυς, ἀεί εἴα ρυϑ, 
ἀοπᾶ παπι.(δ ποτ ραττ πῃ Οἰἰςίς δο] 5, ρα 
τεπὶ 4] Π5 (ἢ οτί5, πος π ἰοςο Παδίξαεουο5 ἐπὶ 
ροία ματα ΤΟΥ πιθο ἀρύο ςοητογπηίπα εἰ, ἃ 
4 Βῃατίξίςς ἀϊςατατίςααι ἐ ΝΜ εἰεπία Ρατα 
Ῥμαγαῖα ποπιίηξίαν πα ῬΠαγα πη δ. εἰς ΕΠ ίχ, 
ςε,εοάξημο ΤΠεβαηα ποςίτατα ποπγίῃε, ΟἹ ἐς 
πα ασιἀξίποιητα πιεῖ Ρατίαβ ΓΟ πηᾶώρ ἱαςοί, 
Ὀγπιςί τοχὸ ἰρίαπὶ αρίᾶ ροΠίάξι, δαςςεαίείπ 
ἄς Αταχιι, ΕἸσῖ ργοιησεοτγία αο {ΠΠππ|ὸ (ἐὰ 44 
τἀπὶ ππιππ| ἀἐἴλπ5, Α τοαάία συ ἰῃ πηξαία θὲς 
Ιοροππείο {τ {{τ, ργοίίαπη παθεῖ ρΙ υτίπγαπι 
τηδιαηδ Γεσίοηίς ρατίοπι, [ἃ ἐᾳ ΟὙΠ]επὲ πιῦς 
ἘΠ πταχίπηδ., Εἰι15. αἰτίτ ο δά ρεγρεπάϊςει:» 
Ιαπὶ(ι χυίάᾷ ἀΐχεῖς )44 υἱσίπε (ἀγοίς [Δ 4. 
Αἰ δα χ Υ δίμπτ, (εητες Διοαάίεος ἰητεῦ 

(τας 



554. δ. ἈΞΑΥ ΘΝ 5 

(γεαραπὶ διλιίοπειη πειιηίατε ργαίϊαγε ογε- 
ἀιππιίσν, ἄιχαπεβ τῳ Βα μαίή, ἃ ςατεγί σεπε 
κἰς εἰσεπν, Δτ επίπι ργορτεσ οαπηίπιο ἀᾷ γε, 
σίρηίϑβ παἰϊαείοπεπι, μα (ἀπὲ οποίον ἄς {Π|5 
Πετοταιίο. Ορρίφα παηφ ΒΕ  οτιιπι αἰσί Διίτα 
τε ἀοἴετα ἐππείαπάϊταδ, ας (πρ ετίοτ δ (ἐςυ] 5 
ἔλυια ποδιέταταῖ, εχ αυθι5 τεπιρογίθβ στο 
καπι σαἴτούς5 ἀείεςεγᾶς, ΡοΙ᾽ τος ρί ατίπγο οἱ" 
αἱτᾶτεα ΝΜ]εραἰοροίίπ Παδίτατᾶ ςοηῆυχεγαηζ, 
Οιυΐπαης {πη ἃ (ὐοπλίςο ἀἐέϊιπι ςοποτεαίῖ, 
Ἄπιρία εἰίταδ, απ ρία ἤν ἀείοἰατίο: 

Ἐετε Πα αατεπι ρεςοτί ἔπεγε ραίσιμα, ργβίετ. 
εἰπι ἐααίς ἀτο ὩΠηΐ5 ἐατδτιπι ἱΠρΡΟΙτοσίβ, 
Ἐσπαούμπι ίαπε σεπι5 ἐχςε! !ς Αγοδαίςα, ηιτζ, 
δἀπιοάμπι ὃ Αὐξοϊέςαπι δύ Ἐρίάἀαυτίςα, ε 
ἐοϊοειται ργοίεγεα δύ Δ᾽ οαγπδηϊτ οἹτάο μὰ“ 
{τεπαΐ ἐπυίς εἰξ αἀςοσαποάδ, πὸ πιίπιιβ 4 14Π| 
Τμεία!α. Ἐραπιίποης45 αυίάεπι Νίαπείπεᾶ, 
{πρετατίς (σοευημάα ρυρπα 1 .ἀςεδοιπηοπῆς, 1» 
ἤτεαιτεάαίάίε, πα χυλ δ ἱρίς ἀίετα ορής, ας 
αὐτῷ εὐδπιίς, πγὰΐ ἃ Οὐςποπιεπιις, ἈΚ Ετοα, 
δ Οἰἱκοσ, ὃ. ΡΒ επεις, δύ Βεγ πΊρΠΆ}5, δ. Νία 
παίις, δί Με γ ἀτία,  Οαρῃγς, δι γπειῖμα, 
πεῖ αἱκ τατα ἰρίατιπιαρράτεπι πεξίρία, Δ ς 
ἴσηλ, Δι Τερεα πιεάίοοεί αἄπας ἔδει ρεγπια 
πεῖ, ὃ Εἰςος Βαϊ άϊ5 ίσθαπι. ΝΟΠΠί πε’ 
δλεγλητας ἔτεπὶ γςαεί [οιτί5 τεπΊρ! πὶ ἑῃ Γγ- 
«κο πιοηῖς ἰοςαῖυπι. Γλεςαηταῖαϑ πεγὸ ἃ ρος" 
(λυτθε5, 

Ηἰϊαά,β. ὸὶ ἥνραπι δέ διγδείαπι, δί πεητί οο ποχίαπι 
Ἐπί επι, 
ΝΣ ἱμαεπετίς, [ππεητίς αὔτη [4 εἤ ργοσίις 
ταΠ{τῶ5,ταηῖὰ εἰ ἰοςογ(Οἰἰταο. ἱπΠρηίοτες 
δυϊεπλτηῦτεθ ρίστεν ΟΥὙ]} ἐπε, Ῥποίος, Γγςε 
τι5, ΝΜ] παΐιις, θαγιῃεηιι5,ΕΧΊ ἐσοὰ οσα Ατοί, 
δπιρτοίρεδαης, (Λυοά ἀε ΑΙρῆαο ἃς Ευτο- 
ταταίγ 1 ε ςδείρίε ἐχροίταπι εἰξ. ἀς Ἐγαίϊπο 
αποῷ εἐ διγαιρδαϊίο εγἄρεητε οι, Πᾶς αι" 
εεηι τη Ατσίυ τετγᾶ,δητεα πετὸ ἐχίτυπι ΠΟ πὰ 
δεπίε ςαπιίπῆπηα πππάϊΐ συα Ατοδλάςς Ζετε- 
«ταπὺποοαηῖ, οδταία ἔογεητ, δί εἰἥπετε ργοίπάςε 
πεσυίγξε, τὰ υτ8 ἐρία δεγιηρ μα! ον, αιϑς 
τὰς ἃ ἰΔςι φυϊπηπαρίητα [6,4 εἰΐ,εΔ αἵδε 
{Π{Ὶι8 τἰρίς που ερας, Οοπίία πεγὸ 1, Δἄοηί 
επεηίτ απτηΐ,οίι5 Ππεηίαπι οςουἱοὸ σαοπάᾷ 
ἔοπις ἀεείπεθαίιτ, Οὐοἰίπείἀεπτεία επίπι εἰ’ 
«Δ Βεπειμ μια Πππ4{ τεγγο πλοῖα αἰγίρι15, 
Ῥεύσιος ουγίαϑ {ΠΠ{π|5 εταῖ Πιιπιίη 5, πιογατη εἴ 
ἐεεεταπε υἵηις Δα ἱρίΆ5 ἰοπτίς πεπαβ ἐπ ΡΎο" 
ἐππάτιπν, ἅσπςίπ πιούπηπι αἰ απ ργοίεγιητζ, 
Ἐταιτοπῆηεηες απίεηι τγείεγι, Διυἱαπὶ Παυέιπι 
εἰτςα ῬΒεπειμη ςαηραπι αὐϑί αἰςίπιπι {18΄ 
Βμᾶτε, δ (μδτεῖ χα χἀαπχίπροτιοάί ἑοταπιίῃ, 

αἀαΕ Ό 4Κ.Α ὃ Η. 

δ λίώων, ἀξαῦδι ἐς Εἰ πα ῤῥάσιοι, Οἱ ἄν, 
λοι τοιοῦτοι, οἵ δὲ πίὼ φὶ χώρας τοαντελῇ, 
ἱάκωσιμ,οὐκ οὖ πεοσήκοι μακρολογῶν σαὲρ, 
αὐδὴν, αἱ σε γα πόλεις τὸ ΤΨ συωεχὼν πὸ 
λέμων ἠφανίἄϑασαν, γϑοῦξον γηνύμθυνας πρός 
σπόρον, τἰώ τε χώρων οἱ γεωργήσαντοϊν Ἐκλῳ, 
λοίστασιμ δ; ἐκείνων ἐπι τῶν χρόνων, δ᾽ ὧμ ἐς 
“ἰὼ πτὠσαγορδυθέ(ων μεγαλύπολιψνας σπλᾷ 
στὰ συυῳκίδδησαν, ναυὶ σὲ κοὶ αὐτὴ ἡ μεγα, 
λόπολις Φ τό ἀωμικοῦ τοΐπονβε. κρὰ ὅδε. 
μία μεγάλη δὴν ἃ μεγαλόστολις, βοσκήμα 
σι σϊ εἰσὶ νομαὶ σϊα ψιλᾶς, κοὰ μάλιστ ὄνοις, 
κοὶ ἵσπποις τοῖς σσοξάταις. ἐπ: σὲ κοὰ Ὁ γέ» 
γνΘ' ἣν ἵσπων αἀξισον ὁ αὐκαδεκῶν. ἐαϑά. 
στό κοὰ τὸ αῤγολικὸν . ΚΟᾺ ἡ» ἁμλοϊαύοιομς 
κοὶὰ ἡ δὴν αἰτωλὼν σὲ κρὰ ἀκαρνα ὼν δβημίᾳ, 
πρὸς ἱπποτρορίαν δὐφυὴς γεγονῳν, οὐχῆπν 
σου φὶ ϑιῆαλίας. μανπίνειαν μὲν οιεὖ Ἐποίῃ, 
σῳν φὐδοξου ἐστιμεινώνσϊας, τῇ σϊδύπόβμᾳ νίν 
κήσας μάχῃ λαπεοϊαεμονίους, οὖ ἢ κοὰ αὐτὰρ, 
ἐτελδύτα, κοὰ αὐτὴ σὲ, κοὺ ὀρχομνος, κοὶ ἣν 
ραέαγκοὶ ἐμλέντωρ, κοὶ φγνεός,»ὦ Ξὐμφαλος, 
κοὰ μαίνα θ᾽ γκοὰ μεθύσλοιου, κοὰ ξαφυδς, 

κοὶ ἰαυαιϑα, ἢ οὐκὲτ᾽ εἰσὶν, ἢ μόλις οὐ δὴ» 
χνα φαίνετο κοὶ; σημέϊα.. τέγεα σῇ ἔτι με- 

“ρίως συμμένει, οὶ τὸ ἱόρ ἐν Φὶ ἐλαίας ἄθα» 
νῶς.τιμῶποι σ᾽ δὲ μικρὸν, κοὰ Ὁ» τδιλυκαΐο, 
ου διὸς ἱδδὲν ἱμα τὰ ἢ λύκοκου ὅρ(θ". πῶμ σῖ; 
σὺ πδὶ στοιατόι λεγομβύωμ" ον ΝΣ 
Ρβίπίωώ τε φραζ τε νὴ ἰὼ μόξοσαν οὐίααίτ, 
εὑρέ τε χαλεσον" Καὶ εὑροῦσιμ οὐ σον ἃ» 
φελθ΄, οἵα τὸ δῥαμίαν, ὅρα σ᾽ ἀδιφανῇ πὼς 
σῇ Ὠυλλίμόκ φολόν, κοὰ λύκοκομ, κοὶς μαΐνᾳ- 
λον κοὰ τὸ σπερύφνιον καλούμδνου, καθῆκον, 
ἀϑιὲ τίὼ ἀῤγέιαν ἀὺ φὶ τεγιύτισος, πόδ δὲ 
ἀλφειοῦ κοὰ δυρώτα ὁ συμθεξηκος σταραόθι 
ξον ἐρατιχι.κοὶ ὁ πτϑρὶ ὁβασῖνον "ὃν ὑκδεδῦν, 
σὰ ἐκ δὰ «υμφαλίδες λίμνης ἐς τὠὺ αγέ» 
αν ναυΐγπρό πόρου σ᾽ οὐκέχονπα ἔκρυσιῳ ὅβ᾽ 
βοῥιύρων ἃ καλοῦσιμ οἱ αῤκάσες ζόδεύρα, τὸ 
φλῶν ὄντων, κορὰ μὴ Φεχομθύωμ ἀπίκρυσιψ, 
ὥςτε τίω δὴ «υμφαλισίων πτόλιν, ναῦ μῆϑ᾽ 
κοὶς παφντήνοντα διέχειν σα δέους ἀτὸ Φὶ λί, 
μνης, τότε σ᾽ ἐτο᾿ αὐφὶ κει ὥπι, τα αυτία σ᾽ 
ὃ λάσϊων ἐσταθε, “τὸ ῥδύματος ἀϑιαεύγγτ’ 
“πότε οἵᾳ τίὼ ἔμφραξιν δ" πτηγῶν . συμπιν 
σύντα γορ τὰ σπτόβρὶ φονεὸν βόδεθρᾳ κστῦ σε 
σμοῦ, αἵ! ὧν ναῦ ἡ φοροὶ» μονίω ἐπτοίασε τθ 
ῥδύματθ᾽. μέχρι δ κατὰ βάθους φλεξῶψ, 
φὶ πηγῆς: κοὰ οἱ μϑν οὕτω λέγουσιμ, ὅβαπο». 
σοδδονης σὲ φησὶ, πόδὶ φονεὸν μὴν τὸν αὐίαν. 
καλούμνου σπτοττιμὸυγλιμνάζειν τὰ πῶς Φὰ, 
πόλεως, κατασίψεθθοι σῇ ὥς τινας ἰδμούς,. ὦ 

οὕς ὦ 



Ἰ 
οὖς καλᾶδυι ζδεῦρα, τούτων σἵ ἔμῴρα» 
χθγύπων, ἐῶδ᾽ ὅτε ὑωδῥχξδνα “Ὁ ὕσίωρ ἐς 
χὰ ποιοῖ. πτάλιν σ᾽ αϑασομουμνωμν, ἀ’ 

᾿ θροαυ ἐκ τῶν ποεδέωρ ἐκπτεσὸμ εἰς ἂν λά- 
σίωνα πκοὶ εἰς στ ἀλφειὸν ἐμβαίλλειμ » ὥςτε 
φπρὰ φὶ ὀλυμπίας πτοῖε ζλνῶἰῶαι τἰὼ πος» 
οἱ τὸ ἱδρὸμ γίώ » τίὼ σὲ λίμνίω συςαλῆ 

ναι. ὧὸν ὁῥὰσινου δὲ πόδι «ὐμῴαλον ῥέοντος 
᾿αὐυυσυαῦτα αΟὸ Ὁ ὅρ- οὐ τῇ αῤγέιᾳ, στοῖ᾽ 
λιν αὐαφανίισαε, διὸ σἱηὶ ποὺ; ἰφισιρώτοι στο» 
λιορκομῦσα “ὃν τυμῴαλομ, κοὶ μησῖῳν πσε» 
᾿ραίνονττε, ἀδιχειρῆσαε τἰὼ κοτοασίυσιν ἀπτον 
φρὰ ας. αὐσόγγους τιθριστί μον στολλοὺς.. 
παύσαδοα δὲ διοσιμίας γηνομθύης, στό ἐ φε 
νεὸρμ σῖ ὅλη κοὰ 2» καλούμθνομ «υγὸς ὕσίωρ, 
λιδάδεον ὁλεβοίου ὕσίατίθ’ νομιζόμνον ἱε’ 
οὖν, ποσαῦ τος κοὰ στόβὲ αὐκαδίας ἀρήϑδω, 
πολυβίου σῖ εἰρκκῦτ: Ὁ ἀρ μαλεῶν ἀϑὶ 
πὰς αῤκπους μέχρι τό ἴσρον διαίσημα σπτϑρὶ 

μυρίους στεδγους » δὐθαύει (ρ ὃ αὐτεμίσϊων 
0Θ΄ οὐκ ἀτόπως, ἰκατ᾽ ἐκένον γοῦ συμξαί, 
νῶρ, ἑξακιοιιλίωμ πσρντκκοσίωμ, αἴτιον δὲ 
κύρυ; πὸ μὴ τίὼ συύϑμον ἑαταμετρᾶμ, 
ἀλλὰ τίὼ τυχοῦσαν, ἰὼ ἐπτορδύθη πῶμ «ρα- 
πηγῶν τς. οὐκ ἄγοπτου σί ἴσως κοὰ ποὺς οἰ- 
κισὰς πτωδδέναι, τῶν τί ποηλοστουνκίομ οἱ» 

ἰπραύτχωμ, οὖς εἰπτῳν ἐφορίθ- εδὺ μετὰ τὠὺ ἡ- 
ρακλεισϊῶν κώθοσὸν., κοοίνϑου μᾶὺ ἀλήτίω, 
σικυῶν Θ: δὲ φάλκίω. ἀχαΐας σὲ σισαμεν 
νον, Ἠλισι) σὶ ὄξυλον, μεοσίμμης σὲ ἄρεσ' 
φόντίω, λακεσϊαίμον» σ᾽ δύρυῶγύα, κοὰ 
᾿πῶκλ, ἀργοὺς δὲ πήμᾶνομ " ποὰ ττόβὶ τίὼ 
ἀκτίὼ αὐγαζουμυκοὰ σϊμἰφόντίω. 

'ΣΤΡΆΑΒωνοΣ ΓΕΩΥΡΑΦΙΚΩ͂Ν 
; βιβλίον φύνατοψ. 

ι ͵ 

ὙΠΟΘΈΣΕΙΣ, 

Ερυτῷῶ οὐνόέτω τερὶ τῆς ἑλλάσίος, ἀδυῶν μά: 
» ΄ ᾿ 

λισὰ σανηγνριπἀὺ ἔπφρασιν, καὶ βοιωτίαν, τοῦς 

θετἼαλίαν μετὰ τῆς παραλίαν αὐτῆς, 

ἸΞΞετν ἘΡΙΩΔΕΥΚΟΣΙ δὲ 
͵ ἀν τί -αελοπόννησον,, ἰὼ 
ἐς. 453 ἢ ΕῚ ΤΙ 
Ἶ ὶ πρώτ ἐφαμν κρὰ ἐ- 

“ ἅτ ἘΝ ΤΕΞΙΙ [τ λαχίςίω σῶν συυτιθει. 
το ΟΣ ᾿ἢ σῶμ τίὼ Ὡλάσῖᾳ χεῤῥο- 

ἔ ΞΕ ΣϑΣ ἘΞΞΞῚ γώσωμ., ἐφεξῆς αὖ ἐκ, 
σὰς σιωιχεῖς ἐτσελθῶμ,, [ὦ σὲ σϊδυπτόδᾳ 
μδριἡ πτὠοιθέσις τῇ ποελοποννήσῳ τίὼ με» 
γαρίσιᾳ, πηρίτηι δὲ ἡ πρὸς παὐτηιπτῶσλαμ 
᾿βαύουσα τίὼ ἀῆικίω, πρὰ τἰὼ βοωτίαν, 

᾿ κρὶ φὶ φωκίσιθ΄ τ μόβθ", κοὰ τῶν ἀϑιυκνη- 

᾿: 
ΞΕ 

ἘΕ ΒΥΒΚ  Ν ΟὟ δ᾽ ᾿ 37: 
4 Ξειείῃγα ποπηηαηί, Ουνδιοδευεατίς, ἐπ 
τεγά πὶ {ὰρ εἴ ςἄροβΔη45 εἤαπα! ; ἀρ εττίς( 
τατγία5 πιεβείθ15 τη ςοπογεραίδα ἐςᾶρίς [.ἃ’ 
ἄοπεπι εἰπιεπίεϑ, πα ΑἸΡ ει ἱγγρεγε ἡ π 
ἄς δί ΟΙἹγπιρία τοῦτα τ ΠΊρ]ο ςἰτοιπηρο [τα αἱέ 
΄υληάο ἱπυπάδείοπςε ἀεπιεγία ἔστ, δέ [Δςιῖ5 
ἱρίς ςοπιγαίξι5 ἀεογειίς, Εταπηυπι πεγὸ εἰγσ 
«ἃ Βϑιγτρμαίππι [Δ επτεπι, ειπὶ πιοητεῖι (» 
Βίπιγες ίη οἵα Ατγρίια, τασίαππι ἐπιεγροητςεπι 
ἀρρᾶτεγς, Ἐδιι ΟΡ ς«Δυίαπι ΙΡΗΐοίΆτοπι, σαπὶ 
διυπρἤαίιπι οο ἀΐοης οἰγοιπεα πε, δ, ἐπ’ 
[εατείτπῆῇγαγείανς, ἀείςεηίσπι οςς εἴς τὸ 
ΠΑΪΙΠ1,ΠΠῸπιογα 1165 ροποίλο αἀποχίῇς, [ΟῸ 
υἱδίρ αυσιτήβ τεποςαῖῦ ἀεπίπε, Αριιά ΡΠς 
πευπιίλπέ διγ οίβ αηυξε ἤδπε, {ἰς ἐπί πιιιοςᾶς 
[εἰ Πλ1{5 αῖτας ΠΠΠΠ|ςἰ ἀπ’, πᾶτε ἰαογατι Ποπέ 
πιιπ ἕαείτ ορίπίο, ᾿ς Δτοδαίαᾳ τᾶτα ἀϊϊα ἤητ, 
(πὶ πετὸ ΡΟΙΥΡίμ5 ἃ ΝΜ ]αΙεα ίπ (ςριεπιίγίοσ 
ποι; δά ΠΠγιῖπὶ εἰγοίτεγ ἀεςοπι [1 4, πΆΠΠὰ 
εἴϊ ἀἠεγιτετίτ, Δυτεπηίάοτι πος ρίσπι ποπ 
ἱποοη στὸ αἰτγίσίς, ΝΔην (ἐςαπ τι ΠΠπτ (ὸκ 
τὙΠππὶᾶς σα πσεητζογυί ςοπείηρίς εἴς, ΗΣ 
ἔπ τεί ςαττία ε΄, σαία ποπ Βτειπτοῦ ας ρτεοίίς 
Ιοησίτίπεηι πλεπίαγατ, (ες ἥπαπὶ αυ ίατσι 
ἰπιρεγατογιμαι ρεγηϊεαυίς, ΕἸ αρίυγάσπι 
ἰουτδῆς ἐπετίς δ ἐοβ αϑήςεγε, σαί παίτα ας 
ΡεΪοροπηεῖϊ δατῆογεβ ἐχτίτεγιης, 05 γεῖα 
π᾿ ρμοτγας,Ιρέοβ πααδηη, χαί ξεαπά Ης 
τς ἰἀλγ πὶ τεευ ποθ πὶ ργοίοαπειγ, (οτίῃ 
τπ| συΐίάεπι ΑἸεῖεπ, δίς οη 5 ΡΒ αΐςεπ), ἅ τμα 
{4 Ἴ ἰἀπισηιπι, ΕΠ 4 5 Οχγίσπι, ΜΙ εεπος 
Οτείρμοητσεη, νςεάεουποηίβ ΕὺπτγΠεΠεπι, 
ἀί Ρεοείεμ, τρί πεγὸ Ἱ επιεπιτπι, ἰτογεί 5 
το ταύ Δερειπιατῷ Πείρῃοπιίεηι, 

Ὁ ΕΚ ΒΟΝΈΒ Ξ“ΞΕΟΘΟΘΒΆΑ͂ΡΗΙ,» 

ςούσαι εν  Νοπας. 

ἈΒΟΑΟΥΜΈΝΤΥΝ 

Νίοπηις {Πδεγ εἰγοα ργάείρηαηι Ογαεια ράγτοπι, ΑΙΡῈ 
παγμηιῆ, ἰαμάες μετ [ατμν . ΑάΡάς Βαοιία ΤΡΕ[αἰϊαητᾷ; 
(ΗΜ ΟΥ̓Α ΠΊΑΤΙΠΗΊ 4 τουΊρ ἐξ ἘΙΓΗΥ, 

ΕΞ τ Έβξξετα Π(Οἰπτα Βεϊοροπη εἴ εἴγε 
ἜΞΙ τίοης, πυλπι ρτίπγασι σαί’ 

ἀειι,ςατεγάπι πγπίπιᾷ οπες 
ἢ τοπείοτγασπι, ἰ εἰ ἐκ ρεπίπ 

{5} ΠΠ|5 εἴς ἀϊχίπηι5, (Ἰταοίς 
Ξ ἀπ ἐξ ἢ τῇ ςΟροπεητίθιι5,ἀείηςςρ5 

δαεῖαε {ππτςοπτείσιος, Επίτ αὔείεςυπάήδ, εὰ 
αιίαξ ηυα Βεϊοροπείο δ ερατιδίει ΔΡΡ]  ςαξ 
οἵ, Τογεία πετὸ {πο ρταῖεῖ μᾶς Ατείςᾷ αἴ’ 
ταῖς αἴσις Βοεοτίαληι, δέ φιαπάδιῃ Ρηοςοίά 5 
Ραΐίεηι, ὃ Γοοζούμπι ςοσποπιεπῖο Ἐρίςη ε΄ 

2 ταΐογ πὶ; 



αἸΤοςΐοςο 
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ταϊήογαι, αἀσὸ αὐ γοσαταν οἡ 5 ασει, ΠΟᾺ 
αἵϑεπι(σοτίπιῃης, ἰεα Με ραγεπί θα5 αττίης 

αῖς )ε Β!8 ἱρίτυν ίη ργοίοπείαγ απι [απλεπ 18 
εἰξ ἔγατο, κ᾿ εἰεσταιτς Επάοχιις, 4αὺ ἃ {1 ας 
πιόπῖς ςοπείρεγεις γεζίαπι ΄συληπόδτι [ἐΠεδηι 
ἃ (ὐεταιιη!8 τποπείδαβ δα διπιίσαι Δ είς ρτο 
τποητοτίται ; 1Ὲ οτίεεία ρᾶτίεβ ργοτεπίαΠΊ, 
ἄἀοσκιία σαίάςξην γεϊϊπαᾳαεγοεῖ Ρεϊοροπηείατη 
τοῖσι αὐ αὐέγαπι, Πηίτὰ πετὸ ἃ δα Δτέϊοπ 
εοῃτίπιαιῃ ἃ (ὐεγαιπῆς πιοπτίθι5. πιαγίτ 
τηδῖπ τίραπι, ὃ υἱῷ αὐ ππαπὶ τί υτῃ δέ 
οσγαιη ΜΜεραγεηίεηι, δέ Α είς τπίπετίαπι, 
ἃ ἐὰ αὐτο ἀείηςερδ (ππτ σα Πς δέ Επάοχο 

μι όγάοο οο ὃ ἀἰόζαπι Πτ,αίγο απ ἄς παι πειπηδείςο ἤρσιι 
ἄἰςε ἰαειπα ταύατι απὸ αἴῆῦς οἰ πλατ πὶ Ρεγδίηιο οἶο- 

, ιιυηἄ [ἱκὶ, ταπηίρ ἰοςούσπι (ςἰς τί ςπγο, Πτε σοῖς οροῦ 

εἰπὲ ἐρράς ρος ἰρίσαι ]1ατιῖς ΔΑ τείςος ἃΡ ϑαπίο υἱφ "’ 
γεαὶ δὶς αἰϊ4 
44 ἀεο[ς. {πππλται οσπὶ ται ΓΝ] εσατίςο, σαγαπηι απ" 

ἄεπι, ἐξ ρεγηιίκευσσι, πὶ λος αυτοπὶ ρατίο δά 
πἰούίαπν) αποάληγπιοάο ργααϊξξατη {{πεπ|, 
Ῥἤσαυς οολπ τ Διδεπαγαπιροσῖι ἃ εαχ, 
Ροτίυπι, αθείξ πετὸ ἃ Θεδοπαπες {ΠΉπ|]ΐ, 
ταἰτίο αὰ ἤαάις ς Ο τ᾿. Δδ διιηίο δαΐεαν χά, 
ἈΧΧ ἔιρτα Ο 6ς, Τ ἀητασπι εχξ ἑητεσοα πὶ 
εἰ, φυοά ἃ ΡΒίγορο δά ἰοητεβ, συδητιπι δα 
δεποσπιηξεῖη ἱπτογίαςες,, Βίας. ταπιεη εἴς 
Πλ4, χ οἴΐετυης, τη διμλίσηι απέςπὶ εἰζσιην 
Πεχοιίβ., δα δαιυοπεαι αι ίάεσι παπίρατίο 
εἰἰ ἰῇ οσζαίῃι πεύρεπβ, Γἰτι5 δυτεηλ οἰτα 
σαπηρο τί πταγίθ υτείηιιε ἱπίτίο ρείδη σι 
ἔζαμπι εἰξ, ρ οἵα ἐπ πιεάιίτογγαπεαπι ἀἰἀταζοτ, 
ἸΝΙΠἢ δαΐσιη πηίπυ5 ἐπΠοχίο πε αὐ ἰτπδ ἢσ 
τπυζλαι ἀςοίρίς,, υἱάεϊίςες σὐγυαταγαπι ΕΓ σ 
{5 Ογοραπι τε! !ατἷς Βοσοτία, δα ρείαρας ΠΑ’ 
ἴεηε, Εἰος αὐτοπι (εσιη ότι εἰ Δίας Δ τείςας 
ἔῃ Οτίξητει ἐρεζίαης. [δ εἰίχαιαι εἰ [τι ἂσ 
αὐή]οπαῖς ἃ0 Ογορίο αρτὸ δά οςολίαπι ἰΠςἸ1- 
πδΏ 5, δα τεαζέυαι Μίςρατίςατη, Μοπίαης 
ΑΑἰτίςα: ρίαρα, πγυϊς πΠρηΐτα ποιρίπίραδ, 
Βαροτίασα αἰ ππποίτΡ Δειίςᾳ . (Οὐποςίγο (ας 
ἐσροτία5 αἰ κ 1) Βοσοτία πτατί αὐτί σας ςοπηρὶς 
χὰ {ΠΠπ|ο5.. τεττίος απ ἀἰῖα ρεπίπία!α: Ππε 
Οδεττοηεῇ εἰποίτατ, χα ργορίπηυλθείοροπ 
πείο ἰοςᾳ, ὃ ἱΜιερατίςαπι ας Α τέςαπὶ σοπτρες 
πεπαίς ἰπτοτίι5.]ἀςόηαε ἀρ πείεγες ἀκτίω, 
ἐὰ εἰ {τὰς ἀρρεϊ ίαταπι εἥτ ςοηῇαι, ὃ πουλί 
πεάετίπατο ρτὸ ἃ είςα, Α ττίςατα ἐἤς ππσπςι- 
Ραϊδτ, συοπίαπι πα πίπγα {ΠῚ ρα Γ5 δα πλᾶγε 
εἰξ ἐχίεητα δέ απσαβα, οδίοπρα μοτγὸ (Δτίβ, δ 
Ροτγεζία υἱῷ; διιηίστῃ Πιδήςίταγ, Ε]Α5 ἐοίταν 
πσελοττοννήσῳ, τί τι μεγαρίσῖα Εἰ τίὼ ἀπικίώ. σὲ σϊα ὧδ κοὶ ἐπε ἰώ φασι λεχέϊιῶαε ὃ παλαι- 
ὀννκοὰ ἀκζικίω τίὼ ναῦ ἀπικίω ππαρωνομα ὃ ἴσαν, ὅτε γοῖς ὄρεσιν κασοπι ἐσῆωκε ὁ πλᾶσου μέρ. αὐδὸ 

Φὰ ἁλιτγνὲς κρὰ σρνὸρ γμήκε σῖ ἀξιολόγῳ ἰελρημλήομ, τε πεσίωκος κέγρι τὸ στευίον, ταὐταςοιῶςο 
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μεδέων λοκρῶψ͵ ὥςτε τὸν ἐρομμυῶνα ἥν μον 
γάρδων εἰναι : ποὰ μὴ κορινϑίωμ, σηδδὲ πού- 
σῶμ ομὖ λωκτεουναῦ. φησὶ οἵ συ Θ- ἐ πις 
νοήσειον ἀτὰ δἶν ἀδραυνίωμ ὑρῶψ, ἀϑὲὶ σοαύτῳ 
Φ φὶ αἤιπῆς ἄκρου, ἀϑὲ τὰ πρὸς ἕω μόλψ, τε 

σαρμλύίω δύθξαν οὐ δεξιᾷ μλ ἀπτολέψαψν 
“ἰὼ ποελοπόννησου ὅλίω πῶς γόον. ον αι 

Ξόδᾷ σὲ κοὰ πεῶς στἰὼ αῤκτον τἰὼ ἀκ ΠΝ 
ραυνίων ὑρῶν συυεχὴ ἰδ αλίων μέχρι πδιίιρι» 
σαίΐου κόλπου 5 κοὰ φὶ μεγαρίσῃς συμστάσιῳ 
σε φὶ ἀΠικῆς, νομίζειν σ᾽ οὐσῖ᾽ αὖ ---- 
«ἰὼ πιόνα πἰὼ ἀῷ σομυΐου μέχρι --- - 
ἔχεν ἀδισροφίω͵ εἰ μὰ πῶσίω ---- 
χὰ συυεχὰ Ὅρ᾽ ἰῶμῷ χωρία Ὁ ἕρίίον, ΓΟ | 
«ἰὼ ἀκτίὼ ὡς σῖ αὕτως ------  Ἰἰωγὰ 
τὸν πκορινθιαπον κολτῦν ἔχειν τινοὶ τοσαύν 
πίω ------ὀ ἕφβίω, ὥςτε κοιλαίνεδδαι πολ, 
στοεισῶς ὦ αὐ' αὑτὸν, ὅπτου Τὸ ῥίου Εἰ τὸ αὐτίῥ, 
ἔιον συμαγόμανα εἰς Ξφνὸν . ὥρτε ποιῶν τἰὼ, 
ἐμφασιν πταὐπτίω., ὁμοίως σὲ κοὰ πὰ -παερὶ 
ὧν --- τ δὲν μυχὸν εἰς ὃ ἀαταλέγον συμ 
ξαένει τἰὼ ϑάλα αν. οὕτω σΐ εἰρηκότι" σὺ» 
δθξου μαθηματικοῦ οὐα]οὺς, κοὰ φημάτωμ 
Ἐμπείρον πρὰ ὠλιμάτων. κοὶ ποὺς πόστον, 
πούτους εἰσ Ὁ)» σϊ ὦ νοῶν τέ πλόυραὺ δὰ 
ἀ Πικῆς σιὼ πῇ μεγαρίσε πέὼ ἀτ σεμυίου μὲ 
χ! ἰδμοῦ κοίλίω μϑν, ἀλλ᾽ ἐστέμακτομ. οὐο, 
σοῦϑα δ᾽ ἐσι ατὰ μὲσ νυ που πίὼ λεχθέν. 

σαν γραμμίω ὁ πειρακεὺς τὸ ἐδ) αὐ αίων Ὁ 
“πίνει. διέχει γοῦρ τὸ μὰν σιοινοιῦτ" πᾶ 
κατὰ ὧν ἰδ μὸν, στϑ)ὶ σοιαπκοσίους χοὰς τὴν 
πηήπκοντις στζοονς, πὶ σὲ (ρειυίου ποιάκονατε 

κοὰ τοιακοσίους. τίσόμ τεως δὴ δγεζοπιεα κοῖς 
Φ δὲ πεγὰς τ τόν τῷ ἀροκῶς, δου πιόν κοὰ 
ἀδὶ οιοινοιῦπα. οἴξκα σί᾽ ὅμως σαστοις πτλε- 
ονάζειν φασί, κάμλψαντι δὲ τὸ σταύτον, τεὸς 
αρκτον μὰ ὁ πλοῦς ἐκκλίνων πρὸς σϊωσιψ, 
ἀκτὴ σὲ ἀμφιϑύλα θ᾽’, «νὴ στὸ πρῶτομ, 
ὧτ᾿ ἐς τἰὼ μεσύγαιοων πλατιίετοι, μίμνοει» 
σῃ σ᾽ ἐσϊ ον ἡ ον ἁδιοροφἑ λαμξανει ττρὸς 
ὁρωττὸν φὶ βοιωσίας, Ὁ υρὼν ἐχούστε σιρὸς 
θαλάσσῃ. ὧν σῖ ὄξι “Ὁ σϊδιί πόνον πλόυρὸν 

ἑῶου δὰ καἰ Ἴικῆς, Ὁ σὲ λοιστον Ἀσῖα τὸ πτῶσαρ 
καιου ὅλη πλδυρὸμ, τὸ φὶ ὠρωπείας ἀδὲ σα, 

σιν παρα τέινου μέλοι φὶ μεγαρίσος, ἡ ἀραὶ 

ὀρεινη στολυώνυ μός ὙἹς. διέργουσα τίὼ δοιὼ 
“ἰκν ἀρ φὶ ἀπικῆς, ὥς θ᾽, ὅτηόβ ἄστου τὺ σοῖς 

ἐμῶν, ἰδ μὸν γίνεσ)οις τἰὼ βοιωτίρυγξια 

φιϑάλα ον οὔσαν φὶ τρίτης χεῤῥονάίυ φὶ 
λεχθέσις, ὀφλαμθανοντα οὐτὸς τὰ χες τῇ 

διεξίοι " 



Δ 

δεέξιμαν αὐαλαβόντοϊ' τὰς πτχραλία ἐφ᾽ ἧς 
᾿σαρεπὲμπομᾶν. μετὰ σῖὰ ἀρομμυῶνα ὗς 
“πόβῤκειντοι φὶ ἀικῆς, αἱ σκερωνίσισυ ποσὶ 
᾿πραοτταροσομ οὐκ γλιυποῦσαι πες ϑαλά7 
σρισσὲρ αὐτὴν σῇ ὄδῃμ ἡ ὁσῖὸς, ἡ ἀϑὶ μεγαρων 

ἐὰ φὶ ἀἥικῆς ἀῷὸ τό ἰδμοῦ, οὕτω δὲ σφό, 

᾿4)οα πλυσιαζᾳ ταῖς τσίβαιες ἡ δ΄ ὁς,ὥςτε πολ 

“λαχοῦ κοὰ σπταράκρημνός ὄξι, σῆς Ὁ σωδῥκά- 
μῆνου ὅ;(Θ’ σϊυσθα τόν τε κοὰ ὑψηλόμ. νὐτοιῦ 
ϑα σὲ κυθδύεται τὰ στόρὶ τό σκείρων Θ’ κοὰ 

σοὶ πιτυοκάμπου ἣν λπιζομδύων τίὼ λεχθξᾷ 
σαν ὑρεινίω͵ οὕς καθῶλε ϑασσῦς. ἀν δὲ δὲ ἄ- 
᾿κρῶν τούτων κατοιιγίζον τῷ σιοίιὸν πον αὐ“ 
γίοἰιω σκείρωνα πε σηγορδύκασιῳ ἀθίω αἷοι. 
μετὰ σὲ τὰς σκφρωνίδας τιτρας ἄκρα πρό 
πειτοίι μινώα, γτοιοῦστε δὴν γὺ τῇ νισαίᾳ λιμὲ 
να. ἡ δὲ νίσαια ὄξιμ ἐπίνειον τῶν μεγαρίωμ, 
σίξνω κοὰ ὀκτὼ σχδίους φὶ πόλεως διέχον, 

σκέλεσιν ἑκατόμωθον σαυχτήομανον πῶς 
αὐτίω. ἐκαλέτο δὲ κοὰ ὧδ μινώα. πτοσπτο 
λαιὸν μλν οαὖ ἴωνδι" ἔχου τίὼ χώρων ταύν 

᾿σίω, οἵπτόρ κοὰ τίὼω α΄“ ἥικ ὦ, οὕπω τῶν με 
γαρων ἐκτισμΆψωγ.. διόπτόρ οὐσῖ᾽ ὁ στοικτὴς 
μεμνλ τῶν πτόπωμ τούτων ἰδίως, ἀλλ᾽ 

ἀθίωναἰους ἰικλῶμ τοὺς οὐ τῇ ἀ ἤικῇ πα. 
σας» συμπόδιειλκφε κοὰ τούτους ἴορῖ κοινῷ 
ὀνόματι ἀθίμμαίους νομίζων. ὡς ὅταν φῆ γ᾽ 
Ὅρ᾽ καταλόγῳ" 
οἵ σ᾽ ἀῤ ἀἰΐμας ἃ χον εὐκτίμνου σἤολίε» 

ἔρου" ἰ 
δέχεϑαι σϊ ἃ κοὰ εἶσ ναῦ μεγαρέας, ὡς κοὰ 

αὐδὺ μετασόντας φὶ Ξρατέιας. σιμέῖου σε" 
᾿ἤγαὺ ἃ Ἴιοὶ Ὁ σπιλαεὸρ, ἰωνία κοὰ ἑὰς ὑκῶ. 
᾿Δλᾶτο. κοὰ ὃ σπτοικτῆς ὅταν ᾧ3» 
᾿Ενϑισε βοιωὲ κοὰ ἴωνδυ’, ν 

τοὺς ἀθίωαίους λέγει. ταύτης σ᾽ ἰωῶ κοὰ 
ἡ μεγαρὶς μό)ὶς, κοὰ στὴ κοὰ πτόρὶ τῶν ὁρίωμ 
ἀμρισξατοαῦτόι στολλάκις οἵτε τσελοττον» 

᾿ γνήσιοι κρὰ οἱ ἕωνδν", οὐ οἷς ἰώ κρὰ ἡ ἀρομμυω, 

᾿ψία,σιωζξασαν. κοὰ Ξἠἡλίω ἔφασαν δὲ πᾶ συ 
νομολογηθοντ Θ- τόστου, πτόῥὶ αὐ τὸν τὸρ ἰὼ» 
μὸν. ἀθιγραφίω ἔχουσαν ἀϑὲ μϑν τόν πτὼς 

᾿σίω -σελοπτόννησον μόλους᾽" πὰ σῖ᾽ ὄξι τος» 
᾿λοστόννασί 9", οὐκίωνία. ἀϑὲ δὲ τόν πρὸς τὰ 
μὲγαρα" τὰ σ᾽ οὐχὶ πτελοποννπίς, ἀλλ᾽ ἰω- 

᾿ψία, οἵ τε σία τίὼ ἀτθίσϊα συγγράψαντόυ, 
᾿ “πολλὰ οἤαφωνοιῦτόν, ὧτφρ γε ομολογούσιψ, 

οἵγε λόγου ἄξιοι, ὅτι δὴν ταῦ διονισίων τὰσ΄ 
σαῤων ὄντων, αἰγέως τε, κοὰ λύκου -κοὰ στο, 

λαντθ, κοὰ τετάρτου νί(ου "κρὰ φὶ α΄ ἥρτῆς 

ἐς τιῆαρα μόδγ διαιρεθείσης, ὃ νίσος πἰὼ με 
γαρίσιᾳ λάχοι, {πίσαι πίω νίσχεαν. Φιλό 

ΧρΘ΄ μδ ὃν ἀν ἰῶμον μέχρι πινό!σ διάκαμ 

ΓΒΕ Ν᾿ ΟΝ ὑν :Ὁ, 377 
ΡεΓουτγοπβ ηατ({Π185 ΚΕ ρεθη 65 ΟΥ88, π΄ 
ἀε ἀϊρτείξί ίαται5, Βοίἐ Ογοπιπιγοηεπι ίσί, 
ταῦ δείγοπίάςεβ Δτείς 5 Πηΐθτ15 ἱπιιηίπεπε ρὲ’ 
{τα 9. (υχτὰ πᾶτε τα ΠίΓαΠΊ ΠΟΙ το] πα εῆτοβ, 
ΘΈΡΕΙ ἐ45 διῖοηι τα εἰ ἐπ Δ τείσαπν ατῷ ἵν ες 
σατὰ ΔὉ {Πππ|οὸ ἀπςς, Α ἀεὸ ἀυτεπὶ πηαρίς ἃς 
ἂς τπλρίϑ υἱὰ Ρε γί ργορίπαμπαί,υείπ τ αἰ τί ἐσ 
{5 ρατείθ5 ριοεορίτ υἱατοτί παι πεῖ, ταῦτα 
ἐχςοο 5 δέ τᾶ πὶ ρ ετίςυϊ Οἵα5 πηῦς ἐπα υπη ἵτν 
Ηοείη ἰοςο ϑείγοῃ 5 τε π σηῦτε 9 εξον, ἰοττο 
πιπιίρ, δ Πες διο5 δα τογγᾶ δυθογεβ ρίπυδ, 
ΒυΠ 5 πιεπιοταπῦ 05 ΤΠείξι5 οστιτποαυία, 
ΑΡμίίςς Ιοςίβ ἐχιγεμιίς Παπτ ργοςο!!Δδέρ εἰς 
επτεη ίαυυπι δύυζυπι ργοάιϊμ, Διἢεπιξίος 
δείγοπξ δρρείοπι, ϑεςυπαῦ ρεῖγας {ΠΠ45 δοίγο 
πίάες Μιίηοαταρςο ργογαπιρίτη ρεΐαρυ, ἵΝέ 
(σα ροιταπι εἰβείεης, Εἰ τ ΝΙίτα ΜΙ οραιῶ- 
ἤὰπὶ ἐπτροτίι πη, ἀςοοπη ὃζ οὐδο 8 υτθς [χά 
ΑὈίξη5, ἀπο ατγίη ογατί, δα ἰρίαπι ςρ] τα 
τυ πῇ, οἰ πε ετία πη ΓΜ] ἑη οα ποςαβαῖ, ΕἸαπα 
οἰίπιίαπέτεσίοπειι Ιοπὲς οδτίποραπτ, αι δζ 
Αιἰτιίςασι,εαπὶ πο άππι χα ἀϊποιῖα ἰοτεπε Ν} οΚ 
σαγὰ. (8 εχ τεροεῖ ποτῇ ργορτίἐ Ιοςούυτι 
πυΐχαλπι πιεπλίῃ τ, Ν᾽ ετὶπι εττπι ἕο ἃ τείζατη 
ἱποοίεπιες Διμεηίεπίες αρρείϊαγ, ἃ ΠῸ5 τοις 
τηηΐ σοι πε πες ποπιίης, Αιῃειίο (65 
ρατατ, ϑέσιτεί οι τη (ὑλταΐορο αἰςίς, 
ἰαΠρπεηγαιε τρέπε πιατίς Πα ίία θαι Δ τῇς 
Πὰϑ ς 

Ἀςείρίεπαί σης ἢ ετίααν σαί ππης Μερατοπ, 
(.5 αἰςιαπτιιγ, τυ Π ςοπππλ πϑιοςατί εἰςξε 
τα τα τι, Εἰτ τεὶ ἀοειτηςεητο Ππά εἴξ, ασποά 
Δητί 5 τοι ρογίριιβ Δ ττίςαπι δέ [οηίᾷ δζ [ὰ- 
ἄεπι ποςαῦητς, Ετίρίς ροεῖα αἰςεηδ, 
Ηἰίς Βασοτή ἃ Ἰοπεϑ, 
Αἰπεηίςηίεἐ παίτ, ΕΠ υἵτις ρουτίο εὐ ΝΜ ερα 

τίςα ἔιεταῖ ογὰ. (τιπηρ ἀε Πηίθ 5 Ρεϊορῦπεπ 
(ες ὃ Ιοπεϑίαριί(βιπιξ αἰ ἰςερταγεπτ, ίπ αυΐθι5 
δ Οτσιπγοπίλ ςΟτίπεδοξ, ἱπτετίς ρερίσετῆτς, 
ατοοϊ παι {Πξεγεητ ίῃ φο, δὶ ργοίε δ τοα 
πεπεγαηείοςο, τ οςἰγοα {Ππηπτᾶ εἴ, [α σα Ὠἰς 
ίηεταῖ τίτα! ας, πη ραγτς Βεϊορδπείαπι ἰρείϊαμ 
τς, Ηας Ρεϊορόηείις, τὴ ἰοηία. ἰα ράγτε ας 
τὸ Μεραταίρεζετε, Ηςο ποΡείορδηςείυς οἴ, 
(εὰ Ιοηἱὰ, (Ὁ υἱ ἐρίταν ογαπὶ ἀεἰςτιρίεγυητ Ατ 
τίςαπι, οαπαὶ πτυἑτίς τὰ γε θιις δή τγερεησ, πῃ τὸ 
σοπίςητίαηε εἰξέπγατίοπε ἀἰσηί, χυαδά οὐπὶ 
Ραπάϊοηίς τερίς σιάτιοῦ εἴξοης |η, Δ ρες 
5, ἔυγςας, Βα 5, 8( αυάτίις ΝΠ: Δ τίσ 
ςατεσίο υλτιοῦ εἴϊες ἐπ ραττεβ ἀίιπία : Νίσ 
(ο Μιεραγα ίοτιε οβιυςπετγαπε, ητ ἱΝιίωδπι 
ςοπαίαίε, ΡμΠοςἤοτυς (απὸ εἰὰ5 ρτγίηςίρα- 
τὰπὶ εχ {ῆπιο τίψαςε Ργιμίαπι ρεζυεπίτε, 

3 (τρις 

Ια,» 



373 8 Ὁ Κκὶ αὶ ΒΕΟΥΝ Ν᾿ ὦ 
{ςτίρείς πτἰ8 ργοάί τ, Αι πάτοπ δστεπι οἱ Ἐν 
[εἰπεῖν αι ραπιίρ Ὑ γα πι.(ὐδιειὰ πὶ ἃ- 
1ή5 ἄς μὰς φαλάτίρατείτα ἀξ οπε τατίο ἤτο- 
ἀο Ιοηαεητίδιι5,Π ες ἰρία ἃ Βορποεϊε(υἱςερί( 
(ς (τίς εἰς, Δρυά ́ χαεπι!οσυίτανς Δ ερειι, 

- ῬατεΥ αι έ τυ δα πυί5τεῖες Πτοτὰ αἰ ςεἀεγεπὶ 
ἀεβηίαίι, 

Ῥτοὸ ριδηδίοσί φίατε ργωπιία Δ ΡΕΏ5, 
1 γοο ἀυῖεπι αἀπετγίο εχ ἰαίειε Εδοσα μου’ 

ταὶ ρα ραίτς, 
ΨεαΝΝΙ τε!υτξ ἐχευιίς ῃ Βείγοηίβ ΠΟΥ, 
Ἀ:Ραϊία (Ἰίραμτεεβ εἄπςαπϑ, 
Τεϊατεπι ἐπ απῆταμπι ἐρείξαπίεπι ίοττς σαρίς 
ες ἐπιπλίτίβ, ΐ 
Οιιοά ἐρίταν Δτιίςος ραΓ5 ἱΜεσατγίςιη [οἴ απ 
εχτίτοτίο, αϊαίπιοά!ί {ρηίς πταπειτ, Ροίὲ τεσ 
πετίος ΕἸ ογας 445 ἀϊιτΠ πε ἂν εἰ. εογυπιίῃ 
ςοπιίίθι5 Γλοτγίεμ δ. ζξα. αταϊεῖα αττεγγαπι 
ἔσαπι απλίττεγεπτ επςπίε ῃ. Δειίςαπι ςοηξαυσί, 

, επείδι5, ἐφαογᾷ πατπεζο ἔπίς ΜΜεεπίογιπι 
τοχ ἰδ εἰαπτῃι5. [5 αὖ Δτπεπίεπραβίροητε 
τεχίλξιαἑ οἴ, εὐππὶ ἀε ργοίγαιο Ππαυβατί ἃ (ξ 
Ρῃρης Βοσοείογυπι ἑεσε χδηῖθο πἰέξοιίαπι 
τεροτνταῆσε, Οἰσπιέρ πτυ είς πλουτα ρει γείουτα 
εἴἴει Ατείσα, ργορτεῦ ςοηππεηταπιεχαΐτῃ, Εἰς 
χαςι ἰάα ἰτείταπείδιι5 εος σπαχίπιε (οτίητ 8 
δ ΜΜεβεπῆς τίπιετε σοερεύπης, {|| χυίάεπι 
οὗ ἱοσοσιπι υἱοἰπίατης ἱδ αατεπι, ΄αία ρεγ ἕ(4 
τειηρις ΜΜιείδπιμί ΗΠ ἐπ5 Οοάτιι5 Δ τείος ΓΕῈχ ἐ- 
γαῖ, δὐπιογίας Διείςαπι πο [ἐπὶ ἀπόϊαγιας 
ἐχεγοίταπι, Βέο ΠΟ αὐτεπι τ, αἸίαπι ασυίάεπι 
δαχίίεγε τείγαην, ΓΝ εσατίςαπι πεγὸ τεππεῖς, ὃζ 
ἹΜεραταυσθεία πιο! είηχεῖε, Ποπιίπεβ Ὁ 
Τοτίεπίςβ ρίο ἰοπίδι5 ἔσοεγε., (ὐο]απηπᾶπι 
ααος ἴοπιαι,8Κ Βεϊοροππείαπι σοηῆηία ἃ 
δεπτειι ἀείεπείς, Μιεραγεηίππν συίάςπὶ οἵ’ 
υτα5 ἀγα ϊτα ἐοσττα 9. παείξίατε ροετίαπόϊα εἰ, 
τατλοῃ ἰη ἤδης ρεγάιταιοταῖς, ΗΑδις ὃ ρἢί- 
ἰοίορποσγασι Ππάία,οσ αρρεϊδιειε Μέρα, 
τίςοβ,ααΐ Ἐς 4  δοογαίίς ατάϊτοτί {αςοείϊε- 
τε, δίς ἃ Βῃβάοπεη Εἴςισι, Εἰεαῖος (ς ἴα: 
{ποςεἤοτεϑβ ἐχοερείε, ϑοςιαιί5 ὃζ ἰρίατη εἰς’ 
Ραΐαπι, Ε΄ χαίδιι5 εχείείς Ργυγῆοῦ, δίσαρ Με 
πεάεξαιο Ετεισίεπῇ ἀεγίματί παν Ετγειίςί, Εἰ 
αἰτῖεπὶ ΝΜ εραν [5 σεῦ ςυι δύ Ατείςι5 αίρετ, 
τϊηίπιέααε ἔεγαχ,, οἰπα5 ρατῖεπι ΔπΊρ] ογεπὶ 
ςοπτιίηεπι πποηῖοβ, απο5 Οηεοβ, ἰἀ εἰ Α{ι- 
τιαγίοβ ποοαπε. ἀοτγίσπι σποα4πὶ ἃ ρετΓς 
δείγτοπῇβ Ἰοπρὲ ἑῃ Βοσοτίαπι Οἰτμεγοπέηι, 
αας ρτγοζεπίαπι.,, ςρτεγὰπι πιαγε ΓΝ σεπι, 
Ὁ ΟτἱΠλ ΑἸείοπίάε ( Πςς επίπι ἀρρε! τὰν) 
ἐεραύδηβ, (μα ἃ Νέα ίη Δεείςαπι πδιιίρα5. 
αιίηαυς ροτεχίριμος Ρεοςμπλθμης ἰαίϊμα:, 

ΕΟ ΘΒ Ε' Α Ρ' Ἡ. 

αὐτό φισὶ τὼ αῤχ[ων, ἄνάοων σὲ μέλρι ἷ 
λόυσῖνΘ’ κοὰ πόϊ ϑοιάσιου πσεδέον.. τἰὼ εἰς 
γοῆχρα μόῤρ διανομίμ)., ἄλλων ἄλλως εἐἰρασ 

Ἴ , μὴ “" " τ 

κοτῶμ, αρκει τοίῦσο πτχρος σοφόκλεους λυ 

ξέν. φασὶ σί ὁ αἰγσύς" " 
[7] ε ι ἡ Ὕ ᾿ Ὁ Ὁ5 - ΒΥ ὧτι ὁ τωτὴς ὥρισφν ἐμοὶ μὴν ἀπελθεν εἰφ 

ἀκτὰς» ͵ 

τῆς σὲ γῆς, πρεσθέϊᾳ νιίμας. ᾿Ὶ 
“τῷ δὲ λύκῳ ἂν οὐγίπλσυρου (που δὺ βοΐ, 

ἀονέμωμ, ἢ 
Νύσῳ σὲ τέὼ ὅμαλου δ αἶρει χθόνα σκείρω 

γνΘ- ἀκφὶ, ὶ 
τῆς δὲ γῆς ἢ πῶς νότομ, , 
ὁ σκληρὸς οὔτ. κοὰ γίγοντας ἐκρέφωμ. 
Εἴληχε πλλαςο ; 

ὁτι μθὸ οὐὖ ἡ μεγαρὶς φὶ ἀπικῆς μόν: 
[ὦ πούτοις γῶντοι τεκμηρίοις, μετὰ ὃ τί 
δῷ ὁρακλεισϊῶρ καθοσομ, κοὰ τὸν Φὶ χώρας, 

μόδισμὸν, σα αὐδὴν κοὰ δὴν συγκατελθονε, 
σῶν αὐτοῖς σϊωριξων, ἐκπεσεν φὶ οἰκέας σῳ, 
νίκα πολλοὺς εἰς τἐὼ ἀπικίω,, ὧς ἰω κρὰ ὃ 
μεοσίιης βασιλεὺς μίλανβ-, οὔτθ- ὃ κοὰ 
δ ἀθίωμαίων ἐξασιλάυσον ἑκόντων, νικέσας 
Ἐκ μονομαχίας Σ βοιωτῶν βασιλία ξίχνθομ, 
σύ ανοβοούσας σὲ φὶ ἀπικᾶς, οἵδ τοὺς φυγών 
σῖας, φοβαθοντόυ' οἱ ἀρακλεισίαι, ϑοξωναῦν 
σῶν αὐαὺ μάλισᾳ δὴν οὐ κορίνϑῳ., καὶ ἥῆνον 
μεοσίιώς ἦν μὰ σα τὐὺ γετνύασιυ, δι σὲ, 

ὅτ: ϑσ0Θ: ἐξασίλδυς φὶ ἃ “κῆς τότε ὃ τῶι, 
μελαύθηυ σπγζιο, τοράτόυσαν ἀδὲ τἰὼ ἀῆι 
κί ἀἤμθούτου: δὲ μάχη, Φὶ μὴν ἄλλας δδ ἐσ, 
Ξησων γῆς, τὐν μεγαρικίυ σὲ κατίσισῃ, κοῖὶζ, 
«ἰώ τε πολιν ίκτισαν τὰ μέγαρα, κρὰ ποὺς 
αὐθρώστους ο᾽ωοίξας οὐαὶ ἰώνων ᾿ποίκσανς 
ἠφανισαν δὲ κοὰ τὼ «ἡλίων τίὼ δρέζουσαν. 
σὸύς τὰ ἴωνας, κοῖς οὖσ τ ελογιοννησίους. “πολ, 

λαῖς σὲ ἀξχκτοα μεταβολαῖς ἡ ἣν μεγαρὼ 
ὧν πύλες. συμρμδει σΐ ὅμως μέχρι ναῦ, ἐσζε, 
σῖς πότε Κρὴς Φιελοσύφων σα τοιβὲς ἣν πῶ 

σικγορδυθφύτων μεγαρικῶν. δυκλέοσ ίω 6,5 
αὐεξαμλύων σωκρατιπον ἀνοόρα μεγαρὲα Ὁ, 
γῆ“. καϑάπορ κοὰ φαἐσίωναᾳ μᾶν πον ἡλέ 
ομοοἱ ἀλιακοὶ διεσίεξαντο, κοὰ ὥξδρν σῶκρᾶσ 
σιπου. ὧν ἂν κοὰ πύῤῥων. μλνεσίαμομ δὲ Ὁ ν 

δῥετριΐα οἱ ὀδετοιακοί. ἐσ: σ᾽ χώρᾳ δὴν με, 
γαρέων “παράλυπτῶς, καϑεπόΡ κοὰ ἢ ἀπ» 
κι, κοὰ φὸ πλέον αὐθὶ, ἐπέχει τὰ καλούμϑνε 
ὄνεια ὅρῳ. ῥάχις τ:ς5, μηκαυομθῳ μὲν ἀφ τῶν. 

σκειρωνίσϊων στοῶν ἀϑὲ τὠὺ Βοιωτίαν κοὶς 
ἂν ἀιθαιρῶνα, δεείργουσιε δὲ τύ κα τὰ νίσας, 
ἂν ϑάλαοταν ἀὴ φὶ κατὰ κοίσαν ἀλκιονέφ, 
σίθ’ πτσαγορδυομδύκρ. πρόκετοι δ᾽ ἀτὸ νι, 
σαίας πλίρντι ἐϑὶ 7ι ἀημίω, τογύτε γησίᾳ; | 

εἰσ 



ὅσω σαλαμίς, ἐδυδμήκον το στὸν σὰ δίων οὖ» 
σα το μῆκος»οἱσῖ ὁγόδέκονττε φασιρ. ἔχεισῖ, 

᾿ὁμώνυμου σπτόλιψ., τί μὲν αὐ χαίαν ὄβδαμορ 
πρὸς αἴγιναν πετραμμλνίω, κρὰ πρὸς νότομ, 
καϑάπο κοὰ αἰσίύλ᾽ ὥρηκῳν" 

᾿Αἴγινα σ᾽ αὕτη πες νότου κῶπαι πνοάς. 

πίω δὲναῦ οὐ κόλπτῳ (ειμλϑίω ἀϑὲ χεῤῥον 
νησοεισυῦς τόπου σιωυάσηονος τεὸς τίὼ ἀτ 

κί εκαλέτο σ᾽ ἑτόξοις ὀνόμασι τοσπταλας 

ὑν. ποὰ γοῦρ σκιραο,κοὰ ἀυχία, ἄπτό τινων ἡ’ 
φώωψ,άφ᾽ οὐ μδὼ ἀθίωᾷ τε λέγυται σκιρὲς, 
κοὰ τόπος σκίρα τ᾽ τῇ ἀἥικῃ,, κοὰ ὧδλο κί. 

ρῶσις ἱδροποιΐᾳ τὶς. κοὰ ὃ μίω ὃ σπιροφοριν 
ἢ 3 ἘΣ εν. πὶ ᾿ ψἢ Ἔ 

ὧν. ἀῷ ον σῖν κοὶι ἀυχριώσίης οῷις . ὃν ῴη“ 

σὶν ἁσίοσος τγοα φρνττς πὸ ἰυχρεως»ὄβελαν 
βιυῦχε τὺ δύρύκλον λυμαινὀμδν οὐ τί νᾷν 
ῥν.κασοσίεξα ὅντα δὲ αὐτὸν τἰὼ σϊάμηβαν ἐἰς 

ἐλδυσῖνα, κοὰ γλυξῶνα ταύτας ἀιιάστολου, 
ὠνομαδδη σὲ κοὰ πιτυοῦοσα ἄγ τὸ φυ τό, ἐ- 
“πιφανὴς δὲ ἡ νλίος σσῆρξε διά τε «δῦ αἰακίσ 
σίας σσαρξαντας αὐφὶ (ὦ μάλιστ σι! αἴον» 
σα ἐν τελαμῶνΘ’, κρὰ σῇᾳ “ὁ πόδὶ τἰὼ νῆ- 

σου ταὐτίω κωταναυμαχηθίωας ξόρξίω ὑν 
σπὸ Τὴν ἐλλίμων,, κοὰ φυγεῖν εἰς τὼ οἰκείαν, 
σιωαπέλαυσαν «Ε κρὰ ἀἀγινάτοι τῆς πόδὲ 
ἂν ἀγῶνα ὥδου δδξας,γεονὲς σε δντ δῖ» κοὰ 

ναυτικὸν ἀξιόλογον σταρχαόμθοι, βώκαρ Θ᾽’ 
σῇ ὄδυ οἦἦ σαλαμῖνι ποταμὸς , ὅὁναῦ βωκῶν 
λίας καλούμϑν Ὁ". κοὰ ναῦ μλν ἐχουσιμ ἀθι» 
ναῖοι τἰὼ νῆσου, τ δὲ σταλαιὸν πὼς μεγαρὲ 
ας σαῆρξῳν αὐτοῖς ὄδὶο πτόβὶ αὐφὶκοὰ φασὶν 

οἱ μδὺ πεισίςραΐζου,οἱ ) σόλωνα “φαγράψαν 
σὰ γὺ τῷ νεῶν καταλόγῳ μετ Τὸ ἔπτος ὧδ, 

Αἴας σὺ ἐκ σαλαμῖνΘ' ἄγην σϊυοκαίσεκα 
νῆάς, 

Ἑξῆς πούτῳ" 
Στῆσε οἵ ἄγων ἵν᾿ ἀθίυαίων ἴσαντο φάλαγ 

γόν, 

πιαρτυρι χρήσα ὅτι Ὅρρ στοια τῆν τό τἰὼ νῇ 
σὺν δ᾽ αρχῆς αὐξωαίων σσαρξαε. οὐ ἴφασίε- 
χοντίῖὶ δὲ το᾽ οἱ ἐοιζκοὶ, οἵὰ το πολλὰ δ 
ἐπῶν αὐτιμαρτυρεῖν αὐτοῖς. σἤα τὰ ὙᾺ ναυλο 
χῶν ἔσιατος φαίνετο ὃ αἴας» οὐ μετ᾽ ἀθίωαέ 
ὡυγαλλα μές Σ᾽ σπὸὐπρωτεσιλάσ θβεΠαλῶμ. 
Ἐνθ᾿ ἔσων αἴανπός τενὶδυ" κοὰ πρωτισιλάσ, 

Καὲ οὐ σῇ ἁὐνπολήσει ἀγαμεμνωμ" 
Εὐῥ ὑόν πρετεῶο μὴν εὗϑδα πλήξιστπομ. 
Ἐςχῶτ' ἀμφὶ σί᾽ ἀθίωμαἴοι μησωρσόυ ἀύφὶ. 

᾿Π Αὐτὰρ ὃ πλησίου ἑφήκει πολύμητις ὀσῖυσ’ 
σεύς, 

᾿ς μὰροῖἑ ξεφαλλίιύων ἀμφὶ οἰχόῦ. 
ἐσὰ σὲ ὃν αἴκυσις κρὰ τοὺς σκλαμινίους 

σκλιρ" 

ΧΕ ΒΝ ΝΌΟΝ Ξε. 279, 
Πεδίπο ϑαίδυνβ [86,1 ΣΧ ἐπ Ιοπ σύταὶ ροτς 
τείζδ, θεῖ ατ αἰ αἰετγῦτ,ι, πὶ χ, Ηαρειαυτεπι 
εἰαίἀεπι ποηχίπίς αγθεαι, ν πϑεπιζ αἰΐαπι τις 
τυΐϊατι υλουαηιέρ ἱπ Διερίηαπι οὈιετίλι δὲ 
αὐὔευπι, χαεπιδπιούϊι δ Α εἰς γί ε5 αἱτ; 
Ιρίὰ Ἀερίπα δα αυἰγί ίαςοῖ ἤει, Ε]λδ ει δί αἱ 
τεγᾶπι σις μοαίς ἰλςετίπ πα, αὐ οςα ΠΠΠΠπιὴ 
[Ἀςίετα φεγεητεπι, Διτίοε σοπτίσιπιπι, Δ Πίο ἃ- 
Ριά απείφαοβ ποςαθαπίαγ ποπιίῃς, ἴνδιῃ αὶ 
ππογαπάδιῃ ποςαΐσι]5 Πεγοῦ δείταβ ὃζ (ν- 
εἰτία ἀϊςερθαῖατ, ν᾽ πές ὃ, Μίπεγια 8ς τὰ 
ΔρΡΡεΙΙΑειγ, ὅζ Ιοςὰ αἰτοῦ Δτείςος Θείγα δ. Ἐρά 
(εἰγοῇ 5, ποάάδηι λει ἤςα πα! σεπυ5. τ πιο 
{15 ϑείγορβοσγίοῃ  ἰπάε ετίαπι δέ (γεῃτίοςεϑ 
(τρεη5,4ε πὸ ὁἱείτην δ ΠΠεοάο, πα Ρ Ογς 
εἴτε {{τεάαςαῖας, Φείη 40 Βυτγ εἶο, πυΐα ἐπί 
ἴσαν παίατγει ἐπετίς εἰεζί8. Ῥοίξεα ΑΡ εγοσς 
αὐ Εἰς ποσὶ ςοπίπρίεπιξ, Πούρίταϊέτοῦ δςες- 
Ῥίσπι, Πα πὶ εἴτε πιίπίηταπι, ποπιεη ετέ 
τὰ αδ ΔιΡογε Ρίτγα, Βίτυ υἱλτα δάἄεριαπι. Δ ἐᾶν 
εἰἄα φυοῷ πίσ!απι πο τα τ, σαίμ5 αἰίαυᾶ, 
ἀο ἀϊείοπε οδείπιοτε, ργξείεγείτ ΔίακίΉε ες 
[απιοηΐτ5. ἃ ςοςάϊε απο ςείγεα ἐππίλτη ἑξατα 
(εκεί ΣΧ εχξ πδυαὶ’ ργα!ο ργοπίρσατεητ, ον» 
τι εἰπέ {υρίταπίετη, ἃ ἐρίπετο ετἰᾷ πο 
Ρᾶζυδ εχ μοςσςοτιδηίπε οἱοτία σσπιππίτε ρὸ 
αἰτἔππτ, ὃζ Ηπέτίτλί [Δ , δ τι εὐπιοσα δέ! ἐπὶ χα. 
Βίδεητεα ραρσπα εἰαξεην, Ε!ευξ πο αιτεῖι Πα“ 
αἰὰς εἰ Ποάίς αυίάσπι Βοςαιία, ρτία5 δυΐεῖι 
Βοκᾶγιιβ ϑρρεὶ!αῖπ5. [πίυΐαπι πος τετηροσῖς 
Ροίβίάεηι Ατμεπίεπίεβ,ε αὰδ συοπάήλπι ἐχς 
τίτίς αὐτοῦ 5 ΝΜ] ορασγεηΐεβ Ποπ ρδγια οπῖεπ, 
τίο, ἕλπια εἰς ΒέΠ γαεαηγ, πς, ατα! ῇ ἀἤεγτητ, 
δοίομει ἐπ παι ςαταίορο, οὐ πεσγίωπι ΠΠ πὶ 
Βίς (εη5 ϑαϊδπνίης ταῖες δρίτἰὩςγιυς Δίαχς 
Πείποερϑ5 ἐςείρτσπι πιτης ηίεγαο, 

διλραῖ ασεπς Δ όαοε δὲ ςοπίεάεις ρῃαΐδῃς 
σόδε 

Μετείϊε ροεῖα πτεζειιγ, ἐπ π] τα ἑατίς ΑτΠεπΐ 
εὨίπ| ἃ ρυίπιογάίο ἑα!ς (πο (ληξ τείτηο 
πἰπτι οτος ποασυδηπαπι απιρί εὐξαητασ, οἰπὶ 
πλαϊτα ςοπίχὰ {Π105 ςαγπτίηα τείξπιοηέτιπι αἵτε 
γητ, ΝΑ πὶ ον Αίδχ ίῃ ἰοςαΐαγαπι πδιτίαπη ἴα 
τίοπε ποιμπίδι πη βφποι δυτεπὶ ΑἸμεπίεπῇ Βι15 
αὐίυπόμ εἴς αἰάεταν, (Σὰ οὐππὶ Γι Ρ ἀ τ5 θγο 
τεΠίο ΤΙ ΠΕ [{5. υδί ὃ Δίαςίς5 δ Ργοιοξαΐ 
ηϑιιε5 ςοη[εραπε, ὃ Αραπιεπιποη !Π ςἰτ 
ςαπηειηο ἐχεγοίτα, 
ἴπάε Μεπείμεῖ Ρετεί ργοίεπι ἰπυςηίς δου, τα. 
διᾶτ δι Αιπεπείρεορε ἀοέϊέ Ναγεβ ἐπ αὐπιίβ, 
ΑΤῈ ἰυχεὰ ἤετεγας πεγίατος πιοπείς Ν γϊες, 
ΔιφΟερμβα!επαπι ρσορίετ πιδίεγε ρῥμαϊᾶσες, 
Υ εὐπιφὰ Αἰάςεπι δ ϑαϊαταίπίοβ υγίωτε, 

4 πεηΐε 



389 5 ΤΊ Ξ Α. 8. 6. ἀπ 9 
πεηί( ὦ Αἰαςῖς ρεπες ἱρίοβ αἰτεγο ἐχίαίεις ἴ- 
ἀοπιεηειῖις, ΠΟ διἴεπι Μίελεππευς, ἰσίταγ Δ“ 
τηςηίεηίε5 τα ἀρᾷ Ε]Οπιείιπι τ ἰἀζειγτς 
Πιπιοηίο. Ατι εραγεπίες ςοητγὰ, Πᾶς ῃ πιο- 
ἀαπὶ ςεεί πῆς, 
Ἐ ϑαϊαιηίης ταίες Διίαχ δρίεαίῳ ΡοΪγ εἶπα, 
Ἐχῴ Δερίγαῇα,ΝίίΣας, Τεροάιρυςέρ, 
΄ τς ΜΜερατγίςα Ιοσα ίαπτ,ς δ 115 Τξίρο; 

ἄεβ. πραίς Ταίροσιί(ςίοη ἀρρεϊαηταγ, αδί 
παης Μεραίεηπαηιίογιπι αςες, ΑἸίχυί 
πέεχδος αίπης, ααία ΒοΙΠΑα 5 ΜΠ πεγιιεε (ἃ 
ςετἄος οαἔειιπι γεοοητεπι ατιίπ σοῦ ργο δ έτα 
εἴ, σαί ἐχίεγπιβ ταπτιπὶ οἤειτατν ουπι ἐἃ αι 
ἕεαι ὃ ϑαϊαπνίπίο ατάίατ., ἐχίεγηδηι Δ τί 
τος ϑαϊαπιίπεπι δἰαπε πα τε ἐ, ΝΑ αυί εχ 
«αἷ5 ἐπΠ{5 πιαπίξε[ὲ υἱοίηίς Δ τείςο πεξίταγ, 
οἴἶξεταγ, ἐαπὶ {{ΠΠ| φαΐ, Πίας τίτα5 αὐππογεβ 
εχιίτεγαης οπιηεπι σαί ἐ Ροπῖο ἰοησὲ αὐπς- 
Πέτα, ἐχίεγπαπι πτε ]ἐχεγίητ, Ορίπίο εἴ, 
ϑαϊαιιίηεπι ρτίίςς τεπιρογίδιι5 ἰξουπιηι ἰῃ- 
Πειυΐαπι ρεῖ (ες μῆς, Μίεσαγα πετὸ Διείςα 
Ρατίεπι εχείτς, [πῃ δα! απιίπίαςο αὐστοπι ἰἑτο» 
τε Ατιίςί (ο[1 ὃ( 'Μερατίςί ςοηῇηία ίασετε οι 
εἰσίε, ἄπος αἰἀε]ίςες σΟΠ1ε5, 4105 σούητα τος 
«αηῖ. είπάς Εἰειπ τς. δὲ Εἰευΐ - 
πος Οεγετίβ τεπιρίτ ἐχίαι; ὃ ἔλαιτπὶ ταν Πί- 
εὐπὶ ηποά [ἐξίπιι5 αρραγαέξ, ταὐδο {Πελίαν 
[{5 ςαραοίίδίπηι!, [5 εἰίαπι σἱγοίπίθιι5 ΝΜ’ 
πεγιτο ἀοπιίςε {πὶ ἐπ ἀτος ςοπάίάε, Βεγίεῖε 
ορετίς ριαίςεϊο, (45 χυίάςξηιίη ἱρίς ςοπ 
παπιεγαῖιγ ρορυί5, είπο ΤἩγίαΠπ5 ολτῖσ 
Ραβραίει, δί εἰυίάεπι πος} τίρᾳ ὃ ρορα" 
ἴυς. είη Απιρἢίαΐα ργοπιοηπτοτίαπι, σαὶ {- 
Ῥειίπιπιίπμει ἰατοπιία, (4 εἰς ἰαρίάϊπι ἐχεί" 
ἀεηάοτγαηι ἰοςας., δ Ππιι5 ἐτειί δα δεϊδηγί" 
Ποπι, αὐ Πλά, ἄπο, Ὁ ἐπὶ οιπὶ Χ εὐχ ες ἱπίεζία 
ἐετία ἐχασσεγαῖε ςοπδίείαγ, ργξοςοιρδητε Πὰ 
τιαίί ργαϊίο, ππραπὶ ςαπὶ Βετί!5 ςαρείϊετε ςοᾶν 
«ἔἶυς ἰαίο, [πος τγαόϊα ἄτιο ἔστι ἐχίϊε5 ἐπππ]ας 
Ῥμαγπιαςυίς, ἐιυίθυ5 πγαίοτ ἐερυςἤταπιΟἱγ 
«(5 οἴξεπίαῖ, δαρει Παςείρα πιοπϑ εἴ, “το πὶ 
(οτγάαδίπι ποςαηΐ, ὃ ἐγίδιι5 πὰ (ὐοτγ (α] τὰ, 
ΘΗ ροτταδβίσγαπι, δύ ΡΙγεια!ία ἰ(|4 ἀείει 
τ δί (χχοίλ,ηϊάπι Ρίγοί ροσταπι, ἀΐχετε χα, 
ἄλαι. ΝΜ ιςείηα εἰς Δταλπία, ἥιο ποπιίπε 8118 
εἴ Δ ΕιυΡοα δ ηι δίηιςε] οοοβ. ΔΙ]ία ραγια η- 
[α]., ΡΙγετα!ία: {{π||{{5,πά- Ρίτγαευδ ἱρίε ἴῃ ετίν 
δι πε ρορι 5 απ πιεγαῖι5, ΕΠ δύ ΝΜ; 
τΥ οἰία τ πα] π|5 ουγιι8., (η ΟΠΕγΠ ΟΊ εἰ (ὰν 
«ἰειη, αι ογ ΠΟία5, [1π| Πδίατα, απ Ορεζα ἀἘ“ 
“τα. πλλοπα ἐχ ραίῖε πὶ Παδίτατίοε5 δηλ] 
ἐλ, ἰηστείςΔησιπΐο Παϊσεῖ οὐε, σα συ ροΥ 
ἴι15 τεγηί (δίαςεης, Φυοηάδληιπιιτο {4 ]αία 

Φ.Ε0Ο α Κὶ ΑΡΗ. 
Ἡλόομ σ᾽ ἐπ᾽ αἱαίντεσι, 

Καὶ σταῤ αὐτούς" 

ἱσδυμανεὺς σ᾽ ἐπτόβωθον. 
οὐμηρεῶ σῦς οἱ μϑὺ ὃν ἀδίω αἷἴοι γριαύτίαν 

ζινὰ σκήψιχῶνα μαρίυοίαν σταῤόμηήρυ δυκοῦ 

σιψεοἱ ὃ μεγαρέῖις αὐπιϑωθῆσαε αὐζὶς ὅτωρ" 
Αἴας δ᾽ ἐκ(χλαμῖνος ἄγγυ δυοκαίδεκα νῆας- 
ἐκ “- πολίχνης, 

Ἐκπ᾿ αἰγειρούσης νισαίης τε ποιπόσίωμ τ, 
Αὔξι χωρία μεγαρικοὶ ὧν οἱ πγοίστοσοι τρις 

σιοδίσκιου λέγοντοι, καθ᾽ ὃ ἡ ναῦ ἀγορὰ τῶμ 
μεγαρέων κέ τοί. τινὲς σ᾽ ἀτὴ τό! τἰὼ ἱόμαν 
Φὶ πολιῴόῦς ἀθίωυῶε, χλωροῦ, τυροῦ τό μδν 
ὑδλχωρέον μὴ ἄσεῶνα, ξονιπου δὲ μόνου πρῶ σ' 
φόβεῶνω, χοῆδνα σὲ κοὰ Ὅρ σκλαμωίῳ, ξὲς 

νίω λα ἀδικῆς τί σαλαρῖνα, οὖτ δ, 
ποῖ γοῖρ ὧν ἀὴ δὴ» ἄλλων νάσωμ πῶρ δμολρο 
γουμθυΐων, τὴ ἀἤικῇ πτοιώρωψ, προσφόνῳ 
σοί ξρνικὸυ.. πυούπα τὸν σα πόντιον νοκσ 
σαύτων δὴ αὐξοίπωυ πιὸ εὔνους πούττυ, ἔοι 
κι σὲ τὸ πικλακὸμ ἣ ναῦ σαλαμές καθ αὑτὸν 
“τἰπεόνο, πὰ ὃ μέγαρα Φὶ ἀπωκῆς σασαβξαε 
μόνΘ-. οὐ σὲ τῇ σταραλίᾳ τὴ ἑατὰ σπλαμῖ 
να. (ξϑαι συμξαένει πὰ ὅρια Φὶ μεγαρικᾷς 

κρὰ φὶ ἀτθίσϑς»ὔρη σῖύο, ἃ ξαλοῦσι όδατὰς 
εἰπ᾿ ἐλδυσὶμ πόλις, τ᾽ ἡ τὸ Φὶ σϊήμαβος ἱδδὸμ 
Φὶ ἐλσυσινίας"κρὰ ὃ μυσηιος σαπῶς, ὃν ἕατε 
σκδύκσον ἵκτιν Θ΄, ὄχλου ϑεάτγου σϊξξα ὅς 
δαυάμδνομ. ὃς κοὰ “ὃν σταρθρνῶνα ἐπτοίηεισα 
τὸν γὺ ἀκροπόλει τῇ ἀδίωξ, πόδικλέους δι 
τἰχηοαῦτί’ τὴν ὄῤγων, γὺ σὲ οἷς σϊήμοις κ. 
“ποιθμῶποι ἡ πόλις, εἴτις πὸ ϑοιάσιου πυεδξς 
ον κρὰ ὁμώνυμθθ- αἰγιαλὸς κοὰ σϊαμ-. ἀφ 
ἡ ἄκρα ἡ ἀμφλάληγ κοὶ τὸ σδρκέμθνου λᾷ 
σύμιομ, πρὶ ὃ εἰς σκλαμῖνω σεορθ μός, ὅσου δὲ 
τισι) δμ σϊαχοιῦ ἐπειρῶτο ξόβξας ἔφθη δὲ 
ἡναυμαχία γηρομθίη, τὸ ἃ φυγὴ δὴν στόρσυς 
οὐτιεῦστι σὲ κοὰ οἷ φαρμαπκούσαι σἸὐονησίαν 
ὧν φὴ Ὅοδ᾽ μειζονε ἀέρας ποίῳ) σἹείκυυ τιν 
ὑπὲρ σὲ δὶ ἀκφὶ ταύτας, ὄρ ὄδν ὃ ἐαλξ- 
“τοί κορυσϊαλὸς, κοὰ ὁ οἴαμίθθ. δι κορυσῖα Νεῖς» 
ἀθ᾿ὃ φώρων λιμίω), κοὶ ἡ ψυαλία, νησίον ἐν 
ρημομ πσετοῶσες, ὅ πινδῖ εἰγτομ λιμύυλα πόϊ 
πειραεῶς. πτλησίου δὲ κρὰ ἡ ἀπαλαΐύτιι, ὅμώνν 
μΘ- τῇ πόβὲ δύξοιον κοὰ λοκρούς. κοὰ ἀλλῦ 
νησίου,δκοιομ τῇ ψυπ]αλίᾳ κοὶ ἀλορ αὐ ὃ πα 
ρακεὺς κοὶι οὐτὸς οὐ τοῖς σϊήμοις πα Ἰόμᾶνορς 
κοὰ ἡ μοαυυχίᾳ « λόφΘ: σῇ ὄξδιν ἡ μομυυχίᾳ 
χεῤῥονησίζων, κοὶ Κοῖλ Θ΄, κοὰ οσόνομο πὸ 
λὺ μόρος. φύσει τε τὸ ἐπί τησὲς» ὥς τ οἰκήσεις 
σϊἐχεδϑαι, σομίῳ σὲ μικρῷ τίὼ εἰσοσὶψ ἔχωψε. 
αὐσοσήσηουσι σ᾽ αὐ Ὧρ᾽ λιμβύσι" πγοές. π΄ 
υϑὸ οαὖ παλαιὸν ἐτετείχισο κρὰ σιιυμῴκισαοῦς 

ἅἁ μοωυυ 



ἁμοαυυχία πταρωπλησίως ὥς πτϑρ καὶ δὴν ῥοδι» 
ωμπόλις, 'πῶσειλκφΐἧα Τρ! πόδιξόλῳ, τὸμ 
' “σειραιᾷ 5 κοὰ «ὅσ λιμδυύας, πτλήρεις νεωρίωμ, 
οὐ οἷς κοὰ ἡ ὁπλοθήκη Φίλων» ὁβγον. ἄξιο 
σείω ναύσαθμομ, τετηρακοσίαες ναυσὶν, ὧν 
οὐκιλάήηους ἐΞελλον ἀθίωαζοι. Ὅρα σὲ τέ» 
χει τούτῳ σιιυῆτῆκε τὰ καθειλκυσμῆνα Ἐκ 
'σϑ ἄς ε΄ σκίλκ. τοῦτα σ᾽ ἰω μακραὶ τείχη» 
γεῆχρώωντα σαδίων Ὁ μῆκ’, σωωάσηνν- 

πα ῥάευ (ο᾽ σερακᾷ, οἱ δὲ πολλοὶ πόλεμοι 
πὸ τάχ. κατήρειανγκρὲι 2» Φὶ μοιωυυχίας 
ἐρυμα, τόν τὰ πφραιᾷ σιωΐεήλαν ἐἰς ὀλίγίω 
᾿κανικίαν, τἰιὼ σϑδρὲ εὖ λεμλύας, νὰ Ὁ ἱδρὸμ 
σόϊ! δὸς πτόϊ σωτῆρί Θ’.τόϊ δὲ ἱδδ πὰ μῶ «οἵ, 
οἹχεΐχει πίνακας ϑαυμαςοὺς, δ γα τῶν τ. 
πιφανῶν τεχνιτῶν, "Ὁ σ᾽ ὕπαιθρον, οὐα)οι» 
κὑτας. κατέασαςιι δὲ κρὰ τὰ μακρὰ τέχη; 
᾿λακεσϊαεμονίωυ μὲν καθελόντων πρότόβομ, 
ξωμαέων σ᾽ ὕΞόλομ» ἰὑίκα σύλλας ἐκ πολιν 
ἡρκίας ἅλε, κοὰ ὧν ποωραιᾶ, κοὰ τῷ ἄστυ, Ὁ 
γῇ ἄεσυ αὐ», τοίτρα ὄτην οὐ τοεδέἔῳ πόδιοι- 
κουμδύε ἀύκλῳ.. ἀϑὲ σὲ τῇ τοέτρᾳ τοὶ ὦ» 
ἡμᾶς ἱδρὸν,ὅ, τὰ ἀῤχαῖιθ’ νεὼς ὃ ῥὰ πολι, 
οἱ Θ΄, γ᾽ ᾧ ὃ ἄσθες Θ΄’ λύχνΘ'᾽ κοὰ ο σπαρδεν 
γὼρ ὃν Ἐποίησῳν ἴκτιν Θ᾽. οὐ ᾧ πὸ τόϊ φειδε- 
αν δδγον ἐλεφαντινου, ἡ ἀθίωωᾷ,. ἀλλεὶ γουὴ 
ἐς πλῦβθ. ἐμπίσγον τῶν πόδὶ τῆς πόλεν 
»" ταύτης ὑμνονμῆνων τὰ κοὰ σϊχβοωμλψωμ, 

γκνῷ πλεονάζον. μὲ συμβὰὴ φὰ προθέσεως 

ἱκπεσᾶν τἰὼ γχραφίω ,ἵπεισι γὼ δφησὶμ 
, ΞΞ Ὁ" , Ν ' 

ὑγησιας, δρῷ τί ἀκροπολιμ, κρϑι Ὁ στόβι φὶ 
τριαένης ἔχει τί σημεῖον . ὁρῷ τί Ἐλ δυςῖνα, 

κρὰ τῶν ἱόρῶν γέγονα μύτας. ἐκᾶνο λεωκόν 
ρίον, ὧξρ ϑασᾷομ,, οὐ διωύα ται σϊαλῶσαε 

παῦ᾽ οὐ Ἑκᾶσοψ. ἡ γοὺ ἀἤῆικ ϑεῶν ὄδι ἐπί. 

σμα κρὰ προγόνων ἡρώων, ἀλν᾽ οὗ Θ’ γεΐ: 
"γὸς μόνου ξοαύου τῶν οὐ τῇ ἀκροπόλει μὲ: 
᾿μνατοίε. πολέμων σὲ δ΄ πόδιαγητῆς, τι αν 
ρα βιθλίᾳ σιωξγραψε πόρὶ τῶν αὐαθυμά, 
πῶὼν πῶρ οἱ τῇ ἀκροπέλει, Ὁ σῇ αὐαίλογου 
συμβαίνει κρὰ ἀδὶ τῶν ἄλλων μόρῶν φὶ πό, 
λεως κοὼ σῆς χώρας. ἐλόυσῖνα τε εἰπτὼν Ἐν 
γα τῶν ἑκατὸν κοὰ Ἑβολμήκοντα σϊύμωψ. 
σῶς σὲ κρὰ τεήαρων, ὡς φασὶν, οὐσίρα 
χῶν ἄλλων ὠνόμακγν.. ἔχουσι δὲ (ων ἃ μὰ 
πού τοῖν, οἵ γε πολλοὶ μυθοσοιίας συχνὰς 

κοὰ ἰσσρίας, καϑαττέβ ἀφύσϊνα μᾶ» τίω 
λας ἁρπαγίω ον ϑέσέως, κοὰ τἰὺ δ}. 

σκούρωμ ἐκπύρθησιν αὐτῆς, κοὶ αὐάαπὸ 
μισϊίω φὶ ἀσελφῆς.. μαραθὼν σὲ τὸν πόρσι- 
κὸν ἀγῶνα, ῥαμνοῦς σὲ ἡ τῆς νεμέστως ξό» 
ανομ.ὅ τινι; μρ διοστον φασὶν δδγον. τιν 
νὲς δὲ ἀγορακρίτον τό σγαρίον γ κρὰ μεγίἬει 

ΓΒΊΕΤΒ Ν ΟΝ Ρὶ 5. 38 
ἹΜ Ωγ «ἢ ία εγας, δέ ἐπη ἐς ἀοπγίς 5 τεξεττα, 
πὸ  Ποαίοσγιπι οἰπίταϑ ςἰγοιέτι σοπιρ!εέξεπς 
δὲ Βίγεεῖι, δέ αἱ ίοβ ρούγαβ δα 5 ρίεποϑ, ἰπ 
αυΐίδ.εἴ αὐ πγαπιεπτατία ΒΗ] ΟΠίβ οριιβ, ϑιδτίο 
δ. πασπίαπι ἀίρηίτατε ἰπΠρη 5 Ο Ο ΟΟςαραχ πα 
ττττ, οὶ ΠΟἢ ρϑυςίοσεβ αν Ατῇῃςηϊεπίϊδιις 
εαχίτεγεηταγ, Εἰος ἀυτεπη πλιτο, ἄπο εχ ορρὲ 
ἀορτοιγαίξα οὐπγα, γθεπι Βίγαο ςοπίπηρατς 
Ηἰίίπεῖε Ιοποί πλυτί Πτλα, Σ᾿ Ιοηριτπἀίης, ἂς 
πλυταπ ἐξιιπ δε! 4 οἰ υτίπια ἀϊγεγαι, ὃ. ΝΜ α 
ΠΥ ίοε παπίπιεπευπη, Βίγατ αιιοσ; ροσευπι 
{πι μα ίταου]ογυπι η ρου ία5 σοπιγακεύιτησ, ὃς 
ααειη ἰοἱί5 ϑαϊπδτοτίβ, Βοσείςιβ ἐρί τρ! αὐ 
πλίγα ί[65 Πα ες τα ͵α5,, οἰατ (ϑἐπιούαπι ρον 
τὰ αἰτΠςσιπι, [πτρί σπίτι αὐτοπι ἐρείϊα τ! 5 
μαδετ(ἰατια5, (ὐατογάτη Ιοπρί ἡλιτί ἀ δ ρετέ 
[πεγυπε, ρει ααίάσιῃ Γαςεφαπιοπήδ πιὸ 
Πἰεητίθ5, Ροίξεα πετὸ ᾿ὸ οπηαπίς, μα τεπιρὸ- 
ἤλις 5114 δί Ρίκαῦ, ὃς ορρίδιμη ρεῖ οδἢ αίο. 
πεῖὰ ἐχρυρηδαίτ, ν Ὑθ5ρίΑ ἰἀχύαι οἰ η ρα. 
πὸ φιλαηυδαετγίααι μαδίτατο, 0 ἱπ ίᾶχο ποῖα 
ἤυπι ΓΜ έπευθ τεσ ρί πὶ Βο δ 5 (πγοίϊ, (πὰ 
4πο [πιείς ἐπεχιίη ἐἰς [γςῃπιι5 εἴτ, 80 υἱτρίηυσπε 
ἀοηλι5 446 [(ἰΐπυ5 το αἀΐάίε, δέ ΡαΠαίτπι 
εἰξεχ ἐδους ρει(εζα,ορις ΒὨίαίος, 5: εηΐπι 
εὐπιίος δ ταπεϑς Πι{158 οἰιπεατίς Ιοπρ ἐἰατείρ 
ἀεςαπίαίο ἰαλτἀιίοηε5 οςσυϊτγαης, ρίατα οἶον 
ααΐί πετεού,ας ἐπ{ἰευίος ἀείςεἰρείοπίς τορος 
{τυπιὶ ἐρτεάί ςοπείησας, [ἃ παηηῖε πδί ἐὰν 
πίς, φυοᾷ ΗΠ ρείία5 τεΐετε, σὰπὶ οςι {5 ἐπ θές, 
ἕἄατα ςεγπετείατοεσι, Τιίάοπτίς ἐρίς ἤσηαπι 
αἰρίςίο, αἰρίςίεηβ Βίεο πε ἀξ ποσιῃ (τες 
πῖεϑ Πο, ΠΠΠπ͵|| λεωκόριολυ, ἰά εἢ ἐςίαταμι ἃ ἔνεο 
ραίτγς ρυς αγααι ἑλονατίαπι, μος Πείεί ἰὰΖ 
πυπὶ. ἵΝοηϊίςει ἐσριςατε Ππσαΐα ( είςα 
επίπι ἀεοσιι εἰ) ἰοςα ἱρίβ Ροἰδίεηείιαι, ὃζ 
ἃ ραγεπίμπιποζοισπι, δίς χαίάςηι τππίμε ἰα 
αἵος Πρηί πηοητίοπεπι ἔεςίς, ΒοΪεπηοπ αι 
τοι (ςτίρίου οὐδίς ἐς ίατ8 ἀοη 8 1Π αὐςς ρο’ 
Πεί5, φυστιοῦ ςοπίςτίρΠε ποϊαπγέπα,, Θέπιη!5 
ἀετε! υίς τ ί5 ρατείδυι5 γατίο ςοπείποίς, δέ 
ασίο.. ΕἸευππεέη ργαίατιβ συ πᾶπὶ ἐΧ ΡΟΡ 9 
(επα τοί σαι ςεπτππι δύ ἱερτυδοίητα ἀὐάππης 
ΠοΟΙΠΙΠ  απδταοσ, ΑΙ] ἰοσυσι πα πὶ ργού, 
(5 ποπιίπαμίς, ΕαΡε πε πο οὐπεϊΐ,ατ ρεῖς 
αὐτί Δ υ]οίοβ, δύ φυίάεπι ςοπιρίατες ἰξττ 
τ ΟΏ 65 ἃς πἠτοσίας. δίους Δρἢγήπα συίάοπι 
Εξείεπα ταρίπαμι ἃ Τείςο ςοπιπιίλπι, 
ελτὴ ἀ(αϊϊοτελίῳ ΡΟ υςε ἀερορπλίαπι,τεςς 
Ρταπιξβ ἰογογοπι, Ν]λγαῖποι πεγὸ ςοπεγ Βογ“ 
(25 ργα!ίαπι, [ἐ Πα πΊΠιι5 αυτεπι ΓΝεπιείξος ἴα 
τυδηι, σᾶ Γλίοάοτί ορυ8 ρίετνίς ἀίςιρη αΠαυὲ 
πειὸ Δροταετίῃ Ρατή, ας εχ πιδροαίτιθίης 

ἴδ 4 ρΡυ!Ο» 



28: 

δι ρυϊεμείεσάίης ρεγίς ἔα πιαρίς ἃς πιαρίϑ εἰδ, 
δ εὐπὶ Βηίάία: ορευ .αητυϊατίοηςε σστεπάίε, 
Ἐσοάεπι πιοόο δί [)εςεῖεᾷ αὐχ δ γεςερίδου 
Ῥεϊορδηεπίδυ5έπ Βε!]ο Γεςε!ίςο. ΡΗγε εἰ» 
τη, θεγ χιαπιίη Ρίγοι ΤἬγαίυ Βα Ϊ ρορυΠᾶ, 
δ εχ Βίγςο ἐτδάιιχίτη αὐ ξ,8ίς δί ἐς ριατίρ, 
αἰής τείεττε ςεῖ, Ῥεγπιι τα οτίατη ἐς Γ᾿ εοςοτίο 
(λεῖα ςσπιεπτογαῖ, δζ ΤΠείςί απο 8ζ χα [γν 
ςειπὶ μαῦεῖ ὃδζ ΟἸγαιρίςα, υᾶ (επλίαςᾶ τε κ 
κποιτερεαγερίυϑ ἀἐπλ{τ τε υᾷ ἀοπιπι οἵ" 
ἔεττεῖ, δί πα τεῦ δύ Δςαάειπιία ὃ ρμιοίορβο- 
ταπι Ποιτί, ζ ςἄτοτα γεςερτίαςι, δ ροττείςις 
αλτία, δ τεταρία ρεῖ υυθεπι, μος οπληία αὐτῇ “ 
εὐπὶ Βαδεδαπεορεῖα, Απιρ ογ δυξεπὶ εἴεῖ ον 
ελτίο, Π 48 σα! ῇςᾶάς υγὲ8 αι οτεβ ρετίςεα 
(ει, ἀςςερίο ἃ Οεείορε ἐπίτίο,Πες επί πΊ οπι 
τιςε5 εοήε αἴεταις πιοάο, [ἃ διιίεπια} εἰβ πο’ 
είν, πιαηί Πα εἰς, ναι Ὁ Δ ἴξοηε ΑΔ οί 
ελπὶ ἀίςαν, Διί άεπιὶ πετὸ ὃ Ατείςᾶ αΡ ΔΑ τί 
ἄεεδηαί ΠΙίᾳ, ἃ {πο εἰ ἰυ Ππ| (γαδη αἱ πος 
ταῖς Μορίορίδπετὸ ἃ Μορίορο, Ιοπίδ ἃ Η’ 
πο Χαμ Ιοπε: οί ἀοηίβ, πε Νερτυπίᾷ, ἃ 
Αιῃεηδς ἃ Ροϊάοηε ας ἴΝερίυπο δέ Ατῃς- 
τα ἰά εἰ ἰπεγυα, αρ εἰ] Ατίοης Φεοχιπα (οτεί 
Ἄλτιν, ΤΟ ἐ εἰ φυϑά ποςίηοςο σεη5 Βεϊαίσα 
υἱδεξοῖς πετίαϊα, σαοάζ Βεϊαίσί αν Διβεηίς 
Ἐπ. ρεορτεν ΠΠ εὐγοῦξ Ππεαρρεῖαιί, το 
ποτὸ πιαίου εξ εἰτςα τες ργςοίαγαβ μΠοπουίς Δί 
αἰἰτα5, απο ρΙαγεβ ἔπετε, αα  ἐ45 ἐςείρείϑ σο πῇ 
τιαελήδιοιε,εο πηδίου εἰξ τοσαγουτίο, ΥΠ χαίς 
συαπιςοητίη ας μέ οτίας, δίςατίη Παιυίοτυσαι 
ἀσοτοραίίοης τίάδετς (αἰ Ππιας 5 ἐπ αίε, Π 
ας (τίθετε δυάεαι Ατἢεπίεηίς υἱγρίπεξ, 
᾿υυϊεεασρυζαηι Ετίἀαηί παυτίγε αἰπιιπι, 
Ἄ ηυο δέ ρεςούα [ελρΠίπεγδε δυηείρι ας, 
εἰς αηπεροτυΐέῃ {πδυιδίπης, [οπεεβζ(υταίατ)εχ 
τὰ Ροτῖαδ 4145 [λίοεἶ τίς Δρρε πε υχία [ον 
ςευπι, Δητο ςορίοία ὅτ ρα Ϊςἢεττίπις ἔοΠ8 ἃ" 
αυςρτορέ ἐρτερίο ςοἠτιίξιδ οὐπαπιζτο ἔπ - 
ταῦ, υἱ ΠΠοάίεγμο τἔροτε πυί εἴς, ψυ4' Ωᾶ 
εἴϊει πιίγαςα]έ, ἢ ρεί(ςί5 ἀπηΐ5 ἀρ υπάᾶς δύ [αςίν 
εἶα εὖ εἴϊει, αἀεὸ υἱ εἰ απιηίς Πετεῖ, ροί ετίο, 
κί ταιιταία Πτοίατος]η του ἐσίταιν ἂς τἄτί5 ἱπτπτοὸ9 
κατί ποη ]ἐςεί ες πετὸ ΠΙεητίο ἐξα ργατετγίγε, 
αὐ σπου πάλη ἔα τεπὶ Πιπιηιαπι πιεπιοῦία πῦ 
«οὐρί εὐΐαγ, ϑα5 οὐίτ ποες ααίεςίς, χαοά (αι 
ῬμηΠοεδοσις πιεπιοτίος, Ὁ αἰ 1) ο τερίοηξίρ 
ἔλυλΌατνος συ ξ ἃ πιατί, οσοιήπετό ἃ τεῖτα ΡῸ 
Ῥυϊατοτίρ, υαϊξλρᾶτ, 5 Διοηες ποςσίταθαηι, εν 
ςτορϑ ρτείπι πτα[εἰτυ{ίπο ἢ οἰίζα ΓΈ 5.11 ΠΑΡ έ 
τᾶ445 αἱσείϑί: συλ ποπιίηα (εογορία, Γείτα 
ΡοΙ (5, Εραςτία,  εςεῖεα, Εἰ εὐ{ἰ5, ραν ἀπα, ἢ“ 
τε στα! ρΙυτα!απιοτο Δ ργάης, Γοτίςι}5, 

8ΙΊΚΒΆἝΟΥΝΗ δ ΘΕ Ο᾽ ὦ ἃ αὶ Ῥ Ή. ᾿ 

κοὰ κάλλει σφόαοα καπορθωμθδόμ, κοὶ φὐδα 
μεῆλομ τοῖς φειδῆου ὄῤγοις, οὕτω δὲ ποὰ σεκὶ 
λεα μᾶν δρμιτήριον δὴν πσελοστοννασίων ἡ] 
Ζὸν δεκελικῶν πόλεμον. φυλὴ σὲ ὅθον ἐπήγαᾷ 
γι ἂν σϊαμομ ϑρασύξουλθ᾽ εἰς πτειρακῶ, κα 
κέθον εἰς ἄςν. οὕτω κοὰ ἐπ᾿ ἄλλων πλειόνων 
ἐστρ ἱσυρᾶμ πολλά, ποὰ εἰς τὸ λεωκόρίομ, κοὰ 
όοϑησξου, οὔς ἔχει κοὰ Ὁ λύκειομ, κοὰ αὐτὸ 
“ρυλύμπιον, ὅπτόρ ἁμιτελὲς κατελιπετεΣ 
λόυδν δ αὐκθεὶς βασιλδύς. ὁμοίως σὲ τοὰ ἃ 
ἀκασϊημία, κοὰ οἱ κῆστοι ἣν Φελοσόφωυ, πρὶ 
Ὁ ὠσίξου., πρὶ ἡ στοικίλη σοὶ, κοὰ πὰ κατὰ 
τἰὼ πόλιν, ἱδροὶ ἔχοντα ταῦτα ὄῤγα πεχνν 
σῶν μνήμης ἀξίωμ. πολὺ σ᾽ οὖν πλείων ἐἰφ, 
λύγθ’, ὦ εὖὺ ἀῤχηγέτας πόϊ ἐπίσματ'ι» 
ξεσάζοι σις, αρξάμν Θ΄ ἀὴ ἀξπροπίθ-. οὐδὲ 
γοῦ ὑμοίως λέγουσιμ ἅπτανπόῦν', (δῶρ σὲ χοὰς, 
ἀὸ τῶν ὑνομῴτωμ σἴδλον " ἀκτικίω μθὸ γοῦν, 
ἀῤ ἀκταίων Ὁ: φασὶν " ἀπτθιίσῖᾳ σὲ πρὸ ἀπ’ 
“ικίω͵ ἀὴ ὠτθιοῖθ- πδὶ ἰραναοῦ͵ ἀφ᾽ οὗ κοὺς 
ἀραναοὶ οἱ φὕοικοι . μοψοπίαν σὲ ἀῷ μοι {α 
στοῦ, ἰωνίων σὲ ἀτὸ ἴων Θ᾽ σϑ ξούβου, στοσει- 
σἱωνίαν σὲ πρὰ ἀβίιμας ἀὴ δἥ᾽ ἐπωνύμων ὃϑε 
ὧν. ἔρωτι σὲ ὅτι ἐκου τοιῦϑτε φαίνεται Ὁ 
δῷ πελασγὼμεθν!θ’ ἀδισϊεμῆσ αν, κοὶὶ ὅτι ὅν 
“τὸ δἷν ἀηικῶμ ταιλασγοὶ σεωσιγορσύθησαν 
οἷὰ «ἰὼ πλαϑίω. ὅσω δὲ πλὲον ὅδιῷρ. Θιλός 

σἴκμον πόδὸὶ τὰ ἡ ὐόνξα κοὼ πλείους οἱ λαλή 
σαντᾷς τι στόρὶ αὐτῶν, τοσῷσε μέζων διλεγ 
χΘ΄. Ἑωὺ μὴ ἔρα τῇ τις Φὶ ἱσορίας, οἷομ ὐ τῷ 
συυαγωγᾷ τῶν ποταμῶρμ ὁ κωλλίμαχθ᾽ γε5 
λαῖ φησι εἰ τις θαῤῥεῖ! γράφει σὰς τῶν ἀπ 
βἰωαίων σταρθρνους, ᾿ 

Αφύσεϑοι κἀθαρὸν γοῦ (Θ᾽: ἠοιοϊανοῖο, 
οὐ κοὰ τὰ βοσκήματα ἀττύσγοιτ᾽ ὧν, ἐσὲ 

μβὸ οιὦ αἱ παγαὶ καθαροῦ κοὰὶ ποτίμου ὕε 
σία Θ- ὡς φασὶν, ἐκτὸς τῶρ διοχάῤους κῶν 
λουμβύων πονλῶν. πλησίον τό! λυκέιουπρύσ 
σόδου σὲ κρὰ ἐερίμωκ κατεσκδύᾳ οὐ ζες, πλησίν 
ου πολλοῦ, κοὰ καλοῦ ὕσῖατ Θ΄, ἐ σὲ μὴ ναῦς 
“1 οἷν εἰφ ϑαυμαςόν,, εἰ σποέλαι “πολὺ κοὰ κῶς 
βαρὸν ἰῶ, ὥςτε κοὰ πτοταμὸμ ἄναε, μετέβαλε 
δὲ ὕςόλον. οὗ μῆν ομὖ τοῖς (ιαθ'᾿ ἕκαστε τὺσού» 
σοιςοὔσιμ, οὐκ φὐοϊεχωτοι οἤχτοίδεν, ὁ μά 
οὐσὲ σιγῇ ἥϑελθέῖν, ὥς τα μὴ σί τὺ κοκρῷ μυν 
δδίωζαι τινῶν. τοσαῦτ᾽ οαὺ ἀττόχρα τεοδδησ 
σειν, ὅτι φησὶ Φελόχωρος πορθφυμης φὶ χώ 
ρας ἐκ ϑαλαά ας μὴν κασὸ ἐαρῶν, ἐκ γῆς δὲ 
«ὑοῦ βοιωτῶν, οὖς ἐκάλοιυ ἄονας, ἰκξκροστος 
σρῶττυ εἰς σϊνωκαΐσεκα πόλεις συμυοικῆσαι, 
ὸ πλῆθθ, ὧν ὀνόματα, εκροστία, τεράπον, 
λις,εντακρία, σἐκίλειᾳ, ἐλδυσὶς» ἀφύοῖνας 
λέγοσι σὲ νὸ πλυβωυτικῶς ἀφύϑγας, ϑόοιιουν 

βοάξρων,. 



, ͵ 

βράδρων, ὐθαῤ», σφῖσθ’, κιφασία, φα!- 
ληρ' πτώλιμ σ᾽ ὕτόρου εἰς μίαν πόλιψ συ- 
νἀγαγᾶν λέγωτοιι τὼ νμῦ, τὰς σἱώσεκα θα 
σόύς. ἐδασιλδύοντο μδδ οι ἀθίω αἷοι πρό, 
σόδου, τ᾽ εἰς σἱνμοκρατίαν μετίςησαν. τὺ 

ραύνωμ σ᾽ ἀὐιθεμθύων αὐτοῖς » ποσεισιορώτου 
᾿ κοὰ Τὴ πυαἐσίων,, ὕςόβομ τε ὀλιγαρχίας γι" 
- ψυμνας δὰ τε τῶμ τετηρακοσίωμ, κρὰ φὶ τῶμ 
σριάκον τὰ τυραύνωμ, οὕς ἐπίσασαν λακε- 
σἱαιμόνιοι , τούτους μὴν διεκρούσαντο ῥᾳ 
δίως, ἐφύλαξαν σὲ τίὼ σϊαμοκρατίων μῖχοι 
Δ ῥωμαίωμ ἀϑικρα τείας. κοὰ γχὴ ὦ σι μι, 

, πρὸν ναοῦ τῶν μακισϑνικῶν βασιλέωμ στα» 
ριλυπήθασαν͵ ὥςθ᾽ ὑπακούειν αὐτῶν αὐαγ. 
καδίῶκε, τόρ γε δλοχοόβῆ τύπου φὶ πολι- 
πείας . τὸν αὐδὰν διετήροαυ, ονιοι σῖξ φασε, 
κοὰ βέλτιονε τό τε αὐαξὺ πολιτδύστεδγαι σὲ, 
παετῇ χρόνογιὃν ἄρχε μακεσένων,, (άοσαν: 

Θ΄. οὗτίθ’ γου ὃ αὐὴρ πῶς μδὺ πὰ ἄλλα 
δυκᾶ τυραννικώτοβος γηυξ νά, πες ἀθίωας 
᾿ γὺς δὲ ἡυγνωμόνησε λαβὼν τσσήκοομ τίὼ πό 
᾿λιψπέςησε γοῦ δὴν στολ δὲν σϊημήτριον τὸ 
φαληρέα τὸν ϑεσφροίοου τῦϊ Φελοσύφου γνώ 

ΠΟ ρίμομ, ὃς οὐ μόνου οὐ κατέλυσε τἰὼ σῖμμον 
κρατίαν, ἀλλ κοὰ ἐπίιωόρθωσε, σϊηλοῖ) τὸ 
κυομνήματα ἃ σωυΐγραψε “τόδ: Φὶ πολι 

“τείας ταύτης ἐκεῖν. ολλ᾽ οὕτως δ φβόν 
ἰαυσε, οὶ ἡ πὼς ὀλίγους ἀπέχθεια, ὥςτε με 
χὰ τίὼ καοσαὐσ)ρου τελόὺτίὼ, ἰμαγκάδδα 
φυγῶρ εἰς αὔγυτῆνν « τὰς σῇ εἰκόνας αἰντόϊ 
σλέους. ᾿ τρίαποσίας κατέασασαν οἱ ἐπα- 

γαξαύ τοῖν, κοὰ πιςτεχώνσυσαν, ψύιοι οὲ πρῶ» 
ορηύεασιυ, ὅτι κοὰ ἐς ἀμίσίας. ῥωμαῦοι σὶ ουὖ 
᾿παραλαβύντόῦ" αὐτῇν οἹωμοκρατγουμβύους» 
ἐφύλαξαν τέὼ αὐϊφνομίων αὐτοῖς κρὰ πέδ τ. 
λδυθόβίαν.. ἀδιπεσὼν σῖ᾽ ὃ μιθοισϊατικὼς 

᾿πόλιμ', τυραύνους αὐτοῖς κατέφασφν, οὕς 
ἡβασίλεὺς ξξυύλίξο, τὸν σῖ᾽ ἰσχύσαντα μά, 
λισῆ τὸν αῤιείωνα, κοὰ ταὐτίω βιασέμε, 
νου τὐὼ πόλιν, ἐκ πολιορκίας ἑλὼν σύλλας ὃ 
ἣν ῥωμαίων ἀγεμώψεεκόλασε " τὴ πόλει σὲ 
συγγνώμίιν ον είμια» κρὰ μέχρι ναῦ ψὺ ἐλόῦ» 
βφίᾳ τί ὄδι ποὰ τιμῇ παρα οἷς ῥωμαΐοιςιμε 
χὰ σὲ ὃν πραεξ, φαληρές σἴαμιθ,νὐ πῇ ἐφ᾽ 
ἰξῆς παραλίᾳ, εἰ ἁλιημούσιοι, αἰξων ες, ἔλι- 
ἧι οἱ αἀξωνικοὶ, αὐχγυράσιοι, θ᾽ ὠρεῶς,λαμ 
πύυρεὶς, αἐγινες, αὐαφλύςτοι, ἀζίιωξς οὔτοι 
υμδὸ οἱ μέλοι Φὶ ἄκρας τό! σοωυΐου, μεταξύ σὲ 
τῶμ λεχϑοντων σϊήμωψ, μακραὶ ἄκρα πρώ» 
τα μετὰ αδὺ αἰξωνίας, ζωςῤρ. ἀτ᾽ ἄλλϑμε- 
τὰ ϑορίας, ἀςυσπίλεα, ὧν Φὶ μὴν πρόκετοι 
νἣσος φαύρα; δὰ σὲ ἐλεοῦσυε, κοὰ κατὰ ποὺς 

Οἀξωνέᾳς ὑφ)οοῦσος πιϑρὶ δὲ αὐκῳλύσομ ὄξ 
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ΨΥ ΔΖΖΕΠΥΕ 

3862 
Βτγαιγο, Ογιμετας, Βρμειίας, Οἰρπεῖα, ΡΠ ας. 
τι5, Ὑείει5 πετὸ ροίεα ἀποσεςίπι {1145 ἰπ 
μᾶς ηᾶ ςορτερσαίϊε οἰιτατεπὶ ἄεπηο ππεπιοτα 
ταν, ΔτΠεηίξίες σι ξτοσαϊ  ρτίμ5 σαδεγπαρᾶ 
τυῦ πηρεγίο, η ρορυ]ατξ ρο{πιοά τγταπῆεις 
[ἰλταπι, ἐπι επιίδ, πᾶς ἐγγᾶπίς ΒίΠπἤταιο ε’ 
τι δέ ΠΙ 5, (πὶ ἀεπτᾶ ραιςοῦῖ ἀοΠΊ ΠΑ, ἐν 
τυρηετ, ἃ οοος δέ ΧΧΧ γταππογῆ, Ππ05 1. 
ςἐΠαιποπῇ {πιροίετᾶς, Πο5 αιπίάεπι ἐχέσγθα 
πετε ἰλςί]ς, Ετ ρορυαγ ροτεηπτεία εὐτατί ἰπης, 
4αοδά Κἐ οπιδπί οἰυἱταῖεπι ροτεπιίᾳ τὰ ροίϊε. 
αεγᾶς, ΝΔπλ ἢ ράσο συοάδηι τεπηροτε δες 
ἀοηίογα τεριπὶ υἱπι Π]Αταπὶ σολξί παδπετῖε; 
εληάεπιτλπιέη σι δεγΠδΠαάί ἑοσιηδιη ἱπιερτᾷ 
(εἐταλαετε, υἱάΔ (ἀπέ ττλάπηϊ, εὰ τεπιρεΐλιε 
Ρεγδῆποϑ ἄεςεπ 1Π|05 ορτίπιο Πλία ρου δεγηαῖ, 
ἔς, τα Μαςεάοπαπι ρτίπείρίραγαετε (απ 
ἄγο, Ηυης εηίπι πἰγ οπῃ Δ] ἢ}5 ἐπ τε σε ἢ ε- 
πιεητίοσ ἐγγάππιις εἴϊε υάεγεταν, ςετιὶ ἰῃ Α- 
{πεηίεηίςε5 Ρεπίσηᾷ ἐΧχεγοιπ{ς πγοπιεπὶ τος 
{λτ|) Ἐκ χυο ραγεπίεπι {δὲ εἰαίτατοπι αοςορίτ, 
Τ)επιειτ πα ΒΠαϊεγεῖ εχ εἴτ, ρτα 
ἱπιροίαίς ΕΒεΟρΡ γα Πρ οἱ ΟΡ [πη] λγεπι, 
΄αΐ ποη πιοάὸ ροριήαγεπὶ ποη ἀειιχίς ρο, 
τεπιίᾶ, (εἀ ετίᾶ πιείι5 γεζπίμϑίς τεπίξαίε.. 1). 
ςαπλεηίο {πη {{Π{π|5 υίγί ςΟππεπιατία, αυος {δ 
{{π τερ.ἰοτίρτα τεἰίχαίε, Ν εεὰπιὶταπεῦ ἱπυίαία 
πδί αἵε, ζ ἰῇ ραῦςος οὐ δύ ἑηίπιίςίτία αι ροῖ 
(ὑα(δϑατί οδίτ ἰη Αεσγριἄίαρετε ςοέδι Πτ; 
[η{πτρδτεβέρ (ζατιιαϑ εἴπ ρίατες σΓΟ ἀειγαζίασ 
ςσῆλιιετε: ἐπρρὸ ἐπὶ ἱπαίσηία, ἀίεςετε αιις 
ἀλη], (η πιδει25. 1 οπηδπιι ἰσίτυῦ (ξ παι εο8 
Ροριυ]ατγέπι [ξλειιπὶ ασεπῖες δοςίρίεης, ργορτίς 
85 ἱρ{15]εσος ἐπηίταταίρ ἰδγυδιίς, ὃ {δείδια 
ἀοπαιυίτ, ν᾽ ετ ΜΜ γι ἀδτίςο ἑπσέιζις Β6ο, 
τΕΧ ἰρίε 105 πποὐ υἵε εἰ τγγᾶππο ἱπΠίταίε, ἂς 
Ροτεπείδίπια Ατίοπε, χαΐ οἰτητατεπι ἱρίαπι 
υἱο!ξεεν αἰΠίχεγας, Ῥ ν]1 πὲ οπιαποσαπι [πιρε’ 
ταῖογ ἐχρυρ παῖ ΟοἢΠἀίοπε Ποπιίπδ; ἰῃ ροτες 
Παιξῳ τεάαςεα {πρρ]οίο αβξεοίς, δύ εἰαίτατί εξ’ 
ηἰδττίρυίς υς η Βοάίεγηϊ ἀἐξ υῸ ΠΒετίατε 
[πη ες Κ᾿ οπιαπί πιαρηΐβ ἀίρπδηξ Ποπουίβ, 
Ροβ Ρίγεᾶ αὔτροτεῖ ΒΗ εγία εἴ ρορυήις ἐπ 
Πτοτε ρεορίπσεαο, ᾿ εἰνίῃς Ε]α!!πταῇ, ἄ εχο: 
η68 Ηαἰίεπίες πε ρί(ταίοτεβ, Δεχοηή, πὰ. 
ογταίή, [πἀς Ἐδ εὐ πδορὸ ὃ ἀφο ξτας ϑεονάιής ἐπ 
ὨΔΡὨΪΥΠῆ, ΑΙ Ζεπεπίες. "ΠῚ υἀειηρορι!! 
αυελα διιηίιπι ρεοπιοηπζογία πῆς, [τεῦ πο 5 
ἀοτο, ὃ5 ἀἰχί ρορυΐος,οησῦ εἰ ργοιποπίοτία 
Ζοῖῆετγ ρρεϊ αι, ρείπιῦ ρος Α ἐχοπε}ς, ᾿ς 
ἐπ ΑΙ ρο ΤΠοτεος, Αγραῖεα. ἄπιτε ΠΠπά 
ἰᾳςετ πα Ελυγλ πες αἰ ΔΕ εὐ, Α ἀ ἐρίος 
«τᾷ ΡΕΥΠΟΔΗΜΟ ΝΕ ΜΡΕΊΒΗΝΕ, ας 

ΔΠΟΒ 



ΗΙς φιφάᾶ 

ἐεβάεγ αμην. 

284. 5 Τ, ἈΠᾺΛᾷ᾿ ΟΥΝῚ 5 
Ῥαποβίεπιρία εἴ, δ αἰ Ν᾽ ἐπετίς (οί 5, 
Ουεπὶ δα Ιοςυπι παιίγαρα εηλιαείρο!ία, ἔς, 
ταις, ὁ εἰαίε υετίαια Βετίατπι, χα δα ϑαίαπιἑ σ᾽ 
Ὠεπὶ ηλυλ] ρα ίο ἀἐςετίαγαητ, [ε χυίθι5 δ 
Αροϊίηεπι ογαοαΐαπι ςαἀί{Π{ ςοπῆι, 
(ὐοϊία4ε5 (λη ἐ πλιΠίοτεβ τεπιί ἡβ πΠογγεδιηῖ, 
Ἐ' τερίοῃε δυζοπι πογσπι]οςοογαπι ΒΕ Βίπα 

ἑαςεῖ πα, π αΑἀὐπιοάππι (επιοία, δέ πα] Πα αὶ 
Ῥεοοεῖϊί, ΡΙαείπια πεγὸ παύιιπη ςυϊτοτέδι5 {πῆΐ 
υλοια,  Βίαστεπι ρτοπιοητοτίᾶ δυπή ἤεχεν 
τίς, ϑυηία εἰ ροριίας ἀϊσηίταιε ρτς τᾶς. [) 6» 
Ὠίης Τβοτείςα, ᾿)εμίης Βοίαπις, ἃ εἶ Πιταί, 
τ5 Ρορυϊακζίϊς επίπι αρρ εἰ]! ατυτ)υπάς ετἰποο 
ἰα Ῥοιδπιῆ ἀῶ, Ροίὶ Βταίία, ϑέεγεα, Βσαι 
τοῦ, υδὲ Βεαυγοηία Γίλπος ίαςο ἃ εἰς, Μγτ- 
τῆίηία, Ρεοδαϊπιίοβ, ΝΜ Αγαποη, δὶ ΝΜ Πεία 

᾿4ε5 ςορίας ἐππά τυ ἀεαίτίη Πγαρεπι,αὺς ἀπ» 
ςετα [δτίαι Βεγςυπι ίξοιες ἐπεγαηί,Πῦ ἐχρε 
ἐἰατίς Γἀςεάφοπιοηίον Δυχί!ης,ἀγάίας ΟΡ τος 
τὐπάδ [πᾶ ρτοίε 5, ΕΠ ς,ατρο ετίςίς γα ἀίτιτ 
ἔς, Τείξιις ΓΜ ]αγαιποηίαπι τη αὐζίδιιτται 
τασῃ, ϑεσυπάπηι Ν]αταιποπεπὶ διε Τ τίςο 
τγτθα5. Γεδμίης ἀπᾶπιυς Νεπιείεοϑ τεπρ! απὶ 
μάρεης, θείη ΡΡΙβΟγορίογυπι, ΕΠ ς Πτααι 
εἰἰ Απιρμίαταί οταςᾶ σαοπάαπι πεηετγαθί- 
ἴς, Ν 9. Δπιρμίαεδυπι πρίταπεεση(α δορῇο- 
εἰεεἱπησίο οἰ Τ μεβαπαίε ας μααίε,, ἱρί!5 
εἰπὶ αὐ πτίβ, σασγαί ασυδάτήπροι ΟΥορι5 ΡτῸ 
ἐεοιὸ (πρεπύπιετο ἰῃ ςοπιγοιεγ ςεγταπηζέ 
ρετγιέηίτ, [π ςοπβηίδιις επίπι Ατείςα ας Βοσο 
είᾳ {τὰς εἰς, ἄλητε πος Πἔτα5 δυτεπὶ δή Τ υτγία 
δ ϑυηίυπιίαςει ΗΠ εἴεηα ἱπίυ!α. αἴρετα χυίξ 
δ (οἰ τατία, ρεο χα {144,,1.κ Ισρίτυασίης, Εἰς 
τασπτείοη ἐπι ἃ ροεία [8 εἴθε αίιπς ίδ ἐπ τεῦ 
ΠρΡαπ,υδί ΑΙεχαπάεν ΕΠ εἰεπαπι δ] οπυίεαν, 

εἱαά,γ ες ςαπὶῖε ταρίεης ρτίπιὰπι ἐ Γἀςεάοπιοης 
Ρυϊειγα 

Ῥοπιείπαρίς τατίθιις Ογαῆδο τε ἕπῃ Πἰτοτε ἰχί, 
Ἑαπεεηίηι ἑπίαΐλιι ἀςίε (γα ηδαπι, 155 

μοςτεπρούς Εεἴεπα ποςαταγ, αοπίδηι ἱπ ἐὰ 
«οἵεγίης, δ. ἐεογαπι αἸίχτίο (δα εἶδ, ΡΟ Ηε- 
[επαπὶτετὸ Ευδοσα Πηϊτίπιο δοςυπιθδίς [τοτί 
ἴοηρα Πιλήίτεν δύ δηριπῆα, Ετρίο εἰας Ιοποί- 
τυααίπε ςοηἑπεηε αρροπέα, συ Ηεἴεπα, Α' 
δυηπίο πόα Αὐγαῖε Επβοσο ργοπιοητοτί" 
τ, πο ἃ Πταϑ αἰ ατι ποοαπσ, πδιυισατίο εἰξ 
ἢλά.Ὁ ς οι(ξὰ ἀε Επδοξαίπ ροἢετγίοτίθιυ ἀ{- 
«κατ οραΐος πετὸ Αττίςο ἰπ ἀρύὸ πιεάϊτει, 
τάῃεο ἐχρ]ίςατε οηραπ εἴϊει,απτ εου πλι} 
κἰτάο εἰς, ἘΠ πιοπείβθας πιαχίπις ποθ [65 
ἙἩγπιεεις, δζ Βε εἴας, 8( Γ ἰςαθείτακ, δ Βὰγ 
τχε5,8ί (οεγάαϊι5, ἘΠβΌ(δίο διε πιαγπιοσ 
πιούυπι ρυςποιτπιούιη εχ οἵα ΕἸγπλείίια, 

ΦΕΟΟΘᾺΆ ἊΡ Η. 

τοανᾶομ, κοὰ Ὁ φὶ κωλιάσος ἀφροσίίπας 
ἱόδόν, ἐς ὃν πόττου ἐκκυμανθίιϑαε τὰ τελόν- 
σαῖα τὰ ἐκ φὶ πόβὶ σαλαμῖνα ναυμαχίας φὶ 
“πϑῤσικῆς ναυάγιᾳς φασί, ττϑρὶ ὧν κρὰ πὸρ ἃ, 
πόλλω πϑειπέιν" 

Κωλιάσὲες σὲ γαυαϊκόῖν, ὀδετμοῖσι φοίξουσι, 
πρόκειτοχι σὲ τὺ τούτων δὴν" πόπωψβέλξω 

γα νλύος, οὐ σπτολὺ ἄπτωξῳν. κοὰ ὃ πρόκλου χο 
ραξιόβδημοι σῇ αἱ πλξίοτκι τούτων. μάμψανπε 
σὲ τίὼ ἡ] Ὁ σοαύιτον ἄκραν, ἀξιόλογίθ- σαν 
μΘ- σοιδιομιαπτα ϑόρικος» ἀτὰ ποταμὸς σἵᾷ 

μΘ’οὕχω ἀαλουμῆν Θ΄, δ οὗ οἱ οὔνσθοσιν στο» 
πἄμιοι τα πρασία, τειρᾳ βραύρων, ὅγοώ 
Φ φὶ βοαυρωνίας ατέμισὺς ἱδδόρμ.--τ- τ᾿ 

νίσες, ὅστου πὸ φὶ τυκυροπτόλου 
-.-- τὰ μυῤῥινοῦς, “ποίάλινέθ-, μοιρα 
θὼν, ὅπτου μιλπιάζσϊης πὰς μετὰ σϊάτιξ: πᾶι᾿ 
“τόνου διυμάεις αβσίϊω διξφθειρην, οὐ πόδι 
μένας ὑςὀδίζοντας λακεσϊχεμονίους οἵᾳ τἰὼ 
“«σανσέλίιον . οὐτιχῦ θὰ μεμυθδύκασι Οἱ ἐμ, 
μαραθώνιου τοῦρου, ὃν αὐέϊλε ϑησεύς, μετὰ, 
σὲ μαραθῶνα τοικόρυθος. τα ῥαμνοὺς» Ὁ ΑΥ̓͂ 
νεμέσεως ἱδρόν ἔτὰ ψαφὶς ἡ Τὴν ὠροπίωψι 
χιιῶϑτι σῖξ στου,κοὰ πὸ ἀμῴμαράειου ὄδη τετι- 
μημίου πτοῦε μαντεῖον , ὅπτου φυγόντα Δ μ, 
ἀμφιαρεωρ, ὡς φυσὶ Οφοκλῆς" ᾿ 
Ἐσίξξατο ῥαγέισα ϑηξαία κόνις, 
Αὐτοῖσιμ σπλοις,Κοὰ τυτρωρίφῷ σίφρω. 

ὥρωστος σ᾽ οὐ ἀμφισβητισίμῳ γεγθύμταξ, 
στολλάκις. ἵσγου τοί γα οὐ μεθορίῳ φὶ τε ἀφ΄ 
σικῆς κοὰ φὶ βοιωτίας. πρόκειτοι δὲ Φὶ στῶσὺ 
ραλίας ταύτης, πε μὲν πὸ ϑουθίου, κοὰ πᾶν 

(αυίου, νῆσος ἑλφνε, ποαχέα (ἶ δῥημθο, ποῦ 
ῥαμήκης γ ὅσον ξξάπον τα Ξιχσϊίους τὸ μῆκος" 
ἧς φασὶ μεμνῆϑιαι πον σπτοικτίὼω, οὐ οἷς ἀλὶ 
ξανόοθ’ λιγά πῶς τίω ἑλοφνίω" 

οὐσῖ ὅτε σε πρῶγου λακεσϊαίμονΘ’ δ ὅδᾷν 
τεινῆς 

ἔπλεον ὡρπιζξας οὐ στον πόροισι νέεοσι, 
νήσῳ σῖ οὐ ἀρκναῇ ἐμέγημ Φιλλότεζι "ὦ σύνῃ 

ταὐτίω γαὺ λὶγά ἀραναίω) τίὼ ναῦ ἑλὲν 
νίω,ἀτῷ τόν ἐκεῖ γγυξωῶν τἰὼ μίξιγιμετὰ τίἰὼ 
ἑλρυίω, ἡ δύξοια πρόκευτοι φὶ ἑξῆς σταραλὲ 
ας ὅμοίως Ξγνὴ κοὰ μακρεὶ, κοὶ ἡ 2] μῆκος τῇ! 
ἠπείρῳ πταραβεθλημθύν, ἰκα ϑτίστόρ ἡ ἐλ. 
ἔσῃ σὲ ἀγὸ σοαυίον πες ᾧ νόπιουν φὶ συξοίας 
ἀἄκρομ,ὃ ἀαλοῦσι λδυκίω ἀκτίὼ, «τισίίων δε 
ακοσίων πλοῦς. ἀλλὰ πιδρὶ δύξοίας ἡ ἐρῆσε, 
σοὶ ὕςόβον. εἷὺ σῖ οὐ σῇ μεσογαΐᾳ σίημος φὶ 
ἀπικῆς μακρὸμ ἀτοῶν οἵα ἢ πλῆθος. Ὁ σ᾽ ὃν 
ρῶρ ἃ γὐ ὀνόματι μάλισιι ὄδν, ὅ, τε ὑμιῆϊδον, 
(ὦ βοιλφοσὸς,"ὦ λυκαμθηπός, ἐσι ὃ στάρνης, 

τἀ κορυδαλός, μαρμαρῃ δ᾽ δὴ τ τι ΗΝ ; 
κρὰ ὶ 



ΤΤΒΕΈ 

κρὰ Φὶ ἑλίκης κώλλιστε μὲ ταλλὰ πλησίου φὰ 
πόλεως. ὃ σῖ ὕμι"ῆὸς κρὰ μέλι αβισον στοιεῖ, 
χὰ σ᾽ αῤγύρεικ τὰ οὐ τῇ ἀδικῇ ἀκ ταρχὰς 
μλὺν ἀξιόλογα, ναυὶ σῇ ἐκλέιτα α.νὸ σῖα κρὸς 
οἱ φῥγα(ομανοι,ὶ μεταλλείας ἀδδονῶς σῶα’ 
κουούσης, τἰὼ πτχλαεαὺ ἐπδολάσϊα τὸ σκωοξ 
αν αὐαχωνόύονπόῦ", εὕρισκον τι δ αὐφὶ ἃ» 
πυκαθαερόμϑη αῤγύφιου,  αὐχράων ἀπείρως 
Καμινδυόν ἣν. τόϊ σὲ μέλι αῤίσου ὄντ Θ’ 
ἫΝ παν πὸ ἀἤικοῦ, πολὺ βελζσου φασὶ 
Ὁ οὐ Οἷς αῥευρέιοις,ὃ νὴ ὠκώπνιςου ἀαλοῦσιμ 
δὰ τόὶ πηούπτου φὶ σκδυασιας. ποτιιμοὶ σ᾽ εἰς 

᾿χὶν, ὃ μὴν ἀπφιοσὸς ἐκ τοινεμιῶν τὰς αῤχὲς 
χων ῥἑωμὴ 1. τδπεδισ, ἐφ᾽ οὗ τὸ ἡ γεφυν 
αν οἱ γεφυθισμοί. σὰ ἢ δ) σκελῶν Φ ἀτὴ 

γα ἄςεως εἰς ἢ πειραεᾷ ἀκβήκον “νυξκοϊδω 
ἢ εἰς Ὁ φαλπρικονχειμαῤῥώσίης Ὁ πλέον, 
λόδος δὲ μειοῦτῇ τελέως. ἔτι ἡ Φιοῦτος μάλέ 

πε δ ἰλιοσὸς, ἐπ ϑυιπόβο μόδος τό! ἄσεος ῥξωμ 
ἐς αὐτίὼ ἡδαλίαν, ἐκ δ᾽ πὶρ δὶ ἄγρας 
ρὲ  λυκάσ μόρῶν, νὴ τ πηγῆς, ἐμ ὕμνηπον 
ἡ φαίσῆρῳ πλὰ ἣν. τρὶ Ναὶ ἀπικῆς ταῦτα. 
ῆς σ᾽ δὴν ἡ βοιωτία. πτδ)ὶ ἧς λέγοντα, κορὰ 
᾿πϑρὶ Κ συνεχῶν εθνῶν οὐάμνησιμ σπτοιήσοκονη 
τὴ Ὁ σαφὲς χίοιμ, ὧν εἰπτομῆν πρότόδοψ. λὲ 
γωρδν ἢ δ ἀρ Θαυΐῃ ἥδαλίαν, μέχρι ϑεοσα 

νίκης, ἀδὲ τὸς αῤκτους τεττίαν μικρὸν ἐκ- 
ελίνοσαν “δ᾿ συδρανεχείᾷν θάλασσαν πρὸς 
τὰ δ᾽ σαόῤκεμανα πρὸς σϊύσιμγῶς οὖν πτοῖ 

ας πινοὶς οἵ» Φὶ χώρας Ἑκάτης τεταμθύας 

' ἡδαλλήλος, ὧν πρώτη ὄξῃυ ἡ ἀὴ μεγαρίσῃς, 
ὡς αὖ ποχινίᾳ τίς.» ἦν τωθινὸν μόῤίΘ’ ποῦνε 

Ἰῦστς ὦ ἀὸ δαυίς μέχρι ὠρωστοῦ (ἷ φὶ ταύ- 
τα ἡναλίας, Ὁ σ᾽ ἑασόβίον τόν τι μον, 
ἢ ἀλκυονίσια ϑάλα αν “ἢ 72] πηγεὺς μέλρι 
ἣν τ -- Ὁ πρὶ ἐρίσσαν, τὰ " λοιποὶ ------ 

μέχρι Σ ἰῶμα ἡναλίων νὰ ΤΆ ὡς αὖν --- τὶ 
ὀρεινίω), τἰὼ διάργουσαν ἀφ φὶ -τ -ττ 

Ἰρυτόδα σ δὲν ἡ βοίωτίᾳ, τ φὶ ἕω ἀϑὲὶ οἱύ 
πῃ τεταμβύη, τοινία τὶς ἀὸ τ κατ᾿ σὐδοιων 
ϑαλάσσης ἀδὲ ϑέλα ἥαν πίω ψΣ] τὸν ἄρισαξ 
τμκύλστου ἰίομήκης πτως τῇ ἀΠικῇ,᾿ τὸ ἐλάτ' 
χων 5] κῆπος. αὐετῇ μθώ τοι Φὶ χώρας, στούμ 
πολυ οἤχφόνει. ἐφορίθ- ὃ κοὰ ταύτη ἐρέμῆω 
πίω βοιωτίαν ἀν φαίνει δὴν ὁμόρων ἐθνῶν, Εἰ 
ἡπιμόνῃ τοιϑάλαος ὄξ),νὺ λιμβύων δύστορεῖ 
πλειόνωμ. δὲ μϑν πῷ ἀρισαέῳ κόλπῳ, πᾷ 
κορανθιακῷ, πὰ ἐκ τ ἐἰταλίας τὸ σικελίας, 
Φιλιξύης σεχομβύη,, ἀϑὲὶ σὲ δὴν σεῶὸς ὀύξοιαν 

μόρῶγιεφ᾽ ἑκά τόδ Ὃ δύρίστου οιζομδης φὶ 

παραλίας. τῇ μὲν ἀϑὲ “ἢ αὐλίσῖα, κοὰ τωνα» 
᾽ γικίω τῇ ἀδὶ Ἂν σαλγανξαγκοὰ σἰὼ αὐθεδθ 
 ὐα, τῇ ἡδιἀνας συνεχὴ τίῳ κατ᾽ ἀἴγννήον; 

Ϊ 

ἜΧΕΝ ΟΝ 9 98 
ἃ Εεϊίςερεπεβ υὐδ εἴ, ΕἸγ αγεΐτιι5 ΄υίβεηι 
πιεὶ σίσηίς ορτίπτισι, Ατοεηείο ἀπο πότε 
σίοηίς Δ τείςς ἐπίξίο υίάεηι εχ {{ἰπ]ατίοπε αἱ 
σηα ποαίς ἀστεηι ἀείςςογαπτ, [ρῇ ἁγέῆςεβ υς 
τεῖες ΄υ{ἀιλίαξ, δύ ἐρυτοϊτίαπι ἐεςοσαξηζος, 
ρυγράῖαηι εχ {{Π|8 ἀυσεπταπι δάπς ἱπιιεηίε, 
δαπε, απ απείη πίονες {ΠΠ|8 ἐπιρετί ογπαςιν 
[(ς ατεγεπίαν, Ν εἰ αὐτοῖν Ατεςιπὶ από Βο’ 
πίταίο ἀρ έΐατ ἐσ πορὸ ἰσπρὲ ργεεβαητία 115 
[υἁ οὔτε ἀϊείευτ,υοα δα ἀὐσεπιατίᾳὁ σἰρηίτυτ,; 
(ΛΔυοά φυίάεηι εἰ ἀκάπνισον (ὦ εἰ εἰὐ ἃ ἔτπιο 
ραγραίαῃ αἰ Ζαοάδληι ἀρραγίτο 5 τποάος 
Εἰ Πυαιίογαπι πατηςιο Οερ ἐΐις εἴς, ἐ Τ τίπες 
πιῇβ ογἱσίπεπι ἄσοςπ5,ρεγ ρίαπα πογὸ Πασηδο 
ψρί(ερίγτα,ία εἴ ροπε αἀεί, δ δεςοὶς (Π ες 
ΡὨγε(πΐ ργορτεῖ ἀΐςα εἴτατεβ δῖα σοηαίεί. ἴς 
ΡεΥ οἴατα πιαγογαπιίη Βίγαισπ ας ρογόμ 
ἐἰι5, ῬηδΙοτίαπι ἐπστοαίταν ρεῖα δ 5, πη ρ Πα 
εχ ραστε τουγεητίς ἐπίξαν [αἰίτιτ, οί ρε;ί, 
τις ἀϊπιίπυτα τεπτροτε, ΤΑ] τς ἐτσπὶ {π{{Ππ|-ς εἱΐ, 
ΕΧ αἴτογα υὐδίβ ρατίς συγγεῃ 8 δῷ {{τα5, (4 εἰξ ἐ 
Ιοςίς ίυρες ἄρεαπι δ Γι γοαιπ ἂς ἰοπτεπὶ 
ππέϊη πα Ρηπάγο Βίατο ςο! απάαιίς, [)ε Ασν 
τἰςα αυίάεπι Πας, [)είηςερ5 εἰξ Βαροτιία.. ἀς 
αυδάεῦθα ἰλόξαγυπι, σεπείδαδέρ Ππίτίπγί5 τεσ 
Ρεζεζε συκάδηι οροῖτεῖ, σαοζυπιίεΐα {Πρ ες 
τίας εἰ πχξείο ἀες]αγδηἠαγ α τεγίτηι ογατία, Ε).σ 
ςίπγαϑ ἀτειη γίραπι ἱρίλτη ἐδαηπίο υἱῳ  Πεῆᾳ 
Ιοπίςδπι πη ἐρτεπείοπς ροττίρί,επιτπαῖε τὰ 
Ρεγμιπ (η ογίοητοπι ἀεοϊίηει,, [οςα πέτὸ 
αι (πρτὰ ίη οςολίππι ἵαςςπε, ατί [α(ςία 5 4 παίς 
ἄλλ ρεὲῖ τοῖδπὶ οὐδπὶ ἐπςεπΊ ἐχίξηῖας, Ἐ' 
ααίρυ5 ρείπια εἰ ίπ αοτο ΜΜεραγεπίι, αιτθ ον 
τἰεηταίεπι ἰῃατ ἰαἰςία ργοιεη ας ράττεπι, ὁ 
δϑαπίο υἵχιις Οὐοόριηι, δ {Π|π8 γερίοηίβ τί, 
Ρᾶπι. Οτδπιαῦτεπι οςοίἀεηταίεπι, εηϊχε ἐσ 
{παντὶ δύ τηαγε ΕΠ] αἱογ οπίαπι, Δ ἰοπιεπὶ 
υίχαε Οτευίαπι, ϑεσαπαα Βοσοτία εἰ 4} οἵ- 
τ ἐπ οςοαίαπι ργοίεζία,, [αίςία αιοεάλπη 2 
Επβοίςο τπατί αὐ (ὐἠαί Ππβ πλατε, πα 
15 φαοάαπηπιοάο Ἰοηρίτάίηε 4( Ατείοδπι, 
πε] πγίπου {π Ιοπριιπιὶ, πειὺπι δοτί αἰτία 
ἰοπρὲ ρεαίδηβ, Ἐρποστι πὲ  Ποςίπ]|ο. 
ςο Βοαξοτίδιαι Ππίτίπγία σεπείθιβ εχ ος] επτίο- 
τοῖα εἴϊς ἀεπιοηἤται, Ετατοά (ο]Α τε ρ τί αἱ- 
[υἱτὰν ρεΐασο,, δ ρῥΙατίρ 5 αρυυηάασ ρόστι 
δας, πη πα αἰίάφεπι Οὐ ο δέ (ὐογίπεηίαςο 
(Δεΐαϊα εχ [τα]! δέ Βίς 4 8. Δ έτίςα πιεγείπιο 
ηΐα οχςείρίς, Ε΄ ραττίδιι5 αὐτετ ΕΠ οσδην ρον 
Ἰαμείθαδ δα ατγππῷ ἰατιιβ Εθύτ.ίρί, ἀταίο Πἰτο 
τε, ποςαηυΐάςεηι δα Αὐάςπὶ ουπίρ 1 Δπαρτος 
πεύσίς, Πα αατεπι αα ϑαϊσαπειπι δύ Δ πιῇ ες 
ἄοπεπι ςοπιίημ εἴ Ἰϑθρ ΗΗ͂σα ἀμ τὰ 

Ογ- 



285. ΣΎ κ' ΔΒ ἘΝ ἢ ὁ 
δί Ογρταχι δέ π(υ}88ρεέξαε, ΕεΙΠαὰ φαοά 
Ἰναςεάοπες δί Ρεοροπιίάεμηι ὃ ΗΕε!εἰροπιᾶ 
Ρῥιοίρίοίς, ἃ ἀαἰς εἰ πὶ αο( εἴτι ραγίετη Ετισ 
Βοσαπὶ χιοάάπιοάο Επτίριυ ες, Πςαησα- 
ἢ υεἰρῇ Βαοεοτία ροπῖε δα ἀποτιπι ἱπρε, 
ταπι τηρπίσταμπι ςοηΐπη σαῖιγ, ΕΠ ἰπιοάέ 
ἰαλααίδιι τεσίοηςπι ἱρίλπι ἐχίο Πές, Εταά ίπηρε 
ταπάτπι πᾶῖυτα σι άεπὶ ςοπιραγαίαπι εξ, Ἐ- 
ἀυκςατίοης πεῖὸ δ ἀϊςίρ!ηα πεηπαπαᾶ πο 5 
{Π|πὸ ρέα πάες, ιπ ἰίςεῦ τεπὶ ργοίρετε αυᾶάο΄ 
΄πε σεἰϊογίης, ἰαπιεῆ πε ραύιπὶ αι 4επὶ τξροσ 
τίς ρεγάπταγαητ, δίοιί ἀοςαπιεηῖο ἐχείτίε Ἐς 
Ραπιίποηα5, Ὗ' υἱ επίπι {Π|π πιοτεξορρειῆι, 
πιείξίρίο ρείπείραταπι αππίεγε ΓΠπεδαηί,εο τ ἢ 
τἀπὶ ἀεσιηϊατο, ((υίπ5 τεί ςαιίὰ ἰαίτ, αία το Π“ 
{πειτι ἀϊη 5 ὃζ [απ ατίταίίβ σαπὶ μοπιίπίθ. ΠΑ’ 
Βεηάα τατίοπειῃ περίεχεγς (Ο] 5 ἀππεαχαῖ 
υὐτγίατία δε! ἔσο ουζαῖι [πΐτερεῖς, Δ᾿ἀήςίεπ 
εἰίχτη, τ8πὶ οὗ ςαιπίλπι ςπὶ(αγεςί5 εα ρου 
πλιπλγατίο ττί} 15 εἰς, Ὁ υαπἀοσαίαςξ σπὶ ΒΑ: 
Βατίβ αἰοἱ οητίᾳ ἱρίᾳ εἰξαῇαθήϊτατε Ροτεπείου, 
Ἐπίπλιιεγο ᾿κ οπιαηί ρείοτίθυβίες] 5 δάπεῖ" 
{5 πατίοπεβ αστείζίοτγες δε ]Πἰρετγαητέβ, μαίας 
ποσί Πιφιυίτατίς αἰ ςίρ πὰ πεηυδαιᾶ ἱπάίρε» 
Βαπε, ἔχ συο δυΐςπι ἀπε πιαπίπειίογες 
Ροραϊοβτίαζίατε δεἶΐα σσερεγτης, πυίς είς αρ 
[σα πε τἰταί πους ἀοσεηάί, οὔξια ὰο 
{δ άϊάετετερηο, Οἵ πετὸ Βοσοιί ρείυς ΒνΑτν 
θατα σεῦτεβ ἱποοίεγεης, ἄοπο5,1 ἐπι πιίςεδῷ 
ἐδαυπίο ρτοίαπρα,παρίξ Ε,εἴεσες, δ ΕἸ γᾶτεϑ, 
ἀεμίῳ Ῥπαετηίςες (ὐλἀπιύί ςοπλίτεδ τερίοπετε, 
παείθητ, σαί ατοοπὶ (δ ἀπιοᾶ πλυγο πα! ]δτπίξ, 
εἰτέρημπι [π|5 ροἰξετί5 Περοτί δ κεἰ χαίτ, 
ΠῚ ρουτὸ αὐοί (δάσγεα ΤΠ εθ85 πλισο ςοπίπῃ 
χεγαπε εσπυπιᾧ ςοηίεγπαγιης, ρ᾽υτποτῖ 
Βαοείοτγα ἱπιρεγί δἀερτεί, απο Ἐρίσοηί ε- 
Χεγοίταπιίπἀχογ απ: Ποσαπὶ ταῖς ράσο (ε, 
ἢςίξιεβ τεπαρούς, γαγίο5  Πεθαβ τερειίεγε, 8. 
τ το ἃ ΤὨταςίδιι5 δι εἰ αίρίς εἰεςεί, η ΤΠεῖ 
(,Π| τεσπῦ ςο!] οσδπεζε, σαπν ἄγησουα αλί 
ἐξροτίβ (Οοἰεϊατε, της Βοσοτιίοί τοςατί απτ ᾿ς 
πλης5, θοίξεα ἐπ ραιγίᾷ το ίτακί ἔππε, ς ΑΔ εο] ὦν 
«Αἰ ρατατϊα εἰαίδίςεΠει ΑΔ Π 6 Βοσοιίᾷ, υᾷ 
ἐπ Πα Οὐεῇίς δῆ παίτεεδᾶς, δί Βαοιίς ρου 
Οτεδποηιεηί αἀίπσηχίἤεπε, ἵΝατα ρσίι 5. πὰ 8 
εἰἀτιοσπιππίοης σοηί εν, πες Ηοπλεει5 ἐος 
Βακοίήβ δππαπιείδιίε, (ε4 ΝΜ] ηγ 85 ἰςουίπιτα 
πᾶςαρατ: ί σι] 1{{|5 εἰεςεγᾶς χυίάςξ Βεϊαίρος 
ἐπίτα Ατῃεπαβ, ἃ φυίδι5 οἰαϊτατία ροττίο Ρὲς 
[αίοίςα υοςαειν, Ὁ ΕἸγ πιείίο ἔπ ςοΠ] τα Πίε5 
Βαδίταςια, Γῆταςες πετὸ δή Βαγπαίσπι, Ηγ- 
δηῖες πετὸ Βῃοσεηίεπι αὐεπὶ ΕἸγαη ἱποο- 
ἔπεις ΙΝ επιοσία ργοάίἀΕρῃοταδ, ΠΤ μίαςο5 

δὲ. 

δὲ Ε΄ ΟΠ ΟΥΒ. Δ Ὁ, ἢ, 
κοὶὶ ἰύπεον» κοὰ πὰ νήσους θάλασσαν, “ἢ 
σὲ τίω κατὰ μακεσῦνας, κοὰ πίων πεζοστον... 
“ἰσϊα,κοὶς τὸν ἕλλήασοντου. περσίθησι δὲ κρὰςς 
ὅτι τἰιὼ δύξοιων, τηρόπτου πινοὶ μόβΘ’ αὐτῆς 
ποεποίμκῳον ὃ δύριστος, οὕτω «νὸς ὥμ, κρὰ γι. 
φύρᾳ συωεζόυγμδθθ- πῶς αὐ τί δεπλε. 
βρῳ.τίἰὼ μϑὺ οὖ χώραν ἐσταινῷ οἵᾳ ταῦπα,, 
κοὶ φησὶ πρὸς ἡγεμονίαν δύφυ ὡς ἔχειν. τ, 
γογῆσὲ κρὰ στοτισϊείᾳ μὴ χρησαμύους,, ἐπ᾿ὼ 
μῳσὲ οὖν ἀεὲὶ πεθϊσαμθώους κὐφὶ εἰ (καὶ στο. εὖὺ ἀεὶ 
τι κατώρθωσαν» αὶ μικρὸμ πομ χρόνον συμ’. 
μεῖναι, κα ϑιίστόρ ἐσταμεινώνσίας ἐσίειξε, τες 
λδυτήσαντΘ' γα Ἰκάνου, τίὼ ἡγεμονίαν, 

ἀηξαλν συβὺς τοὺς ϑυξαίους σιωέθη, γδυ: 
σπμῆνους αὐφὶ μόνομ. αἴπιου σὲ ξἰνας, Ὁ λό 
γον ( ὁμιλίας Φὶ πρὸς αὐθρώπους ὀλιγωρῆ 
σαι; μόνῳς σὶ ἁδλμελφθίαε τῆς κατὰ πό- 

λεμομ αφιτῆς. ἔσῖει! οὲ πρδϑνας, ὅτι τόπο. 
πρὸς Ὁλλίιμας μαϊλιεος χοήσιμόμ ἄξιν. ἐπεὶ 
πρὸς γε οὖσ βαρέάρους βία, λόγαυ ἀρειτα, 
σωμδξ!, κοὶς ῥωμοαῖζοι σὲ τοντχλαιὸν μᾶν,, ἀ-- 
γριωτόδοις ἔθνεσι πτολεμοιῦ τοῖν, οὐσῖρν ἐσῖξ. 
οντὸ τῶμ τοιούτωμ σταισϊδυμάώπων . ἀφ᾽ οὗ 
δὲ Ἀρξων τὸ πρὸς ἁμόβώτόρα «ἤνῳ κοὰ φύλα. 

ὺ πραγματέιαν ἔχειμ. ἔθουτο κοὰ ταύτι 
σῇ ἀγωγῇ» κοὰ κατέεψσαν ἰσούπταν ἰκύρκοιο, 
ἡ σ᾽ οαὺ βοιωτίρ, πρότόβου μϑδ ασυὺ βαρ 
ξάρων ὠκέτο ἀόνων ποὰ τωκμίκωμ ἐκ τόν 
σοωυίου ποεπλονψμῆδωμ. κοι λελέγων κρῖ 
ὑσίντοων . ἔτι φοίνικόυ ἔσχου οἱ μετὰ κῴσῖο 
μου,ὃς αἰώ τε κασϊμείαν ἐτείχισε, (ἴ τί αἰ 
χί »ἴς ἐκγόνοις ἀπέλιπον. κῶνοι σὲ τὰς 
ϑηξας τῇ κασμείᾳ πῷσέκάσαν.. κοὰ σύμκα, 
φύλαξαν τίἰὼ αῤχίω, ἁγούμδψοι δν πλέ; 
βοιωδ ἕως δὰ δ᾽ ἀϑιυγόνων σρατάας. κατὸς 
δὲ τούπους ὀλίγου χρόνου ἐκλιπουποῖν πὰς ϑ ἡ 
ἔας. ἐπανῆλθον στάλιμ, ὡς σ᾽ αὕπως “σοι 
ϑρακῶμ,κοὶ ποελασγῶμ ἐκπεσόντόϊ, οὐ ϑὲῬ 
παλίᾳ συυεςήσον Τὸ τἀ αὐχίω μετὰ αῤναᾷ 
ὧν δὲ πολαὺ χρόνομ, ὥςτε κοὰ βοιωσδὸ ἔλθ. 
βίαι ἅπαντας. ἔπ αὐξορεψαν εἰς τίὼω οἰκῶ 

αν, "στ τό αξολικοῦ φύλου σεχρισκόδυασμέα 
νου σππϑδὶ αὐλίσϊᾳ φὶ βοιωτίας, ὃν ἔσελλου εἰς 
σπίἰὼ ἀσίαν οἱ τῷ ὑρέϑου πόσες, πρρδδον τότ. 

δὲ τῇ Βοιωτίᾳ πίὼ ὑρχομδν αν (οὐ γα σαν, 
κοινῇ πρύπόδουν., οὐσῖ' ὄμψρΘ: μετὰ βοιω- 
σῶμ αὐεδὺ κα τέλεξον, ἀλλ᾽ ἰδία, μινύας πρῷ 
στιγοράύστες ) μετ᾽ ἐκάνωμ ὄζέβαλομ τοὺς, 
μᾶν ποελασγοὺς εἰς ἀθίώας, ἀφ᾽ ὧν ἐκλήε, 
θυ μόϑιθ’ αἰ φὶ πόλεως πυελασγικῶν. ὥκνας 
σαν δὲ ̓ τωὸ Ὅρο᾽ ὑμηῷ.«δὺ σὲ θράκας ἐς ἂν 
σταρνασόμ, ὕχυτόῦ' δὲ ζὶ φωκίοσῖ- ὕαν πό» ᾷ 
λιν ὥκισανιφφσὶ οἵ ἔφορθ’, εὺ μλ  ϑράκας,, 

φοιῦσο, 



ἡ 

᾿ τριησεμδέονς αὐ νοῦς τεὸς ὧὐὐ βοιωςῖν,᾿. 
 γιθέδος νύκτωρ σρατοπεοϊσύουσιμ ὀλίγων 

᾿ ὀτόμορ, ὡς εἰρίυμης γεγονήας. ο]ακρουσαμὲν 
᾿ ων αὐαῖδ, αἀτιωμλίων ας ἅμα, ὅτι τὰς ασὸν 
᾿ Πὰς γπαρἐθαενομ, μὴ στωραξίυζαι, φάσκειν ἐσ 
᾿τάνους. στιυθε δι γοὺ ἡμόνας, νύκτωρ σῖ ἰν 
πιθεῶνα, ἐφ᾽ οὗ σῖηε κοὰ πίω σταροιμίαν ἐρῆσ 

᾿ θαι, ϑρακία πταρόύρεσις, ὐὺ σὲ ποελασγοὺς, 
λύοντίΘ΄ ἐτι πὸ σπτολὲμο,λρεςκοιασαμῆύους 
ἐπελθδυ, ἀπελθᾶρ σὲ κοὰ «ὧὺ Βοιωτόν, πὸμ 
δὲ οαὖ τοῖς τοελασγοῖς δύοντα χρησμόν, ΩΞ 
γα μή τχειυ εἰπεῖν. τοῖς δὲ βοιωτοῖς αὐελὲν 
τίὼ πεοφῆτιν, ἀσεξασαντας σ᾽ πράξειν «ἦν 

᾿ ϑεωροὺς “σπονοήσαντας χαριζομλψίω οῖς 
σιλασγοῖς τί προφῆτιν {2} Ὁ συγγλυὶς, 
πὸ ΟΡ ἱρὸν τοελασγικον δ ἀρχῆς σῖρ 
ψν,ούτως αὐελέν, ἁρυτάσαντας τί ἀνθρω 
του εἰς πυραὺ ἐμξαλέμ, γύθυμκῆ)ντας ἄτε 
ιῳκσργήσοσων πόδὶ ἣν γαυαεκῶν δικαεῶν, 
ἴτε μὴ, πτῶς ἀμφόπόδᾳ ὑρύως ἔχειν. εἰ μὴ 
τοιρεχρηΞηῤίασεγκολαόδεισης αὐφλ᾽ εἰ σ᾽ οὐ“ 
ἡρν ἐκαπκούργησε, ἡ προσαχθρν αὐδϑῷ πρὰ“ 
ἰαύτωμ . αδὺ δὲ στόρὲ πὸ ἱόρὸμ, τὸ μὴν ἀκοίσ 
οὐς ἀτέναν οἷὺ πράξαντας, κοὰ τοῦτ᾽ οὐ ἷε 

νῷ, μὴ σδυκιμάσαι,καθισαναι οἵ εἰς ἀοίσιμψικα 

λέν σ᾽ ἀϑὲὴ τὰς ἱδρέέας., ταύτας σὲ εἰναε τὰς 
"πσοφήτισϊας. αἱ γᾺ λοιπαὶ τορι οὐσῶμ πε 

- 

μῆσων. λεγόνπωυ σί᾽ ὡς οὐσϊα μοῦ νόμ- ἐΐφ 

| ἢκάζειν γαυοΐζιις, τεσελεῶνα κοὰ αὔσῆρας 
σοὺς παῖς γαυσεξὶ ὧν ἀριθμόν. «ὖν μᾶν οὐὦ 

ἄνόλοας ἀργνῶναε, τὰς δὲ γαυαζκας κατά, 

᾿γνῶναε. ἔσωυ σὲ δὴ) ψήφων γλνομβύων, τὰς 
ζῳλυούσας νικῆσαε, Ἐκ δὲ πούτωυ βοιωτοῖς 
μόνοις ἀνόῆοας πὐςασίζαυ τὺ σϊωσϊώνμ. τὰς 
᾿αλύ οι πὸ φήτισῖας . ὄζαγουμλνας πραναν» 

γίου, εἰπτ εν ὅτι χε Ξιζῆ εἰ ϑεὸς Ὅϊς βοιωΐζῖρ» 
δὰ σταῤ αὐγοῖς πρίπτοσίας συλλέγοντάς, ἐἰς 
ηωσίωνίυ αἰμπεν κατ᾿ ἐτθο, κοὰ σὴ ποιν 
ἐν ὅξ». ἀεὶ γὰρ τινα ἣν αὐακειμδύύωμ τριστο 
σίων, νύατωρ καθακροαῦτας, κοὰ κωτακαλύ 
σήοντας ἱματίοις, ὡς αὐ λάθρα τοιστοσϊαφω 
ρϑν εἰς σἹωσϊώνίω. μετὰ δὲ τοιῦ τα πέν αἰολι 
κί ἀγρικίαν συυΐπραξαν “Οἷς πτόβὲ πορνβῖ» 
λον, πλέσους δ" ταῦ ὃ συμπέμψαν τοῖν, ὥς 
τε κοὰ βοιωτπεκίιω πρροσαγορδυθίμσαε. ὕςόρον 
Γ Χύνοις στολλοῖς ὃ πτδβσικὸς πόλεμθ᾽ πόδι 
-πλατοιας γνομᾷν Θ΄. διελυμίω αὉ τίἰωχώ- 

ρᾶν,εἰτ᾿ αὐελαθου σφᾶς στώλιψ ἀϑδὲ ΦΟὕπου, 
ὥρτε κοὰ Φὶ ΔΝ ἐλλίμϑων αχῆς ἀμφρισξατῆ- 

'φσαεϑεξαέσς,σϊυσὶ μέχρες ἀρατέσαντας λα 
κεσϊαιμονίσς ἐπα μεινώνδια ἢ τοεσόντος ον τῇ 

“μάχενταύτης εδὸ “" ἐλπίσῃς δὲεσφάλεί(ν. 

ὑσὲρ σὲ δὴν ελλίνψωμ ὅμως ἐπολέμασαν πεὼς 

ΤΟ ἘΞ ΙΝ ΟΝ" 387 
[ας εὐρα Βοσοιίοϑ ἱπδιςήβ, ποίει ἱπουγίαν 
τίοπες ερίς, Οὐ (ἐσατία5 ὃ περ! σεπτιίας 
ἐχρεσίτίοπεπι ἀρίτατοπί, ρεγίηε ας ρᾶςς ίαπι 
(λέϊλ,εοβ τεγὸ Βοοτῆ ργορυαίξηι, φαεῖς. 
τεπειτίρ αι ά ἱπάαςίαδ ἱοαἤεας, {πὸ αἱο 
[ατε τείροπαετᾶς, [)ἱε5 ἐπίπι ρερίρις, πούτα 
αὐτξίπεουτίας, Ν᾽ πᾶς υ] σατ εξ ργοπεγθία, 
ΤὨταςίᾶ ςοπιπιεπταπι, Ν' εὐ πὶ πτᾶτε άπὰς 
ΒΕ11ο, αρηῇς Ρεϊαίσος, αριᾶαι ογαςα]! σταχία, 
αὈἤε ετίαπη Βοσοσίος ἰρίτυν τε αίτα αυίφεηι 
Ρεϊαίσ 5 ογασαϊιπι, ἀίςεγε παπίς ποπ ροΐε. 
Οατεγὰπι Βοσοιήϑ ἐο5 40 ἱρίαᾳ οςςίίᾳ παῖς, ἃς 
ἱπιρίετατς ἐοο] ἔσο ἔογε, δέ γεῖα ργοΐίρετε σείϊα 
το5. Δ ςαίταος δυτ εχ ίπηαῆε πδιζ Βε]α Ὁ 5 
φεπετΓίβ ργορίπαιμίζατε ογατ Π ατᾷ, ἴδηι οἴ ἴα 
πᾶ ἰηίτίο Ρεϊαίσοτγᾶ εἐχετίε, Η πῆς ἰῃ πιοάτιπι 
ἰπτεΓρτγείαταπι ςοΐτίρίεητεϑ πη αἰ εγῶ, ἐπ ἰση ἐπὶ 
ἱπίεςς, αηίπιο πεγεξητες ἤπιε {Π12 πιο! οί ὁ 
[εεϊςτ πε ποπ, πτταπίηιϊις ἐπ Ρατγίεπι γε ἐ 
(ες παθεῖς, δίιίας (ΠΧ εαὐτά ες ογαςιήιαπι, 
ἐπι ἀρρ]ίςίο αἴτοαπι:Πτογὸ πια!τίοίς ηί, 
81] εὐ Ποῖ, εος ἱπιρεγατα ραιγαῆς. Ργαξϊος 
δυΐςαι ἔδηΐ, ρεΓρείγατογεβ {ΠΠ 05 τα ἐπί ίςασ 
ἴο5 οςοίάεγεητ, ἃ που Δπιρ! έπ5 εἰ ἐπ τέρίο, 
Ποπ ἃρριοθ δῖε, κ᾿ ἐπὶ πετὸ ἐπ ἑπάϊςίο σοπξ ἐσ 
ταί ς,.α ἰρίε( (Δσεγάοτες εἰταίϊος, Ἐπ διιτεῖι 
ΡΓορΠετίᾳ πιπί, ασα ἐτείδιι5 τοϊταιτα ἰυρο- 
ταῇτῖ, ΠΠ|{5 διιτεπὶ ἀἐςεπτίθιι5, αι! τιατπ Ιἐσεπὶ 
εἴϊε χυτὰ παι Πέετεϑ ἰι5 ἀίςεγεπτ, αὐ τἀ οί 
ςογεηῖ, εἰεζξοβ ετίαπι δΠππηρΠς υἱγος, ρατί 
σαπῇ τα] εὐ θι15 πυσπεῦο, Μ γος ἐρίτυν αὐτο ϊσ 
υἱῇϊς, ας πλιΠετ ες ἀλπηπαίζε, Ρατί θυ αὐτῷ ΠιῈ 
[γασς εχίεί δας, ε τα οία αυος ΔΡΙΟΪ 
πείυσητ ἔχ πος δυΐεπι αρια ΓλοσΟηξιη αἵγο5 
[0115 τείροηία ἄαγε Βοσοτῆς, ρί25 διιζεπιρζος 
ΡΒευΑς., ογασι! πὶ ἐπιογρείγαπτοβ., σοπίτα 
υοά ἄεας ἱρίς Βασοιῆς ἱπιρεΐες, αἰετγεγε 
ττίροάα5 δρια εος ςο!εζξος δά Γλο͵οάοηδιῃ 
πίττετε συοιαπηίΐδ, ἰαπτόρ μος εἰῆἥσεγε, ὅ8επι-: 
Ρεΐ εηίπι εχ {π|ρεηί!5 τε ροαίδιις αἰίηιεπι 
ποέξαγπο ἀτἰρίεητεβ τεπηροτς, δζ πςε(ἐδι5 ος 
εἰἠταητε5, 4 ααή! οἰαπουίιι, {τροάςς αἴτεε 
Ποάοπαπι. ΒΡοίξεα ἃ εο]έςϑε Φεάδιςεης ςο- 
Ιοπία;, Ρεπεδίο αἰνχ ἡ ααὶ δεγιήεγαπε, ρὲ γί 
ΠΊΟ5 ΕΧ ἐΟΥΓΓ ΠΙΙΠΠΊΕΓΟ {Ππ|1} επλέτεητε5, αἄ το 
υὐ Βασοτία πιιποπραζείαγ ςοϊοηίδ. ΡΟ ετίοτγί. 
Βιις απΐ5 ΒΕ πὶ ίαχτα Β]δίδοας σείϊαπι, αοτ 
ἐοΥ πὶ πᾶσ Π8 παἤίτατε αἰ β χίς, δας ἱπάετς, 
γεραγαῖίς, τε γαπὶ εὖ ροιδεία ςοηίςεπαογᾶτ, ο{’ 
ἀε(σγσοίο ρΡγίπείρατι ΤΠ ΠΕΡ) ΠΔ οἰυἵτας ἀθςοῦ 
τατος, ἀπο Βτι5 ργα [5 [-ἀςοάεεπγοπε ΠπΠρεγαΐας 
Ιπίρί πεγὸ ριρπα ςλάδις Εραπιίηδήα, εὰ ἀῈ 
(ρε (αι Φεοίβοτᾶς, ΤΑπιξρτο (γαςίβ σοπτγα 

δ Ῥμοςεη- 



573 ΣΤ ΒΑ Εἰ ΟΥΝΩΙ 
Ῥποςρηίεϑβ σοπηηλ 8 το  ἱρο]ατοι δ δε]- 
ἔπη αἰσερείον Ν᾽ ἐπ πὶ πος εχ θεῖο ςσιγλόία 
«αἰατηίταςς ἱπ σα ἀφητίθι (Ἰγοαοίαπι ΝΜ] δοεάο- 
τα, ἰρῇ ρεῦ ἐς αὐθςαν υπάϊει ἀο᾽ ετᾶτ ἀπιί 
εις, σάτα ἐπε τοί ἴαπι ποσῃίδι5 τἐςρεία 
ταης, ἔχ οο τἔροτε γερὰ ἐπ ρείογα πιΡ᾽Αρ 5 
αὐπας τῳ τεπιρογα, πε πιξαίοςς αἰ ρᾶ, 
οἱ ἰογπιαμ γετίποι, κὲ οεἰίαττος ετίαππι αγ 565 ρατί 
{εἰς τατίοπε μαϊϑεπε, ρέσῖεγ 1 παρταπὶ Ια 6 
Τβείρίας5. ἴΝαηι δ (δτί5 σοιπιπηο8ὲ ΡΕΥΠγλ΄ 
πεπερίο {Ποσγαμη ςοπιρετατίοπε, [είηςερβ 

᾿Ὠπέάετερίοπίβ ἤτα ἰαςίεπάα εἴ ἐχροίίο, ἐπί 
τίτπι ἃ εο ασαοα υροσα ορροίϊτυπι εἰ [το ́  
το(ἀπιεπτίρδυ5, πο Δτείςο (Ο[ο σοπτίπδς εἰ, 
Ῥμμοείρία αὐτῷ ἐπ ΟΥοριιδ, ροττιδέρ ίαςογ ας 
Τεἰρῃίπία ἱοςᾶτ,εδττα αι απτίαμ ίατεῖ Ετε 
τί ίη Ευβθοσα, ατπίσατίοη τ 1 Χ ἰἰλα, Πα 6Π8. 
Ῥοιτὸ ρος Πδεϊρμίηίιηπι εἰς Οτοριι8 [ἐ 4, π΄ 
(τὰ Χ χ' Οοπῖγα πυποπύεῖὸ εἰ Πιπ5 τροτίς 
Ἐτειία, Νδυίρατίο δά εαπὶ εἰς [144,11 εἴη 
ἐς Τεαπι Α ροίμπίς τεπιρίππι εἰς. αυοά ἐ 
Τ εῖο ρτοίεεί οοπόξφεγπησ, Ταπασταογῦῷ 
καἴεῖ ἃ ες, ἀἰῆαπο αὖ Δι απ άς Δ ΠΧ ΧΧ Ν᾽ ί 
Ῥταϊίο ἀσργεμεπί Ατπεηίξίος εβιηα ἔσρα τεῦ 
φατιεγίοίσπε, [τον ξιρίτα άπ ααέειτηι ΘοςΓα 
τε5 ΡΠ Οἰορἢι15,.η 65 ρεάείξετ ΧΧεΠπορ ΟΠ" 
τειῖ (ΠΥ ΠῚ Πέτα σοπίρ σαι ἐχ ἐαπο ργοἶϑς 
Ρίμπι, πυπηίζῃ ἰασεπτοην, οι αι σρόαθηΓ 
ες ἀΒ οου]15,επτη (π ] τὰ μιτπιεγβ τΟρ  αγΑ ΡΥ 
ἴϊλά,ἐχροσγασίς ατ ἰη οςᾶ, ἄσπες χαίϊείςοτε 
ἔσσα (Αἰ ατ ἢ  ςοραγαυ ες, Ῥουτὸ εἰξ ροστας πὰ 
φηιβ, πεπὶ ρτοίαπάα ποζαπτροσγίαπι, [) εἴπ 
Δυϊο]αρίάοι (πὸ οἵα, δ. Τ᾽ ἀπαρεφογυπὶ υἱσ 
«ὐ5.Ῥοττας μηἐ εἴ αυίπαυασίητα σαρίεπ5 Ὠ8΄ 
τες, οείγοα (Πτα οτ εἰαίβ πλάσηο ἐπ ΡΟΥ 
ἐὰ «δίς ς, Ππτίϊς πετί ἀϊπκονίπγ, πυείρος ἃ 5 
{Πομ αἱ οἰάΐς ρεορὲ ἢ Πίτοῦ διιπίο Πα ία Ὁ 
[επβϑ τα, ϑυρεεί ἤο ρος ἀπογῦ ἱπιπιίποτία 
φειπ(ατίσρετίι γετο  τείη φ φιτ τυῦτίϑ [π΄ 
ἐϊατ,απα ἀξ εκ ΟΠαἰ εἰάς, αἴτεγα πεγὸ εχ Βοσο 
εἴα, ἱρίαπιίρ αρτείαεϊα Πέτα οἴ, Γλε ἐρίο ἐ' 
ἐεηίτ Επτίρί επυχυ, πεῦ (οἸ σπγοάο ἀίςεγε 
ἔχείβ εξ, υοά ἀΐε φυο!θεῖας ποζείερτίεδουτ 
ἔστι τεδίπιιταῖ, ςαία πετὸ Αἰ δι (ογυταπάα εἰΈ, 
Ῥιορέ υΐάξ ἰοςιι εἴς (δ  ἐπιίς ςορποπγεητο 
Βα σβπειιδ, Ὁ δαίσαποο σοσποπιεπτῖ αἰϊεςι" 
εὖ ἰδέ (ερυϊτο, 5 ἤοπῖο πτ οτίσίης Βοσοτία, 
ηαί (εἰς παι σαητίβ, ἐ Να!εα πος πιαγε Ρενίς 
ἄιιςξ ρτεΠίτίτ, Πρίτη πεγὸ οἰαίδίς ργεἰε 5 Με 

. ταῦαῖο Ρχία Ευτίρα φἰτίησοτεῖ οςοίίτ, δι’ 
{ρίςαδαῖ εηίπι ρτος πλα!εία οἰαίϑς εὖ ἐταάς ΠΠΠ 

ο ςοπίςος, ὃζ φησι πη τηλτε πίπίπιὲ ρεταίᾶ 
ἐπάυκχίῃς, Ατυ ρίας! ς κι ςς ἰμπλίς Βαρα 

ΔΈΟΩΒ ΑΓ Κ. 

φωπίας εὖν Ὁ ἱόβῥὲν συλήσαν ας τὸ κοινά, 
κακωῤούτότυ σῇ “πότε Οὐ Ὃν τὸ πιολίμου, 
κρὰ δἶν μακεσύνων ἀριθεμδύων ποῖς Ἑλλησιμ, 
«σοῦ δὴν αὐτῶν πούπωψ. ποὶ ἀπέβαλον πἰὼ 
πολιν κατασκαφέσων, κοὶ αὐξλαβον αὐᾳ- 
κτιδδέσαν. δῷ ἐκεῖνον σ᾽ Ἀσὶν πρα ον τόϊν 
φὐσεξςόδορ ἀ αὶ μέλοι εἰς ἡμᾶς, οὐσὲ (ώ μας ἃ, 
ξιολόγου τύπον σώζουσι. κοὶς ἄλλαι σὲ στὸσ 

λεις οὐὐάλογον »πλίω τανάγρας κοὶ ϑεασιω 

ὧν. αἴστοι σὶ ἱκοινῶς συμμδσυσὶ πεὸς ἐκέ 

χώρας ἀν ἐγ β τς ἀν φὶ πρὸς δύ, 
ξοιαν σταραλίας, ὶ συυεχοῦς τῇ ἀῆικῇ αὐ. 
χϑ σῇ ὃ ὠρωστὸς. κοὶὰ ὃ ἱδῥὸς λιμίω, ὃν καλοῦ, 
σισελφάνιου, καθ᾽ ὃν ἁ παλαιαὶ ὀῤέτοια οὐ 
“ῇ δύβοίᾳ δι άττλοιυ ἐχουστι ἑξήκοντα Θτὸδιν 
ὠν. μετὰ σὲ Ὁ σελ άνιου ἐσὴν ὃ ὠρωτπτὸς φ᾽ εἴ. 
ποσι σχόιοις. κατὸ σὲ ὥδον ἔστ ἡ ναῦ δ)ξ, 
πρεια, διάπλους σ᾽ πο αὐτέμ στέδιοι τιον, 
ράπκοντι. εἰτοὶ σϊμλίομ ἢ ἱόβον πτᾶὶ ἀστύλλων 
νΘ΄.1κ σίύλον ἀΘλσβουμβέον. ταναγραίω 
“πολ ίχνιομ οαὐλίσι’ δεέχον σα δίους πριᾷ, 

κοντι, ὅπτου μάχε λειφθούτοῖ» ἀθίι αἴοι 
“πποοπτοίσίζιυ ἔφνγομ. γ᾽ δὲ τῇ φυγᾷ τεσόν 
ἀφ᾽ ἵνγπου ξγνοφῶν τα τὸν γρύλλου ἰσϊων ἀεὶ 
μᾶνου σωκρίτηις ὃ Φιλύσοφ Θ- «ρατόύων πε 
(δου τδιἵστπου γεγονότ(θ- ἐκττοσίωμ, αὐελα- 
ἔξει τοῖς ὥμοις οὐττδ!. κοῖς ἐσωσῳν ἀδὲ στολλοὺι 

ταδίους, ἕως ἐπαύσιστο ἡ φυγή. εἰ τὰ λιμίμω 
μέγας» ὃυ καλοῦσι βαθὺ λιμθύα. ἀθ᾽ ἡ αὐ. 
λὶς τουτηοῶσ δῖ» χωρίον, κοὰ ἀώμη ταναγρα 
ων.λιμίω σί᾽ ὄξη το ονπήποντα πλοίοις, ὥφε 
εἰκος τὸν ναύσιτθμομ δὴν ελλ ον, οὐ οὶ κε; 
γάλῳ σπαῤξαλλιμθύι, κρὰ ὃ δύριπ Θ΄ σ᾿ ἐ, 
τὲ πλησίον ὁ χειλκί οί, εἰς ὃν ἀτὸ σοιιυίοι 
συξσνοι εβύυμήποντα. ἔσι σ᾽ Ἐτο᾿ αὐ Θ᾽ γ' 
φύρα δέπλεῦρ΄, ὡς εἴρηκα, τὸ ύργος σ᾽ ἕπῶν 
πόδωθον ἐφέξηκον, ὃ μὴν ἐκ φὶ χαλκίσίν, 
ὅσί᾽ ἐκ φὶ βοιωτσίας. δωκοσθμητο σ᾽ εἰς αὖ, 

εἷυ σύοιγξ. “τόρ! δὲ δὶ παλιῤῥοίας πὶ δὺ, 
οἴσον, πο(οῦτον μόνου ἐπν ἱκανὸν. ὅτι ἕ- 
σγάκις μεταξάλλεν φασὶ καθ᾿ ἁμόδαν ἐκώ- 
εἰω κοὰ νύκτα. τἰὼ σὶ αὑτίων οὐ ἄλλοις σκε 
σῆνλον. πλασίομ οἵ᾽ ὄδην ἐφ᾽ ὕψους ἀώμᾶνομ 
χωρίον σπλγανεὺς., Ἐπώνυμον τό ταφγν, 
“Θ΄ ἐπ᾿ αὐφο᾽ σαλγανέως οὐσ)οὸς βοιωτσί, 

ον,καθηγησαμξύου τοῖς τοόρσαις, εἰσσπλίουν 
σι εἰς τορ διάπλοιυ ὥξρυ ἐκ τόν μαλιακοῦ 
κόλπου, ὃν φασὶν αὐακρεύζιῦαε ποὺὶν ἢ πῷ 40 
οἰπῳ σιυάσῆερ ἴσα ὁπτόιναυσρχον μεγαθά- 
νυ, νομιῶῦγνα Ὁ κακούργου, ὡς δ ἀπ’ 
σης ἐμξαλόντα τὸν σόλομ εἰς τυφλὸν φὶ θα-᾿ 
λάοσνο Ξονωσύμ οἰδθομᾶνου σὲ τὸν βαρβα. 

ον τί, 



Ϊ 

φῳῳ σίὼ πϑδὶ αὐτὴν ἀντώτίω μεταγνῶναι ἐς, 
κρὰ ταφῆς ἀξιῶσαε “ὸν αὐαιτίως ἀρβανὸν, 
χαικοὺ ἡ γραζα σ᾽ ὄδη, τόστος ὠρωστοῦ πλῆν 
σίου, κοὰ Ὁ ἱσρὸν τό ἀμάφιαράου, οὶ πὸ νὰρ. 
κίοσου τόν δβετριέως μνῆμα, ὃ καλέται σιν 

γηλοῦἀπάσῖὰ σιγῶσι παριόν τοῖν ζινὰς ὃ τίὼ 
᾿χαύαγραν τίὼ αὐτίὼὠ φασιρ. ἡ ποιμανσ)οὶς 
σ᾽ ἄδν « αὐτὴ τῇ ταναγρικῇ. καλοαῦται δὲ 
κοὰ γεφυραῖοι οἱ τανα γραῖοι, ἐκ ἀνωπίας σὲ 
Φιϑκξαϊκῆς μεθισουμδύου σϊδῦρα τὸ ἀμφ, 
ρειομ, ρὰ ὃ μυκαλποσὸς σὲ ζώμη Θὰ ταναγρὶ 
κῆς, κξτοιι δὲ γταῤ δοϊὸμ ϑκαβαζὼν ἐἰς χα, κί 

σα. κα λοῦσί σὲ βοιωτικῶς μυκαλπ ν ὡς 
σ᾽ αὕπως κοὶ; τὸ ἅρμα,φὶ ταναγραϊκῆς ζώ» 

μη ὅβε μι" πόδὶ μυκαλφἤὸν, δη τόν ἀμῷ)α. 
οζου ἅρμα τΘ’,λαξοῦσος τούνομα, ἐτόμα οὔ» 
σις τό ἄρματ’ πδι κατὰ τίὼ καἰικίω, ὃ ὅξι 
πϑρὶ φυλίω σϊῆμον φὶ ἀπηικᾶς, ὅμοιον τὴ τὰ 
νάγρᾳ.. γὐτοαῦϑοι δὲ ἡ »ταροιμίᾳ τἰὼ αχίω 
ἔχον, ἡ λέγουσα ὑπτότε σί! ἄρματ Θ' ἀφρά» 
ψη, ἀςραπίω τινα σημειονμβύων κατὰ χησ 
μὸν ἣν λεγομλψωμ τουϑαϊσῶμ βλεπύνπωμ, 
ὧ ἀδὴὴ ὅρα" Εἰ τότε τεμπόντωμ τί ϑυ 

σία εἰς δελφοὺς ὅταν ἀςερώψαντα ἴσίωσιμ. 
ἐτήροιυ σ᾽ ἀδὶ χρες κἰιῶας, καθ ἐκῶᾶφου μὴ 

να ὑδὲ “πρες ἡμόλας κοὰ νύκτας. ἀπὸ τῆς ̓  
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σ(άρας τό ἀοραπαίου διός,, Ἐ51 σῖ αὖ τη γ᾽ 
Ὅοϊ τώχει μεταξὺ τόν πυθίον, κοὰ “τό ὑλυμ’ 
“πίου σπόρὶ δὲ τό ὥρκα τ τό βοιωτικοῦ, οὗ 
μϑὺ φασὶν ἐκπεσόντα ἔκ τὸ ἅρμα 1 Θ΄ οὐ τῇ 
μᾶχα τό ἀμφιαρίζου πὰ τὰ ἂν πόστον οὗ ναῦ 
ὅξι το ἱδρὸν αὐτό), ὁ ἅρμα ὄδημον γὐεχθίωζαε 
σπόδὶ του ὁμώνυμον τόπου, οἱ σὲ πὸ ἀοράτου 
συωτριξ κε ἡ ἅἄομα φδύγοντιΘ’ φασὶν φ᾽ς 
πτοαῦϑου τὸ δὲ σἿχ πὶ αῤέιον Ὁ’ σωθἰιῶαε, Ὁ.» 
λόχον Θ- σ᾽ τὸ τἷν κομν τῇ σωβίωαε φασὶν 
αὐτὸν, δ] ᾧξ» Ἰοπολιτείαν αὐτοῖς σταρα δ 
ἀγάμων ααῤξαε, σι δὲ Ὅρ ἐκ ϑαθῶμ εἰς ἀρ, 
γΘ΄ ἀπιόντι οὖ αῤιεόβᾷξ, ἃ ταύαγρα, ον σε, 
ξιᾷ ἀξτοι, κοὰ ἡ ὑρῥία σὲ φὶ τανα αΐας 
νωῦ ὄξι. πρότόβου δὲ φὶ ϑεξαίσὺς, ὅτου ὃ οι 
εὖς μεμύθδυ τοι: κοὰ ἡ τὸ ὠσΐωνΘ’ γγύεσιρ, 
[ὦ φασι πίνσίαρΘ- οὐ “οἷς διθυράμβοις. ἀξ. 
παῖ σ᾽ ἐγγὺς αὐλίσὺς. γνιοι δὲ τὰς ὑσίας, ὑῤ- 
ῥίίω λέγεϑαί φασι, φὶ τταρασωπίας οὐσαν 
ασὸ Τρ! κιθαερῶνι,, πλυσίον ὀβυθρῶμ οὗ τῇ 
Ι μεσογαίᾳ, ἄπτοικοι ὑῤῥιξωμ , ἔχίσμα σὲνυ» 

κτέως, τό οὐτιόπτος στοιτηούς, εἰσὶ δὲ κοὰ ον 
Ζῃ αῤγέιᾳ ὕὑσιαὶ, οἱ στ᾿ δ αὐφὶ ὑσιάποι λίγον 

ττιι. ἣν σὺ δῥυθρῶν πούτωμ, ἄποικοι, αἷ οὐ 

ἰωνίδι δῥυθραέ. τὸ αἰολίωμ σὲ κώμη ταναγρι 

κὴ ἀρ Τὴ ελαεῶμ ὠνομασμλνε. μετὰ δὲ σκλ 

γανὲᾳ αὐβεσϊ ὧν πόλις λιμδύᾳ ἐχοσαγεσάτα 
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τα {Ππροςπίτεείᾳ ἀυδξι5 ἡρίιπι εἰαίδίβ ἀυόὶο, 
τεῦι πα ίσηλ ςαάς ρεγειηρτ ςεγπεπς,Ποηοῖς 
[ἐραυϊτατος ἀεςοταιπί, ἄγρα σα Οὐορο πἰςἕ' 
πὰ εἰς, ἃ Απιρμίαταί (Δ εεΠΠ, δὲ ᾿Νατοις Ετε- 
ιτίαί πιο απιεπιῦ, το ταςίτυτ πᾶ ποςᾶτ, Πιιᾶ 
ἀοηυίάειη ργατεγεῦτες ΠΙζεία ἰεπδι, (Λε απι 
ἱρίλπι δίαπτ εἴς Τ ἀπαρυᾶ, Ἐλάςέπὶ πετὸ εἴ ρα’ 
(᾿οτία, πα δί Ταπαρτίςα, Ταπαρταί αυοαπε 
(Περδυτεί,(ά εἢ Ροπεαηί ἀίςάευν, Ε΄ ἰπορία 
αὐτεπι ΓΠοΡαηα Πὰς Γαδ] τᾶ ἃ πιρῃίατγαί τῶ 
Ραμ εἰν, ΝΜ γ «Δ! εἴτις ετᾷ Ταπαρτα εἴς εἴ, 
υίςίπι5 αιεπιὶ ΐος ΤΠερδης (Βαϊεί ἐπὶ ἐκ 
ςεῃτί, ἐπὶ Π!η οι Βοσοιία ΜΜγ ςαἰετᾶ ποςᾶτϊ, 
δίπη τες ΕἸαγτηα, Τα εἰς συγτις ΤΑπαρτοείΐ [τ 
τίϑ εἰ ραριι δα Νιγοείετιπι ἀείοίατιιδ, σαί ἃ Ὁ 
Αππρῃίαγαί σατγὰ Πποπιςῇ δάερτυβ εἰ: τεῦ ἃ 
ἐο Εδίπιᾶῖς, ηοὰ υίάεηι ἐπ Α ττίςα εἰ, τς 
υἰἀεϊίςες Πρ εχ Α τείςος ροραίο απαρύα 
{{πι|||5, ΗΠ πο ποτὸ οττ ΠΙᾺ εἰξ ργοιεγθίμπι, 
Ουδάοραν Ελεπια, ἰά εἰς, πατγᾶ ἑυ! σαγαπετίς, 
Τυσυτ Αη]σοά ομίςγυδπείθι5 ΡΥ τΠίςίς υτατίν 
διι5, 4 υδῇ δα ἰρίππι ἐπεπεπείθυς ςατγᾶ . Εοέ 
τεπιροτῖς [λοτΠςία Γ᾿ εἴρΠος τπαίτεςτίθι15,οα πα 
ξυΐσιγα ςεγπαπε, ΟΡ ςευαβαπεαιεπὶ δά πιεῃ 
(ε5 ττο5,ΠΠππουἐ5 ΠεΠ ΡῈ 5 τΓ65 ἀ ε5, πούεςῷ 
τοτίοπι, ὁ Ιουτίς ἑα συγα! ς ἔσοο απ εἰξ ίπ τσ 
το πίει Βγτ απ ὃ ΟἸγιηρίυπι, )ε Βασοιίο 
υετὸ Ηαγπλαῖς αξ εὐττα, Πίς ταυπιοῦ εἢ, Ατᾶξε 
΄υίΐίάεπι ποππα}} ςογεπέτιε ἀς συγ ΑἈπιρ[τα 
γᾺ 0 ουΤΓυ ΠῚ ἐρίππι ἰήδη ἐπι 46] ἰοςυτη {{Ππ|π|, 
ςορποπΊεη Τρ ΠΠΠΟςο ἀειγαζέαπι εἴτ, αδίπυπς 
εἴα (ςς! πὶ ἐχίας, ΔἸή πετὸ ἔεσυηι, ἃ ἀταῆσ 
ἔπρατῃ ςαροείΐεητε,, εὐτγαπι ἐο ἐπ ἴοςο ἔπε 
ςοπίταξίαπι, ἱρίαπι δυτεπὶ Ατίοπίβ ορε (]α 
τοπὶ σςοτηραγαίίς, ΡΠ ]ΠΟςΠοσιι5 δυτεπι Γείεγε ρ 
{πὶ ἃ τυαίςαπίς ἰγιαίαπι εαίἴς, υᾶ ΟΚ σαι 
ἔλπι εο5 40 Δυοίυίβ ῃ οἰματίς (Οοἰετατξ ἄεαο 
ἐλῖοβ, Οαίεγ ΓΆπαρτα, Αἄτρος ἐ ΤΠεδίς (ς: 
(τεηἀεπτί ἃ Ια τα Πία εἴν, ΕἸ γεγ ΗΑ πεγὸ ἃ ἀεχσ 
τ. ΑΙ ΗΙγετ ΐα ἱρία πος τεπηροτε αρτί Ταπα 
στο εἰξ, τα ΡΥ 51 Πεθαπί (οἱ πεγαῖ, Ὗ δέ 
ἂς Ηγετπίαο θυία ςοπέϊα ίαπε,  ἀς Οτείον 
ῃΐ5 ργοογεδτίδε, Θ π(υτΡίηαγαδίη Γῃγσ 
τί ςεςίπἰτ)ρεήες Δι] ίαςες, Οὐ θυ 
(ἀπὲ Ηγυίᾶ Εν [45 ἀἰςί ρίαςεῖ,ίῃ ΑΙορί αἱεΐ 
παι ΟἸΠαγοπερεπες Βγγιῆτγας ίη πιεάίτεϊ 
ταποα,ὸ Εν τες ςοϊοηίᾷ ἀςάἀιχεγᾶι, Εδιπ 
Απείορς ρατεγΡι (ει «ἀξ οδιίς, [ῃ ἀρτὸ ετἰᾷ 
Ατρίυο πὶ Ἡ γῆς, 40 ἤ5 Ηγ λα ἀἰῶϊ ἔπε 
γᾶς, δ 5 ποτὸ Ἐγγιῆγατγᾶ ττδὲ, ςο]οπία τς 
Εγγτῆγο ἰη Ιου ἀεάδαζεα  ἰςσὰς οἰἰαπυ Τα πα 
οτα Εἰ εὖ ἃ ρα! 8ε ποπιίπαίιις, δες δαῖσαν 
πεῦ διμεπιυτδδ οἱ Ἀπιπεάοη ροσῖυ ργααίία 

Ἷ 2 Βαοτΐ 
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Βαοιῆ ίοτίς ῃ Επθοζαπι ἐρεζεαπείς ἐχιγε. 
τα, ἰςατί ροεῖα ἱπησίε, 
Δαιπεδοπαζ ἐπάε Πιργεπιαῃι, 
Ῥγορεςεάίεπε ρεςεςσεα ρα! σπι, ἀπο Βοσο 

τίογαπι ασθε5 εχίϊεβ οςςασγαπε, ὁ φαδ. εἰξ ἔνα 
γγηλπα, ρύατεῦ απᾷῖι ΟΕρ(5 1αἰδέταγ,αἰτετί" 
τιδέρ αἰΐας “ο ποπιίης, πο εἴδ 5 Ατείςο, Δά 
ττλόϊις πετὸ διέτ5 τἰρᾶ, Διερας ίαοοτςε ἀΐςατίῃ 
Ἐπυχ ἃ {πα5.[ἡ χαίδιι! οςαταπι εἰς Δ ερεῖνε 
Ῥιιπί τοπρ δ, ουΐα5 πιεπιογίαπι (προτίμ5 ἔσοί- 
τις, Οὐ Πδεασεαῦ Ἀπιμβεήομε ἄερα ς  κκ 
ἀϊαα ἰὨτεχυλιο, ΔΒ αἱής σεγὸ Ιοςίβ πλῆτο ἃς 
πιιτοπιίπυ5. Τρ ἀπε ἐρίππι ἐχςεϊίο ἱπ τπῦ 
ες {ἰτπα εἰ, αδί εεἰᾶ αἰἰχααπάο ἔτ ςἐίτα5. [τ 
κα Ἄερα συίδεπι Οτγ ες της, [η Διπεμεάο 
τίς δατεῖι τα, ποη5 εἰἰ Μ]εἰλρίας,ἃ ἄσςε ες 
ἕφροποπιίπατις, τ αἀπξίαει ἐη [Δργ οίαη), 
ἃ (ε ΜΜιεβρίαηι αρρεἰ φαΐ ερίοπειι, ΓΙος ίπ 
Ἴοςο ἔεϊα αἰουπτυν ας ἐς Δαιπεδοηίς Π]ο 
(ίαυςο ἔα θα υυϊσαπεγᾶτ, φυς ῃ ΒαΙ οηᾶ (χᾶβ 
ἐογπιαίσπι αίαπε Νοη ργοςοὶ αὐτῷ Δι πίῃς. 
ἀοπείοςι εἰξ (Δογατί στα, ἀεςουξζ ἐεγυδῃ5, 
Ὁ ίβο ιτεί σία τετίσεηβ, ας [{πτπὶ ποςᾶτρτίς 
τὰ ςογγερτα {Ὑ]]αδα. Εχι είπιᾶτ πεγὸ αὐίάαπι 

τιοοβοας πσης πα ππούπτα ἐςείδί οροττεσς, 
σι τα. β Τἰυίπασιῷ Π8η, Δηϊπεάδοπαίρίπάε Πιρτεπγᾶ, 

Ῥχοάασεητζο (ν Πα σαπι ρείπιατι ροείίος πτεῖγί 
«δια αὐτὶ τῦ,νίσοιν τε ζαϑείω το εο χυοά εἴ, Οἱ 
είπατα ᾿Νιίαπι, Νίία επίπι πα ΠΡ ίτεισα Βοσο- 
κίας υἱάςειγ, αεἰπ΄αίς ἃροϊοάοτγιίη παι 
εχροϊείσε, [άεο πῦ εἴἶε πιῇ ἐρίληι Μία, Πς 
αἰχίτ, [05 επίπι οἰαίταϑ ίᾳ ΓΜ ερατίςα τεττα ἔν, 

«θερβαί ἐτ,{Πἰς ἀςάαἐῖ ἃ γοηίβ μοαίειιετὸ ἀεἰεἴα, 
ἡμίά ΑΙΠχυΐ(οτίδιης, Οὐουίδῃ ἀιπίπαηι; ἐάτὴ ἀςοί" 

«Ρέεσπτεβ, τος ἕπης (χει ἀϊοίτιν, Τ κείρίςα 
Πυπιοπιροτγίπαι, ίῃ Οείῇξο ροίτασι πα, Δ. 
0, ἰαἰπαοῷ ΒΒ γαβ. ΕΠ αὐυτξ Τ εἰγαςοπηοε, ἃ 
εἰἰ αιατεύπο5 μα ξείβ ρα σοβ {Πὰς ατσθε ςίγοα 
Ταπαστῆ εἰ, ΕἸεϊεοπεῖι υἱάο]ίςςς, ΕἸΑτηηα ἢν 
πεσυτγαπι,, ΓΜ γςαἰεῆιπη, ῬΠαταο ἶΝαπι δ 
πος ίςτγίθυης, δ πίπαιι ἵ᾿Νίίδαν, ΕἸ εἰςοηίς δὰ 
τοῖν πιίςι5 εἰς Νέᾳ, τα φυΐάεπι πιαυίτίπγα 
εχ αὐιιοείο Επδοσῳ τα! εἴ, ττασξιδ πετὸ ας’ 
ἑποερϑ πιεαϊτεγσαιεεις στρ εἰξτία, αχα παπᾶ 
4πε οπηηίδιις αἰἢ5 6χ ρατείβ Βαθεῖ, φυξίη“ 
εἰσάπηι πιοηες,αὉ Δαίγο φυίάξ Ατείςί, Ὁ 
Ἀσυϊοηςπεγὸ Ραοςεηίες, ΔΒ οοσαῆι αὐτο 
1π οὈϊίχαο Οἰξογοι ἱποί ας ραυϊαίιπα ίαρτα 
Οεἰδιμπι πιατς. [ηϊἰτίπι πα δεττηοπτθας Με 
σατίςΐς δ Διείςίβ ςοπείσα, ίπάείη ςἄρος ἢεν 
ἀἰίταν Τμεδαηδ δε πεπς ἑῃ οἕα, (αιιρεί τί 
Ὠςοτερίο ραιτίαι ἑαρηπας, εχ ἰη{{|5{Π ἐδπὶ ἤὰ 
υἢς αἰκίηςιτιςπείθῃ 5,8 ἱηάς ο(Πμεπείθιμδε 

Φὶ βοιωτῖκῆς σεῶραλίας φὶ πῶὸεῦῦξ ομὰν οἵ 
ϑάσπόβ κοὰ ὃ ποικτῆς ἐρηκον" τ 
Ανθησόνο τε ἐσιατόωσαν, : ᾿ 

Εἰσὶ μύ τοι ἐπι, κοὰ σερτόνπι μεκρὸρ, σπτολί 
χναι σἱύο ἣν βοιωδβν» λαρυμνά τε, παῤ ιὼ ὃ 
ἐνφιοσὸς ἐκδίδωσι " ποὶ ἐτὶ ἐπέκενα ἄλλας 
δικώνυμοι ποῖς ἀ ἤικοῖς σϊημοις, κῷ τὰ σὲ τί 
σταραλίαν ταὐτίυ ἔξ ὅοὰ φασὶν αἰγαὶς τὰς 
οὐ σύξοίᾳ, οὐ αἷς ἢ τὸ σἸοσεισϊῶν Θ- ἱδβὸν πὶ 
αὐγίου.. ἐμνήδδημθο σ᾽ αὐτόν κρὰ πρότόδομ.. 
δίαρμα σῇ δὴν ἀν μϑδὸ φὶ αὐθησον- ἐς αἷσ᾽ 

γοονεκρ ἣν ἐείκοσι συζσδεοι, ὑπὸ σὲ δὴν ἄλλωμ τό 
πων, πολὺ ἐλῴηους. ἰκῶτοι σῇ ἐδ ὅρους ὅκα 
ψαλοῦ Ὁ ἱδρόμ, ἰω σῖξ στῦτε πρὸ πόλις «ἐγ. 
γὺς δὲ δὴν αἰγῶν. κοὶ αἱ ὁρύθακ, οὐ σὲ τῆ οὐ 
θισδνίᾳ μεοσζππιου δρ(6) ὄδιν, Ὁ μεοσάστου, 
ὃς ἐς τί ἰαπυγίων τλβὼμ, μεοσαπείαν τὠὺ 
χώραν ἐκώλεσφν, οὐ τοιῦϑτ σὲ πρὶ τὰ πόβὲ 
ὧν γλαῦπον μυβδύετοι τὴν αὐθνσύνιον, ὃ 
φασὶν εἰς (τ μεταδαλέρ. σλησίομ οἵ ἐσ 
οὶν αὐθησῦν . ἱδδοπρεπὰς τπόστος φὶ βοιω» 
“ἰαφλίχνη πόλεως ἔχων ὃ καλούμθυθθ ἴσος, 

συΞΐίλλοναι τίὼ πρώτίυ συλιαξίω, οἴον ποὰ 
οἱὲ τινόν' σϊεῖν γράφαν" 
ἴσαν τιζαθείυν, αὐθωσδυςᾳ τ᾽ ἐσιατόωσοιν" 
Ἐκτείνον τόν τί πρὼ τέ συλχια δίς στοῖν 

ατικῶς σὰ Ὁ μέτρου ν οὐὐτι τό νέσαιν τε ζχ 
δι ἡ γοῤ νίσα οὐσϊαμοῦ φαίνεται Φὶ βοίω 
σιαςιῶς φασιν ἀρλλόο! ρ΄ οὐ τοῖς σεόβὲ νε; 
ὃν. ὥς τ᾽ οὐκ αὖ ἐπ φι μὴ πἰὼ νίσων οὕτως ἐς 
φαπν, ἐμ γοὺρ ὃ ίος πόλις γὴ τῇ μεγαρικῇ, ἐσ 
κᾶθον ἀπῳπισμθὺν πες --- το. αἤοών(» 
Ἐκλέλεισας δὲ ναῦ, τινὲς δὲ γράφουσι, 
Κρδύσων τε ζαθείω" 
τίω νωῦ ἀρέουσαν σὲ χόμβνοι, το δὴν ϑεασε 

ἑων ἐ-πένειου, οὐ Ὧοἱ, κοισαέῳ κόλτεῳ ἱοβουμὲ 
νου. ἄλλοι δὲ φαρὰς τε ζαύξας ἔτι σὲ φὶτιβα 
πώμης φὶ πόβὲ τΤαναγρον ἐλεῶν ἅρματε 
μυκαλφοσοῦ φκρῶν. γράφουσι οὲ κοὰὶ (δου 
νίσαν σπεζαθείω.. κώμα οἵ δὰ τό «λικῶν Ὁ» 
ἡ νίσα . ἡ μᾶν οιὦ σπκραλία ποιαύτη ὡς ἃ 
“τὼς σύβοιων. τὰ σ᾽ ἕξῆς οὐ τῇ μεόογαίᾳ ττι- 
δίας ὄδι κοῖλα τοαύτοθον ἐκ δὲν ἄλλὼμ μέλ 
ὄρεσι δὰ, κλειόμθνα, τοῖς ἐἀἥικοῖς μϑὸ πεὼς 
νότομ τεὸς αὔκτου δὲ τοῖς φωκιποῖς δε σὲ φὶ 
ἑασόβδας ὃ κιθαιρὼμ λοξὸς» ἐμστέπει μεκρὸμ 
«πὶρ τῆς ἰρισαίας ϑαλάήας . ἔχων τίὰ 
αῤχίω σιμωεχῆ τοῖς μεγαρικοῖς κοὰ ποῖς ἀπ 
σικοῖς ὄρεσιν " ἀτ᾽ ἀδιφρέφων εἰς τὰ τες 
δία, ποαυόμνΘ- σὲ στόρὶ τὼ ϑκβαέαν, πτῶμ 
οἵη ποιόδίωμ τούτων πὰ μὴ λιμνούζει, πον 
“ἀμῶν κὐχχεομδύωμ εἰς αὐταὶ. πῶν σ᾽ ἐμ 

“ιπηόντον 5 «πὰ ἐκρύσος λαμβανόντων, Ϊ 
! 
! 



ΤΟ 5. Ἐπ 

πὰ μϑὺ οὐ ψυκτοιι, τὰ σὲ νὼ γεωργῶτοι παν 
ποσϊαπῷ; σΐξ τίὼ δύκαῤσίαν.σσαύτρου σὲ 
κρὰ συραγγώσδυς οὔσης {ξ] βαῦ’ φὶ γῆς, 
σεισμοὶ γγνόμνοι σπτολλιέκις δ αέσιοι»«δὸ μλὺ 
ἔφραξων δὴν πόρωμ» οἷν σὲ οὐξωξαν" αἷὺ μβὸ 
ρέχι φὶ ἀλιφανειας, οἷὺ δὲ οὔκ “ἰσσονόμωμ, 
συμβαίνει σὴ νὴ τοῖς ὕσίασι, οἷς μϑὺ σ᾽ το 
νύμωμ φόμεῶτι τὰ ῥάθρα, τοῖς σ᾽ ἁὐνπολῆς, 
“οἴς τε λιμναέοις, κοὰ γοῖς ποταμίοις . Ἐγχω. 
ὥγύτων δὲ (Ὁ] βαθθ- δ πόρων» αὔξεϑας 
λίμνας συμβαίνει μέλοι τῶν οἰκουμβύων τό- 
πων, ὥςτε κοὶ πόλεις κωτατήνεδνηαι κοὶ χώ- 
ρας, αὐοιχθρντωμ δὲ δὴν αὐ ἣν, ἢ ἄλλων, αὐαν 
καλύσηιῶται, κοὰ οὐ αὐτοὺς τόπους πτοΐε 
υἱδὸὺ πλειϑυα, ποῖ σὲ πεζσύεοναι, (ἰ τὰς αὐ 
σὰς πόλεις, ποτε μὴν δὲ σῇ λίμνη, πότε σὲ 
ἄπωθον, ((ἰϑοι. δεῆῶς σὲ ζω» διωΐατοα, ἢ 

ν μδνουσῶυ ἀκινήτων δὴν πόλεωμ, ὅταν ἥ 
αὔξησις δὴν ὑσϊάτων ἡ ἥν αὶ Φὶ ̓τσαδρχύσεως, 
οἵ ἡ ὑψ.9Ὁ- δὴ οἰκήσεων, ἢ οἵ ἐπ᾿όστσὶμ» 
κοὰ οἵᾳ αὐοικισμόψιὅταν τῷ πλασιχσμῷ κιν 
διυδύσαν τοῖ" πολλάκις ἀπαλλαγίιυ σπϑοί- 
σώνποι πόϊ φόξου, τἰν μετώληνψιν δὴ χωρίν 
ὧν δὴ ἀπωθονῖ δὴν οὐ ὕψα. τϑακολουθᾷ σὲ 
σοῖς οὕτως οὐοικιόδεισι, ἡ τἰὼ αὐτί πτῶσα 
γοίαν φυλάει, τύμως πρότοόβου λεγομέ" 
γοῖς ῷ τό συμδεξηκότ: »οπίκῶς,νῦ μης 

χκῳτ'᾽ ἔχουσιν ὡς πρότόβογιπτλα τοὺς γοῦ ἀῷ 
Θὰ πλάτες δ'Ψωπον ἐρῆδλαε, πιθαον. ὰ κοῖς 

πλατούξας τδὺ ἀῷ κωπταλασίας ζῶντας. ἂλ 

λανωῦ ἄπωθδον φὶ λίμνες οἰκοωῦπσυ,οὐκὲτ᾽ 
αὖ πε σιγορόύοιντο ὑτύμως. 2 λ Θ' τε κρὰ ἐν 
λεὼν; κρὰ ἑιλδύσιον ἐκλάθη αἿ ἀϑὲ σοῖς Ἐς 

λυσιμ ἱ4)ούϑοικιναῦ ὃ οὖν ὁμοίως ἔχφ τὰ πῶ 
παοὶ αὐοραδδονχων, ἡ Φὶ λίμνης ἀδιπτολὺ τὰ 
πεινωβείσιις, οἵᾳ σὰς ὕπόδου γηνομλύας ἐκρύ» 
σεις πρὰ γαὺρ ὅῶ διυαὸν. σκλοὶ σὲ κοὰ ὃ ἔμμ 
φἰοσὸς ᾧξρ μάλιφα;,, τίὼ ξωτταϊσϊα λίμνίω 
πλερῶμ. αὐξυμλύκο γῷ αὐφὶ, ὥςτε κινσῖυ- 

νδύειν κωταστοθίῦ κε τὰς ἰὠστας»δ, τὰ σοιφα 

τὴς ονομάζ κρὰ ἀπ᾽ αὐτὴν ἃ λίμνη τί ἔπὼ 

νυμίαν ἐλψφε. χρίσμα σὲ γηυφόφν πες τῇ λέ 
μιν πλησίον τῶν κωτεῶν., αὐξωξῳν σο γῆς 
ῥείθρου ὅσομ τοιάπον τις σμοϊίωψ, κρὰ ἐσίεξα- 
ποτὲ υ ὑτοταμὸμ᾽ εἶτ ὁ ἐῤῥπξῳν εἰς τἰὼ ἀδὶ- 
φούφαν κατὰ λαρυμναν φὶ λοκοίσὺς, τὼ ἄν 

νων χοὶς γοὺρ ἐτύβαᾳ δδμ ἧς εἰστομᾶν δὲ τῇ ϑα- 
λαοσκὴ βοιωϊσον ἃ προσέθεσαν ῥωμαῖΐοι «ἰὼ 

ἄνω. πρλέτοι σῖ᾽ ὁ τόπος ἐγχόφ . 5: δὲ λίσ 
νυ ὁμώνυμῷ». ουτόύθῳν οἵ ἐσῖε ὃ κειοσὸς 
Ἐκσϊίσϊῳσιμ ἀϑὶ τὐὼ ϑάλαπανυτότε μὴν σωὼ 
᾿πυαυσαμΆνης τὴς πλυμμυρίσιξ"., πραῦλαᾳ 
᾿χρὰ τῷ κινδιυΐφυ τοῖς τταροικοῦσιμ σωβρξε» 

ΝΟ ΝΥ͂ 8: ᾿ 954 
Ρᾳτβ πεγὸ οχίςοδειτ, ὃζ στυϊείαι ἐ ςοἤτιιε, ὑτὸ 
Ῥίον ἀρτί ἐογεΠ ται, Οππὶ τπεγὸ σαπευποίὰ εἰ ἐπ 
Ῥτοίσμαιτπι ογαπίποίλ τέστα {τί το 5 Ρετ, 
(χρετετταπιοία εἰπείππηγαγ, αυΐ ῃίς φυίδοπὶ 
τησαῖας Οὐ τ αχεγαης, ΠΠς ἀρεσσενας αἰέοσ οἷν 
υςίπίαρετῇςίεπι,αἸίος ροτ ςπηίςυοδ, Οδείῃ 
οἰτίλης ἃ δαυῖ5, τ αἰίος ααίάςπι ρες αθεσττῷ 
ΠΕ88 ςΟςδιπταζεβ [ἃ τοδ ροτξεγατιν, αἰΐρ μοῦ πὲ 
Ρετἢείε5 ἤπε,ίαε Πιμαίατι!ες παν, ἤπς ἰαουπαν 
τος. Ἀρϑοίειίς αὔτες ΟΡ τα πρεοΐσηοτηρα 
τίθιιβ ςοπείη σίγα οι5 τ δα Παδίταϊεΐο5 ἰὸ 
ςο8 «γείςαης, ν πές δέ υτθεβ αδίονσοσυσ ὃ ον 
τος, (Δ επὶπετὸ ἀρεγείς εἰ αἷῆς ἀοτεσιππειν, 
εοἴάεπι σα ἰοςος αυδάος παιίδις, αυσην 
ἀοφρεασίβυς ρεγπιοατί, τ εαίεεῃ ατθε8 πᾶς 
συΐάεηι Ασα 115 τίςίπ85, τς αὐτῷ αὖ {Π|τον 
τηοῖαϑ ἰδςογε ἐς ἀρ ἐςίτεῦ ἤτ, Αυε ἐπίμν υτ’ 
δὲ5 ἰῃ πότε ρεγηγχαηξί, Πυαηο δαπατπ ἕποιτο 
ταεπτπυπάλιίοης Δαπα ἐσρεγίτιπτπάίτος 
δηληΐβ, ργορίοῦ μαδίταςι οὐ τς αἰτίσ ἰπιοστς 
πο} ἀπ λητίατη, αἰ τγαπίπιίστατίοπεη;, ἃ (οἱ ἐν 
τυἀίηετη, “πα πάο ἀρρεορίησυαπις ρεγίςαϊο 
1 εγατίοη ἐπὶ ςαρτεητείπιχοτίβ, πιαϊτοτίος [οσ 
«ατἰταπίπιτεπιιαςῖ ᾿οπ σός! τα ἐχοεῖί, 86ς 
αυίΐταγ 115 ποσπιοόο ἀοπιίς]α ρεγπιυταητίσ 
Βυ5,υτελάειη ςοπίεγαεπιὶ ποπγίπα, αὐτὸς ᾿υΐσ 
ἀδκυεῖς ἀϊςεραηζαῖ, ἱπισγάασα ποτ ὸ ποτὶ δ. 
Βεηερτσορτεγ!οςοτ ςαίπιπι, Β Αἴσεαϑ ἐπ τὸ τί 
Ῥεπι ἃ ἰατίττἀίπε επιογ δρρεϊϊατα ρτοροδεῖς 
Πυ δ ΡΙατοεηΐδ5 δέ γεπιίρατίοπίς αιοῆιτ ον 
(ἰίϊαπεες, κίεγπι ποαίς ρεοςαυΐ ἀἴαου μαδῖν 
τλῃτε5,πεσυπασιατιδμαυς τα Ργορτγίεροῦιηης 
Δρρε ατί. Εεἰοςῷ ἃ Ηείςοη δέ Ηεϊεΐαπι, ἃ 
ΡαΙαάε πορᾶῖρ (ππευθές, σποπίαηιν ραϊ σά - 
θυ Ππίτάτιο {τος πτογαπο, ἵΝυης δατεπὶ Πὲς 
αυλημδπὶ πιοάο ΠτΠ {εἰ οστπ ες πα δορτεῖ 
(εογίιπτι ροίετίς ἐοπιίς[Π5. πε} Π|ὰσὰ πςῃεσιει 
τεῦ αὐ ίπ|ὰ ἀεςγείςεπις, εἰΠπεπεθυ ροΐξπιο- 
ἄυπι Δα ς, Παπὶ ὃ πος εἴ ροίξέδι[ε, Ἱπάίςίο 
Βαίς τεί εἴ Οερα[πι5,πιαχίπιό]λσιπι (οροΐν 
ἀςπι ΠΡ] ἐπ 5. ἵΝατη σαπὶΔςυ51ρ68 ετείτίς, πε 
Οορα υ1{85 Δεπγεύρσαπίυν, ἀἐ(ςγἰπιθη ἐποτιτίγ, 
(υοά δέροεια ποπιίηατίπι αίτ, Εταἢ ἐᾷ οἰτιΐσ 
ταῖς ἰαειιδ ίρίε ποηχῦ δάίριοίτιν, [χτὰ Ιλοτπὶ 
τεῖτς Πίατιἰαζὶο ρεης5 ἘΠῚ Αἰπεῖς ( τεῖγα 
Δα [Πλ6{. ΧΧ τείεγασίγυο γεςερτας εἰ ἤιμιΐ 
π5.[πάείηίπρετῆςίε ρειτυρίεαά ἔν δεγπιπδηι 
οτί ΓςΟςγεηί5,ἀς θα Πιρτὰ, ΓΝ Απι μος αἰτοτα 
εἰξ ἃ Βοκοτίᾳ {ΠΠ 4 πιατί υἱείπα, σαὶ πιρετίογεπι 
{{Πλπ| δά ίεςετε Βἐ οπτατιί, ἵν οου ρίε ἄπεῆος 
ποσαταγ, εξ δ εἰάεπι ποπγίη! 5 ἰαςυ5, Ἐπ ς 
δατεηι (Οερ {ι5 ἐχουγγίς ἢ πᾶτε, πῆς ἱρὲ 
τυῦ ςεάςζις ἱηςτεπιξίο, αιε5 ἱπςο ] 8 (ἐγ ἔστε, 

4 εχςες 

ἣ ἐγώμι 4, 
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ἐχεςρτίς, ααβίλπι δ ογρίεας αηϊὰ, οἰ τατί’ 
Βυιϑιοςο 5 πεγὸ ἱπάε γυγἀϑπιεατίρι5, πιεία] 
ἴογυπι τεία ἰοπδίοῦ ΟΠαϊςί ἀξ 5 ἤοπο οὉ 
Πευία ρυτρατε ἀείηίες, ςοοτία ἑητεν Βοσοείας 
(εἀίετίοε, [ἰςεεἰ ρεγπιαΐτα ἐχίςοαια απ Πεητ (αἱ 
ἐρίς πα Ἐρί(οἱλαα ΑΙεχαπαάγα αἤεείι) ἐπ ααί- 
δὲ απτίχψαυσπι ΟΥςδοπιεποη Παδίτατ ρυίασς 
εὐπε ίχαί, ἈΠ΄ αί πεγὸ ΕἸειμπεπι δέ Ατῇεν 
πᾶ ρα Τηίζοπειι Πιμπιία, ἀφ τέρηδητς ( ε- 
ετορέ,ςυπιὶ Βοξοιίαπι ἀϊτίοπε σα ἴαπι μαΡε 
τοῦ, πο τειηρείζαϊς {Π4 ποςαϑαάῖυς Οργσία, ἵν 
{ἴλ5 δυζεσι ἱπαπἠδτίοπε ροπτοάτιπ),ἂς αἴ» 
υἱο ἐχε πα εἴς ἔπι εἰϊ, ρα Οτομοιηε 
ΠΟ εἰίδπι αὐϊπὶ τὐρίαπι οτγαπι ρει Πίατ 1, 
ἹΜεϊαλπεπιῷῳ Πυιϊππι παυπῆς, υΐρεῖ ρίαραπι 
Ἑαϊίατείαπι Ἰαοίτατ, [πὰ χὰ αὖ {ΠἸῸ ραίας εἰῆςί" 
(υτ,αγ απάίπες εἰ οἰ Πατία5 ργοςγεᾶς, Ατῆϊς ον 
τληΐηο ἐπδηιπί ει ςπαΐτηα {ΠῚ πὶ ὲἢ. οὐςα]Ο 5 
αἰ ἀοτίε πιεδεις,ίξα ΕΠ ΑΙ ατεί ρα 4ε5 αι Ια 

εἰκδβ τας ἰρίσαι αδίαπηαηςς Δ᾽ χαΐδιι5 ροεία ἤεγθοΣ 
{πὶ ποςαιυέτ ἀσγαπι, ΕεγΡοίαπι ἀΐςεῃς Ε]Α]:» 
αὐίαπι, ΕἸ; αυίάεηι ηηπος εχ ΡΗοςεηῇΡα ἀξ 
{περάαπτ πιοπείδας, Εἰ φυίδιια Οερμίπις ἐ 1 
[ξεαυτθς ῬΒοςεΠ οτπιαοςίρίτ, ας αν Ηοπιέ 
το συοφῷ ἀϊέξυπι εἰ, 

ὑμευ υΐ [χὰ μαδίτᾶς ερμίΠ η ἑοπείβ, αἱ πν, 
[ἰρίεδαυΐεηι ρεῦ Εἰδίααπι ἰαίτιγ, ας ἐπτεῦ 

Ῥμοςεπίες τὸς εἰς απιρ!δίηγα. Ετρεσ οι" 
τῆΐος ὃὅζ Ρηδηείεος εἰίαπι Βῃοςεηίες εἰπίτατος 
μαυάρίαηξ πιαρηδ5, είπάεἰη ΟΠπετοπαᾶ ἕεῦ 
τα Βιοοείο ργοργξάίμι, Βοίεα Οτεμουηεηί 
δ (ζχτοηίδςσαη ο! ππὶίη Οοραίαξ εχήι ἰλςᾶ, 
Ῥεχπιεί[πι5 ἱτεπὶ ὃ Ηοἰπιεις εχ Ἐεἰίςοπεῆι 
εητε8,(η απαπηῷ ρειηνίχεί πη εὐπάςηι (οραί 
ἄσιναςαι ρεπεβ Ε]αἰατε ἰηςυττγᾶς, Βογπια- 
Φηι5 εἴτ ἰρίτυν Π 4.1 Χ χ δ σος εἰτγοιίτα ΠΑ“ 
Ὀεης, Εἰα5 Διξ εὐπριίοπες πιυ ρατξι ρτς- 
τεῖ ἐχοίρίεηβ (ερμίίαπη “Παίπτα αι ρα! τἀ ε5, 
Ἰητες ἰαςεητία Ιατό ρταία Ττίραγ]ία ἐξ, δζ (ο- 
βα.5,πεητίοπεπη ἰλείεητε ΠΠομεο, (Ἃαΐϑ, 

ἡἰκά,.. Δυίῷ Βαδίταθαι Ηγ!]ςξ,ορίβ, ππἀίοίαβ μαθεα 
Ἑτρτορίογ ἰΔςουΐί, ας 4Αὲ Οερμί[π5ἰπιιμάδης, 
ΝΝες Οοραίάεπι ἰαευπὶ ἀΐοεγε αὐϊτίας πσημΐ 

{{τεπταγ)ίεα υᾷ Δεςεπια ίῃ εχίγεπγα ργοπιπ 
εἰᾶτ (γ]1458.ὑλικίω υτί λυρικίω ἃ ργορίπηιο υἱ’ 
«ο,4υεπι Ε]γ115,Π σας δέ Εἰγτ85 δύ ΤὭγτγας, ἂρ 
Ρεἰαπε, ἶνες ποτὸ (είθεπάμπι εἴ Ηγαξ, αυο 
τοάο αυάαπη, 
(Λυίφ παδίταδαι ΕἸ γάεῃ: ΐ 
Οὐκ υΐίάεπι ίη γάϊα ἰᾳςεί, ὰ Ὑ πιοῖο αἱ 

ααἱί η ρίπσαί ΕἸγάᾳ ροραυΐο, Αε {14 Βασο’ 
τίο πῃ ἀρτο {ττὰ, [τας 8 {ΠΠπ4 8 ριορίον ἴὰ» 
ει, ααέπὶ ας Οερβίίι5 ἱπαπάλης (δα, 

ΘΕΟΘΦΒΑΡΗ, 

πλίω ἥηδῳ καταπτοθ σῶμ πόλεωψι πάλιψ 
σ᾽ ἐγχουμλύων τῶν πόρωμ, ὃ μεταλλεὺς Φὶ 
ρήτης ρυὐὴρ χαλκιδεὺς αὐακαθαίρειν πὰ ἐμ 

φράγματα ἐπ᾿αύσιη», τ σιασοαὺ δὴν δὴ βοιω 
νι  ἰαξ πῇ ὡς αὐτὸς οὐ σῇ πεῶς ἀλέξανσηοομ 
ὡδιφολῇ φησίμ. αὐκ ψυγμθύων Ἀσῖ στολλῶμν 
οὐ οἷς οἱ μὴν τὸν ὑρχομθύομν οἰκειϑνα τὸν αὸ 
χαῖον σαελάμθανον, οἵ σΐ ἐλδυσῖνα,, κοὰ ἀ 
δ υύας σταρὰ “ἂν ποίτωνα ποταμόν, λέγω 
τοι κοὶ κατὰ ἀκέκροντο;, [ὠΐκα Φὶ Βοιωτίας 
ὑσῆρξιε καλουμῆψης πότε ὠγυγίας, ἀφαν:Σ 
ὥίωώαε σὲ ταύτας ἄδικλυϑϑέσας ὕςόρον. χ 

νει σέ φασι κοὰ κατὰ ὑρχομδνὸμ χείσμα, 
κοὰ σ᾽εξαδοι ὸν μέλανα στοπαμὸμ τὸν ῥίονα 
“σα οἵ φὶ ἁλιαρσίας, κοὰ στοιοαῦπο ψὐτοῶς 
θα Ὁ ἕλος Ὁ φύομ τὸν αὐλπτικὸν κάλαμομε 
ἀλλ᾿ οὗτος ἠφαύιςαι τελίως, ἔτεα τό χίσμα 
10: οἤχχιαντος αὐτου εἰς ἀοΐηλους πόρους, 

ὥτε τὴν πρὶ ἁλίαρτον ἑλῶν κοὰ λιμνῶν πῷ 
σαναλισκόντων αὐτὸν, ἀφ᾿ ὧν πτοιάφνχα καὰ 
λέῖ τ) Ῥν πόστομ ὃ πποιντής " κοὰ στοιηνθ᾽ ἁλίὰ 
ἀφ λίγων. οὗγρι μὸ ἐκ δῷ φωκικῶν ὀρῶμ 
οἱ ποταμοί κα τις φόβον τοί, ὧν ὃ εκ Φιοσὸς ἐκ 

λιλαξὰς φωκικῆς πόλεως τω αχίω λαμξᾷ 
γα καὶ θυζυγόρ κοὰ ὄμαρ" φασιμ" ἣ 

δέος λίλαιον ελον στηγῆς δὲ κεδιοσ οἷο. 

Διελατέας σὲ ῥνὲς μεγίστας δὲν οὐ φωκόϊ 

δι πόλεων. κοὰ οἵᾳ σγαραστοταμίωψ, κοὰ φᾷ 
νησίων δμοίως φωκικῶμ πολισμε δἶν, εἰς χρῖς 
θώνειαν Φὶ βοιωτίας πρόεισιμ, ἔτ ον Θὰ ὁρ 
χομᾶνίας, ποὰ Φὶ κορωνιακᾷς εἰς τἀὼ ἀωπταΐ 
σῖᾳ λίμνίω δῥίῳσι. κρὰ ὃ ττδλ μψοσὸς δὲ ̓ οὰ ὃ 
ὀλμῶός ἐκ τό! ἑλικῶν Θ- συμξάλλοντου ἀλ» 
λύλοις εἰς τἰὼ αὐπτίὼ ἐμπίσῆσσιλίμνίιυ τί 
ἀωπαϊσίϊα τὸ ἁλιάρτου πλησίογυκρὰ τὰ τού 
σου οὲ ῥούματα. εἰς αὐ πίω ἐμβάλλει. σι μὴ 

οὖ μεγίλην πέὼ “πϑρίμεσγοον ἔχουσα, ὀγόνή 
κοντα (ἶ τριακοσίων σα δίων. αἱ σὺ ἐκρύσεις 
οὐσϊ χμοῦ φαίνονπτοι πλίω τῷ οεχομβύου γμ. 
ζυιφιοσὸν χίσμα θ᾽ κοὶ δ ἑλῶν, μεταξὺ 
{ειμλέων λειμώνων, ἔσιν ἥ χε τοιφυλίᾳ,, κοὶ 
ἡ κωπαΐς. μέμνηται μρὰ ὅμηρ Ὁ" 
ὃς ῥ᾽ γ᾽ ὕλκναίεσκε μίγα πλόφιο μεμπλὼς, 
Λίμνα ξεκλιμθά. κα ιοσίσ, 

οὐ γαρ λίμνίω οὐ τἰὼ κωπαΐσηιᾳ βούλε;, 
τοί λέγειν, ὡς οἴονντοιέ πινδῖν, ἀλλεὶ τίιὼ ὕλισ, 
κίω πῶσαγορσνομβύΐω, τῇ πῶσῳσδέᾳ. ὡς 
λυρικίω ἀῤ Φὶ πλυύσιίου πόλεως, [ὦ καλοῦ 
σιν ὕλαςιὼς λύρας κρὰ ϑύρας, οὔτε ὕσι ἑν, ὡς | 
για; γράφουσιν ὅς δ οὐ ὕσῖᾳ ναίεσκρν.ἡ μῆν' 
γάρ ὄξιψ οὐ λυδίᾳ. πμώλῳ σαῤνιφόρντι, ὅσ 
σης γὺ “πίονι σϊήμῳ " ἡ φὲ βοιωτικά. διφῳο 
δε, γομῷ ζρ᾽ λίμνῳ ἀξκλιμ! θ- χερλοσίδν, ὦ 

“ὸ παρδὲ 



Ὁ σαρδὲ οἱ ἄλλοιναΐου βοιωγθί, ἡ μὰν γα, 
σι μεγάλη κοὶς οὐκ οὐ σῇ ϑηβξαισι,, κοὰ μυκρὰ 
ἐκέθον σῖ! “πονύμων πληρου μθύν,, ειμαύε 
μεταξὺ ϑαβών πρὰ αὐβκσον Ὁ, ὅμαρ Θ΄ σ᾽ τ’ 

᾿νμκῶς ἐκφόρε, ποῖα μδὸ ἐκτείνων τὼ πρώ» 
᾿σίω συλλα( ω) ὡς οὐ Ὅο᾽ κωταλόγῳ, ἢ οὐ ὕ, 
λίω κοὰ τοιτεῶνα, ποιυτικῶς, τε σὲσυν 
Ξίλλωμ ὅς ῥ οὐ ὕλκ ναίεσκον ὁ τύχι Θ’ 
Σκυτοτόμωμ» χ᾽ ἀξίους ὕλῃ ονὲ οἰκία ναξωψ. 

οὐσῖ᾽ ςὐτοιῦϑοι δ γραφόντων χινῶν ὕσῖκ 
οὐ οὐ γοὺ ὃ αἴαςἰκφὶ λυδέίας ὦ σάκος μετε 
πὶμπέρ.----- λίμναι τίὼ τάξιν ἣν 
Ἐφεξῆς τόπτωμ.--- ------ λόγῳ πόδι- 

λαφθίιῦας σικῳ ὥς ὅτι ---- ---- σοῖς ον6» 
μᾷσι δὴν πόπγωμ, πόρμ πε ------ 
χα λεσπὸν φασὶν γν ποίρύτοις κοὰ ἀσήμοις οἷς 
σλεισοις,κοὰ γὺ μείδγαΐᾳ, μησϊαμοῦ πῇ τάξει 
οχπεσέν. ἡ παραλίᾳ σί ἔχει τὰ πλεονέκτησ 
μα πῶς ὦξρ, κρὰ γνωοιμώτοβοι οἱ τόποι κοῖς 
ἡ ϑάλαα.τό γι ϊξῆς ̓ πσαγορόύει βέλτιομ, 
διόττόρ κοὰ ἡμές ἐκᾶθον πϑρώμεϑα--- -- 

οὐτοῦϑτι σ᾽ Ξάσαντόν' Δ τῷ --- --- αί, 

θμκσιν περοσιθχύτόῖο: ὅ, τὶ αὖ χρύσιμου Ἀπ - 
ἑμῖγιλσν ὑκώνο σὲ ἡδαληφύρν αὐχετῇ --- --- 

Καὶ Φὶ αὐλίσὺς, πδ)ρὲ ὧν ἐρήκαμϑν. “οἶνος 
δ ὄδι χώρα φὶ ϑαξαϊκῆς ἡ] τίὼ ὁσϊὸν τίὼ 
δὲ αὐϑησὸν Θ, διὰ χουΐ; ϑαθῶν δίον τσφυτή. 
γωνττ σζότους. ῥᾷ σὲ κοὰ στο τα μὸς σί! αὐτῆς 
«(οινοῦς, σ κὦλ σ᾽ ὄδι (ώμη Φὶ τταρασῶπί 
εἰς “ασὸ (ο᾽ κιθαερῶνι, σϊυσοίκετΘ- τόπθ’ 
κρὰ πραχύς, ἀφ᾽ οὗ κοὰ ἡ σεριροιμίᾳ" 

Ἑἰς σκώλομ μήτ᾽ αὐτὸο ΐμθν, μήτ᾽ ἄλλῳ ὃπτ' 
ὧπκ, 

Καὶ τορνθὲα σὲ γὐθονσι κα ταγόμδνου σΐα- 
ασαδϑ χε φασὶν. ἰω δὲ κοὶς δ᾽ πρὶ ὁλαυ- 
θον πόλεων ὑμώνυμ᾽“ αὐτῇ σκῶλΘ“. ἐἴρκα 
σαι δ᾽ ὅτ: στωρασώππίιοι κοὰ ἰκώμη ὡς καλέ, 
σαι οὐ ἡρακλέᾳ τῇ ηοαχινίᾳ, ττεῤ ἰμ ῥξ» 
σώπτος τισταμὸς, κοὶ ὅγι οὐ σικυῶνι ἄλλ’ 
τὶ ποταμὸς σωστὸς, χρὰ ἡ χώρα ἀσωτπία»σίί 
ἧς ῥέουσι κρὰ οἱ ἄλλοι ποταμοὶ ἀμώνυμοι [6 
ποταμῷ πουτῳ.ὃ ἐτεωνὸς δὲ σκάφλαε μετον 
νομείδδη, κοὸ αὕπα δὲ Φὶ ππαρασωπίας ὃ γοῦ 
ἀσωττος κοὰ δἰ σμίιωὸός οχ “Τό πσε δέου ῥέουσι 
σῷ πρὸ ἣν ϑαθῶρ, 5: σὲ κοὰ ἃ δέρκη ἀρίωμη, 
κοὰ πότνια, ἐφ ὃν μυθδύ:τοι πὰ σππόῤὲ τὸν 
“ποτνιῖα γλαῦκον Ἔν οχασαζδγντα ον 

στοτνι(σίωρ ἵσγπωμ Φὶ πόλεως πλησίομ, κοὲς 
δκιθαερὼν δὲ οὐκ ἀττωύην τῶν ϑυθάυ τελόῦ 
τᾷ, παρ αὐτὸν σὲ ὃ ἀσωπτὸς ῥέ!, τἰὼ σωώς 
ρειαν αὐτό ἀλύζωψ, κοὰ πτοιῶν τοὺς στχραν 
᾿σώπίους εἰς κατοικίας πλείονας δυμρημὲ - 

νους. ὥτταντας σῇ “πὸ ϑυβαίοις ὑντάς» 

ἔα 8. ἘΠ ΝΟ ΟΝ ᾧ : 393 
Εερεπας αἰῆ παδίτοδαηι Βαροτῇ, Π|ς: συίάοτη 
πλασΏι5 εἶδ, πεςίπ Τ Περαη ρίαρα δύ ραγυ. 
1Πίπο ρον υ͵85 {πΡτοτγαποαβ τ εἴσετι »ἱο σε περ 
ἰη Ἵπεράσγυπὶ δ Διπιῃεάοηίς πιεάίο, Γίουις 
τας ατοπὶ πη σαΐατί ργοίετε Πιιπλεγο, τ Π|ὰ πὶ 
ποπηπησιαπι ργοαπςε 8 (γ] Δ π1, τ ἐπ Π δ“ 
πίαπι (ὐαταίορο, 
Διφ Ηγίςη Ρεζεοπεπηζς- 
Ῥοετίςα [ἐςεητία, φααπάοί πετὸ Ὀγειμίδηδ, 
τ, 

Αἰαςί εἴγρειπι Τγεπίι5 σοπἤ τχογαί οἰ ἐπΊ, 
Οὐτον Η]ε5, μα ίτι5 ςσεγάοπε ρετγίτίον οα. 

ηίΐ, 
ΜΡί εείαπι ποππα1| ἀερταιατὲ ἐςείδιιη: ὕδῃ 

οὔ, (4 εἰ σατο Εγ ες. Νοα επίπι Δ ίαχ ἐγ’ 
ἀία εἴγρευμπι αἰέεγγί Π δὲ ἰαΠογας., ας Ιοςο- 
ταπιίρ οὐάίπεπὶ ἀςείποερ5, παῖς, οσλργο πε α 
ἀετε; πγδηί(είθε εἰς ας εκ ἐπ τοι ὃ οἱδίσι: 
τίς ΡΙ αὐίπιίβ ἃς τπεάίτετταπεα ρίασα ΠυΠ τ τς 
ἀεί(ςτΒεηά! ογάϊης ἐχοίάεγε, Ενττας ργοίςοϊι 
μαπςρταγορατίπαπι παθες, Νοείογα πίθος πὶ, 
Ιοςαίπητ, δύ τοῖς ἰοσούιπι ἐογίεπι πιο {5 ἐ χα 
ροπίς Ιἄσο ποβίπάς ςοπαπλιῖ ἐχρ]ίςατε, [είς ἰἰ 
1υ« οπιίτιεπτε5. Δ πιμτιογατ πε πι ρροπεπ 
τε5 αιοά είς {{τ πο] ί5, ΑΒ ΠΟ ργοτγίιβ οί 
(υπτκίπεῃοδέ επίπι δύ ἐς Δ Ὁ] 46 ἀε αι}. 4 πί 
τυ 5. ϑεοποσπαβ δυΐεπιούα εἰς ΤΠ ςθαπα {πὶ οί: 
αυὰ Δπιπεάοπειλίτζυτ, ρος ἃ ὙΠΕΡ 5 {πλ6, 
τε φυλαί δείοσπις Πυαπας [αΒέτεγ, 
Βοοΐαδ πεζὸ ραρσιιβ εἴπ ογὰ Αἰορίᾳ (δ Οἱ- 
τπατοπείς ες ἰηίσοα δῖ} αίρετα, ἰπάείρ πὰ 
ταστα ρεοπει θέ εἰ, 
Δάϑεοοϊοπ πεηαείρίς υΔάς5,πεαὰς αἰτεγί σΘὸ 

πιοϑ δ 5. 
Ἐχεο ΄σιοσίοςο ἀεάυξέπι Βεπιπευπι ἀ{’ 

(τεύρτααι ἕυἴς, πιοπιοτία ργοδίτυτ, Ἐκ ΟΙνπα 
{Π0 ετίαπι πςίη5 αὐ έδθιι5 [χαΐς {πγ|{5. που 
Ὡς 5ςΟ15 ογατ, τα] σαι οτίαπι εἰϊ αιἰιοά «ὦ Α΄ 
ἰοραπι ἀςςοΐα;, ὃ υἱςὰβ αἰ απιίη ΕἸ ογαςίςα, 
Τχλοῃίηία ϑοοί 5 ποςαίυγ, Ὁ υλπὶρτατοιῆι» 
{Αἰορα8 ἀπηπίςβ, σαοάέρ ίῃ δίςγοης αἰτι5 ἡ 
(ορι8 οἵδ, ὃζ Πηίείπια ρίαρα Αἰορία, ρει αυλπι 
δύ αἰή ἰαϑαταν πυυία8 ποπιίπίς Πασπή . Ετεοπαβ 
αὐτεπὶ ποπιςῃ {0 ῃ ΘοΔΡΪ45 ἰγαπίπγυταιίτς 
ΕΠ δ ίς Δἰορίᾳ ἐεῖτα ἰοςιι5. ἵΝ δ {{πιεπιιβ 
δι Δίοριυς ρει ατηραπι Πυπείυχια ὙΠπεΡαδβὲ 
ἘΠυετὸ ἃ Πίτςς ἔθη ὅζ Βοιτηία, πές εὰ ας 
ἀς Ροιηίεο (ΠΙαυςο ραΐα αὐὐραης, αὐ ΠΠπππὰ 
Ροιπίαάες ἀϊίςετρίςτίπτεαυσα ποπ ἰοησὲ ἃ 
αἵϑε, (ἰτπατο ἱτέρτορε 1 Πεδα5 Πηιξ, ρεπεϑ 
΄υςηιὶ Δ ἰοριι5 οὐττίτ, ἰηξεγίουα εἰτ15 Αἰ 15, 8ζ 
Ραταίορίοϑ ἕδείεῃς δοςοΐδβ, ἱπ αἰςοβ σΟρ! τε 8 
ἀϊμίίος, ἀφο ΤΙ μερϑηα οἰυίζατί ἐς 

Ιή 

144, 3 

ἌΊ οοπ  ὶς 
πηάηεῃς (ἢ, 
εἰ ζΟΥΥιρίη5 

ἐπα τη γα 

Ὁ, 

ἊἋΈΕΡίς το} 
ἐοχίις ἰ«ςεά 

γης 6}. 



τρις ΦΥΤΒΑΒΟΝΙ 9 
Αἰή δατοπι ὃ ὅςοὶῖ ἃ Ἑτεοπᾶ ἃ Ετγιθῃγαβ 
ἐπι ΡΙαἰαατιμι (οἷο εἰς ἀἰςᾶτ, δ τεχεγα ρεπε5 
ῬΙαΐοας ἃ Ταπᾶργαη ἐχειηῦ, [πῃ ΤΒεραπίς 
παοφ Πηίθιις ἐχιδητ ΤΠεγαρηος, ὅζ Ἴ εὐπιε- 
{5,4 πεπὶ πο εἰς πεγῇ 5 ογπδαίς Α πτίπια» 

«ππ5,οαπὶ πη] ἀϑίσιο {Π| υίάεπι πεαυδαιᾶ 

δα(ιητ)ιήτγευστες ἐπ ππεγαγίτ, 
Ἑπραγιὰς συ ίάαπι τα πλ 5 ρυΠΑί5 40 δὰ" 

. 1ζίδς 
Ἐττεϊ σα, ἀοταπι εἰ  ςαγπτεπ, ΤΙ Πείρία,ἔειι 

αὐπαποΊ μείρία, σααπδοσυίάεπι πηαίτα ίσπε 
ποηγίπα Πα τπτος ργοξεγάτυν πιοάο, δ ρα 
ταιίαο, ὃζ Πησυαείιο, ἴσας ὃ σεπεγε τη! εἴ 
ται ΠΙερτί δύ πευπτταῖ, Εἰ αυτεπὶ ορρίάαπι ΕἸε 
{ἰτοπί ρτοχίπιαπι,ίε ἐο πιαρίς Δ υὔγα!ς Οὐ 

ἴσο ἀπέ πιπιίπεπβ Ππυΐί, ἔσῃ ἃ ΕεἸίςοη, 

Ὑπείρίαταπι πετὸ ἐπτροτίαπι εἰς Ογευία, πε 
Οτειϊα ἀίςατας, ἢ ΤΙ είρ 5 .ἰει εἰς ΔΑ ζγα ία 
χὰ Η εἰ ςοπίβ ρατίεπ, Εςς ΗΕ οὐ ροείς ρα 
ετία εἴς, 14 Ηεἰϊςοηίς ἀπὲ ρατγίεηι Δεχιεγᾶ ρει, 
εἰποπβ, ἐεχοεϊοἰπίοςος ἀπτο ἑαςοη5, Ιοησὲ 
πηυίάοαι ἃ ΤΗείρία Παάία ΧΙ τλπὶ δί ἐρίετε 
ἀατσισηϑ ἱπιργοραιίς ρα, αποά πῃ Ογαιὰ 
Δεοϊίςα τευλαποτγεῖ, 
Ἀ(ιαπισυδ πυίεγιπι ρεηε8 ίς ΕἸε]ίςοπα ςο- 

[εραῖ, ἢ 
Ἐγρεῖπο ἀίγυπι, (τῇς απ, ορίαδίε αυῃν 
8Π|. 

Ἡεϊίςοη δυίεπι Ῥηοςί 4! εἢ αἰ Πηίς, εχ ἀαυίς 
Ἰοηίς Ραττίθιιβ, Εὰ πεγὸ ρᾶγαλ εἴς, δ ΑΡ οςοδ΄ 
{πἰαχία Πουϊ(δίπταπι ΡΠοςία ς ροττᾶ. Οττεπὶ 
αυίατείαρις οδείοίς, ΓΝ εἰ (4 εἰ τεςς Ππππὶ 
ποςδης, Δ ἀπαης επίπι πιαχίπις πι5 Οὐ Παί 
Ροτταπι, ὃζ Ἡε]ίςοι δέ Αἰςγα {πρετίπηπιίηξε, 
δ ειίαπι ΤΠε(ρία δέ εατυπιὶ ἐπηρογίαπι ει" 
(Δ. Εας,οτίατι ραι5 ππαρηορεε ςαυα, εχ Οὐ 
Γσοπππραυκαῖ, δύ ρίαπε (οτίημηίαςο, ΕΠυΐας 
Αὐτοῦι Πτοτίβ Ιοπσίταο ἃ ρογίι ιεπι τεςεί: 
{τὰ ἀϊχίπιας.α Ογειήατη {λ4," ργοτξάϊεαγ, 
Είπο πειὸ δά ρεοπιοητουίαπιξιοςατππΊ, Δ (, 
{ὰπις ας Κα, ἴῃ ςοποαιπίβίπγο εἰτι5 πηι ἴοςο 
ἑλςετεραραϑβ, ἰ( εἰς ἰοηΐε5 ςοπιίοίς, δζ ϑεπο- 
ποηὶ ἦε η ἀἰχίπιαδ. ΕΠεἰσςοη ἰρίταν ἤθη 
ρΡτοςυϊ ἃ Ραγπαίο ἀϊίδης,1}}1 αεπλα ει εἴς, δ 
αἰεί πὸ, 8. εἰγοιίτα, ΝΈεγαςε εἐπίπι πίσίν 
δυκρυ!ηταν, Ἐςγαρεβ δα οσιπι ίαχεα εἰξ, 
νοι παυΐτα ποτὸ {Ποστορίο οἰγοιπίοεδίτ, 
ἙΠοσδυτεπι τη ἴοςο εἰ ςοηίξογαία πλυῇ5 «65, 
ἔοπϑχυς (ΒΑ πεῖς, 801. δειΠείάιπι ἰρείυπ 
«Ὁ Νγιρπαίαπι, σὰ εχ τε {πἰρίςατΠ] ςεῖ, ε΄ 
οβαυί ἃ Ηεϊίςοηα δί Ρίετίαμι δύ 1. 1δειίμγυπι 
δ Ρίμπιρ!απι εἰἴάεπι ΜΝ αἱ 5 ςοηίξοιάγυπε, 
Τἄταςοϑ ἐχιῆς, Βίετε5 αὐιεῖι χοςαθαῃτι), 

ΦΖΟ'Ξ ΟΙΘΟ ΚΒ ΑΡΉ 

Ἑσόδοι σ᾽ τὖ Τῇ πλατοιΐωμ φασὶ τέρμ σε σκᾷ 
λορ,κοὰ τὸν ἐτεωνόμυκοὰ σὸς ὀρυθροίς. νὴ γοῦ 
σταροὶ πλαταιες, κρὰ παρὰ ταὐα γραν Ἐκό δὺς 
σίωσιψ. φὸ σὲ τῇ ϑαθαίων ἀσὶ, κοὶ αἱ ϑόράῴ;, 
πναε, οὶ, ὃ τόυμηος ὁὀς, ὃν ἐπόσμησον αὐπχίμᾳ 
χΘ' σ]ὰ πολλῶν ἐπῶν, τὰς μὰ πρσούσας ἀ» 
φετὰς, διαριθμούμλν Θ᾽" 
Ἐπε τὰς ἰωεμόεις ὀλίγ’ λόφθ», 

τνώοιμα σὲ πὰ ἐπκ.θεασειων σὲ πλὲου, τὰς 
ναῦ ϑεασ ιοἰς στολλῶψ ὀνοιιώτωυ, δὴν μϑὺ ἀμφό 
“πὄδως λεγομδώων κοὰ γνικδ πρὶ πληθαυτιν 

κῶς» κα ϑτέπόβ κοὰ ἀῤῥρνικῶς κοὰ ϑηλυκῶς, 
ἣν σὺ ὁποπόβως. ἴσι δὲ πόλις σεῶς Ὅο᾽ ἕλι- 

κῶνι, νοτιο πόμα αὐτόν. ἀὐσιφμβύη σὲ Ὁ] ἄρς 
σαίΐῳ κόλπῳ ποὸι αὐτῆ νὴ ὃ Ἑλικώμ,ἐ πίνειορ 
σ᾽ ἔχουσιμ αἱ ϑεασιαὶ ἐρίουσων ἰιὐ τὸ ἔρεον 
σίων ἰαλοῦσιμ. οὐ σὲ σῇ ἡ ν ϑιασιξων ἐσ ( ἃ 

ἄσκρη ἢ] Ὁ πρὸς ἑλικῶνα μόβιΘ-ἁ τόὶ ἁσιὰ 
δὲν πατρίς. οὐ δεξιᾷ γαῦ ὅδι τὸ ἐλικῶνΘ", 
ἐφ᾿ ὑψηλοῦ νὸ τρρωχεθθ τόπου ἀφμθύκ, ἀπὰ 
χουσα ἣν ϑεασειὼμ δίου πε αράκοντα «τι δὲ 
ουοίω κοὰ ἀεκωμώσίπκῳν αὔπος ἐπένος πϑδὲ 

πὶ σπτουπροὸς λέγων, ὅτι ἐκ κύμης φὶ αλολίδος, 
νάσσα σ᾽ ἄγχ ἑλικῶν Θ’ υἱ(υρῇ οὐὶ ἀώμῃ, 
Ασκρεχᾶμα ἰα πῇ, ϑόμεαι αὔγαλε,θσῖε στοπὴ 

τῶλῃ, 
ὁ δὲ ἑλικὼν συωυεχῆς ὄὅδι τὰ φωκίδε ἐκ δ 

πρὸς αἀρκπομ αὐφὶ μόρῶν. μικραὶ δὲ κοὰ ἐπ 

ὯΝ πρὸς ἑασόγαν κοὰ τὸν ὕσχον λιμδύᾳ Φὲ 
φωκίσιθ-. ὃν καλοῦσιμ ἀὴ σόϊ συμβεθηκό» 
“Θ΄ μυχὸν. ωόῥκειτοιι γον ἀκ τὰ τον μασι 

λιςὰ τὸν λιμθᾳ πόδι ιρισαίου κόλπου, κοὶ δ᾽ 
ἑλικὼρ κρὰ ἡ ἄσπρη, ποὰ τὶ αἱ ϑεασιαὶ, κοῖς, 
Ὁ ἐπίνειον αὐφὰ ἡ ἰρξουσιε. (ῷ δὲ κοὰ κοι 
λότατου νομίζετοι πὸ μόν’ τόν ἰκρισαξου, 
γύλπου, κοὰ ἁπλῶς τόν κοοινθιωπκοῦ, «τέδιον 
σ᾽ εἰσὶν ἀξ τόν μυχοῦ πτδὶ λιμαύθ’ ἐς ἀρὲν 
ουσῶν γ᾽,------- οὐτόυύον δὲ ἑκα» 
δὲν ἄποσι, ἑῳς Φὶ ἄκρας ἰώ --- --- 
ἀαλοῦσιψ. γὺ δὲ Ὅρ᾽ κοιλοτάτῳ πόὶ κολστυ 
σούτον. συμβέβηκε τὰς πηγας ἐῶν κοὺς 
»τἰὼ οἰνόϊων, πϑρὶ ἧς εἰρήκαμθν. ὃ μδὺ ο(ὖ ἕλε 
κὼν οὐ πολὺ διεφπκὼς πόϊ στχρνασοῦ οὐκ, 
μιλλός ὅων ἐκένῳ, ἔατάτπε ὕψι Θ’ κοὰ τοις 
οἰμεηοον. ἄμφω γαὺ αῤχιονοβόλα πὰ ὅρα 
κοὰ τουτηρώσῖα. πόδιγραάφετοὰ σί οὐ πολλὴ 
χώρα. οὐταῦϑο σ᾽ ὄδι τότε τῶν μουσῶν ἱτα᾽ 
ρὸν, κοὰ ἡ ἵππου κρίιμώᾳ . κοὰ τὸ δὴν λκθηθοίσ 
σϊωμνυμφῶν ἐντγον. δ οὐ τεκμαζροιτ᾽ 
“ις» ϑρᾶκας ἄἰναε ὧν περ Ἑλικῶνα ταῖς μού“ 
σαις ἰα ιδρώσαντα ς.οἵ πολ πίιυ “πιόλιαν κοῖς 
Ὁ λειβηύρου, (ὦ πίω ππίμπλειαν παῖς αὐτοῖς 
ϑεαῖς αὐξσίαξαν, Ἐκαλοιῦτο σὲ πίδρδν. Ὁ 

ἐκλιπόνες 
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κλιπόντώυ σ᾽ ἐκενωγομακεσθνδι" ναῦ ἐχὸν 
πτὰ χωρίᾳ τοιῦτα. εἴρηται οἵ᾽ ὅτι τί βοιω 
πίαν ταὐ τίν ἐπῴκισων ποτε ϑράκου, βιαν 
σάμϑνοι ὧν βιωσδὸ» κοὰ πυἑλασγοὶ, τὸ ἄλλοι 
βαῤξαροι. αἱ δὲ ϑεασειαξ, πρότόρον μάν - 
γνωρίζοντο σα τὸν ὁβωτά του πραξιγέλουξ, 
Ῥνέγλυψε ὧν ἐκένΘ΄. αὐέθακε δὲ γλυκόδα 

ἡεταῖρα ϑεασιόδύσιμ ἐκ ύῳν οὐσα Ὁ γγύθ΄, 
λαθοῦσα σϊῶρου ππτιριὶ τό τιχνίτου. πρότε, 
ομ μϑ οἰἶν ὀψνόμᾶνοί τιν δῖ’ Ὃν ὄδωτα αὐᾷ, 

ἔχινου ἀϑὲ τὼ ϑέαν, ἄλλως οὐκ οὔσαν ἄξιο. 
βίατον . ναυὶ σὲ μόνῳ συυέφηκε τῶν βοιωτις 

κῶν πόλετωμ κοὰ ταύαγρα, δὴν σ᾽ ἄλλων δδέϊ 

σία, κοὰ ὀνόματα λέλεισήα, ταῖς δὲ ϑεασ ει» 

αἷς ὃ ποιατὴς ταταλίγει γαῖαν κοὶ μυκῶ» 

λποσὸρμ,πτόρὶ ὧμ ἀρήκαμθν . ὡς σ᾽ αὕτως κοὶὰ 
πόβι δὴν ἀλλωμ᾽ 
οἵ δ᾽ ἀμφ᾽ ἅρμ᾽ γέμον τον κοὰ ἑιλέσιομ , κοί 

ᾷξυνθράς, 
οἵτ᾽ ἐλεῶν᾽ ἄχου, σ᾽ ὕλίων, κρὰ πτετεῶνα, 
πετεὼρ σὲ ξώμφ φὶ ϑιξαϊσυς ἰγγὺς φὶϊ π᾿ 

αὐθισθνα ὁδοῦ. ἡ σἵ ὠκαλὲν μέση ἁλιάρτου 

κρὰ ἀλαλκομλνίου, ἑκα τόδον τοιάκον τὰ στὲς 

δἴους ἀπέ χουσικ, σταραῤῥει δ᾽ αὐ τίῷ ποτά, 

(του δμιώνυμομ, μεσεὼν σ᾽ ὃ μλν φωκιπκὸς οὐ 
ζοὐ ἀοισαέῳ κόλπῳ, διέχων βοιωτίας σε δῇ 
οὺς ἑκατὸν ἑξήκοντα, ὃ δὲ βοιωτιτος ἀπ᾿ ἐσ 
κείνου ἀέκλατοί. πλεσίον σ᾽ ὄὴμ ὀγχησοῦ 
χυὸ ὑοῦ φοινικίῳ ὄρει, ἀφ᾽ οὗ κοὰ μετωνόμα 
σαιφοινικίς. φὲὶ σέ ϑκξαίας, κρὰ ὥξ» λέγει. 
παι, τοετεὼν δὲ φὶ ἁλιαρτίας, κοὰ μεσεὼμ, 
κοὰ ὠκώλαι, ἀτὰ φησὶν ὅμπρΘ" 
Κωντὰς, δύτγησίψ τῷ πολυτρήρωνά τε ϑί, 

σβίω. 
τιδδὲ μὴν σαν ἔκωπῶρ εἰρκτοι. πρσαρκτι; 

ὁς σῖς ὄσιμ ὑϑὲ τῇ ἀωτγταίδε λίμνῃ, αἱ σ᾽ ἄλ΄ 
λαε ύκλῳ ἀσίρ. αἱ σὲ ἀκραιφίαε, φοινικίο, 
ὑγχηςὸς»ἁλίαρτι γὠπἄλαε, ἀλαλκομῆναξ, 
σιλφούσιομ, κορών ει(:.γὼ τό γείπαλαεου οὐκ 

ὁ δι λίμνες ποινὸρ ὄνομα , ἀλλὰ καί᾽ ἑκώ- 
ςἰω πῶς αὐτῇ ζατποικίαν ἐκείνας ἐπτώνυμ 

ἐλέγέρ, ἀωσταὶς μὰν δὴν ἀωπῶν. ἁλίχρτ Θ’ 
δὲ ἁλιαρου, κορὰ οὕτως ἀϑὲ δὴ ἄλλων, ὥςεν 
φρὴν σ᾽ ἡ πᾶσκ κωπαὶς ἐλίχύκ ς ἀατ' ἰὧϑι- 
κρατειαν, οιλότατου γοῖρ ὅδ Ὁ χωρίομ, ᾧκ 
"σὶ πίνσϊαρΘ:, κοὰ ἰυιφ οσίσῖᾳ καλέ παύν 
πίω. -ταραπίβασι γοαῦ τίὼ τιλφῶὥοσαν ἄρά. 
νίω «ξοὺ Ὅοἱ τιλφωοσίῳ ὄρει ῥίουσαν ππλα΄ 
σίου ἁλιαρτου κοὶ ἀλαλκομλνῶμ, ἐφ᾿ ἡ Ὁ 
πὸ τειδεσίου μνῆμα. αὐπόὶ δὲ κοὰ Ὁ τῶ τιλ. 

᾿φωοσίου ἀπόλλων δ» ἱόδόμ, Ὁ δὲ ποιντὴς ἐῷο 
ξῆς ταῖς κώσταις, ὄύτρωσιν τίθησι Κώμιομ 

᾿ ϑιασιίξωμ. ψύτοκῶϑιι φασὶ (αθον,κρὰ ἀμφίῳ» 

ΤΥ ΒΒ ΕΒ ΝΟΝΥ͂ 5 Χά στ, 39, 
χαέθι5 ἐχείπο 5 Ιοσα μας ᾿͵δλοεάοηες ἤιπς 
ροίδίάεης, Ὀἰζξαπι ετίατι εἴ, αης Βασσοιίᾶ ον 
Η1π|ΤΏταςες μα ίκαε, εαπὶ ἐὺ 5 πὐγί 5 εἰεςί( 
(επτ, Τεπιιετε εείαπι Βεϊᾳίσί, δί α]1ὰ Ῥαγθαγο: 
τισι πατίο, Πείρί5 ρείπ5 ποδε ταις (τρίν 
ἄο, Ῥγαχίτε! ἐς οριιβ {5 ἐςα!ρίασπι πιαη τ, 1}0 
παπὶ πετὸ ςοπίεςγαίς ΤΠείρίεηπθιι (Πἰγοες 
τίαπι πιούεῖτίχ, Ὁ {ΠΠ|{ σεπιιβ ἀπς5, πτηῦς 11 
[πα 40 ατιίῆςε ςοπίεςιτα, ΝοπΠ}}} ἰςείγοο ρτέ 
τι5 ἱρῇιπι ςοπιειηρ ατατί (πρίἀίποιη, εὖ σοπς 
(ςεπεραδητ δα ρεςίαςιπι, ςἃ αἰίοηιτί [οςτ5 
ἱρίερεέδει [ογεεἐπάίσηιβ, ΕΗ οήϊε απ ἐ (οἷα 
πος ὁ Βασοιβ αὐδίθιιβ, 8. Τλῆαστα σοη Πές, 
Οπιεγαγῖ υεγὸ ποπγίπα τλητασι εἴ γα άεσα, ΓΟ 
τεϊίαῆϑ πιαπεπε, ἃ ἃ Τπείρίᾳ5 φαςτεπὶ ροοῖα 
(γααπι, ὃ, ΜΜγ εἰ εἴϊιιπι ἀππιιπιείας, ἐς ααί- 
Βς ἀϊκίπηι5. ἐς δ ἀε αἰ ἤςΊἸ πηαίς, 
(υΐρεπεκ Ε]αγπιὰ ςοἰατ, ας ΕΠ επι. πεῖ Ἐ’ 

τγγτῆγαδ, 
Ουίῷ Εἰεοηδτεπεηί, τῳ ΕἸγΓς, εἰ Ρείεοηξ; 
Ρεῖεῦ πιετὸ αου Ἵ Περαπί ἴςιι5 εἰ ρτορς υαπι 
41 ςοπηπιεδτι Απιπεάοποπι. (ὐςαΐεα δὐτξ 
ΗΔ] αντί, δ. ΔΙαἰςοπιεηῇ πηεάία ἤλι ΔὉ υἰγα 
ΧΧᾺ [{16,.4Ρὲεπ5.1υχίὰ εαπὶ Παίς εἰς πη πὸ 
τηϊῃί5 ληγπίςι 5, Μεάεοπ ίλη ΡΠοςξς αυέ 
ἄεπι ὑπιι5 ἐπ πὰ Οὐςο Ιῦσε Βοξοιία Πα. 
ςδέτχ,ΑἸτεῖ εἢ Βοσοιίας δ ἐ]ο ποπιίπαιυς. 
Ρτορε δῖε Οποβεῆιιπ ἕδςος, ὰ πτοηῖς 
Ρῃαπίςίο, αὖ αυο Βθοσηίςίς ἱρία πολέ αἵσ 
(ὑπιρί τ). Τ Ππεδᾶπο δέ μος αἰςίταν, Βείσοπ 
τεύτος ΕἸ ΑἸ ἰαττία;, δέ ΙΝ εάεομ, ὃ Οςαῖς, Ὀείῃμ 
(Ορδ88 αἵ, 
(ορα5,Ειπγεπηῷ, δ ςοἰπιρίϑτεξεγιααι Τ Ὠι 

Ὀεη, ἶ 
Τεςοορίς χυίάσαι ἀπ εἴ, αὐ ΑΑ αυΐ!ο». 

πεπὶιτεπιίρεζίατ αὐ (οραίάεπι [ευπιη, αἰίας 
αυξ εἰγομπίξαητ, Εαῷ ἵαπε ΡΠοεπίςοίς, πη ςῆς 
{{5, ΑΙ αττας, κεἰς, ΑΙαΙςοσιεπα, Τίρῃο- 
[οπ, οτοηεα, δύ πος αυίάξ ρτίίςίβ ἀπηίς πο’ 
πιεῃ ΠΟΙ εἴαζ ετίδλπι ἰδεῖ! κπιιης, ξ δά [ΠΣ 
Θυλ5 μα δίτατίοπ ες δα ἐρίππι {{Π{π|5 ΠΟπς {Ππ|ὲ 
[ε ἀίςεθατυγ. (ὐραίάοπι ἃ Οορίς ἀΐςερδητ, 
ΕΗ] ατείιμτι ἀετὸ ΔΡ Ε]αϊίαττο ; ὃζ ἤς ἀετεῖίσ 
΄υίς ; Βοϊετίυ 5. δυτοπι (οραίβ, τ ππίπετς 
ίας Δρρεϊ!αγείυγ οΡεΐππίς., ςοΠ δι ϑίπλ05. 6’ 
τεηίπι εἰξ Ιοςι5 ἐς, Ῥίηάατις απὸ δύ ππης Ος 
Ρμ ἀξ ποκαζ, Αἰ ἀἀ{ε δέ ΠρΡΠοίλπι ἰοπίεαι, 
(05 ΤᾺ ρΙΠοίϊιπη πιοπίσπι αεητεη, Ε]ΠαΙίατ, 
το ργοχίπιιπι, δζ ΔΙαἰςοπιεποη, αρυ ́ ιᾶπὶ 
Τιγείίᾳ ἱερυϊεῆτιιπι σοι ἀϊτιπι εἴς, [δ άεπι δύ 
τεπιρίαπι εἰς Α ρο!  πίς Τ ΡΠ οὔ], Ροττὸ ροί 
(ορδβροεία Ευιγοίῃ πιοάίςιπι ΤἼείρίεη“ 
ἤμπιράρυαι ροηίς, Ε]ίς Οςξίπιπι δέ Απιρμίσ 

πεπὲ 
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πεπι δητεάαλι 1 Ππερατγισι τε ππὶ [ΕΠ 
{{ππὸπαδίταϊε ἔεαθι, ὙΠίβρα πετὸ πυὴς 
Τιίσρα ποηλίπαπίαγ, ΕΠ] αδἰταϊαγ αατοπι ρα" 
ἰο(υροτίας ἃ πιαγ!]οοὰ5 Τπείρίεπί θυ Πηίείν 
ται εἰ οτοπείς, (υδίεξεδ  ρεζαεηίτς, ἐραντε 
ἐπ Αυἰέγιαι πεΐσεηιε,,α Εἰ σοηεπὶ(ρο(ᾶδ, 
Ετείρίς σαοῷ επιροτία ἰἀχοίππι μὰ θεῖ οο  τ1ἢ 
δίς αδιιπάᾶς,εχ 400 ἃ Ροεῖα ἀϊόξαπι εἰς, (πὶ 
πα Ἵ Πίδρα ςο απηθίς. Ἡ! ης πειὸ Πλ4.Ὁ 8ζ 
τι ἡδυίσατίο εἴξ δίεγοπεπι. [)είποερ5 οτο- 
πα δ ΕἸα!ίατίις, Δἀίαπσυητιν ὃ ΡΙάτεα δέ 
(Ἰγίαπείς ορρίἀπι. Επίπταετο Οούοπεα ΠῈ 
ἱϊεοηί αἰῆηίς εξ ίῃ ςο]ε Πα, Ἐδπὶδυζξπι τε. 
πειτεηίεπι αὖ τῆλ 1 Πεϊλίςα, Βοσοτῇ ὁςει- 
ρϑυετε ροΙ Ρεϊαπι Τοίδηιπι, δ το τεπρο- 
τε ἃ Οὐομοπιεποη οδιπεραηΐ, ἡ ́ υς ἐΧριι- 
φιηαία Οοτοπεα, ΒΑ ας Ιοηία τἐπηρ τη ἀπτε 
ὑχδεαιίη ῥίαπο ςοηάίάεγε, εοάεπι απο 1 Πείν 
(Ἰίσυπι του ποηλίης, δ ῥέπον Πυεηιςοαι Πυιΐ 
ταὶ Οὐλτί, ἐοάεαι 0 {Πππ| ποτα αΐο αρ 
Ρεἰϊαιτετςε, ΑΙοδεαΒ Τἀ πε ΠΠαπὶ (ογα! ἢ ποςαῦ, 
ἀϊςεης αα (οοιαϊή Πιιπιίπί5 τίραϑ, [δὲ ετίαπι 
Ῥαδιπβαοσία εα, σοπεουγζεηῖε Βοσοτιία τοίὰ 
ς«εἰεδγαηίυν. ΒΑ Δ ἀδέμ Ππγὰ] δ. Ρἰτοηΐς 8. 
ες ςοπῇγαέία ἑαίς, οὐ τπηγ[ξίςαην ἡπληήδπι 
( αεαίπης γεαυίαπι, ἰρίϊ! φαυίάεπι πα (ὐοτοηεα 
(οτοπεί ποςαπιυγ αυίαυτςεπι (ππείπ ΝΜ] ες, 
πίᾳ, (οτοπεπηίςβ. Ε]α!ίατταβ ααίεπι ατης 4 οἷς’ 
κλοἴϊ, ἰη ΒΕ ο δά αετίυς Βετίεπι, (ΟΪο οιιαία, 
σε ςοποςάεπτιίθι ἰὶ οπηδηίβ ἐπ ἈτΠεηίεηί! 
{πὶ ἑπτὰ ρείαεπίτ, Απσιηΐο πετὸ ἱαςεβαγίη ’ο 
«ὁ πιεῖ ἱπρετεπγίπςητεῖη πἰςίπιπι ππουζῷ, [΄ 
ςαπιῷ Οοραίάεαι, ιχία Βοσπιείαπι ὃ ΕἸΟΪ- 
καίαπὶ ὃς Ε]εῖος, (ἡ εἰξ ρα αι αυδπι εἰ ςίπας 
τίοβ ργοάαςεῖς ςαἴδπιος ἀέχίμις, Ρίϑτροα ἔλπς 
4145 παπτείο ροεία ργοτ ες Ππρουηλτί, (αὉ (Οἱ 
«πατιοπείαπείητον ΠΠ ἂς ΤΕ 85, (ῃ ττίὰ ας 
Αιτἤεπας ἀποίς δι Μερανα, ίῃ Δ τείςζος ἃς Με 

φονιδ, [υς σα τ τεγπγίηίς, ΓΝᾶ ΕἸ εὐπύς ργορε εἰϊᾶτ, α28 
ἐσὶαναοὶϊεα! ἐπί ΡΙΑτο Πα, αἰ ἤ πετὸ οτί Βοσοτῆ εἴς ας 
ΓΟ τῦτ. κα εεαπτὰς αὔτ ρτεῖοῦ Β]λῖοα5 Α(ορυς 

Δητη 5 οατγαῖ. ΕΟ ἢ Ιοςο Πτεςοτγῦ ςορίς, Ν1Αγ 
ἀοπίαπι ἀπζεπι στπὶ οος Βεγίατα τ Π{0.Οςςίν 
ἀΐοπε ἀείεταπε, Τ πης Εἰειπβετίο, ἰά εἴ, 1 {δὲ 
γαῖοτί [οι τεπιρί ςοηϊἐγχεγᾶτ, δ ςετταπιεη 
ουανηίουπι σογοπαίιπι ἀεί σηλιετς, ΕΪ ει πε 
τίαἰ« ἘΠῚ ἰδετατοτία {πο5 ἐρίοβ ποςίζαηίεδ, 
Ἐοτιπιέρ αυί (ἢ ρταϊ!ίο ορίεγᾶς, (ερυΠςἤγιτηι 
Ρυβδ οὶ ςοηαΠτιέέσπι ςεγπίτατ, Ἐτίᾶ ἰῃ δίογ ον 
Ὠΐς στο ροριη5 εἴδ, 4 ἀπν Ρ] αἴαα5 ἈρρεἸ ἸΖι, 
ουΐας ΄αίάεπι οτίση 5 ἔπίτ ροεῖα ΓΝ] Παία!» 
ςε5. ΜΝ] ηαίΙςεος ΡΒ] ατεαάα (ερι!ςἤγιαι, (ΤΙ γ 9 
(λπιεπιδαῖεπι αἰςῃαι ίη, Εγραῖο πιῦτε (είς, 

ξς Β ὌΓΟΤΕ ἋΡΉ, 

να οἰκασαιγποὶν βασιλόούσαι ϑεβῶγ ἡ σὲ ϑί, 
σθι,ϑίσβαινωῦ λέγοντοχι. οἰ κέύτοα σὲ μιυκροι 
ὑσὲρ Φὶ θαλάσσης ὅμορον ϑεασιδῦσι Τὸ χων 
οἷον, οὶ πῆ κορωνιακῇ πσοπεσήωκὸς ἐκ τόδ΄ 
νοτίου μόδους ρ᾽ ἑλικῶν;κοὰ αὐτό, ἐσπίνει- 
ον σ᾽ ἔχει τοττροῶσὲς πόδιςόρῶν μετὸν» ἀφ᾽. 
οὗ φησὶν ὃ στοικτὴς,πόλυβύρωνά τε ϑίσδίως, 
πλοῦς σἵ δὴν φύβονσε εἰς σικυῶνα σα δίων ἑρ 
καπὸν ἑξήκοντα. ἑξῆς σὲ κορώνααν καταλα, 
γι: κοὰὼ ἁλίαρτογ»κοὰ πλατοιιὶς, κοὺ γλες, 
σαύτα, ἡ μϑν οὐὖ κορώνεια εγγὺς τδ᾿λικῶ 
νΘ- ὄπιν εφ᾽ ὕψους ἱδθουμϑόκ. κατελάξονα, 
σί᾽ αὐτί ἐπωνιόν-τδν' ἐκ φὶ ϑεαλικῆς α- ' 
γης οἱ βοιωτοὶ μετὰ τὰ πρωϊκαὶ, ὅτε στόρ κοὶς 
“ον ὑρχομδιυὸμ ἔσχον. ἰξρατάσανπόῖν δὲ Φὰ κὸν 
ρώνειας ν᾽ Ὧρ! πῶ αὐφὶ τυεδίῳ, τὸ φὶ ἰωνί,.. 
ας ἀθϊιωᾶς ἱδρὸν ἱσ)ρύσαντο, ὁμώνυμομ δ) 
ϑεηαλικῷ. κοὰ τὸν πταραῤῥξοντα ποταμῶο 
κουάῤιομ ππῶσηγόρδυσαν . ὁμοφώνως Ὅρ᾽ ξ΄ 
κᾷ,ἀλκαῖθ’ δκαλᾷ ἀωράλιον, λέγωμ᾽ ἄς 
ἀθαύα ἄγολε--τ τ 
ἂν κορωνείας ἀδὲ σῆδῦ ----- --- τα 

Παροιϑον ἀμφὶ κωραλίῳ ποταμῷ σπτιῤ ὅς 

λοαυ. συγκαθίσουτοῖι σὲ τὴ ἀβίωᾷ ὃ σίας 
κατο τινὰ ὥς φασὶ μυςικίιο αἰτίαν. οἱ 
οαὖ ον τῇ κορωνείᾳ κρρώνιοι λέγονται » οἱ σῖ 
οὖ τῇ μεοσἰυιακᾷ κορῶν ἔς, ἁλίαρτ Θ΄ ὃ να 
οὐκὲτ ὄν κατασπῷ φέϊσο οὐ Ὅρ᾽ πρὸς πόβ-᾿ 
σία πολέμῳ. τὐὺ χώραν σ᾽ Ἔχουσιν ἀδίιωαἷο 
συυτῶν ῥωμαίΐων, ἔκειτο σὲ οὐ «᾽νῷ χωρίῳ μὲ 
πἀξὺ ὑπόῤκειμδύον ὅρους, κοὰ Θὶ ἀωπαΐ; 
οἵ. λίμνης πλησίου “τό στόδ μποσ ον ποὶι τό 

ὀλμίου » κοὰ “τό! ἕλους τό φύοντί- ὧν αἰμ΄, 
ληπιτὸμ κώλαμομ, πλα-ποιαὶ δὲ, ἃς γδικῶι 
πον ὁ ποιντῆς, τὺ Ὅρὶ κιθαιρῶνι εἰσὶ με- 
ταξὺ αὐτό! κοὰ ϑιαξῶν, κατὰ τἰν δοῖον ὺ 
εἰς ἀθίιύας κοὰ μέγαρα ἀϑὲ Τὲν ὅρων τιν φὶ άπ 

“ικῆς, κοὰ Φὶ μεγαρίσι’. εἰσὶ γοιὺ ελδύβε: 
ρχε πλασίομ, ἃς οἱ μὴν ὯΝ ππλα τοι ὧν» οἱ δἰ φὶ 
Βοιωτίας φασιν. ἐἴραπτῳ σ᾽ ὅτι σταραβξέ 
σὰς πλατοι εἰς ὃ ἀσωπός, οὐτοιῦϑοι μαρσϊωι 
νιον κοὰ τὰς τριάκοντα μυρταϑοῖας ππόρσῶμ 
αἕ τῶν Ὡλλίώων διυάμεις αὐσϊίω ἀφαύι., 
σαν. ἱδ)ούσαντό τε ἐλδυβόῥίου διὸς ἱδρ ὁψνκοὰ 
ἀγῶνα γυμνικὸν «εφανίτίω ἀπεσίεξαν, ἐα 
λσυθόλια πεῶσα γορδύσον τοι’. τχφὴ τα σῖ έ 
κνυτοῖ σϊημοσιᾳ δ᾽ τελδυτησαντων γὴ 
μάχμι ες δὲ κοὰ οὐ φῇ σικυωνίᾳ σϊημΘ’ πλᾶ 

“τοίιαὶ, δήον στόρ ἣμ μνασίλκας ὁ πτοικήςι μνα 
σάλκεθ' Ὁ μνῆμα Ὁ πλα-ταια!σῖα. γλισαῦ 

σὰ δὲ λίγα κατομιίαν φ Ὅο" σΐτῳ ὅρα, 
ΠῚ 



δωιν οὐ τῇ ϑαβαϊκῃ σλησίον τεμποσοῦ,, κοὰ 
ἢ κασίμειας, γεώλοφα καλέποι 679 ---- --- 

“πέσει Ὁ ἰόνιομ καλούμᾶνου τοεσίίου, 
στένει τῷ πτδισσάτου ὄρους. “ὃ σὶ οὕτῳ 
ῥν, οἵ(᾽ τὸ ϑάξας ἔχου, οἱ μϑν στε χὸν ποῖ 

τολί διόμ τι σαὸ ϑέξας καλούμνου, οἱ ἢ τὰς 
τνίαοτὰς γὴν ϑάξας ἐκλελέάφθαε σΐᾳ τίὼ 

Ἦν ἀϑιγόνων ορατέιαν, κρὶ μη μεταοχξίμ τόὶ 
λέμου τὸ πρρωϊκοῦ οἱ δὲ μετασέυ μϑν,οἱ. 

ἂν σὲ τὸ τῇ κασϊμείᾳ τότε οὐ τοῖς ἁδιπὲ 
ἐς χωρίοις, μετὰ τίὼ δὴν ὑλγόνων ἐφοσῦμ, 
ἰὼ κασϊμέμν ἀδιωατοαῦπάς αὐακτίσαι. 
πεὶ σ᾽ ἡ κασϊμείᾳ ἐκαλέιτο ϑῆξαε, πὸ ϑή. 
ας εἰπὸν αὐτὶ τόν σοῦ τῇ κασίμέιᾳ οἰκοαῦ 
ὡς, του ποιη τἰὼ ποὺς πότε ϑαβαίους. ὀγχήσ 
)ς σ᾽ ὄημ ὅπτου τὸ ἀμφ κτυονιτὼν συυήγε 
γον τῇ ἁλιαρτίᾳ «τὸς τῇ κωπαΐδι λίμνε, 
"ἀ Οἱ τίωδῥικῷ τοεσίίῳ, οὐ ὑψψ 4 ἐμέμον Θ- 
λὸς ἔχων σπσεισίῶν Θ᾽ ἱδῥ ὸν κοὶ αὐ ψν 
ἵν « οἱ σὲ σὙτοιη τοὶ κοσμοῦσιν, ἄλση κα΄ 
ναὔτοῖν πὰ ἱδραὶ τοαύτα καὶ καὶ ψιλοὶ, ποις 
πον ὄξ; κοὰ τὸ πόϊ πίνσϊάρου σπτόβὲ πτόϊ ὧς 
λλωνθ’ λεγόμϑνομ" ᾿ 
τνηθεὶς ἐπήει γίιῶ τε κοὰ ϑάλαοσαν, 
αὲ σκοπιαῖσι μεγάώλαες ὀρέων ὑπό ἐσ, 
αὲ μυχοὺς δνάοσατο βαλλόμδνθ’ κραπίε 

σῖας ἄλσεων. 
οὐκ δῦ σὲ ἀλκαῖίθ- ὥςστόρ τὸ πόδι ποτὰ» 

γῦ ὄνομα ὡς μικρὸμ αὐωτόδω ἔρα τοί, πὰ 
τρεψε τόν κουαρίου.. οὕτω κοὰ πόν ὑγχησ 
ὕκατοψδυςτα πῶς τοῖς ἑαχατιοῖς τόϊ ἕ’ 

'κῶν Ὁ» αὐὴὸῃ τιθές. ὅ σι δὴν ἄπωβον ἵ» 
«νῶς τούτου τό! ὅρους. πὸ σὲ τίιυδριτον 
τεσίίον. ἀτὸ τίυόῥον πτῶσηγόρσυπαι. μυν 
ὕωται σ᾽ ἀπόλλωνΘ: ἡὸς ἐκ μελίας, πῷ- 
ὑτῆς πόϊ μαντείου. κατὰ πὸ σῶον 0, 

ῥησι ἄναι τοικορυφον ὃ αὐτὸς πτοιιτής" 
αέποτε τὸμ τοικώρανου πήώου ἰιδυθμώνᾳ 

κατίαχε, 
Καὶ τὸν τἰώδῥομ καλξᾷ νασπόλομ μαντιμ 
χπεσθισιψ δμοκλία. συδβκειτοῦ σὲ Ὁ ““ῶὥ- 
»τδϊ τἰωδβλικοῦ τοεδίου κοὰ φὶ κωσταϊσος 
ἱκνῳς πὼς ἀκραιφίῳ , ϑυξαέων σ᾽ ἰω τό, 
. μαντεῖον (Ὁ δρ(Θ)". Ὁ σ᾽ ἀκραξῷλομ κοὰς 
'πὸ ἰκεπτα οὐ ὕψει. φασὶ δὲ ὧδ» καλξ ῶπε 
γίω στο τόϊ ποιν τόν, ὁμώνυμομ πῇ ϑεΐῆα- 
κῇ, οἱ δὲ φασὶ κοὰ τί αῤνίω «ϑοὺ φὶ λί, 
ἡς καταττοθ{ ας κοὰ τίὼ μίσϊωαν.. ζίωό- 
τΘ΄ σὲ γράφωμ, 
'δὲ πτολυστέφυλον ἄσκρίω ἔχον, 
οὐκἕοικον οὐτυχέν ποῖς σσὸ Τό) ἡσιόσὺυ 
ἐφὶ “πχηροίδος λεχθεῖσι. ποὰ τοῖς σα ὄυν 

'ξου πολὺ χέρῳ λέγοντος τόρ Φὶ ἄσκραςε 

ἘΦ Ε ΕΝ ΟΠ γεν, 297 
αυΐρτορε Τεπιείίυηι, ἀὐςεπιές (δά πιεᾶ ἰπ Δ’ 
ούοὸ Τερβαίςο ἰαςει,  πετα (Ἰεοϊ ορἤ επ., ἡ οἵ 
τετγείγεπι τιππευΐαπι ποςαῦτζ, (ὑδαιτΠ ςατηρα 
Ἰοπίυπι(ίς ἐπίπι ποπιίηδητ) σαί ροττγίρξαθ 
αὉ Ηγραίοτηοητε, (οὐ αἰτεπὶ αἰςίτιν ἢς, 
υίῷ Βα ΡΊΒεΡ ας παρ εδητς 
Ουἱαᾷ (ἀπέ Ποδοςίρίπης ορρίάδιΠα αφυδάαπι 
δυθίΒεθας ποπιίπε, αἰή σεγὸ Βοιηΐαδβ, [ εγε 
ἐἷα5 εηίπι ἐπ ΓΠεΡας ργορτεῖ Ἐρίροπογ 
ἐχρεάιτίοηξ, σαπὶ 19. Ττοίαπί ΒΕ } πεφυαζ 
ρατείςίρε5 εχείε σης, ΔΙἢ αὐτῷ ραετίςΐρεϑ αι" 
(επὶ {145 ππΠε αἤετᾶτ, κατε π α (α ἀπηρεα 
ταης Βαδίτατίοπες ἐχτίτ τ, ρ[πίϑ ἐπ Ἰοςἰ5 αἴ 
ςαπιρείειθας,ροίς Ἐρίσοπούαπιίπουτ οηξ, 
συ πὶ λάπιεεαπι ςἄἤϊῆςατς ἂς τε[ξίταετε πεηυ! 
τεῆς, Ροϊηϊαπι πεγὸ Τ μερᾶς (ασιηαᾶποςα 
Ραπε, ροεῖαπι ρτο ἤ5 αυίτας (ἢ αάπταα Πα, 
Βίτατδι, ἀχίς ϑυθιῃεδαβ,ρῖο εο σαυοά εἰ τὰ 
(αάδηηπαδαδίιᾷτες, ΟΠ. ες πετὸ δὲ εἴ, τς 
δίςοπία Αμπαρμίξεγ οπυτη ἐπ Ε] ΑΠαττία οὐὰ 
ἐπ απ ςοσεραξλά ας (οραίάεηι (οἰ Το 
πετίςῖ, πτα5(η εἀΐτο πεττίςς πιά Νερευπί 
ἔληπηι Παδεῖ, δ ἱρίππι αιπάσαι ρυτᾶ, ἄτρος 
τα Δ ἰοςογιπι οὐπατηξητα, οππ Ἷ8 ΓΕ ΠῚΡ [25 [Ὁ ἈΚ οὶ ἄλση 
(5 δπιοσποδ πος δητ, ασπεῖ! πιιάα ἐποτίητ, Ἴ ἃ τὸν 
[ε ΠΙ εἢ Ριπάατί ἄς ΡσσΡο αἰέϊιπι, 
ἹΜοεαβτεγγαπι δάΐθατ δ ρείαριιδ, 
Ετδά πιασπᾷς πιοπτίυτῃ ἱρεϊμπραβ δ αδαΐ, 
δίπυδίρτεροίίο οἰγουση οἰ δη5 δα ίδατ, Ιαςο" 

ταπι [απάἀαπιεπία ρεγουτίς 5. 
ΜΜαἱς Αἰςαι Πςυς Ἐπαγῆ Πυπιίηίς Ποπιρεῖ 
τασίαιίτ, ς δύ (ὐΠς ἢ εἰν  πιζείτι5 εἴ ποι, δά 
ΕΧτγεπηα5 ΕΠ] οἰ ςοῃΐα οὐ ροπεπβ ΟΠ ς ἢ οΠΠ, 
σαί χυίάςατ!οπσε,ποη ραγιπη α Ἷρίο πιοητε 
ςοΠίξίς, Τ᾽ επεσίςιις δατεᾶρι5 4 Τεποῖο ποπιξ 
ςςορίτ, ας ἃ ροΠηΐς ΠΙπ ἐκ ΜΕ εἸία ογαςυ!έ 
(αἱ υατενίαθυ!ς ςσπιεπιογᾶτ,αα Βίοοη τποηις, 
παςηλίάεπι ροεῖαᾳ τ πεττίςεπι εἴτε γεΐοττ, 
ΟἸίπι ἐτςίρίτειι Βεοί σα πεγπατῃ τε Πα, 

Δυτεπὶ πο Π5 ςᾶρο 1 εποτίςο [ας ΟΟραίαί 
αὐ Ἀςταρμίᾶ ἱποσρίτ, Ἐταταῦς  περαπούιιπι 
τὴῦϑ Ππ.} δύ ογαοι!ᾶ, Αγ ρ Τα πεγὸ ἱρίπιπι 
ἰπ (Ὀ]Π!πιί ροπεᾶ αςει, φαοα ἄτπεπ ἀροεῖα 
ποςατῖί ἀΐςατ,φαο ποπιίης δζ ἄσπε ΠΟ ΠΠ τὰ 

“οἰ ῬηΕκπχογδηςα! ἡ ὃζ Ασπεη ἃ ΜΜ  ίάςεδη δία 
ς αθίογρίας Ζεποάοτας δυτοπι (ςτί θές, 
(υἱῷ πα ίταπε τρίς ἑοεσυπάδπηι ἐπτίρυς ΑΨ- 
(τγατας 

Ηαυάίαπέπετγίι5 ΗεΠοάί Ἰερίϊς υἱά εν 
ταῦ, 4005 ἴσα ἄε ριτία ςεείηίϊε : πες Επάο “ 
χαπὶ ἰοπρὲ ἀΔετεχίοτα ἀε Αίςγα υπΠρδητεπ1, 

1: (Λυόῤηδπ 

Τ οεης σα 

Εττεεπιρ τ εὐοάετη υδτετης 1 ἘπεγαπΊ ΠῸ ἡβεγ ὺι Ο45 
ταί πδαίς, σατίς Πτατ}ς τες πος θα, ΒεοαΣ ἰαίορο, 
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«(Οπόπαπι πιοάο ταἰς ἃ ροεῖα ἀἰςΐ, [ποι ἄλτι 
εαἰτίδ5 Δἰοτᾶ ςτείετεβ ΚΪΝες Π|πτεξξ ΄αΐρτο 
Ατηα Ταζπαῖα (είραης, Εἰδυά επίπι υπὰ [Αῦ 
τιλίη Βοσοσία ςσιῃοηγαξιαριά [υγἀοϑίδηξ ἢ" 
τ οἢ οιία5 πιξιίοπξ ὃζ ροεῖα ἕεςίτ Ποπιεγα8, 

{]ϊαή,ε Ἰἀοτιεαςυβ ΒΒ ασι υἱτὰ ἐρο]ίφυίε δύ δεπχίδ, 
Ἑφθτο οἵτὰβ Βοσο, Γαύπα πεηίεβθαῖϊ αὖ ἀγίβ, 
“Ζκεϊίαυς ρατείπι [ἀςιπη αςςοίαπε, αὐ εἰίςει ὃζ 
ΑΙαϊςοπιεης δὲ ΤΠΡμοαπι:ρατείπι ααίεπιίς 
οτίχαχ, Ομφσγοηςα, εραάία, 1 εὐόγα, ς χαΐ 
δι5 ἀίσπιαι εἰς πιεαιίηε; ΔΙΑ ςοπιεπαγαπη 
Ροεῖα πιοπηίπίς, σά ποι τη (ὑδταίοϑο, 

υἱκ4 να [πποπίϑέρ Ατρίους εἰ Ἰαἱςοπιεηίς Μ]ίποτις. 
Ψεταίξαπι παρ τοπρ ΕἸ ίπεσαα Παρ εητ, 

εχίηνία υεπετατίοπε σα, ἰδ ίζρ ἄσαπι Παίδπι 
εἴϊς αἰαηι, ἴςας ἃ Ατρίς Ιαποπεπι, Ρτγοίπας 
Ροείδτν πιγα ΡΥ εατῖ ραίγία5 ποηιίπαίίτη 

Ῥτοτυ {τ το εἰτοὰ ἑοττδίϊς ἱπ Οδταίορο πυΐν 
ἴλτι πούπσι αἰγόγασῃ τηεπείοηξ ἔεσείας, (Ομ 
αἰτί ἐπὶ ἀἰαἰπίτοτε ἀοπατί ἰοεί εἤεης, αὐ ἰρία 
η Ὑτοίαπα ἐχρεαίτίοπε πιί (δέ ἑα εγᾶτ, Ηας 
επίπι οἰίτα5 ἐρ ἃ αὖ οὐγηί ροραϊαιίο!ς τατὰ 
ρεταιαπῆς, σππὶ πεςαπηρία εἰἴες, πες ἴοτο (ἃ- 
εἰς αοἰίατο ίερτα, [ςά ἐπ ΡΙΆΠΟ ἑάςεῖεῖ, ἰπςοΐος 
αοτὸ σαπδί ἀεαπιρίεζαις ρίασαττες., αὉ ομληί 
πιο! εμτία δύ ἱπίυτία τες ραπταν Π ει, δύ Ρύὸ; 
ἐπ άς (εἴς Ποίϊες αδπίπερασις, Δάεότε μεθα" 
τΓΡε]Π ρογαπτίθυ αἀπετίας ἐος Ἐρίρουίσ,υ 
Ῥεαιτεϊίηηαείς ςολί, αὐ ΠΠ|ο05 ςοπέμσίε ας 
«Δῃτιπ, ϑ( κα Τ Πρ μοί αἰοηίεηι ταστίτῦ, ας 
ταὶ (4 {{Ππ|5 ποσπιθεητεπι, [ἢ χυο δέ (οη5 εἴς 
Τιρδοία, δ Τ τείας πιοπυπιεητα, δέ ργοία, 
σα ἀϊςηγίυ οδής, ΟΒαύοπαατεγὸ ἔπχτα Οὐ 
«Ποπιεηῦ ἤτ4 εἰδ, υδὲ Διηγηΐᾳ δίπε ΒΗΠίρ- 
Ῥὺ5 πλσηο ρταϊίο υὐε 5 ΔΙΒεηέεπῇθα5 ἃ 
Ἐαοιή δέ (ὐοτίπιμής, στα οίαπι (το {πδίρα 
αἰἰεἰπηρετίο, ΠΠ ̓ς δυτει 8ζ εοτῦ αυΐ πη ρυρηα 
ςεςἰἀετετηοτίαϊαπι ρυ δἰ ίςσπι τε ρυΪςΒγαπιο- 
Πεηάιξ, Εἰεπιίρ ἰπ ἰοςί5 ὃ, Κοσιααί ΜΙ Πτί 
εἰατίς ςορίαβ τα Πὲπ ρ᾽ ατίπιούατ ἀε ε δας’ 
τεϊδἀεο, πτρύοῖοῦ ραιςοβ, αυί ἔσϑα ἰῃ παῖτο5 
ἴαϊυτεαι ςοπιραγαγαητ, τε φυΐδις ἔείγο ςεςί" 
«ετίητ, ας ςαρε πῃ ΠΟΙ ροτείξατς πεπετίης, 
Ι εραίάα φυίάεπι εἴ, δ. ΤΥορΠοηϊ ἰοιτίβ τ 
ἢυυώδπι εἰξ ογασα!π1,}4τὺ5 (αδιεγίδηςί ἀξ 
ἐςεπίαπι μαρεης. Εὸ δυΐζετη ἀείςεπάϊείαίςε- 
Ρίυταβ πατίςιηία, ἀςεῖ ἄς Εεἰςοηΐς ὃζ( Πα. 
τοόποϑε τηείσσι ἱπαχία (ογοποδηι, εὐζγα τς 
τοίη εοτγαα απίπδί Ἐραανίποπας ἴναςε- 
ἀππιοηίος ἱησεπτί (πρεΐαη5 ργα!ο., ἐοτιμτ 
κΑἰαυίτατί5 ὃ οἶα άίς ἑἰτίαπι τερεκίς, ἘΧ ἐο ἐσ 
πίπιτεροτε (σγεεοίς Ὀγίποίρασα αἰτγὰ Γεσρε 
κατε πξαιμπείαηί, αι επὶ ρχίῃϑ αἀὐορτίτοπεθᾶι, 

ΞΦΕ}Ο 43 ΑΡΉῊΗ. 

πῶς γοι οἰ τὶς σπτολυσφυλομ τίὼ »ιαύ τί 
“αὐὸ πόν πτοιυτόν λεγεόνοι σις δύσειῳν ; οὐνε 
σῦ σὲ οὔτε οἱ σρίρνίυυ αὐτὰ σῆς ἄνης γρα, 

φοντόϊ"" οὐσὲ γουῤ μία σϊέπινυται πάρ πρὶ 
ρα βοιωτοῖς. οὐ δὲ λυσϑῖς ὄξιν. ἧς κοὰ ὅμη 
6: μέμνηταε" 
ἱδυμᾶνεὺς σί᾽ αὐὰ φαῖσου γϑήρκῃ τώετον ΘὉ 

ἑμὸμ 
Βώρου»δς ἐκ πτάρνης δδιδώλακος εἰληλούθει, 

Λοισταὶ σῖ εἰσὶ τῶν μὴν πόδικειμφνων πῇ 
λίμνῃ οἵ σε ἀλαλκομῆνας κοὰ Ὁ πιλφώσια, 
ον. πῶν σ᾽ ἄλλων χοιρώνειᾳ κρὰ λεβ αοίίαι 
κοὰ λόύκηοᾳ, πόρὶ ὧν ἄξιο μνκδ ὥαε, ἀν 
λαλκομβνῶυ ποίναν μέμνηται ὃ σοιντής, 

Φύτοωυ ἀμφατόβδας οὕτως ὀνομάσαε. ἦα 
πὸ οἵ ἴσως οὐσῖ᾽ οὐ Ὧρῖ καταλόγῳ μέμνωτο 

«ἰὼ ὃ ϑεὸν σεδόμῆνοι τοούντόν' ἀπέχου πὶ 
σης βίας, ὥςτε κοὰ ϑεβαῖοι κατὰ τἰὼ δῷ ἃ 

γένων τρατέαν ἐκλισοντον πτένν στολιν,Ἐ 
κἄσε λέγονται κα τα φαύγειν, κὸ εἰς Ὁ ὑσαδὴ 
πκόμνομ ὄρ’ δῥυμνὲμ ἡ πιλφώσιομ, ὑΦ᾽ς 
“ἰλφωοσα ἐρίώπ, νὴ το τό τειρεσίου μνῆμα 
ἐκᾷ τελδυτάσαντί» κατὰ τὐὺ φυγίω χα 
ρώνειᾳ σ᾽ ὄδιν ὀρχομῆν οὔ στλησίομ,, ὅπτου Φι 
λιππος ὃ ἀμεύθου μεγάλωςνικάσας ἀθαυα 
ους “ε κοὰ βοιωςᾶν κοὰ κορενθίους  τέφα Φὶ 

ελλάσὺς ἐὐύοι». σϊέκνυτας δὲ ζαύπτοιῦϑ 

σαφὴ δὴν παεσόντωμ οὐ τῇ κάχμ σϊκμοσίᾳ, 
οἱ δὲ εὐὺ τόπους ἐὧῦ οὐ οἷν κοὰς ῥωμαῖοι 
εμθοιοϊάου διιυάμεις πτολλ νυ μυριάσϊων 
πιγωνίσιαν τὸ » ὥς ὀλίγους ἀϑὲ ϑάλαοσα 
σωΐρντας φυγεῖν οὐ παῖς ναυσί, τοὺς σ᾽ ἄλ 
λους ποὺς μὰ ἀγλεῶσε, εὖ σἕ κοὰ ἁλῷ 
ναι. λεβαδία σῖ᾽ ὅλην. ὅστου διὸς ηροφωνίο 
μανπέιον ἰοῆρυταε,, χρίσματί “ασονόμο 
κατέβασιμ ἔχον, πωταβαίνει οἵ αὐτὸς 
χησφοιαζόμδν δ», Κξταε δὲ μεταξὺ τό λι 
κῶν Θ᾽ κοὰ Φὶ χραρωνειαο» κορωνείας πλό 
ον. τὰ σὲ λόύκτρα ὄτην, ὅστον λακεοΐαεμον!, 

αν αὐαλοβὲν ἔχυσαν » ἐν ἔχον πρότϑοι, 
πραμας 



κοὰ μώλισα ἐπ εισὶὴ κοὰ τῇ σϊδυτόλᾳ συμξον 
λῇ τῇ ποδὶ μαντίνειαν κακῶς ἔπραξαν «Ὁ 
εϑύηρι μὴ ὑφ᾽ ὑτόβοις ἄναι, καὶ στόρ οὕπως 
ἐἐσηαιυόσι, συωὲμεινε μέχρι φὶ ῥωμαίωμἀϑι- 
πρατέιας, κοὰ σταροὶ τούτοις δὲ τιμώμονοι 
οἸατελοῦσι σὰ τίὼ φὶ πολιτάας αῤετίω, 

᾿ οἱέκνυτοι σὲ Ὁ τόπί- οὗτ Θ΄ κατὰ πίὼ ἐκ 
πλατιιιῶν εἰς ϑεασιεὶς δου, ἑξῆς σ᾽ ὃ στοια- 
σὴς μίμνατοι τόν πῶμ ἀρχομρνίωμ καταλύ. 
γν, χωρίζων αὐτοὺς ἀν τόν βοιωτικοῦ ἔύ- 
νους. Ἀαλᾷ δὲ μινσάίον τὸν ὀρχομονὸν ἀπ΄ 
ἐύνους πῶν μινυῶν.. φὐτόύϑῳν σὲ ἀπτοικὴν 
σας σινοὶς τῶν μινυῶν εἰς ἰωλτῶν φάσίῳ, ὅν 
θῳ, τοὺς αγοναύτπας μινύας λεχθίώαι «φαΐ 
γετοίι σὲ ἡ πιαλαεὸν κοὶι πλουσια “ἧς 72... 
νῆα πόλις, κοὰ δμυᾳμθη μέγα. πὸ μὰ 
γαὖ πλούτου μαβτυς κρὰ ὅμψρ . σχοιθ. 
μούμην᾽ γοῦ τοὺς τόπους ποὺς ππολυχφα- 
ματισαντας φύσιμ" 

οὐσῖ᾽ ὅσ᾽ ὄϊ' ὀρχομονὸμ στοτινίοσ τοί, οὐσῖ᾽ 
ὅστε ϑήξας 

δἰγυτῆϊας. 
τῆς διωάμεως δὲ ὅτι ϑηξαῖοι οἱασμὸν 

πίλοιαυ οἷς ὑρχομονίοις κοὰ δβγίνῳ Ὅρ᾽ τυ 
ῥανοκῦτι αὐτῆρ, ὃῳ ὑφ ἡρακλίους κατάλυ» 
θῶ χε φασίρ.ἐπτοκλῆς σὲ τῶν βασιλδυσαΐν- 

τῶν ον ὑρχομδνῷ τῆς, χρθέτωμ ἱδβὸν ἱσῆουσιξ 
μϑινΘ" πρῶτ» ἀμφότόρδα ἐμφαίν4,ὃ πλοῦ 
οὺ κοὰ διιύα μιν, ὃς ἔτ᾽ γὺ Ὁ) χαμξοψειμ χά 
οτας͵ ἔτ᾽ οὐ Ὧρ᾽ δισῦναε κι ρβῶμ, εἰτε κοὰ 
ἀμφύτόρα, τὰς ϑεες ἐπίμασε ταύτας, αὐὰγ 
καὶ γο υτῶς δύδῥ γισίαν δυφυὴ γηνόμρνομψι, 
χᾶνου ππὸς τίω τῶν ϑεῶν πούτωμ ὁρμῆσαε 
“πίω, ὥςτε ταύτίω μϑ ἐκέκτη ἤσῖα τίὼ 
διωαμιν. ἀλλ πὼς ταύτη κρὰ γρεμάπτωμτ- 
σῖει. οὔτε γοῦ μὴ ἔχων Τὶς στολλεὶ δεσοίη οὖ 
“πολλοὶ, οὔτε λαμθανων πολλαὶ, οὐκ οὖν ἔχοι 
στολλί: εἰ σ᾽ ἀμφοότόρα συυέχει, τὼ ἀμοι- 
Οἰω ἐχει.Ὁ γοῦ κρφνούμονον ἅμα κοὰ πλερούν 
μγνου πὼς τἰὼ χείων, ἀεὶ πλέρδιυ ὄξίρ. ὃ σὲ 
διδοὺς μδ),μὰ λαμβαύωμυ σὲ, οὐσῖ οὖν ἀϑὶ θά 
“ὄδαὰ κα Ῥφβοίη. “παύσετποκι γοὺ δισνὺς» ὡῶν 

λέστοντ Θ: πτόϊ τάμειου, πραύζοντοχι σὲ τρὶς οἱ 
δι σιν τόν Ὅρ᾽ λαμέαίνοντι μόνον, χαοχζομὲ- 
νῷ σὲ μπσῖν, ὡς τ᾽ οὐσι᾽ οὕτως Ἑτόβως αὖ κα 
ρρθοία, ὅμοια δὲ κοῦ; στόρὶ διιυάμεως λέγοιτ᾽ 

οὖν, χωρὶς δὲ τόν κοινοῦ λόγου, διότι πὰ χείμα 
“ἢ αὐδρώπτοισι τιμιώτατα, διυα μίυ τα πλεί: 
οἴω δ οὐ αὐθρώττοις ἔχει,κοὰ ἐκ ἣν καθέκαν 
σῷ σκοπεῖν λοή, μάλιστ᾽ γορ τοὺς βασιλέας 
διώκϑαι φαρμλώ. σδιόστδρ κοὰ διυοσας πῶσ 

σαγορόνομῳν.. διωύαν τοῦ σ᾽ ἄγθνταυ" ἐφ᾽ ἃ 

βούλοντοίε τὸς πλήβμ, σῆς πα θοῦρ, ἢ βίαοι 

ΓΒΕ Ε Ν ΟΥΝ ἢ Δ 399 
ΡΓεξίεετίαι ροΠεαζ ἰεοῦδο δρυά Ν]Απείπο ςΟ 
στοίβί, γοπι πη οοἰ ἑοίτεγ σεεγάς, τᾶ ταπηεη 
Τίς, ααλπῷ Πᾶς ἐπ πιοά αἰΠίί 5, ρεγππαπῆτ,ας 
πυϊογῦ αἰίογῦ ἀἰκίοηί (αἰ Πητιυἱῳ δα] ος 
τιλπουῖ ἱπιρετίς, ὶ τ. ε5 ΠΡ έτ5 ρεγάιγαῖ 
Ποπού, ῬΡῖεῖ τερζά ας. οἰυἱτατίς ργοθίτατς, ΝΟ 
ἢγαῖ (πέος ἐρίς πῃ υἱὰ ατα ἐκ ΡΒ] τοδί ἀπ 
οἰτἀ ΤΠείρίας, Π)είπεερ5 συίάξ ροεια τοῖο 
πιεηίοτα πιεπιοτίδπι [αςίε, εος ἐπ (αταΐορο ἃ 
Βαοιίογτ σξτς (ἐρατᾶδ, Ν᾽ οςατ αι Μέίην εἰ 
Οὐςποπιεπῦ ἃ Μη πγαγ πατίοης, ΕΠίπο πετὸ 
ςοἴοπος φυοίαα ἀέδαζίος λα Ἰος εχ ΜΙ ΠΥ (ς 
ἀϊείτυτ,αη ες Αὐροπαιίαβ ΝΜ] πη γ 85 ἀϊτῖος εἴα 
ςεδίϊαι,].οςυρ[ εὐ ξέπια αὔταηποπα εἐχείείς ςἕ 
υἱτ25 υἱάετιν ὃ ροτζε(δίπια. Οραπὶ σαί ἐπὶ 
το 5 εἰς ετίλπι ΕἸ οσενι5, Πυπιέγδτίς ἐπίπι 
Ιοςίς ορυ ]οπεί(βἐπίς αἱί, 
᾿Νες αυληῖα ἰῃ Οτοπουίεποη Δεσγρτίάβ υς κά, 
ΤΠεραβασοοτίτιν ραζα, 

Ροτεπείο ποτ, Παοπίλπι Τμεδδηί Οὐςποπις 
τ ἢ5 τείθυτα οἰ περᾶτ,οε Εγρίπο Οτγοποπιεπίο 
ταπι  γεᾶπο,ημξαῦ ΕΠετςαῖε ἐχεί ποῖ ἐεγᾶτ; 
Ἐιτεοοῖες συίάξ Οτοποπιεπίογα γεχ, σαυΐ ρει, 
τπῖι5 (Ἰγατίατ α τεπιρ!  ἐχεγαχίτ, ατγαἰς γεί εξ 
Δη ρἢΠ ςἰπηάτ γεγῦ δ ροιξιία ἀοςαπιεητοεῆ, 
΄υΐ παςείῃ δεςίρίςα 5 ογατἥς, πε ἢ ἐγοοβ ΐ5, 
ἔπε ἰη αὐτοί υἱτε οί ῆςίο τεζέρορες, μὰς 
ἐρία5 ἀεὰ5 Βοποιίβ, Ἔχετε, ΓΝοςεςε εἰἴ εἢΊ εᾶ 
Δα Ρεπεῇςξιίᾷ, {δ ογα! τατδίρ παταγα ργοη ας 
ἱπῇίτυτα (ας, υί αἱ ἀεατα {Ππατα ἄεςτ5 ας τὰ 
πειαδιίοπεπι σοηῇςίεπ 6 τἄτορετζε πετίτ αἴξεσ 
ἄλυ5,ὑτίΠ πε ίαττι ροτεπτίᾷ ςοπηραζαγατίο ΜῈ 
τῦπι 46 ἤδης δ δι ϑῦτί ςορία πτεγαῖ ορυδ. Οὐέ 
ἐπίπι ΠΟ πλμἴτὰ ροίδί οαῖ, πε πταϊτα φαίαξ ετο 
ϑαγεί, (Δ αἰ ΠΟ πη ]τὰ δοςίρίατ, ἢ πιυΐτα αι" 
ἄςεαι παεγεῖ, δίη τσ σοτίποας,  γείογεπ 
4 χαίαξ Βεπεβοῇ αἱςξ πΑθες, (το εηίαι οχέ 
παῦίταν Ππ|ι}} αἰ τερ] εἴν δά αἵππ: ἀοποςεῖί 
ταῖοτη , τερίετυπιίεπιροΥ εἰἰ, Ὁ αἱ πετὸ ρταῖϊας 
πες τες ρίς Πα ἐπ ατγαπ οι ράτίεπι χεζϊο ἔπ’ 
Θοταν οἰπείο, ἴΝαπι εἰς ἀεΠΠπίς πιμπιΗςεπτία, 
(απ ας, ογατία ἀείεςετίε, (εἤαράτεγρο (ὁ 
Ὠαῖοτο5 εἰ, υ τα αγοάο δοςίρίατ, ἢ ςοα“ 
«τὰ ϑτατίςοτί ροταάτας, δίς πα πα αι 5 οχραῦ 
τε Πίς ἰρίς ίσαπη Βοπε παιαθίς οἐηςίππι, δι πιίν 
1 8ζ ἀε ροεεητία ἀἐοί αιτεαπε (ατοιὰ τι ἀρ 
ςοπιπλπί οσπξογαιπ ἰςγιοης, ΠΟ ρέει 
πία ΡΙ ατίπτο πῃ ποποτς Πτ πιοστα! τις, πτεγίς 
τῈ5 Ὠιι πη Δ 85 ἐὰ [ετιεπτί[ςἰπτὲ ρο ἐσ, ἀρ 
{προ ] 5 σοπΠάεγαῖε Ἰίςετ, ᾿  ἐρε5 επίτη ἑρίος 
Ρἰαγίπγα ροίϊε ἀἰςίπγιδ, ἰἀεοίρ ἱρίος δυυάσωο, 
τά εἰξ ροζεητζεβ παυποιραπηιβ. Ὁ οπίαπι ᾳυὸ 
«εἰπε ρορυΐοβ, ας, αὐτ(φἤοπε ρεγαάπεᾶς, 

1. ; ρΡεγ 



λοο 8; Ἐκ Αἱ ΕΘ ἈΠ 
ρειταμπηίβοδείαϑ ἐρίξ πναχίαις ρεχ[παίο ε[ῆςί 
απτ Ννῦ επίπι οτατίοπείπαλάενε εραϊς, (ες ἃ οἵα 
τογίμπι εἰς πλτπιιβ τ οί πεχὸ ἱπδίοης τᾶς 4ρ΄ 
ΡΕἸΪαπυιις,ς ἀοπατίοηί δι ἀἀΔαςᾶτ, ειδτέρ ηαὸ 
ςπρίαιττας πισπ εν, ἐχῃίξάί5 ρεγπδαόι, αν 
ποτ αὔτ οορήδ υἱοϊᾶς, 8ζ ἀτρξε, {{{Δ ττεγὸ ἀπι’ 
Ῥορεςιηία πεπεῦτ,ςσραγάτυγῷῳ ἵν δηλ 11 πᾶ 
φῇσπι μαδεῖ ἐχογοίε, οί δύ αἰ ἀ{ ἐαουίταβ ὰΡ 
Ρετίς, Ἐς ρΙ[ατίπιαϑ ει άειε Δ ρ το 5 (5 πιὰ ́  
ἴει, οἱ αι ρΗ(δίπια ρο ἢ εἰδίο εἰεπίς, Εδιπια τι 
{{τελόξα ἐρίαπι, αι πᾶς εἴ (αδιεν Οοραίάς [Δ 
«απιὶ,{Ποςᾶ ρείας τετγ (ας; 8ζὡ οπτηί ἀρυίςοϊ 
εἰοπίβ σεηεγεὃ Οτοδοπιχεηίς ςαἰτᾶ ἐχείτς, 
απ ρεποο {{ΠΠ μαδίτᾶι, ΕἸος ἱρίξπιασηδεῦ ἀἰΐαί 
εἰαταἀτοαπιεητα ροηᾶτς, Δ (ρΙεάοπξ πετὸ αυΐ 
ἀλρείπια ἀεπιρτα (γ114Ρ,ϑρίεάοπξ ποςᾶτ: ρο 
ἥεγίυς Επάξεϊα (δανίαίο ποπγίης, ὃ τ επὶ 
εἴαρτ αἴχεῖς, (4 εἰ Βοσο ρτςάίτα ςγερυίςηϊο, 
ῥγορείειᾶτε [οσιαῖδε εηδιυπίηί σγεραίξζι! εἰπτα 
ἐρίαπι ρτοίειξάο  ἱρῇδ ἑῃςοἱ 8 ἐστε 5,ρτς 
{εετίπι ῃ ἤγεπις αρτίςᾶάο, δειλινὸν πᾶ εγεραν 

“τ υϊαάεῆρηαι, Ουοἀ ςἄ ἀμρίεχ τ, δ ἀἰεί εκ, 
εἰεαγίταῖςε8 {τοί α;, ἰῦσε πείρεγιίπ πγαῖ πείηο 
{τοί εἰξ,ς ἐπα ποξέρτορίπααίας, ἐπεί 
τϑασατίη ἐτίστϑ τ: οστετὸ αὖ ποςξὶς αἰ ςεαξο, 
τεπχί(δίοπς {ΠΠ{π|5 εἰ είατ, Ἐτίσοτίϑ απ ςατα- 
εἰο ὃ πιςαίςίπα ἢτ ἀίο! ε, [η τζροτείρίτας σεἰί, 
αἰ(ξίπιο ταῖς ἢτ αρτίς (οἰ, ες ἢγΒεῖηο ἰμτίρο 
τε ςσπιοα (5πλὴ τεαίτας, διαά, ααευίρίητί ἀΐ 
Παῖαὺ Οτεϊοπιεπο. Ια πιεαίο αἄτ Πιμῃίυ5 Με 
ἴας ἰαϊδίτασ, ϑυρεῖ οταπιτεγὸ Οἰςποιπεηίᾷ, θα 
σιορεις οἰππίτας5 ΡΠ οςεη[ 5 πιπιίηες δζ Εγαπὶ 
ΡοΪίς, δ. ςστεγαιίηα εἰ εἰαίτα5 Ορυϑ, νος 
«τού Ερίςπεηγίαίοτ πιείγορο δ, δεγίρείς 
(ηξ εἰἰ ρτοάίια, Οτοποπιεη πρετίοείδι5 ἢ 
τοῖς ςἄρε τὶ ἐπ τοσίοπο μαδίτατᾶ, δεαρηξτίθ, Π 
ἀεαηυίς αὐ Δ ςοητία πιοητεπι ἄεμπο κἀίῃςα- 
εἴ,1 Δτίυ5 επίπι ραίεῖ δῇ ἐξα, υἱῷ δα Ρατὰ 
Ροιδηγίοβ Βηοεία 5, ΕΠ οείςί φα ἀξιγαάίάετε 
Ῥοιίἰπηυίηος ἄμε ποπιίηατος, Οὐοβο- 
πιεπίογ ςοἴοπος, ε ἰαΐπιεπο ἄποε ρο τον 
ἐπ «αρτίαταῖξ, εᾶ ἰη τεσίοτξ δζὶος εγγουίρ. ΕΠ 
εἰίᾷ αὐ (ὐατγπ Οὐςποπιεηπ5 δίτευ, Βεπμεξηίπι 
ταΐεπι πο ί5 (δίεςετο πιδιεγίᾷ, απ ἀε παι, 
(οτἰρτα τεϊίαιτετε, Ζος ἐσαπίσιαν, σα ργορτίε 
τπλτετίος ἀοίϊγος ςοηἀπςςητία ργοτάϊετε, Ροί 
Βαοιίᾷ αὔτ ει Οὐοποπιεηῖ, ΡΠ Οςίς ΕΠ Βοσο 
κία: ἀρροίϊτα,ίη δαιοπειι π{τεΥ ἃ πτατί δά 
τηλτε, τροτς υτίῳ ρειπο. Γδαρηπαμίξ επί πὶ 
αἰίχυᾷαο τοῖς ἔνοογεπῇς ἑα{Πξ ςσίϊδι, οςγεα 
(ετατεφόϊαμη πα ἄπο ((ἰη ἄσπτεπι, ἰ5 ἤπερ’ 
ας Ορυμπεή, δύ Πτοείς Ερίςπειιίίοσαπι πιο 
(ίμς ςοἰζίτῃτιδ εἰν μης ἰρίᾳ ἱνοζγοχ οχὰ οἱ, 

ΙΕ ἘΠ ΑΥΡΊ; 

“σέβουσι μὴν οαὖ οἱ! σὐδογεσίας μοίλιθο, 
οὐ γα 7). ο͵ὰ τῶν λόγων ὄξι βασιλικὶ 
ἀλλ᾽ αὕτη μὴν ῥιρική, βασιλικίιυ σὲ πεῖς 
θὼ λὲγομᾶν, ὅταν δύδῥ γεσίας φόβδωσι κοι δὲ 
ἄγωσιῃ τῷ ἃ βούλονται, πσέϑουσι μὲ σἱὰ 
σὶ! δὐδῥ γεσιών, βιοϑζοντει δὲ οἴᾳ “τῶν ὅπλωμ, 
χοαῦτα σῖ᾽ ἄμῴω χρεμαίπωψ ὠνιο ὄξι. κοὶς 
γοὺ σρατέιαν ἔχει πλείσἑων. ὃ πηρέφειν διιυά, 
μϑν Θ’ " κορὰ δύδῥγωυτέρμ διύατοιι πλέον» 
δ πλεῖστοι ζεκτημθώθθ', λέγουσι δὲ τὸ χωρῖσ 
ον ὅσόβ ἡ λίμνη κατέχει νωῦ ἡ ἐκωσταὺς, οὐςα 
ψύχθαι πρότόροψ, κοὰ γιῶργει να ππαντὸν 
σ᾽ α΄ πῶς υσὸ τοῖς ὀρχομϑνίοις, ὧν πλησίομ οἷ» 
κοῦσε. κοὶ πτόντ' οὖ πεκικήρχομ τιθέασι. “ἰὼ 
οἵ ἀασλφοῦνα. χωρὶς φὰ πρώτης συλλας 
ξῆς ἐκάλοωαυ τπινίς. ἐτ᾽ σύδελ' μετωνο 
μάδα, κρὰ αὐτὴ κοὰ ὑ χώρα, πόχοὶ τι ἰδίων 
μαᾳ πϑσφόβομδύπ Ὡκ σῷ σἸειλινοῦ ἐλίμα- 
“Θ᾽ οἰκέον τοῖς κωπιοῦσιγ κοὶς μκωϊλισοὶ ἦν 
δυχειμόβον. Ψυλχρόταπα μδὺ γα τὰ ἄκρᾳ 
Φὶ ἡμόνας ὅξί, γύπωμ δὲ "Ὁ σἹειλινὸν 'τδι τω 
ϑινσυ ψυλρόπόδομ . εἰς ἐπίτασιμ γαὺ ἄγε 
σπλησιαίζομ τᾷ νυκίι, Ὁ σὶ εἰς ἄνεσιν ἀῷ}. 
σιέμδνον φὶ νυκτός, ἴχμα δὲ τό ψύχους δή 
λιθ’. τὸ σαὺ ἀλιαζόμδεον πλᾶςον οὐ Ὅν 
ψυχοτώτῳ κοιρῷ δυχεμόρώτοδου, διέχει 
δὲ “τᾶ! ὑοχομβνοῦ στίσϊᾳ ἄκοσι. μεταξὺ σὺ 
δ μέλας ποτὰ μὲρ σσόῤκεωτοι σ᾽ ὀρχοίκιν 
νίας ὃ πσχνοπεὺς φωπκικὴ πόλις κοὰ ὑαΐμν 
στόλις, πόύτοις οἵ ὁμορέῖ ἡττοῦς, ἡ τῶν Δ» 
κρῶψ μετρόπτολις πῶν ἀθικυχμιδίωμ. πρό» 
πόδον μὰν οὖ οἱ κειόγοις τῳ ὑρχομθινόν ᾧᾳ» 
σιν ἀδὲ πυεδίῳ.. ἁἠνπολαζόντων δὲ τῶν ὑν 
σἱαίτων., οὐοιπκιδλ ας πρὸς πὸ ἀτοντιον ὃν 
ρΘ’, πταρατένομ ὑϑὲ ἑξήκοντα, Ξαολίονς» 
μέχρι σπκραστοτιςμίων τῶν οὐ σῇ φωκίσιεν 
ἱεσροῦσι δὲ ποὺς οὐ οἱ πόντῳ καλουμὲν 
νους ἀχοιοὺς ἀστοίκους ὀρχοι νέων ἄναε τῶ 
μετὰ ἰαλμβήου πλανκϑοφύτωμ Ἱκᾶσε,. μὲ’ 

“πὰ πίω σῆς προίας ἅλωσιμ. κοὰ στέδὶ ΓΝ 

ρυφομ σ᾽ ἰω σις ὀρχεμβαός. 4) γοὺ τἰὰ 
σοιαύτίω ὑλίω «ποβεβλάκασῳ ἁμῖν 
σὰ πόλι τῶν νεῶν συγγφαλψαυτόῦ'. οἷς ἀν 
κολουϑοῦμϑν, ὅτων οἰκεία λίγωσιπερὸς τίω 
ἡμετόδαν “ουύϑεσιν, μετὰ σὲ τὼν βοιω» 
“ίων πρὸ; πον ὑρχομμνὸν,, ἃ φωκίς ὅδι πῶς 
αὖκτον παρα βεβλημδόν τῇ βοιωτίᾳ στῶν 
ρα πλησίως ἀπτὸ ϑαλαίοσης εἰς ϑάλαοσαν Τό 

7 παλαιόν . ὁ γορ σϊαφνοῦς {ι αότε Τὴ 
λοκρίσ. 9.» χίζων ἐφ᾿ ἑκάτόρα πίω λοκρίω 
οἵα. κοὰ μὲσ Θ’ σα ομὰν Ὁ. πὸ τὶ ἀπτν. 
“ἰου κόλπου, κοὺ; τῆς πῶν ἀὐικνκμιοσίίωμ, 

παραλίας. νεῦ δὲ λρκρῶψ ὕδι ὁ χώρᾳ εἶ ̓ 
ΠΣ 



Ὁ 1 5. Β. Ά 
» ὃ πόλισμα κατάσκῶτῆαι, ὥς τ᾿ δσὶ κέ κα 
θῆκαν οὐκὲτι μὲχ! φὶ “πὸς συξοίᾳ ϑαλά ἥης 

ἁφωκίς. τῷ ὃ ἐρισδαίῳ κόλττῳ στωῆσήκχε. αὖ 
πὴ τὸ ἢ κοίρσα Φ φωκίδος ὄρ ἐπ᾿ αὐτὶ ἱαδον 
μλύη φὶ ϑαλαοσηο τὸ κίῤῥαν νῦἡ αὐτίκιῤῥα, Οὗ 
Ι χὰ Ὁπὲο αὐτν οὐ τῇ μείγαίᾳ συμεχὴ ἐειμε 

γαγοωρία πῶς τῷ τἴφνασῷ, δελφοί τὰ, ὦ κίρ 
ις, ὦ σϊαυλὶς»ὦ αὐτὸς ὃ ἥρνασος φὶ τεῷφω 

κίδυς ὧν, κοὰ ἀφορίζων Ὁ ἑασόλιου πλόδυρόμ. 
ὃν όπου σί᾽ ἡ φωκὶς τῇ βοιωτίᾳ ἥφακαται; 
ὥνου κοὶὰ ἡ λοκοὶς τῇ φωκίδι ἑκα πόμα, διὰ 

 ὅξῃ δεμρεμθα σσο τό παρνασοῦ δίχα.“ 
υδϑεκ  ἑασόῥίς μόνος τἰδακειμθύν τῷ στρ 
νασῷ νὴ μόβΘ- αὐ νεμομθύν, καθήκουσοι δ᾽ 
ἀϑὲ σὸν ἀοισαῖον κόλπτον, ἡ σῖ ἐκ τδὶ πτὸς ἕω 
χελδυϊω(ς ἀϑὲ “ὃ τεὸς σύξοίᾳ θάλαοσαν.κα 
᾿οαῦτῇ σ᾽ οἱ ἡ ἕασ δῥίοι λοκροὶ νὴ ὀίόλαε. ἔ“ 
γουσί γε ἀϑὲ τῇ σϊεμοσίᾳ σφραγίδι Ὁ ἑαυ δ) 
"ν ἀφόδιᾳ ἐγκεχαραγμδου, οἱ σΐ᾽ ὑτόροι δέχ 
τως ἰὴ αὐγοὶ δεη ρα μϑυύοι "οἱ δὰ ὀποαύτιοι ἀρ 
δὰ μυβοπόλεως, ὅμοροι φωκόῦσι τῷ βοιωζῖς" 
᾽ὶ σἵ᾽ ἀαδικνυ μέσοι, ἀὶ ὄρους ἀνημίσος πτῶοσε 
τας οἰ τέοις Τεγκοὰ μαλιδύσιψιὐ μέσῳ ὃ ἀμν 
φοῖν ἣν τε ξασόῥίων τὸ ὥνε πόρων σἰδνασὸς, 
ἡδαμήκεης εἰς ᾧ πεσαβκζωον μόριΘ- ἐκτεινό 

υῆνΘ, ἀκ ἣν πϑρὶ δελφὸς τόπων, μέχρι Φὶ 
τυμβολῆς Ὁ τε οἰτεων ὑρὼμ τὸ Ὑ αὐτωλικὼψ, 
τ Φ' αὐρὶ μείον διωριξωψ. στάλιυ ὃ ὥς πόρ ἡ λο 
κρὶς --τ τα οὐκ Οἷς φωκσῦσι ἥδαξεθλην, 
χιζί, ὅτω ---- τ μετὰ Ὁ αἰτωλίας κα Τί» 
γῶμ οὐὐεὶ μείου -ττ- το. σϊωοικῆς τεραπόλε 
᾿ς τῇ λοκρίδὲ ἑκατόβμᾳ τὺ τῷ ἀφνασῳ τὸ ἰς 
σἹωοιδυσιμισπὲρ τού ἣν δὲ τὸ ἣν αἀπωλῶμ οἱ 
ποσαῤκζοι, τὸ ἀϑπαμαῦσυ ἐκ Ὁ ἡπειρωτήζη 
ἐθνῶρ κἡ δὴν μακεσὺν χ, ὅττόρ ἐφαμῆν τὴ πρό 
πόλου, ἥϑαλλήλους ὥςπόν τινας τεταμβύας 
ἱὰ φὶτασόνας ἀϑὲ τὰς ακῶυς τουνίας κα΄ 
σανοῆσας τὰς λεχθέσιος χώρας. ἱδραπρεπὴς 
εἱ δὴ πᾷς ὃ δδνασὸς, ἔχων ἄντρα τε ἰὸ ἄλ- 
λα χωρίαγτιμώμθνα τε κρὰ ἀγιςδυόμδινα, ὧμ 
ὅξι γνωριμώποου (ἶ κάλλισομ τὸ κόρύκιοψ, 
γυμφῶν ἄντρον ὁμώνυμον τῷ κιλικίῳ, τὸ σὲ 
“πλδυρὸμ πτό! ἴδνασοῦ, Ὁ μϑν ἑασόβιομ γέμον 
πε λοκροί γε κὺ ὀζόλαε,καξζινες 5) δωριξων, 
καὶ αἰτωλοὶ, κα τὰ δ κόρακα, πρῶ στεγορδὺᾷ 
μᾶνου αὐτωλιπκὸν ὅ00. “ἢ δὲ φωκέϊς τὺ σωροὶ 
ἔς, οἵ πλέες χουτόν' πἰὼ πιηοάπολιν τα 
κερμθύΐω πως τῷ δνασῷ:πλεονάζουσο δὲ 
σοῖς τρῶς ἕω μόῤεσιμ. αἱ μδν ὃν {51 Ὁ μῆκος 

πλδυραὶ ἣν λεχθεισῶν χωρῶν τε κοὰ ταινι- 
᾿ὡνἑκάςκο, παραμήκεις ἅσγτασαε σιν. ἡ μϑν 
οὖσιε σπτῶσαρκτιζυ", ἡ τ᾿ ἑαῦ δ)ι(Θ-. αἱ δὲ λοι 
“παὶϊασόβιοι τοῖς ἑώκες οὐκ ἀσὶ ἰδαμήκος: 

ΝΟΝΥ͂ Κ. ; 4οὲ 
Οκτετὰπι υτδ5 εηι δ ληξ ίοἷο παπϑῖα ἀϊτγιι, 
τα ἴαςει, ἰταηὺς ΡΠοςί5 Ποη ἀπηρ 5 υίχας 
δὰ Επβοίςιαπι ρεΐαριιβ Ρεγείπεγς υἱάετυῦ; 
Οείαο δυΐοπι ςοδείσυς εἰ Ππαΐ, Οὐ Πα ἐπίπι 
ἱρίᾳ ΡΗοςία!ς εἰἴ,4 4 ἐρίαπι {πὰ ρεἰαρίις, δ (ίτ 
τῆ δ Απείογτα, δζ αἰίος (πρεῖ ἐὰ5 ἢ πιξαίτζετ- 
ταῦῆεα [τοη πεηΐς5 οἵα Δα Ραγπαίμπι ἰρεζίλπα 
τἐ5. Περὶ φυίάεην, ἃ Οἰγρῇις ὃ ΓλΑυ 15, δέ 
Ρατπαίαο ἱρίς, χαί δζ Ρηοοιαΐς εἰς, δ ὁςοί» 
ἀπὶ [25 τεττηίπαπ5. δ αο δυΐεπὶ πιοάο ΒαῸ 
εἶα Ῥῃοςὶς ἀςςυτηδίτ, εο δέ 1 Οοτίς υὐτίηας 
Ῥμοςίαί, Γλαρ!εχ παηηὰε εξ αὶ Ραγπαίο ραΐό 
εἶτα δίατίαπι:αίτεγα ἡυμάεπὶὰ} οζοίαα ραττα 
Βατγῃδίο δοςιπιθεπβ, δζ εἰὺς ἀεραίςεῃ5 ροῖσ 
τίοπεπι ἰ αὐ Οχίἤπαπι πετὸ ππιπὶ ρεγιίπεης 
αἰτεγα, πη οὐεπέεπι αὐ Επδοίςσαπι Πηΐτα ρεῖα 
σις. Ν᾽ οςαῆτοτ διΐεπι ἢί ΄ια ἐπὶ σοοία 1 1.0 
«τί ὃζ Οξοία. Ηλθεης ετίαπὶ ἐπ Πρ πατογίο 
οἰυἱτατ5 ἀπῆυϊο {ἰεἰ!ατπὶ ἐπίςα!ρταπι Πείρες 
ἕαπι., κεἰ αι ἐΐετα δέ ἰρί! Βἱρατείιο πος 
ἀαπηπιοάο αἰμί, Ηἰἱ αυίάεπι Οριπιῆ ἃ 
Ρτίπιατία {ΠΟ τιαπι οἰαίταῖο πιείτορο! ΡΠ επ 
{{δ 15,8. Βατοτής Πηίτίπιί, ΕΠ δυτεπὶ ἘρίΖ 
ἐπεπηίἀή ἃ πιοητε Οπεπιίάς, (ὐετεος δίηπε 
᾿Μαϊεηίεβ αἰ ησεηΐεβ. ἱπτοῖ ΠῸ5 Δ ΌΓΟΠῚ ἀπ: 
Ῥος . οςείάδαος ἱπηύυαπι ὅί αἰτείος., τη εάτι5 
(ες Βαιπαίτις δἰτι! τ, πη δή πεῖ ργο χαδ, 
δ δὉ Ἰοοῖς [λεἰρ είς υἱῳ δα (ὐείεοϑ πιοῆτζεβ, 
Δετοϊοβόρ ἐπ ὕὑπυπὶ ςοξιητες, Γοτίεπίςσί 
ἰπτεγπηεάίοβ, ᾿κυσίας Π σαί [ ΟοΓίβ ἰρία ἐχε 
[Ἰεπτες ΡΒ οςοΠί 5 ἀρ ροπίτιν, ΠΠς ἔσαπαι Δ ετον ὃ Ὁεοῇ αἰϊξα 
[{4 δζ φυϊδιυίααπι ἱπτειπιεαῆς, Γογιςα τειγα΄ μιά, 
ΡΟΙ  αὐτίφ 1νοογίαι ὃ Ραγηδίο, ὃζ [οτίεπί- 
δα8.ς ϑυρεῖ τος Αετοίοτιπι ροτβ δα αὐζίοη 
πεῦσεητοϑ, 8. ἃ ςατῆδηες ἐπατίοης Ἐρίγοιιςᾷ 
δέ ἱΜαςεάοπίς ἱπιίςοτη τηυταὸ ἐϊαπίος, {- 
εὐτί αἰτίας φααίαάατη (ποῦ δἤτεα ΕἸ χίπι}) 
αἴ οςοίάεητςε ρει πόας αὐ ἱερτεπίτίοπεϑ ἢ“ 
τε] Πρ ες ργαα (5 ρίαραβ. Ν πἰποῦίπ5 ααξεπῆ 
Ραγῃαίις ςδίξεϊαιος ἐχηβιτ, δ πιὰ εἴ τ [0- 
«ἃ, ποποτε δύίαηοξίτοις ἀΐρ ςστίπεπϑ, ἐ χα 
Βκ5 ςοεδεγγίπι τη ἃζ ἰουπιο[βιΐπιιπὶ ἐχιδξ 
Οὐοτγείιπι ΝΥ πιρματαπιαητγαπι, εοάξ αι 
ἃ Εἰ οί πὶ ποηγίπε πυποιρᾶτιιπ,, Ε' Ῥαγηαίς 
αετὸ ἰατογίδιιδ, ααυπν ραίςυπίαν 1, οςεί, 8. Ὁ, 
ξοῖα, ἃ ΓΠλοτίεπίμιιπι ρατ5., ὃ Δ είο!! ἰυχτὰ 
(οτυιίπι, ϑίς ἐπίπι πη οπτεπι Αἃ δτο ππιαρρεῖ 
ἰαπὸς Αἰτεγο ἔγυπητυνς Βῃοςεπίες, ἃ ΤΠ οσίς πα 
(ες τιαίούί εχ ραζῖς, Τειγαρο πη Παρξὶ Ραν 
παίο ἀρ οίταπι, πὰρ δ ατεπη οὐ τίς ρα τς 
δαπατεπέεπι, Ιρία ἰϑίταν ἱπ Ιοησυπι [άτετγα, δζ 
(αἰςἰς Ἰοςο ρεακαίώογαίη Ιοποίτασίης τεπς 
ἀιμιιζμηαίη Βοζεῖᾶ ἰρεςᾶ5, ΑἸ τεγα ἐπ οςςαίιπης 

᾿ 3 ΑΙίς 



1.0: ΣΦ ΊΥ ΚΑ ἝΞ Ο. ΝΠ δ' ΓΕ ἴα Οἱ Ο᾽ Β' ΑΡ Η. 
ΑἸίᾳ οσοίδπα παυά ραξεβίσητ οὐ επτα δ 15, 
ΪΝες τίρα υαὐγὰφ δί ἤπας Οὐ ὶ υἱῷ δά ἀααυί’ 

χιοερεδίς -ἰοπανοιτ, ὃζ αἰζεγα σοητα Εδοξαιῃ μα Ρ Δ΄ 
τριίίης «Ἐν τ εἴα ἔπιον [ς απτ, πη χα σεῆτοβ, (ὐα το πὶ 

ἤς αςοίρίεηαάς (ππττα! αν ]οσοτπι ἤσαγος, 
εὐτίπττίδησιυίο, 1 ἱπεαγιπι ρ! υτίαπ), [ρίὰ ἐν 
πίπχ Ραγαϊ εἶα ἑηῖοεσ ἰς ἐγιητ, ἃζ ἰατεία ραταὶ 
Δεῖ δαρεθαηι, ςε ἐρίτιτ ἱπτερεῦ γρα5 ἃς ίοΥ 
τὴ οἱξ, τε! χα ἀείηςσερ5 ὅς Πειττγαζέις, δίησι 
[λἀεἰἱποοταίπατίπι σχροπάπι5,[ἱςίρίζεε ἃ 
Ῥμοείάε ρείποίρίππι, ἴῃ μας απέςαι ἄπο οἰατ 
{ἰπτο εἰυίτατε5 ἐπχίηοπι, εἰρη εἰ ΕἸΔίεα. [ΓΕ] 
ρΡδί φυίδεπι ρεορτεῦ τεπηρίαπι Δ ΡΟΙ Πηΐς Ργ. 
τ 7,8 ογασαίαπι πεταῆδῖς ἱπποηε. δι αίαεπι 
Αραπιεπιηοπεπι δῦ ἤϊο τείροπίαππι ρειήϊίε, 
πιεπγοσία ροεῖα ρτοάίἀίς, πᾶς οἰτπαγοσάμς, 

Οὐ. ὙΊγίβίς δ τερίς Βεϊίάα τἰχᾷ ἀεςαπ λῃδβίπιζο, 
ἀπςοίζαγ, 

Ταγσία Ρεἰ4ε5,1{παςυϑίρεαϊετείείοςεβ, ((ε, 
Ἐεχῴ Δσαηδηο υγῦπηι σαρταραῖ ραιάία πὶξ 
ἙΠοςΠΡί οας ςεςί πές πᾶ ΡΟ ΣΡας ἄρο!ο, 
Ργιδμίμβ εχ αύγτο, 
Οδμαςφυίάεπι ᾿ εἰ ρμί ςοἰεδτος, Εἰαίελαιυς 
τὸ ςυπίξαγυπι ἐο ἴῃ τγαζει ςἰαἰζατιι πυρί {5 { 
ταλτι, δύ ορρογταηΐβίππο εἶδε ἱπίοςο Πιᾶ, ρ΄ 
κεῖ, «ἃ ἐπ αη σῆς ἐπιίπεας, Ετ΄αΐ ἐὰ ροείτα5 
Πιίη ασευτι Ῥμοςεηίεξηι τῷ Βοσοείσπιίπέυτ 
Ποπεδςοπιπιο εξ είας, ἐ προϑ5 εἢ ἐπὶ ἐπίδῃς, 
Οειεα ργίπιπμη, ἀείηής Γ οοεεηίςβ 8ὃζ Βῃοςζ’ 
{ς5.1πουτγ ητίδυς ἀπὲ ἐἼ Πε[Δ1{8 Ἔχ εσγοί 115 
πυίαι ἔαοί[ε5 λἀίτυ5, (ξά ποτε ληριος 
πυίας πμαδεῖ,ηίγα τεγπιίπος ἰοςαἴος, 05 Ηπί 
δὰ αἄἀίαςξτεδ υὐδε5ταςᾶτας, Ο υΐδιι5η ΠΟΙ 
Ροτεί αι γε δες, δ τγαπίτιι5 οσσαρατί ςοητί 
σίς φαυαπἀοσυίαξ [Γερο το ΡΠ} ἰρ] ξἄον Πο 
οτος ργξςο! ἐς. δὲς δύ Ἰοςί ἤτα5 πᾶτυγα ἱρία 
Ὀτίπείρατα ρύε ἔς εετ, Η ας ελίπι πὲ Ρηοςί“ 
5 ρατίε5,(Π οσςαίι πηαχίπις πεγρέζα5, ( 8Ρ 
Εἰς ἀπιερ άπ εἰ ἐπίεία, ἰδ εἰς εἰς Ραγπαίας 
ἰῷ δά οςοίάιος Ρηοςίαίς ποτε ἰο ται Πῖ, 

: Εἰα5[4τι15 Π οςςαίαπι ρτοίρεξλης Γοςεί δ 
λαι, 4 [81,0 ΠΡ ΡΑΣι, ἃ ᾿ 
Ἐν μι ἀρ Οζοῖα ροῤίαξι,αιηίταίς πεγὸ [εἰ ρ ιν, Πνοςὰς 
Ρεἰϊἄμι Οὁ (λῃὲ ρειγοίμς,Γρ εζίαςυ ἰοὐπηᾶ Πα 5, [ἢ εἴτις 
χοία, εἰἰγα ςασυπγίπε τε ρ 1 (ἀγοίς ὃ ορρί, ἐπ εἰγοαΐ, 
«οπϊμηδίοηξ (1 Π λα (εχ ἂς ἀξσεπι ςοπιρί εὐξεπδ «δαρτα 1’ 
«οροἰορίοιν. [141 γεοτία ἤτα οἵδ, Ωυο πῃ Ιοςο απείχαίϊτας 

Τεϊρ μέ ίσρτα τεπηρίαπι ςοηΠεθαης, Ηος δι 
τετα τοροτε εἴτε ἰρίαπι, αἴῆπιε5 (δή! ίοπ 
εἰ5. [Δ] οςατιτης ἀοπκίς{2, Α ατς υὐδζ φἄτ (τς 
Ρἢΐς εχ αὐέγα!  ρᾶτῖς ρτοίαςει Γαρ 685 (ἀπὲ ρις’ 
τυρία,ἰαπάοίαπι τεἰπαηϊᾶς αα!]ζρεῦ αυᾷᾶ ΡΠ’ 
Τίῃγ18 απηηίς ἀρ εγοίεατ, Δα Οἰγρίη τὰν 
Ῥέπι τ55 πετι δ ίαροιΟγτεῆα δὐ πιατεϊοςαία, 

Τλικροὶ οἱ ΠῚ 

οὐσὲ ἡ “δαλία ἑκα τόδα, ἥτε τῷ κοισαῖς εἰσ 
χι  αῤκτίσ,νὸ ἡ πεὼς ὄύξοιαν μέχρι τὸ --- 

“ἴδαλληλοι ἀλλόλαες εἰσιψ, εἰς ὥς τε ------ς 
σὰ εὐνη, ἀλλ᾽ οὕτω σϊεχεδ)νά σί εἰ πὰ ϑρή 

ματοι ἣν τοιούτων χωοίωψ, ὡς αὖ οὐ τοιγῶ 
νῷ ------ γραμμῶμ πλειόνων πὰ τί ταὶ 
“δάλληλᾳ ὯΝ ἀλλήλοις ἔσται, ὦ πὰς --α -α 

πλσυρεὶς Ἐξ4 ἰδαλλήλους ὃ μὴν ὃν ὁλοσχόβδὴς 
πύστος οὗτίθ’ Φλλοιπῆς κ᾽ ἐφεξῆς πόδιοσίει» 
ας, τὰ καθ᾽ ἑκασῖ σ᾽ ξξᾶς λεγομᾶν ἀξ Φ φω 
κίδυς αὐξάμϑνοι, παύτης σῖ᾽ ἀὠλφανἐσίζτοαξ 
σϊϑο πόλεις δελφοὶ τὺ ἐλάτειας, σελφοὶ μλὸ 
σα Ὁ ἱδρὸν τό πευθίσ ἀπολλωνθ’ τὸ τὸ μὰν 
σέον αῤχαῖου ὃν. ἐἰγε ἀγαμέμνων ἀπ᾽ αὐτῶι 
χεκονοιώσα ὅλοι λέγωται σοῦ Τὶ στοι τὶ. ἃ, 

γοὺ κιθαρωσῖὸς ἀσίων ἐσάγωται" 
νέος ὑσίυοσ 9 κοὶ πηλεισίεω ἀχελῆθθν, 
ὡς πτοῖε σϊμοίσαντο . ἄναξ σΐ αὐα)ρῶν ἀγα- 
Ν μέμνωψ, Χαῖρε νόῳ, 
Ὡς γοῦν οἱ χρέιων μνθηστοτο φοῖξ 9, ὡπόλλωμι 
πυθοὶ οὐ ἐγαθέκ. ; 

Δελφοὶ μδν σία οἵᾳ τοῦτα γνώριμοι, ἐλ, 
σειὰ σὲ ὅτι γγασῶυ μεγίπν τὶν οὐτοῦϑο πόλῳ 
ων. κοὰ ἀὐνριροτίτα σὰ Ὁ ἀϑικξ νι ποῖρ 
φρνοῖς, κοὶ; “ὧν ἔχοντα ταὐπίω. ἔχειν πὰφ᾿ 
εἰσ βολὰς τὰς εἰς τί φωκίσϊα κοὰ τίὼ βοια, 
ὠτίον, ὅρα γαῤὄξιν οἱ ταῖς πρῶτον. ἔπειτα 
σὰ τῶν λοκρὼν κοὰ τῶν φωκέωψ ν οὐ πσανά 
σιχοῦ σραποπτιόνις βάσιμα τοῖς ἐκ ϑῳῆκχ 
λίας ἐσβάλλουσιν. ἀλλ᾽ ἐχει στκρόσευς Ξε» 
νεὶς μὴ, ἀφωρισμθύας σὲ, ἃς αἱ σταρακείο 
μᾶναι πόλεις φρουροῦσιμ. ἁλουσῶν σ᾽ ἐκέν᾽ 
νων ἀρατειῶτα συμβαίνει κοὰ πὰς παρόν“ 
δῦυς. Ἐπὸ σ᾽ ἡ τό ἱόδοῦ ἀδιφαίνεια ππόϊ νὐ 
δελφοῖς ἔχει πρεσβᾷον, κρὰ ἅμα ἡ ϑέσις πῶ 
χωρίων αῤχίω “σσαγορόύει φυσικίω,, τοῦς 
σοὶ γα ὅξι τὰ ἑασόριώτατα μόδα Φὶ φωκί- 
σίθ΄, γύτόυθον αῤκτίον, εἴρπτοίι σ᾽ ὅτι κρὸδ 
ὃ παρνασὸς τῶρμ ἑασόβίων μόδῶν ἴσον 
φὶ φωκίοῖθ-. πούτου σία το μᾶ πρὸς σῖν» 
σιν πλδυρόμ,, οἱ λοκροὶ κῶ τέχουσιυ οἱ ὑζδα 
λακ σὲ νότιομ, οἱ σελφοὶ. τυττηοωσῖοῖν χω» 
ρίον υ ϑεχτγροεισῖες, κατὰ κορυφίω ἔχον 
μαντεῖον κοὰς τίὼ πόλιν. σῷ δίων ἑκκαλσὲν 
κα ἔκύκλου πληροῦσι, ᾿σαόῤκευτοῦ οἵ᾽ αὐ 
ἡ λυκωρία» ἐφ᾽ οὗ πόσου πρότόδου ἴαθοιυς 
“πο οἱ δελφοὶ σπὲρ τὸ ἱδβοῦ.. νειῦ σ᾽ ἐπα αὖ 
Ὧρ᾽ οἰκοῦσι πόδι πέὼ ἀρ(υϑΐω τίὼ κασαλί- 
αν πρόπειτοι δὲ φὶ πόλεως ἡ κίρ)ς, Ἐκ τόν 
νοτίου μόβρους ὁπ ἀπότμομ. νάπίιω ἀπτον 
λιπὸν μεταξὺ, σῖϊ ἧς ὃ πλέϊς Θ' διαῥε “το 

παμός . κσυντοίσήωκε οἷς τὴ κίρφι πσόλιρ, 

αὐχοώᾳ κίῤῥᾳ,, ὑϑὲ τῇ ϑαλάτᾳ ἱδρυμβὶψ.ς 
, ἐφ 



ΤΟΥ ΒΥΕ 

ἀφ᾽ ἧς αὐω βασὶς ἐς δελφοὺς, ὀγδοήκοντά 
που σἰζδέων. ἵσλου τοι σῇ ἀπαντικρὺ σικῦν 
ὥν΄. πρόκειτοω σὲ τῇ πίῤῥᾳ "Ὁ ἐχριοσαῖομ 

ἀσιδίομ δυσϊαιμον. στάλιν σ᾽ ἐφεξῆς ὄξιψ ἀλ 
᾿λῃ πόλις ἀρίοσα, ἀφ᾽ ἧς ὃ κόλπιθΘ- ἄοισ’ 
 σαῖθη. ἔτα αὐτίκυρα,, δμώνυμθ τῇ κατὰ 

τον μαλιάκορ κολπομ κοὰ τὰν οἴτίω. κοὶς 
σ᾽ὴ φασὶν ἐκέϊ "δ ν Ἑλλέβορον φύεϑαι ἣν ὦ, 
τῶν. φυτιιῦϑτι σὲ σκδυκζεῶτα βέλτιον, 

 κρὰ σῇχ ὧξρ ἀτροϊε μεν σϊδύρο πολλοὺς, κα΄ 

ϑαῤσίως κοὰ ϑόβαπείας χάοιν.. γίνεδδαι γαῤ 
σι σησαμοειοὲς φαρμάκου γ᾽ τῇ φωκικῇ μεθ᾽ 
οὗ σκδυαϊ ζει ϑυὰ τὸν οἱ ταῖομ ἐλλέβορον. αν. 
χη αδὸ αὖ συμμϑώει. ἡ σὲ κιῤῥᾳ κοὰ ἡ ἐρίσσ 
σα κατεασαἰησαν. ἡ μὴν πρότόδον τὸ 

᾿ριοσαέου., αὐτὴ σΐ ἡ ἰ(ρίοσα, ἡ σὶ ὕςι» 
δον ὑὰ δύρυλόχου τό ϑιαλοῦ κατὰ τὸν 

ἐριοσαῖον πόλεμον. δύτυχήσαντ δι" γοὺρ οἱ 
(οιοσ κοι σΐς τὰ ἐκ τῆς σικελίας, κοὰὼ τῆς 

ἐπαλίας τίλη, πικρῶς ἐτελώνοιιυ ποὺς ἐ- 
“πὶ πὸ ἱόδὸν ἀφιακνουμθύους, κοὰ σταραὰ [τὰ 

᾿ποεάγματα τῶν ἀμικτνονων, τὰ σῖ αὐ- 
σὰ κοὰ τοῖς ἀμ λοσόῦσι συυξβε. λοκρῶψ σ᾽ 

ἐσὶν οὗτοι τῶν ὑζόλων. ἐπελϑοντοῖ» γὼ 
οὗτοι τἰώ τι ἀρίοσαν αὐέλα βον, κοὰ τὸ τε» 

δῖον τὸ σὸ τῶν ἀμφικτυόνων αὐιόρωθον 
αὖϑις κατεγεώργοαυ, κρὰ χέρους σαν τσε» 

δὰ τοὺς ξρνους τῶν στοίλαε ἀριοσαίωψ. κοὰ 
τούτους ουἷ ἐπιμωρήσαντο οἱ ἀμθικτυό, 
νδυ", κοὰ ἴθ᾽ ϑεῷ τί χαίοιν ἀπὶσυσαν. 

 γαῦ μὰν οαὖ ὠλιγώργυταῖι σ᾽ ἱκανῶς κοὰ τὸ 
ἰδρὸν, πρότόδον σΐ ᾿σωδῥβαλλόντως, σῖκ 

λοῦσι σ᾽ οἵ τε ϑησαυροὶ οὖς κοὰ σϊξμοι κα, 
πεσκόύασαν., ἐς οὕς κοὶ χρήματα αὐετί; 

: ϑυντο ἀαϑιόρωμνᾳ κρὰ ὄῤγα τῶν αῤίσωμ 
᾿ γε μιουργῶν 5, κρὰ ὃ ἀγὼν δπουϑίκος, κοὶὰ 
Ἢ πλῆϑ’ τῶρ ἱσσρουμο ων χρασμῶμ, φα» 
σὶ σ᾿ ἄναι τὸ μαντέου, ἄντρον κοῖλομ ἰεα» 
χὰ βαϊϑ’, οὐ μαϊλα δύρύςουμον, αὐαφε» 
ρεῶνα σ᾽ δ αὐτόϊ πονδῦμα γύϑουσιας:. 

᾿ κῦν. δῥκῷϑοι σὲ τοῦ σομίον πρίποσῖαᾳ 
ὑψηλὸν, ἐφ᾽ ὃν τἰὼ πνϑίαν ωὐα βαίνου 

᾿ σὰν, σεχομούίω ὦ τνδύμα, ἀποϑεασίς 
ζεν ἐμμεηρα! τε κοὰ ἄμετρα. οὐτείνειν σὲ 

ἱ χοὰ ταῦτα εἰς μέτηουν σπτοιν ταὶς τινας ὗ 
πουργοιῦτας Ὅρ! ἱόρῷ. πρώτέω σῖε φιν 

᾿ χονόυ φασὶ γυΐϑαι τουϑίαν. ἀεκλλδος 
γε κρὰ τί προφῆτιν οὕτω, κρὰ τίὼ τό’ 
λίψ ἀντὸ πόϊ αὐϑεῶκι, ἐκτεταίϑαι σὲ τἰὼ 

᾿ πρωτίω συλλαβίω,, ὡς ἀϑὶ πόϊ ἀϑανω τον 

“ τ ἀκαμαϑτγου σΐχκονον. ἡ μὲν οαὖν ἐπίνοια 
᾿ χα φὶ τε τἧἥ πόλεων ἐτίσεως κοὰ δὶ τῶν 

φινῶν ἱόρῶν ἐκτεμάσεως τρὰ γαῦ κατὰ πόσ 

Ἷ» 

ἘΠ Ν Ὁ ΠΡ 5 ΕΡ 
ΔΌ εα ἱπείριε αὐ ᾿λεΐρῃος αἰςεηῆο, ἤας, ἔτ 
τ ΧΧΧ.Ε' τερίοπε πετὸ δίογοπίς ροίϊτα εἰ, 
Ἄπις Ογεγῆδα δυῖοπὶ Οὐ σκα ρΡ]αΠίοίεϑ ἰατες, 
[ετε!ταῖς ἔσο ἐκ, Ρουγὸ 414 τυσγίυπη οἰαίτας δα" 
εἰς Οτηλ, τα ἤπιε (είςο ποςοαυ  ρυς θυ 
ροίξεα Α πείεγγα το ποπιίης δ αἰ τὰ εἰἰ δά ἢ 
Πιιπ ἕδος ης ΝΜ ]αϊΐαςιπι,  Οὐείδε πηοητᾷ. ΠΠς 
εἰεθοτᾶ ἔει πεγαιγυ πη αγράπαπι πδίεί πα! ρᾶϊ, 
ῃίς δυτεπι ορτίπιὲ ργοεραγαῖαγ, Οὐοςίτο ἴτε - 
ααυςηταβ ἢὰς ἀἀπεέηε σοπῆἤιπιης, ρυρατίοη 8 
ἐπα σαΓατΟΠίβ εὐρο, Ετεπίπη ἐπ ΓΙ ἀσοπίζα Ρ ΒΑΓ κϑιρεπάςῃ 
πιὰς παίςί φιοα 48, (εἰλπιοτιηπι (ἐπι πὶ ρον χήρῳ; 
{{πγ||π,ςὰ ρεγηγίχτ ργαραγᾶτ Οείςα εἢςθο- 
ταπι, ΕΙας αυίάς πιλπεῖδάμες,αι Ογεγῃα Οὐε 
(αφ αἴτυρτα ἰαςεης, Πα υίάεπι ρτίιι δα Ππητὶ 
Οτγηΐσυπι, (τή πεγὸ ροίζεα (εἰ Ευτγίοςο 
Τμείαϊ!ο Οὐαί με Π{τεπιροτίδιι5, (τι πἰ [{- 
πυΐίάεπι εἰππὶ (ςοαπάί5 γεθι5 Πούεπτ, ργορτοσ 
διςυϊογα δέ [ταἱογιαν σε ρα! α, αςεῖ δὲ αἰ Πίς 
΄υί ογασα πὶ ρετέγεητ, ἐχίσεβραι ςοπῖτα Δ πὶ: 
Ρῃγάιίοπᾶ εἀϊα, Ηας ἐβάεαι πὸ Απιρη 
(αἷς αἀιιετία πεπεγαηι, ἢ Βοςγοσιπη ΟΖ]. 
ταπι ἰατί5 ίαητ, {Π| ἐπίπν δα πεπιᾶτεϑ γεβαίδια 
ΟΥ̓, Ατηρ αν Απιρμίῶγοπίριβ ςοπίεετγα 
τἀπὶ ἄεπιο ἄγαγε δί ίεγεγε ςαρετᾶς, δ ἰη ΠΟ’ 
(ρίέτεβ ἐχίεγποβ πγαίογειη απᾶπὶ ΟἹ ἔτη (Οὐδ 
ἐχεσαεῖε (στ, Ὁ υοοίτοα ἐος Απιρμῃίγο 
Πεὲ5 ραξηδ5 ἀατε ςοσοῆτες. [)εο ἱρί! ογατία γε 
ἀίάετγαπε, Εἰς ἰτὰφ τειηρείατε περῖς δι (2 
ταῦ ΠοΠπίῃεΐ ογδου! απ, ρεγίονθ. Δ Π|5. ἐχσ 
(ΕἸ επείδίπιο πῃ ἤοηοσε [να σεται, Γλοςιτη π» 
το{υπειπείαυνί, πος ροραϊ ροτεπεοσῷ ρτίην 
εἴρε5 (δίἀεπι ςοπίϊγιιχεύιτος, ὦ αιτος ςοἵςξ γᾶν 
[45 οἤξεεγεθᾶτρεςιηίαδ, πος πηίπι5 αὐ β ς ρτς 
[απεί(δέπιογυτη ορεζγα, δύ [αἱ Ργτ οί ΠΠἰς 4ε- 
ςετδτί,ετ ππυπιεγδθί! 4 τοῦ εἰ ςουπεπ δια, γί 
Ρτί5 ογαουα, ΑἸ Ποτέ ςεστ πιεπηιούαπε αἰαίς 
πυπὶρίαση ἀοπγίς "πὶ, ργοίιπ ἠδπὶ εἰ ςεσυ 
εἴε ρευηςαπι, δ δαπιοάιιπιίλῖο οὐε ραῖεῃ: 
τεπλ, πα ς υγαῦι Πυί4επὶ γείετγί ίλετο εἰλπ. 
τε παυπιίης, Εχς Εἰ υπ|ὶ δυτζ οἰξίο ἱπηπηίπετε ττί 
ροάεπι, ἐπὶ σιπ| Ργτία τ4τε5 ἐηίςεπάοτγίς, 
Βαπίϊο ἀϊυίπδιίοηίς (ρίτγίτι, [εἰ τείροί γείετς 
τε, δ πγεῖγο δί ογαιίοῃείο 4. Η]ας υετὸ ρος 
[45 Πυοίααπι τετηρ! ! πιίμίγο5 ἐπ πεγίυβ ἰῃ 
τεπάετε, ΔιΡμεπιοποεῇ ρῥείπηδτη ἀπ πᾶπ2 
τεπὶ Ργιβίατη ἔα{Ππετῦτ, δίς εἰεπίπι ἀατεπιίρ 
ίλπν ποςαῖδπη. ν᾽ ερί5 “πος ποςαδυ πιὰ ἐπ 
τετγοσᾷάο,Δἀίεπάο, ἀἰΐςεπαο, πε παι εἴτε, 
Ρτίοτε ργοδιαζτα (γ}| 04, δ ἱπυπηοστα!ίβ,, δί ἐπ 
ἀεεα πιϊπίῇτα ίοτει, Ε]ας ἱρίτιτ πα ςἀ Πςβ (5 
υτρίθις, υεπειᾷαίδ τε] ρ}15, σσπταπι, ἔσο, 
τατίπιεητίο, Ετοπίπι οημεπίεητεϑ ίη ἀπ εἰπέ. 

“ ἕλίεδ, 



“204. 
λῖε5, σεπιοδῷ παίυτα ἱπςοπιυπε ςΟΘΥΈρΑΡί΄ 
ἴες,πλατιος πα Πἰτατί ρατίτον (ἐγ ἱγῶε, δ αα ςοπὶ 

τηππία ίογα ςδειστεγοης, ΗΠ τε ἀε ςασῇς δί αἱ 

ες οβαρεθαπι, ὃ τομπεπειβ τεχυεπτεδ τε 

[ἐρταβαδησ Οπιπία εηίην Πας δά ςοηοί 405 ἃ΄ 

ταοτεβοπιίηςβ τεπάπης. πείρετζε ρτίπι ἃ (οσ 

4115. δι βεγογ (οςή5 δί ςοῃίξεζαπείς . ὍαῸ 

αὔττπαίοι ςδυξέι5,δί εχ Ρ᾽ αὐ .αἀαζίαγεῖ,εο 
πλαίου Ρυΐαδαῖ υιΠέτα5, Ε]υἱς οίιἔρίο ποποΥῦ 
εὐεηίταπιρίοῦ ργορίεῦ ογαςυ!, αύλπάο τηΐσ 

πα αἰής οαπηί, 8|1χ ἐχείες υἱάεαῖ, Ἐτίαπι 
ἡπίρρίᾷ ἱρίςοςί τι αὐ άίαίς, [π πιεάίο πᾶφ 
απίαετίᾳ σαοάδηιοάο (ὐγεείος δ ἱπῖτα δ εχ 

ἐτα [ΠΗ πιῶ, ἱπιὸ δ τοτίας οὐ ίβ ςοη[εγο αἱάς 

δαῖυτ, απάς δζ το Πτίϑ ἀπ δ Πα ἀρ ρα] ἀραῖς 
ξυϊᾶ αἀάζιος ηυᾷ τείετς Ρίπδαγις5,ςσἤπρος 
δ ἴους ἀπ5 ἀϊπι5 ἀαυί145 ἐπ ἤος ςοίς [ο- 
«ο,υηᾶδδ οὐ, τευ ΟΡ οςοδία, (δυίάᾳ ας 

ἀϊκείεςεοεαος (ατετγ ααρίαπιίπ τξρίο ατ- 
Πεαῖϊ πιο σας, ρεπά ἐπεί. ογπαζαβ υτείδ, σα 
ἄυα πα ἀΡυ]α ἀγρυπιξιο ἱποιπιρδῆτ ἐπιαρί 
πεβασιυίαγα, ΟΠ πυαπηοάί πὲ ςσπιοάίτας 
Τ) εἰ ρ ιί5 αὐ εἰϊει,εο αείϊε ςσεπίερδε ρτεείρες 
Βηίείπγ Πρίμππι εἰἰᾷ εχ ἥς Απιρμίξγ οηίςα ς᾽ 
Πιίτυτᾶ εταῖ «δε, 8 ἀεγεβ. ΡυθΙ ςί5 ςσία!τα’ 
ἐπῆν, ἀεί τἔρ!ο ςσπιαπίοτξ οᾶας ἀ Πρ επί 
μαδιτατᾶ, ςαπὶταπιῦ ρεςιπίατα, τἀπημᾶίλογα 
πὐαποίαπιυΐτα, δ ἰπ τέρ[ο ἰοςαία ἰαςεχεηί, αυί 

διυιίηρεπτί πεπεγαϊίοπε ορὰς ἔογει ας οαἴο 
ἀία,  εγυπὶ επίπιπετο δῃτίαια {14 αι άεπι π 

«ορηίταίπ οἰδίζιτο ἰαςξι, [τεῦ ξο8 αὲ πιεπιο 
τἰδ ςεἰεδκχαιί της, Αοείπας πετὸ ρτίπταϑ ἐοτᾶ 
αυΐπιεπιογαπξ Απιρί αν ομδϑ ἐπ[ίτας ριὶ 
«λα, οἴ εἰαίτατε5 ἀεοτεις, αι ίπ «ας ο 
αἸαπίτετ ἀςςεάεγδι, ὃ. εὐ εἰ ἀφ Πείυῆτασί 

ἀπλ: Βαίςαίαξ ρετ (ς, {ΠῚ πειὸ ςα αἰἤ5.Ππε «ἃ 

[αν εεἰαταῖϊ εἰ Αρηγ δ ἰοπᾶ ἑατί(αἱ 
(δες, αοι οἰπίτατί δ. οδεζα οἰιίτατεδ οτξε ΡΟ 
Πετίας αὔταϊία ςΟρΙατεςίεϊα ἔπης ἐη[ίτατίο- 
πες, ἄοπες ΧΠςεςοίρία ἀεει(α εἰϊ ογάἀίπατίο, 
ἤςσαι ὃ Αςλαοτα ατιι5. Βεϊπιὸ χυίάςξ ἰρίτις 
ἀυοάεείηι ςδιεηίςε ἀἰςαξ εἰυίτατος, “πους 
δίϑίπ αῆηο αὐ ςοποήα Ρυ]ασοτγᾶ ανίτε ατ({ἰς 
επίην!εσατῖ ΠΠ ποςαρητ) πεγίϑ ἐπίείο δ δι. 
εὐπτηΐ, ροεαπετὸ ρίπγεβ σσπεηείε οἰπζαζε5. 
Οδιεητῦ ααὔτΠ ὑεῖ (γπηοά Ρυ]εᾶ αυποιρδ- 
δαπεμιογπαπι [οἰ] ςεἰ ὃζ δαταπιπαίεπι: ΠΟη ί-: 
πὶ οὺ πύλαις ςὔρτεραβαπειν, ἰά εἰ λα ροταδ, 
425 ετίαπι ΤΙ πεγπιορΥ [25 ἀίςαπε, (ὐα τε δα ξ 

Ργίασοτα ἱπιπιοίαδᾶι, [αὐτὸ αυίάεπι δί ας 
δζ οταευΐαπι ἥς ςσπιαηία εγαπί, ]αί ρεορέμα 
δἱτατεηι:ροἤετγίας εἰίαπι ἡ 4| ρτοςα] αἰ“ 
δαπερτοπείίςεθαπίων, δύ ογάουίο υτεραηΐ, δ 

ΦΤΚΑΒΟΝ ΙΝ α ἘδΟ,Ν Α ῬΉ. 

λειςσιωήεσαν κοὶ κατὰ τνΘ’» φυσικῶς πὸ 
νωνικοὶ ὄντα, κοὶὶ ἅμα Φι ταῤ ἀλιηλωμχρά 
ας χίοιν. κοὰ εἰς τὰ ἱδβεὶ σὰ κοινὰ ἀπίω- 
χων οῇᾳ τὰς αὐτὰς αἰτίας » Ἑορτὰς κοὶ στα 
γηγύρεις σπυτελοαῦτόῃ'. Φλλικὸρ γώ παῦ 
ποιοῦπου ἀπὸ τῶν ὑμοτρατσίζων αῤξοαμε- 
γορμγικρὰ ϑμοασόνσίωμ κοὰ δμοροφίωμ, ὅσω δὲ 
“πλείων πρὰ ἐκ πλαόνων ὑδυσίψμει, ποσὡσίδ 
μᾶζξου κρὲι τὸ ὄφελθ΄ φνομέζξρ, ἡ μδν οωδν εν 
“ἢ πλέϊςον πτμὴ Ὅθρ᾽ ἱδρῷ τούτω, οἵ ἡ» 
χητήριον σιωξβη,, δϑξαντι ἀν δυσῖε «τέτῷ 
σῶν ποαύτων σααρξας, πρωσελάβερο οἱξ τα 
κοὰ ἡ ϑέσις τό πόσον. φὶ γα τλλάσί- οὐ 
μέσῳ πως ὅδι φὶ συμσάσες, τὶ τε ὑὸς ἰῶ» 
μοῦ ποὺ Φὶ ἐκτός. γὐομίδϑη δὲ κοὰ δὶ στους 

μϑϑας, κοὰ ἐκάλεσαν φὶ γῆς ὀμφαλόν, πρῶ“ 
ασλάσαντδι κοὰ μύϑομ, ὃν φησὶ πίνσῖα» 
οΘ' ὅτι συμπίσοιρν φντοίῦοτι οἱ ἀε:Ὀὶ,, οἱ ζα 
φεύφύτου' πο τὸ διὸς, ὃ μλν ἀξ Φὶ σϊύσε- 
ὡς, ὅ σῇ ἀν φὶ αὐαπολῆς. οἱ δὲ κόρακας Φα2 
σί. σείκνυ τοι δὲ κοὶ ὀμφαλός ζις οὐ Ὅο ναῷ 
“ττοινίωμθθ’, κοὰ ἐτο᾿ αὐ Ὧρ) αἱ σῖύο ἐν 
κύνδο πὶ μύθου. ποιαύτης δὲ φὶ δύκοκοίκο 
οὔσης Φὶ πϑϑὶ εδυ σελφοὺς, στωἠεσαύ τε ῥα» 
σδιως κᾶσε, μαίλιςτε σ᾽ οἱ ἐγγύδῳν, ποὰ οἵα, 
κοὰ τὸ ἀμφικτυονικῶν σύτημα ἐκ πούτου 
συυετάχβε ν σπτόρί τε τῶν κοινῶν βουλδυσῦ, 
μϑνον, κοὰ πόϊ ἱδροῦ τί ἀϑυμέλειαν Ἑξου πον 
νοτόμαν., ἅ τε κρὰ χρϑμζτωμ ἀποκειμδίωμ 
“πολλῶν, κοὰ αὐκθγμάτων, φυλακῆς κοὰ ὧν 
γιξέίας σεομδύου μεγάλης, τὰ πάλαι μὲν 
ο((ὦ ἀγνσέξι τοὶ. ἀκοίσι 9): δὲ τῶν μνημον δια» 
δύων ποῶτ- σχποίξαι δυκέι τὰ πόδ «ὖν 
ἀμφὶκτύονας, κοὰ πόλεις ἀφορίσας τὰς με- 
σασιούσας σδ συωςα)οίου, κοῖς; ψῆφον ἕκίν 
«πόϑαῦαε» τῇ σδν καθ᾿ αὑπτίὼ,, τὴ δὲ με ἕν 

πόβας. ἢ μετὰ πλειόνων. ἀποσϊξξαε σὲ κοὰ 
σὰς ἀμφ κ]νονικας δίκας ὅσαι πόλεσὶ χεὸς 
πόλεις εἰσίν, ὕςόβον σ᾽ ἄλλαε πλέιους σἤχ- 
ταϑξεις γιγόνασιμ, ἕως κατελύϑα κοὰ πόϊ- 
πὸ σιωώταγμᾷ . κα ϑύίττόβ κρίε ῷὸ τῶν ἀ, 
χρβιῶμ . αἱ μὴ οὖ πρῶτοι σϊώσεκω συ. 
νελϑν λέγοντοι πόλεις « ἑκάςη σ᾽ ἔπεμ, 
πευλ αγόρουν, στὶς κατ΄ τ|Θ’ οὔσης φὶ σὰ 
νόφϑυ, ἑαωρός τε κοὰ μετοπώρου. ὕφόδου δὲ 
κοὰ πλέους συυδλθου πόλεις. πίὼ δὲ σύ, 
γοσυμ τουλαΐαν ἐκάλοωυ, τί μὰ ταρινίω, 
(ἰὼ σὲ μεποπσωοιν ἐμ ἐπεισ οὐ πύλαις σὰ 
νήγοντα, ἃς κοὰ; ϑόῤμοπύλας καλοῦσιν. ὦ 
θυου δὲ πῆ σώμιτρι οἱ τπονλαγόραε. ὁ μὰ 
φαΐ δ αρχῆς τοῖς ἐγγὺς μετίιῶ κρὰ πούτωμ 
σῷ μαντείου. ὕςόβομ δὲ κοὰ οἱ πόῤῥωθῳν ἀ: 
Φικνοιῦτο κρὰ ἐλεῶντο Ὅρ᾽ μαυτέῳ,, κοὰ 

ἐπεμπς 



Ι 
Γ ἘΞ ΕἾ ᾿ , 

 ἄχεμπου σϊῶρα,κοὰ ϑησαυροὺς πατεσκδύα- 
ζυνκαϑάπόβ ἐκροῖσος, κρὰ; ὃ σπτατὴρ ἀλνάτ- 
Ἷ σης, κοὰ ἱταλιωτῶμ τινόῖν, κοὶι σικελοί, ἐππίτ- 

φθον Θ᾽ σῖ᾽ ὧν ὃ πλοῦτος, σϊυσφύλακτός ὄξι, 

(αὐ ἱδρὸς ἃ. ναυὶ γὲ Ἴθι το φνέστιπτόν ὅδν πὸ οὗ 
σελφοῖς ἱδβόν. χρημώτωμ δὲ χρίοιψ ἣν αὐαύκ» 
μάτων τὰ μβν πρτοζι, τὰ σὲ πλέιω μλζει. πρό 
᾿σόρορμ᾽ πολυχρήματομ ἰὼ Ὁ ἱδϑὸν,καϑτίστόβ 
ὅμαρός τε ὥρηκον" 
οὐ σῖ᾽ ὅσα λάϊνΘ’ οὐσϊὸς ἀφήτορ Θ΄ γὴὴς 

φοίξου ἀπόλλωνθΘ' πυθοῖ οὐὶ τοοτηοκέοσα, 
᾿ς Καὶοΐ ϑησαυροὶ σϊκλοῦσι, κοὰ ἡ σύλησις ἡ 
νυναθεσα “ασὸ ἣν φωκέωψ.ο ἧς ὁ φωκικὸς 
κοὰ ἱδρὸς καλούμᾶν ὄξάφθε πόλεμ-. αὖ 
σι μδν οαὖ ἡ σύλησις γέγονε κατὰ Φλλιπ’ 
“πορ “ὧν ἀμαύτον.. προτόμαν σί᾽ ἄλλίω δι, 
νοοῦσιν αὐ χρίων, ἡ τὸν ὑφ᾽ ὁμήρου λεγόμανον 
πλοῦτομ ὀξεφόρησφν., οὐσὲ γοὺ ἴχνΘ΄ αὐτό 
σωβίιῦ αι πὼς οδὺ ὕςόρομ χρόνους, γ᾽ οἷς οἱ πε 
οἱ ὑνόμαρχομ κοὰ φαύλομ ἐσύλησαν Ὁ ἷτ; 
εὐρ ἀλλα τὰ μᾶν ------ 
γεώτόραᾳ ἐκάνων εἰ ας δ χρκμάτων. Ξ----Ὁ 

λέγει σὲ κοὰ ἀπφκέιϑαι γαὺ γ᾽ ϑη» 
σαυροῖς ἀὰ λαφύρωμ αὐατεθοντις, ἀύιγραν 
φεὶς σώζοντα, οὐ αἷς κοὶι οἱ αὐαθρντόυ' .γύ- 
γον γαῦ κοὶς ἰμροίσου κοὶὰ συξαρυπτῶμ κορὶ ασι- 
νυτῶν τὴν πόδι ἀσ)ρίαν, κοὰ οὕτως ἀϑὲ ἣν ἀλ 
λῶν οὐ ---- --- ἥκοι τὰ τὸ 

λαια χρήματα αὐαμεμίχθαε, κρὰ; ἄλλοι πόστοι 
εἴχσεμαίνουσιν ασο πούτων σκόνωρκθφύ, 
“όῖν δὴ αὐσβοῶν.. γύεοι δὲ σὸν ἀφήτορα σεξα" 
εδνοιλὲγεδηαι ϑησαυρόν. ἀφήτορ Θ’ σ᾽ οὐ» 
σι, κατὰ γῆς ϑησαυοισμὸμ, ̓ν Ὅο᾽ ναῷ κα 

σωρύχβας φασὶ υ πλοῦπου ἐκένομν κοὰ οὖσ 
“πϑϑὶ ὃν ὀνόμαρχου ἀδιχειρήσαντας αὐασκά 
σευ νύκτωρ, σεισμῶν γβνομψων μεγάλων, 
ἔξω πϑ ναοῦ τοῦτε δλοαγικοὰ πο αὐσσόγαι φὶ ὦ» 
νχσκῶφῆς. ἐμβαλέῳ σὲ κοὰ τοῖς ἄλλοις φ6ς 
ξου Φὶ τοιαύτης ἀδιχειρήσεως. δῇ δὲ του μᾶν 

σῆδλινομνἐς ἐὐὺ μύθους τακτίομοὴυ σὲ σϊσύ. 
“τόδομ» προφωνίου κοὰ ἀγαμήσνυς ὀβδγον φα- 
σίτου σενωῦ ἀμφλκτυύονδυ κατισκόύασαν. 

 σιεέίκνυ ται σ᾽ οὐ Ὥορ᾽ τε μκώει τά φιθ’ νεοπο 
λίμου καπὰ χρᾶσμομ γγνόμαμομ : μαχραρίως 

᾿σελφοῦ αὐο)οὺς αὐελόνπ Θ’ αὐτόν. ὡς μδ ὃ 
μὐθθ- δίκας αἰ τοῦτα ὧν ϑεὸν “τόν πτιβών 

σὺ φόνου. ὡς σὲ Τὸ εἰκὸς ἀϑυθεμνομ Τοῖ ἱδρῷ. 
σπό δὲ μα χαερίως ἀπόγονον φασὶ βρώγχον 
ἂν πϑεατάσαντα πόϊ οὐ δὲσϊύμοις ἱόροῦ. 
ἀγὼν δὲ ὁ μδν αῤχοῦθ- τὺ σελφοῖς κιθαρω- 
σῶν ἐγγυνάθη, στκιαῦα ἀδόνσων εἰς τὸν ϑεόν. 

οἄῤρκαν ὃ σελφοὶ μετὰ 7 ἀοίοσαῖον πόλεμον, 

Ὶ 

͵ ἘΤΕΕ ΝΣ ΝΟ ἃ ἀξ 
ἄοπαπιίτεραης, τβείλ τοδί ραγᾶζος Τοσαρᾶς, 
{εατὶ Οτοσία5,εἰακίς ρᾶτεῦ Αἰγαῖες, δύ ἰταϊοτα 
ΡΙετίφ ας δίουμ , Οαζ ἰκιμάίοίς πε ἀἰοττίς, ἴα 
Βοτίοία εἰ εαγᾶ οὐἱοαία, εἰίαπα {1 οὐ ρ (8 τευττί 
ηἱ ατιγίθατος, ςΟίεογατοτίρ {πετίη τ ΕΗ ὁΐς ρτοίς 
«Ἰὸ (πιτηλ ἰη πιξαίςείτατε ὨεἸρ Ὠίςα εἰξ ογαςαν 
Ιἄξργορτεῖ ορεβ ἄς ἀοπα ἐρία ίφογα ραντἰπὶ (ἢ 
τετςερτα ἔπείε, ραγίπι πιᾶρπο πὶ πιιπιοῦο μετ 
τοᾶπεῆτ, Ν᾽ εὐ ρτίοτί ἰεςυ]ΐς τε ρ!  ἱρίυπι 
εταῖ ορυἱεπεί(δίιη, εἰ ΕΠ οπιετο τοΠίῆςαπις, 
ΝΝες δεπιαύπιογεα ΒΠοΣθί ἀεἰυδ γα ςαρείδυῃε, μά, : 
 αιίςοηί υατεδ ἔεγιδῖ, {ιεπι Ἀγ ἰἰΐδ ἐπ τπρς- 
Ουεπὶ8} εὐξαίς ογδςι 15 ρΠείουξ ἀΐςαπι, 

τῃείαιυιγί5 πιδη εἤδλητ, εἰ τουσοροΠιαγῖ ορῦ ἃ’ 
ςεγαΐ, δύ ταητὰ ἃ ΡΠοςΈΠΠΡ. ραίγαῖα ἀπἰπουῖξ 
πδίοτ ρορυϊατίο, ν᾽ πάς Ῥποςεπίς (ας (τὰ 
εηίπι ποςλητ)Ρ 61 ἐχαγίιτ Ε’α ς φαίάειι οἱτς 
Ριίο ΡμΠρρί Αιπιγπία ΠΙῆ αταὶς ραίσαῖα ἔσο, 
ταῦ, ΑΠᾶ τεπτυν ἀπτίαυᾶ (απ, αἰταὰ ἀεεβοταγας 
Ὁ ΗΠοπιεῖο ἱπιπηεηία {15 ρας ἐπτετᾶτ χα ροΥ τ 
τοῖα. απ ρυά ροίΐετος, πε υεξέρτα αἰαόειι 
1116 Π]τὰ ἐεγυατί ςετπίπηις, αἰ Οὐ ποπιατοῆυ5 
εἰ ΡΠΑΥ 5 (ἐπι ρ  α ἐρίμπι αἰγέριυςτᾶς, δέος πιτὰ 
αἰία Ὁ ἰο ργοάίτῦ εἰ τπεπιοτίω, πουίοια {|| 
εἴϊε ἀοπακορᾶζ ρεηεί. ᾿εςσαίτα ἐπιπὶ τοι Εἰ ἐδ 
ἐπ τπείαυτίβ ἐχ ΠΟΙ ΠΡ, καριὰ ἰρο[ἢς, ἀεοίρ ΟΡ ἐς ᾿ϑῆδι, 
[ατίϑ., εἰτα]ος (εγυδητία δ οἤετεπεία ἐπίςείρτα 
ποπγίηα,υἱ αγρα ἃ τοί, δί δγβαγίτανα δὺς ΣΝ 
ϑρίπειαυῖ Α ἀτὶς ἱποοϊαγ, δ {ἰς (ἐ τε]! δ.» κμρικία αἴας 
ἀοπαδςορτίίος ἱπ απ ςδπιίχτα πηι αἰτία. 
ΑἸ φυοφίος Πρηίβοᾶτ, χυξε αἱτί {ΠῚ ἐπ Π]Ὶς 
αὐογπαγῖς, ϑυηῖ χα Δ ρμείοτξ τῃςίδιια ἐτεΐ 
ἀρρίοβει,δί Αρμείοτίο πι|ζ,ἀείοὔϊος ἴῃ τεπὶ 
Ρἰοτπείαυτος (Ρ τεῖγὰ σρεξῷ ἀσροίτας οὐΐο- 
τη, ςοπδίυπι Οποιμαγςπῦ ποίεε τπείλεις" 
το 8 {Π᾿05 εἤο ἀετε, πγαρηίβ σαί ἐπι ἐπὶ τεῖγαὰ [22 
Οὐδ τευγαπιοιθι5 εχίγα τ ρ! ἃ εαοϊαῆς, δέ 
εβοιείοηι ἤπεπι ἱπηιροίυε: α[ ἢ εἰἰὰ,πς τα] τὰ 
τεπταύξε, ρα γεμῃ ἱπουίςΠε, κ ἩΤΠΙ Ως ἴο 
ἱπίδθυϊλτᾶ ογάΐπε ροπειπι5. 5θςιΠ δ τΠῈ Δι. ερρὺ 
τεπι ἃ σαπιεάε εἰ Γγορῃοπῇ ορας εἰς δίιπι, Ὁ 
Μέετυπι ΄υδ παης ἐχίδης ΑἸηρηίῶνγ πε ἐπ’ 
Πίκαετας, ΟΠεπάϊειν πετὸ ἰη τέρίο ΪΝεορίοῖε 
ταί τὰ πη] 5. 4αΐ ἑαθεηῖς ογάςιίο ςοἤγυίας 
εἰζ,ευπι ἵν Γ)εΙρῃίςι 8 ΝΜ δεποτειι πιδδλῆςε 
{Πππ|. Βεέθας εηίπ ἀεπδ(υταδυΐο ἐγαάττητ) 
Ρδίεγπα σα 8 πρρ!ςοία, Ν᾽ ταῦτεπι Ππηίε τε 
τί εἴτ επτηρί ασιίπυαίο, δπιοτυβ εἴ, Αε ἴα, 
ςΠατεί ςοσπδτι ἐχτίτ {Ὁ ἔεγτιι Βυηςί 5,66» 
Τρ τί ἐη Τί αγ ηγίς ρτοαία!, Αἃ σοπεπὶ ηιίήξ ἐπ 
[εἰ ρ ν5.. ρυίςαπι ΠΠππὶ οἰΠπαγοσάογαπι πῇ 
τἀείυπε, ἄεο Ρααπα ςαπεητίιπι, Ητς 4112 
τεῖι ᾿ςΙρῃί (κίκο Πῃίτο ΡΒ ῖο βοβιές 

. 



496 ΒΊΒΑΒΟΝΙΒ 
Ατροιὸ Απιρμίαγδες,εηαείϊε ςοτταιη εἰ 

ἀσιφανῖτι ΟΥ πληίς ἰη Ἐπτγοςμο ογάίπαπετε Τ ςογο πᾶ’ 
τὰ, χαξ Βγιμία ποςαπεγᾶτ, ἄἂτοίτΠαγοσάος, ἰδέ 
εἴπεβ,ἂς Πα ςίπε5, οἰεπατ απ, Δαίχετγατι, πε 
ςαγηλίπε πιο] Δείσε8 αἰίαιαϑ τε άϊίτιτοβ, ὃ 4 
Ργιϊιίςας τίτα5 ασοαίαν, Δ υἱπῷ πεγὸ εἴας ο6- 
πετίς ραγτίςι!α (απτ, Δ πδογιῇ5, ἄπηρεία, ἃ 
ταςεἰςαίπηυς, [40 {εἰ Δ, ϑγγίησες, Μία 
ἴατας εἰ αὖτ  πιοἤβεπεβ (εοιπἑ Ῥεο] επτοεί 
εἰαίςίς ρταίςςει5,υΐ ἀε ρος ἀεςξ ποῖ. 
τΐπα ςσροίαίε, Ν᾽ υἱεαυτξ Δ ροΠίπεῦ ἀροηξ 
αἀπεπις Πγαςοηξ ἀεριρπαί, ἀϊίπίς εἤσιτε 
«απιζάο ]Δυά, ΔΑ πδογιπη χυίάξ ργο! πάτα εἴ 
ίς ἀεταοπῇτᾶς, Διηρετᾶ αὔτ ργίπιᾷ ςεττᾶ ἀ{ εχ’ 
Ρετίεπείᾷ, (ὐατςεἰ εἰππγ ςογταπιξίρίαπι, [Δπι' 
Βυιπιαιίεπι ας [λα γ]Π «αητ ρααπεπὶ, αυί τὰ 
{δι εἰ οἰξτΠγεπιίβ αἱζποτίο ογατία., ἐ χυΐδ, 
αἰτεῖ πγπιηίϑβ εἴ ργορτγίαβ, [ἀπηθ δ αατεπι ΟὈΠ 
σις, υμάε αμβίζαν, ϑγτίηρεβ πεγὸ δεῖαο ἄς, 
Πείεπείς ἰλησιοτγεπι ἱπιίίδητες ἃς εἰηςίεπτεδ, 
Ρέτίηἀε ας δά ἐχίγεπια ςοππεγίαϊ [εἴς πιογίεη 
εἰς ΠΡια (Οὐατεγὰπι ΕΡ πούς απο ρἰατίπια δά 
μας τα ἰδ αικίπηαν ρίορίεν ποηηηΐ5 ἀ Πρ 
τίλτ, φυεηναπιοάππι ὃ ἐς {{{0 τεΠίς εἰς Ρο- 
ἱγθίαπ, αν ἀίρηίτατία ἐχίπγία, ςστεαεία αλΠ0 ἃ 
ς«ετειάεῖ, ἱπεεγά τὰ εἰείσετηΠίτυῦε, δ 4Ρ 
εχοζάης ρο!ςξ5. τας τςείρίοτεϑ εἰ Πογίασγ ἐπ 
ετεραπβ, ΄συῤά (ἀθυ15 Παυάίοίς (ςτίρτίβ ἰης- 
ταπτιδζ πετίταιξ [Δ {, ἐχουπᾷβ, δα ἱρ τι οὐὰ 
εὐ] εγπιοηςξ Ποπείία αταπμ 48 Δάίασίς ργοπη" 
{ἰοηξ, φιοά αδίφ ίἀπέπετίταιξ πποχίανί αἴ, 
ταδῖ, ργαίεττίπι δα Πᾶς ἐρίαπιγαίοτί, Δ Ὀ[πτ 

- (δ εηίπὶεΠ(παυί)Πγο! 151π τε. {Ὲ 
ἕἄλππαν, πογίτατϑρ πηοα ϑεπαηπίγίπγις, (Οἵ δς 
ἀεἰρίοἹοσυίαλιν οὐαουΐο, οὐ {πρεγ οΠτηία 
πειϊ(είηπι εΠ, χἀεὸ ἱποιεα 010, δύ τη ξάδεί δ, 
υτίπταγ πεγ ί5. ΕἸ 5 αὐτεηι ἀἐ εἰς ςσείπὸ (π΄ 
ἑηίετι, ασποά ΡΠΌΣθα δέ Τ πεηγΐ5 ποίϊτο σεπε 
τἰ αὐΠίτατεπ αἴξεττε οσρίζιος, ογαςυ ἃ οὔραγα" 
τε ἀεςτειευπτ, ϑυδίηδε ςοπηπιοάίίαζειη εἶο- 
ααΐίτγιοιτη δα πηλπίπειΔίπεπι τἰτϑε ργοιιο, 
ελῦλι, ποτε καί σααῖ, ΠΟ ΠΠι{5τείροπία 
ὑγοϊοσιεηβ, υσάᾶρεῖ εἀίέξα πᾷς. αἰίαυα 
οπιηίηο ργο ίδεης, ρίεγοίφ πε υ}}0 αυίάεπι 
αὐηγίίτεπς ραο, ας αιίοπι 4] ἡ ἀροίαΠε}] 
(ἃ τεπευτ(ίπααυίο) οὦ ἄξει ἱρίς ςογροτίβ αὐΐστη 
Ρἵϊε ἱπτασίπεπι, αἰ ἢ αἰιεΠΊ, οἰ πος πο  ὕται 5 
τη ἐπι ςοσηϊτίοπεπι πλογία δ. (τα 4 τ, Γ)ς ἱρ 
{15 ἀείηἀς ἀΐςοετε ΓεἸ ΡΠ 5 ποτε, σαι Πδᾶπὶ 
ἐογτεπτι εχρί  ἐσδι, πε π9 τεπηροτίρι5 φαοίαᾷ 
ἐχιίπ Ραγπαίίοβ δὠτόκϑοναο' τοςίταΐος, ἃ εἴ 
ἐπα ίσεπαϑ δ δδοσίρίπες, Ραυπαίαπι ςοϊεηΐεδ. 
δυο αιυίᾳεμιίπ τοπιροιῖς Δροϊίης πῃ τείας 

ΖΕΟΩ͂Κ ΑΡΉΗ. 

οἱ οἵ ἀμφ κτύονδυ" ἱστπινῶν κρὸ γυμνικὸν 
ἐτο᾿ δὐρυλόχου διέταξαν «εφανῖσιψ, κοὺ αὖ 
θια ἰκάλεσαν.. πρτῶσέθασον δὲ τοῖς κιθαρῳ- 
συῖς αὐλητάς σὰ Κοὰ κιθαρισὰς χωρὶς σίας, 

ἀποοϊώσοντάς σι μὲλθ'΄, δκωλέτοι νόμ" 
πουθυῶς . πογύτε σὺ αὐτό μόῤν ὄδιν. ἀνασ 
κρουσις» ἄμπειρα »παπακελόυσμὸς, ἴαμβαι 
κοὰ; σϊάκτυλοι σύφιγγδῖ'. ἐμελοστοίασε μὴν 
οιὦ πιμοδδονης ὃ ναύαρχ Θ’ τό! οἱ δυτόβου 

σηολεμαίου, ὁ κοὺ ὥσλιμβύας συυτάξας οὗ 
σίεκα βιέλοις. βούλετοι δὲ τὸν ἀγῶνα τὶ 
ἀπόλλωνΘ’ τὸν πῶς τὸν σ)ράτοντα οἵᾳ πᾶ 
μέλους ὑμνᾶν « αὐζκρουσιν μδν ᾧ περοίμις: 
ον σϊμλῶψ. ἄμπειρων σὲ τί πρώτίυ κα΄ 
πἄάπειραν πὸ ἀγῶν᾽". κατακελδὺσ μὸμ δὲ 
σὸν ἀγῶνα εἴαμβου δὲ κοὰ σϊκιτυλου τὸρ ἦν 
“πιππχιωνισιμον τὸν ἀϑὲ τῇ νίκα μετὰ τποιούσ 
σῶν ῥυθμῶν, ὧν ὃ μὴν ὕμν’, οἰκέ- ὅδ, 
δῖ ἴαμβΘ: κοικισμοῖς κοὶ; πὸ ἰαμβίζεψ,. 
σύριγγδυ' δὲ τἰὼ ἔκλειψιν πόδι ϑκϑίου μιμου. 
ολύων, ὡς αὖ καταςρέφον (δ᾽ εἰς ἐοιούπους 
“ἰνεῖς συριγμούς.. Ἰφορ) σἵ᾽ ᾧ ᾧ πλέσομ 
χώμεϑα οἵᾳ τίὼ πϑλὶ τοῦτα ἀδιμέλειανς 
καϑιίστόρ κοὰ πολύ βι(Θ- μαρτυρῶν τυγχιίσ 
νει. οὐὐτὶρ ἀξιόλογίθ’ , σύκες μοι ταύρου πίε 
“ποιῶν δ᾽ ὅτε τῇ σπτϑαερίσε; κοὶ ποῖς δῖ 
αρχῆς “ὑπεοοιέσισιμ.. ἀδυτιμήστοες γσιεῦ ποῖς 

Φιλομυθοῦσιμ τὺ πῇ τῆς ἱσορίας γραφῇ, κοὶς 
ἰὼ ἀλήϑειαν ἐπιχινέσιος. πτοςιύησι Ὅν 
“πόδι σόϊ μαντεῖον πούτου λύγῳ, σεμνί ὦ 7. 
να σσύσσιμ . ὡς πσανπο χοῦ μὴν αρισομ 
νομίζει τ ἀλαϑὲς, μοϊλισὰ δὲ κωτὰ πἰὼ ὑσ 
σύθεσῳ ποὐπτίω,, ἄποτον γοὺ εἰ πρὶ μᾶϑ 
σῶν ἄλλων ἀεὶ τὸν ποιοῦπου -ηοόστου διώτον 
μδν φησὶ" πρὶ σὲ τό μανπέου λιγοντόν, 
δ΄ σαύτωμ δὴν ἀψδὺ σις σίτου, τοῖς οὕπως ἄν 
“πέσοις κοὶ “ι δυσϊεσι γριυσόμεϑα λόγοις, τοζζ» 
σα ἀπὼν, ἀὐλφόβει σπτραχοῆμα,, ὅτι χσασῦν 
λαμβανουσὶ καπτασκδυαίσας τὸ μανπέου, 
ἀπόϊλωνα μετὰ ϑὲμισῖθ". ὠφελῆσαι βου, 
λόμβνομ πο γη.(Θ΄ ἡμῶν. εἰπῶ τὼ ὠφίλει- 
αν ἀπὼν. ὅτι εἰς ἁμδλόταεπτῷ προυκαλεῖ. 
σο,, κοὶ; ἐσωφρόνιζε τοῖς μὰν γρηεπθίανα 
ζῶν, κοὰ πὰ μδρ ποοήων, τὰ σῖ ἀντ, 
γορδύων. ποὺς σ᾽ οὐσῖ᾽ ὅλως πῶ σιξμϑν (5, 
“τοιῦπος οὲ διοικεῖν νομίζουσι φησὶν αὐτὸν, 
οἱ μϑ αὐτὸν πὸν ϑεὸν σωματοειοῖῃ γινό, 
μύνομ., οἵ σ᾽ αὐϑρώτπτοις φνοιαν στρα δὲ 
σύντα τῆς ἑαυτπόϊ βουλήστως, αὐποβὰς σὲ 
“πόρὶ πῶν δελφῶν οἵ τινὲς ἐἰισι σχλεγόμε. 
ν΄. φησὶ πυπταλαιὸν σταρνασίους σιναὶς 
αὐτόχθονας καλουμϑους οἰκῶν Ὃν παῤ 
σύμ, καθ᾿ ὃν χρόνομ τον ἀπόλγωνα τίὼ γι, 

ἁδιόντα,, 



εὐλόντν, μόροιῦ σοὺς αὐδοώπους, ἀπό τε 
τῶν ἁμόδων ἀαρπὸν κοὺ τῶν βίων» 5 ἀὔκ- 
"ὧν δρικκθοντα ἀδὴ δελφοὺς πταύτίω ἰφναε 

᾿ χίὼ δοῖόν, ἡ ναῦ ἀθαυαῖοι τίὼ πουϑια!σῖα 
πὲμπουσὶ.. γλνόμνου δὲ κατὰ τοανοπέας, 
πτυὸμ καταλύσας, ἔχον τοὶ τόστομ, βίαιον 
ὄναρα κοὰ τταροίνομον. ποὺς σὲ σπαρνασί, 

γυς συμμίξαντες αὐτοῦ", κρὸ ἄλλον μἰωύ», 

τᾶς χαλεπὸν ἀνοῆρα τούθωνα πούνομα . ἐ 
πίκλησιψ σὲ οράπκοντα, κατιςτοξόύοντο σ᾽ 
πβικελόύεν. ἵε πόαν, ἀφ᾽ οὗ ὧν ποίανιν 
τὸν οὕτως δῷ ἔθους παρκχόυθίυσαι ποῖς μὶλε 

ἰουσι συμπίτηον εἰς πτιράταξιν . ἐμπρησ 
ϑ κε σὲ κοὰ σκίωίω πότε πόϊ πουβὼν Ὁ’ 

τὺ τῶν σελφῶν, καθά πόρ κοὰ νωὖ ἔτι κοῖς 
ἐξ αασύμνημα ποιουμθύους δὴν πότε γηνομξ 
γων. τί σ᾽ αὐ εἰκ μυθωσῖες ὅδομ» ἢ ἀπόλλων 
τοξδύων. κοὰ κολάζων πιτυοὺς, κοὰ τούθω; 
"ας, οὶ ὁσϊδύων δ» ἀθίιυῶν ἐς δελφοὺς, κοὰ 
γὼ -σᾶσαν ἀϑιώμ; εἰ σὲ τοκῶπτι μὴ σελάμ. 

ϑχυς μύθους ἄναε, τί ἐχρίῶ τίὼ μυθόυομὲ, 

"ἰω ϑέμιῳ γωνοῦκᾳ κα λέμ; ὃν δὲ μυθδυό, 
μῆνου δράκοντα, ἀνθρωστον : πλίω εἰ συγ- 

(ὃν ἐθούλξρ τόν τε Φὶ ἱσσρίας κοὰ τὸν πὸ 
αὐθον πόττου. παραπλήσια τούτοις κοὰ τὰ 
πόδι τῶν αὐτωλῶν ἐἰρεμθύα, φύσις γορ ἀ" 
πορθάτους αὐτοὺς ἐκ τσαντὸς Τὶ χρόνου, πο, 
Ἂ μὴν αἰολίας φησὶν οἰκῆσαι ὧν κατέχον, 
χάς βαρθαρους ἐκβαλόντας, τότε σ᾽ αἰτῶν 
λὸν μετὰ τῶν δ ἡλισῖθ’ ἐπειῶψ. τούτους 
οἵ ἴσα ἀλλήλων τῶν ἐχθρῶγ.“Οὐτους σ᾽ να 
ἀλκμαέωνθ’ κοὰ δεομάσθυς. ἀλλ᾽ ἐσπαάνεις 

μεὰδι εὖ φωκίας, δ ἀρχῆς γοῦρ ον τῇ στα 
ραλίᾳ μετὰ τὐὼ αὐτίκιῤῥαν πολίχνιον ὄξιμ 

ὑπιῶδον ὃ μαραθών. ἀτ᾽ ἄκρα φαρύγιον 
χουσα ὕφορμον, εἰ ὃ λιμκίω ὕτα τι: ὃ πῶ 
αγόρδιθεὶς μυχὸς ἀτιῦ πτόϊ συμβεβηκότθ’, 
“αὸλικῶν; κοὶ τῇ ἄσκομ ἐείμαν Ὁ». οὐσὶ 

αἱ ἀβαὶ σὲ τομαντον ἄπωθον τῶν πόττων 
πούτωυ ὄξιν, οὐσῦ ἡ ἄμδρυσ Ὁ: δμώνυμθ’ 
σὴ βοιωτικῇ, οὐ δὲ τῇ μεσυγαζᾳ, μετὰ σὲλε 

φοὺς ὡς πὸς τἰὼ ἕω σϊαυλὲς πολίχνιον» ὅ, 

ποῦ πηρὲᾳ τὸν ϑρᾶκα φασὶ δαυαοόδῦσαι. 
ποὶ τὰ πόδὲ Φλλομήλαν κοὰ πρόκνίιυ ἐκεῖ 

κυθδύουσι . ϑουκὺυ δίσῖας σῖ οὖ μεγαβοις φη- 
σι" πούνομα δὲ τό τόπον γεγονγύαε ἀπο τόὶ 
σϊάσους, σϊχυλοὺς γοῦρ καλουσι τὰ σϊάσμ, ὅ, 
μοί’ αδὺ οεὖ σϊουλίσια εἰπ γν, οἱ σῖ ὕςόῥον 
σϊαυλίαν «οὶ, ἡϑυἀυπατοσου σ᾽ ἐχον, σίεχον 
στίι δὲ ως" οἱ »ϑὺ ὁμωνύμως Ὅθρ᾽ φυ Ὀρῖ᾽, οἱ 
δὲσταρωνύμως ἀώμίιυ “πὸ τῇ λυκωρίᾳ στῶ 
γοπεὺς σῇ δναῦ φανοτεὺς, ὅμαρίΘ τοῖς πο- 

οἰλεβαδιαν πόττοις γ ἢ τόν ἔπαου γγατρίςα 

" ἘΣ ΒΗΒΙ ΚΒ νοκπύῦΥξ ! 452 
δἀποπιδητξ πηαπ[ιοίς εἰς ἢοιτιίπος ἢ σε ἢ τὰ 
Ρυς ἰτυςε δας, αὐἱηυπί αὐπξα ἰτίτα, Διῆεπδλα 
ερτείβα, ἢ Πς [εἰ ρίιο5 ἐπὶ ροΥ αἱ, τὰ πῦς 
Αἰβεηίξίί5 ρορυϊις ΡὈγενίλαςίυρρι ςατίοπ δ 
ς ρδραρτοηλίτί,,ἀ Ραπορεᾶ ἀείη ἐξ “οἰ 
τεπὶ τ επι, ΤΥ ἃ εἶλας αἴξεςίε εἴτις ἰοςί ἐν τᾷ 
πᾶ,αἱτα ρτοίείο υποϊεπίῖ ας Παρίτοίσπι. θο- 
Πελοοπίμαηοίος {Π|{)}αγπαίϊος, αἰίο ἡςοίας ΠῸ 
πιίηεπι εἴς ποπλίης θγίποηζ, ας ςσοσποπιπε 
Ὀγαςοπό:ημο [πὲ (λοις ἀς δ εἰ]αῖο, ἑπτοτ ὦ 
ποτίδπάαπι το Βεεᾶ οαπιίέαε: πᾶς ς ἤτοτιν 
ἀϊπεηιτγαάίιᾷ, αἴ χυί ςοη!ςςατατί (τησαςίς ΠΟ 
ΡῬαδηίς ςεϊεδγατίοηςξ ςἸπλίζζε, Ργεμοη 5 ποτ 
ταθεγπδςυ! Πείποξάϊο ταῆς ἃ ΓλεΙρ 5 αθπιπε 
Ρίμαι,ἐἰσυτί πῆς αο Ὁ ἃς (επηρεῖ τε σὰ τα 
τε σεἰϊατῦ, ρεύρείυᾷ δαϊνες Γεςογάαείοεπτας 
τιοπαπιοητ ἰαἐταηείθυδ, Οὐ αὔτἼλδι!οῦ 
8 ἥςσεί ροίξει,αιὰπι  οίταβ πιίτεῃ 5 Δι ροΙΐο, 
ἃ Τίνος, Ργεμοπαβίρ πιαξίδῃς, δί ἐκ Δ τῆς, 
τίς Γεΐρ μος ἰτεῦ [λςίεπς, 8 τουτᾶ ππίπολίδαν 
Ρειπγεᾶστ ααοα {{ἢςς πιίπίπις (αθυἱαπιεηίλ εἴ 
(ερυζαβαῖ, αι  ορούίεθαι ΤΒεπεπ ἢ ἔα σα [5 
ςεἰεδτατᾶ ἐοσπλίπᾶ ποςατί, α δαϊοίαπις Π γαςο 
πα Βοπιίηξ, ἢ {1 ποίυἱι εἰ Ποτία αἰ πέρ ]ο- 
ςοϑβίῃ υπη ςδξιίος ςστυγθατγες [ἄεπι οὐ Βὲ5 ἢ 
τα Πὰ ἄς Δ εἰο] 5 ρεοιη τ, Νδπι κατα ρτα βιὺ 
{τ|εο5 οπιηΐ τεπηροτείηίςοβ, πυπαύυδόρ εε5 
Ρορυϊλίος, φιαπέοφ Δ ετοϊᾷ Αεοῖεο οοῖί 
ἴε, εἰεςἰίς τερίοηία οςοιρατογίθιι5 ΒιΑυ δεῖδΣ 
συιδηδοῳ ὦ ετοία οὐπῇ Ἐρ εἰ ἐκ Εἰς ργοίς; 
Εὐία, ΠῸ5 αὐτοπι αλαταῖ5 εἰσ 15 ΑΒ τοί ξίϊοιτς, 1, 
ἤοκαῦ ΑἸοιξοπες ίοπιεάε, δεά ας Βπον 
«δες τεποςεζογατίο. Ταἱτίο ἐπίπι ίῃ γέρα ροίξ 
Διηείογτᾷ Μίογαῖποραγια δεῖ ογϑ5. (ἐσυτι, 
ἄμπι σατα ἐττάς ΒΠατγ οί ργοπιοητοσῆι οα ἐᾷ 
εἰδε: ἀείπάς ροτίις ποι {πίπτιδ Γεςε 5, αυία 
{ἰς {{| οδ τίς ἐς, ἀρ εἰ τις, α ΕΗ εἰ ίςοπε δχ (5 
Αἰκα ἰασεῃς, θα φυαοῳ ποιδρὲ δδίυπεαδ 
[5 ογασαϊα, σῷ Απυρτγάις, αυα (ἀξ ὅσο 
εἴα ποπιξ τεηοτ, ἰη πιεαίτογγαπεα ποιοὶ ἰεςπ 
Γείρμοσ ραυ ρον δά ογίεητξ [4}}5 εἴς ορρί 
ἀαϊα,υδί Τετοα ΤὨγαςῦ ροϊεητατᾶ ἐπι {{ ἃ’ 
ἰατιυσῷ ἀς ΡΠοπιεῖα εἰ Ῥέορης ἔδυ] ἐπι 
φατα(πηϊ,εο ἕῃ ἴοςο ραΐγατα τπεπιογᾶς, Ὗ εἰ 
παυςγ ἀίάο5 λα ΜΜερατα(οτίδίτ, [τος δυτ πὸ 
πΊοἢ ἃ ἀεηἤιαῖς αὐδιήζοτα ἰη αἰτᾶ εἰς, οὖ δαυλὲὸ 
ἀσπίος ἀρρεῖᾶς. ΗΠ οσπείυς σίας Γλδα] τά ἀΐ- 
κί ροπετγίπετὸ ᾿δυ!ίαπι, Πα πεγο Ὁ αἱ ΟὟ κα εὶ κυπού. 
Ραγίοη παδεπι, ἀποθι5 ἀςοίρίσπδιππ οἶδ τ εἰσσὴν ὄρ 
ἀΐίς, ἵΝασι ςοπ πὶ αἰίος Ποηξῃ ἀςςερίς αὖ 
ἀΥΡοτς,[Π58 απῖεπιὶ ρίαςει ἃ πίςο 341 γοοζεαπι 
ἰλεεπῖς ΡῬαπορει (αηξ οἰίηι, πυῆς πετὸ ΡΠ ᾶ- 
ποίει μίςίημ8 ᾿νεραάίᾳ ἰοςίς,, Ἐρεί ραττγίας 

ὥσας 
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αι ἄς Τίτγο τγαάίτα ίπητ δα 5,ῃίς Θεία ἔς 
ταῦτυγ, Εοπιείας αυίάεπι τεΐευε, ας ΒΗ δαςος 
ἘΠπαήαπιαηιπαπιίη Εαδοσασι ἀεάυχεγᾶς, οἱ 
Τίιγ απὶ ἐχρεΐατει Ὑ Εἰ [τί5 ΠΙίπι, δ ἰρευπ 
εατὶ Ἐϊεοτίαπι, Ὁ ΕΙαγα Τ γί πιαῖτε ποπιίπα- 
«Δπι. ]οιἤτγαταί εἰίαπι ρεῖ ἱπ{π|ᾶ ΤΊ γί ίαςεἰ- 
1π|,ςαἱ ποπούεβ Ζαίάεπιὶτεάδάαπίυ ἱαχταῖ ε 
Ῥαάίλαν, Τταςίπ ααοσας εἰς οἰίτ45 Οεἴαξος 
Ῥμοςεπῇ ποπχίης {{π||’5,εχίσυ απ, εἰπτες 
Τιδεμίπί ποςαητας, Δτ Α πεπιογεα ρ στη" 
σεητί Ποπιοη Δἰϊεσαίειν, [Ιοςι5 επίπι (ὑδίορτε" 
τίι5 πξητοία ἐπ {{Π8 τε τ ργόςς 45, ρύθεοερ5 
πυίάειι ἃ Ρατπαίο ργοπεπίεπδ. ἘΠίςυτεπι 
τπιοπϑ [λεΐρπογιπι ὃδζ Ῥῃμοςεη πὶ τεγπιίῃιι 
εταῖ, συ τοπιρείϊτιε Γιαςεδαπιοπῇή ΕεΙρ[1ο5 ἀ 
Ῥμοςεπίαπιίοείειαις ἀϊπαπχεγαησ, δέ ες (ε 
τεπὶ Ππλπὶ υὐαπαπὶασίτατε ρεγπεγᾶτ, Εδπὶ 
Ρἰεγίψαε ποςαπτ Απεϊηοίελπι, είηἀε ΕἸγ πὶ 
ΡΟΙ 5 ἃ Πομμ 0115 ἀρρο Π]ατατ, πῃ απδη ἐ Βοσο 
τία Ηγαπιεβ ργοίασί είε τεςερεγπητ. [ρία πια’ 
χίπιέίη πιεάίτογγαηεα εἰξ Ραγαροιδηγίοτα αἱ“ 

. εἰπα,ἀίπετία Ὁ εὰ απ πη Ῥαγηαίο ΗΠ γαπηροσ 
115 παποιυραταν,, Εἰατεα ί τοι ἑητεῦ Ρῃοςεη(ς5 
{τὍε58 ἀπιρ[ἐςίπια, ΕΤΟπΊετο ἔππίτ ργουία5 ἱσπὸ 
ιΔ.ἰττα επίῃι {Π{π αἰαίεπι ποιὰ σοηάίζα, ΟΡ“ 
Ῥοτίυπο ρτγοίεοϊο ἤτὰ ε]οςο, Δἀιτογίιπι πιὰ- 
τίτίπγαϑ ἱποιγίοπςεβ. Ἐίω ἱπσεπίπηι [ επιον 
Πμεπεβίπάίςαι δζ ορροτιαπίταίεπι, τερ ἐπε, 
πιιτι Ποππιεπιούδῃ πὰ πλαΐστη ΑτΠεπίς εχ’ 
οταῃι, ροαυᾷ ἃ Ρεγιαπίθις ΕἸατοῖ ςαρίαιη 
{υ{Ππ ἀεπιιποίαταπι εἴς, Θιιητ διεπὶ Ραταροῖα 
εὐχῇ, 4 εἢ αἰῆηες Πιμπίο, Ραστβ φαίάεπὶ ρεηες 
(Περί ζαπι Παδίταίαυς, ῬΠΑ που ΠΡι5ἱςί 15 εἴ 
Ομαγοπεηῇθις, δύ Εἰαίοα, ΓΤ ΠΕΟρΟπΊρι5 ΔῈ 
τετὰ αἴϊετίς, απο οςαπι αὖ ΟΠαγοηςα δά [τσ 
ἄϊα αυλάτασίπια ἀατε δύ ἀ Πεγηγίπατε Δ πη» 
δτίεηίες ἃ Ῥαπορεηίες δύ [)λαυεπίςβ, σεῖς 
δατεπιίπ ἱρίο ἱποτεῖϊι ἐ Βοσοτκία ίπ. οο]]ε (δεῖς 
αἴτο ίπιεῦ Βαγηδίιιτι ὃ πιοητεηι, ἈΡεῖξςε Δ: 
ἐεῦι ρει {πασία χιη Ὁ τε πιίπί5, ἀπ Φετείρ 
(ερδίίαπι ἀλητεπι ἀπριυπέιτηι αἰτίη ᾧς (γα πιίς 
τοπ, ρεποίρίιππι ααίάοπὶἐϊ Π6.ὰ ςαρταπτεηι, 
Ῥμοςεπῖῆ υτρε,υτίπημίς Ε]ΟΠΊε 5, 

τισαμίορο Ἐται Οερ τ ργο ίοπες Ὁ Πσἀἢ Πα ερδητ, 
(οραίάεπι πετὸ (5 ἰαςιπὶ ἐη στεαίταν, [81 

{{ππ||λπὲ ἡ {6114 ἰεχαρίηια ργοιξάϊταγς 
αὐ Ηρπαητεῖ, ςαί ἱπουπιδίς Οὐοποπιεπιιδ, 
ἩεἤΠοάιις φυΐάεηη διηρ]| 5 ἄς Πιιπλέπ εεαγπὶ 
ρΡτοδαςείς, ὅζ εἰυ5 Παχα αὐτοῖσι ρει] δαζιιν 
Ῥμοςεπίξεηι οταπι, {είς (εγρεητίβ ἐπίξατ π΄ 
τοτηπεηβ. σας ρεπὲ Βαπορίάεπι, (ες Πο- 
πεπλῷ πιιηίταπι,, ὃζ ρεῖ Ογομοπλέπιιτ ἔς ' 
εἰγςυπῆςοϊαι, Απρυϊία πετότυχία Βεγίρο, 

ΘΕΟΟΘΟᾺΆΑ Α͂ΡΗ. 

κοὺ τὰ πόδὶ πιτυὸν γὐτοκῦϑα μυβόύουσιμ, 
ὅμψρίθ" σἑ φησιν, ὅτι οἱ φαίηκόν' Ὃν ῥασίᾳ.. 

μανθαυ εἰς ἄύξοιων ἤγαγον οὐψόμηνομν πιτυς 
ὁν γαιπίον, ἡ ἐν, κοὰ τλτεηθκόμ τε «τήλαεομ σὰς 
Φὶ τιτυοῦ μητρὸς ἐλαάβας, σϊεινυτοι πὰ 
τἰὼ νῆσογ. κοὶ; ἁρῶον ζυτυοῦ, κρὰ πτιμαῤζινεςς 
πλησίου δὲ λεθαόζας, κρὰ ἡ πραχὶν » δμώνυ: 
μι’ τῇ οἰ ποίᾳ φωκικῇ πολίχνῃ, οἱ σ᾽ φὐοιν 
κοαῦποῦ πηραχίνονοι λέγοντοιι. ἡ σ᾽ αὐεμώς 
ρειᾳ ὠνόμα νει τὴ Τό συμξαένοντ Ὁ» σταθχο, 
κω ποιιγίζει γοῦρ εἰς αὐτὰ δικαλούμθν Θ- κῶσ 
ποσήλοι Θ- χῶρ»-, ἀρκμνὸς πις,ἀτὸ στκρναοῦ 
δεάκωμ. ὅριον οἵ ἰμω ὁ πόστος οὗτιΘ' δλφῶ 
κρὰ φωκέωμ «ἰὠΐκα ἀπέεφσωαν «ἦν δελῳσὺς 
ἀν πὸ κοινοῦ συτήμα τί: δ φωκξων λακε 
σϊαεμόνιοι, ποὺ ἐπέτρεψαν καθ᾽ αὖ ποὺς στα 
λιτδύςδηαι. τινὲς σὲ αὐεμώλειαν καλοῦσιμι 
ἀφ᾿ ὑέμπολις μεταταῦτα ἐκλήθη, εἰς ἰδ ἐκ 
βοιωτίαςἐκπεσᾷν ὅυ ϑαντας φαμῆν.ἐ 

σῖ ον πὴ μεσογαίᾳ κάλισα κοὰ αὐ πη πλκσισι 
δὲν σταραττοταμίων., ἑτόμα φὶ ον σταρνασᾷ 
ὑαμπολεως» κοὰ ἐλάτεια, ἡ μεγίση πόλις 
δὴν φωκικῶρ, ἰυὺ ὅμαριΘ’ μὺ οὐκοὶσξε, νεω 
ρα γαρ ὅδ Φὶ ἡλικίας Ἐκένου., ἀϑυκοκοίως 
σ᾽ Ἰφουτοί χερὸς τὰς ἐκ φὶ ϑαλάοσης εἰσ δι 

λάς.σϊαλοῖ σὲ τἰὼ σὐφυΐαν παύπίω πρὰ σφ, 
μοδδυύας, φράζων "ἣν ϑόρυδον "Ὃν γγυνυίγύτα 
ἀθίώμσιν αἰφνισίίως. ἐπειδ' καὶ ἧκε πὶς ἄσταγ. 

γίλλων, ὡς δὰ πονταύεις. ὡς ἐλάώτεια κατεῖς 
λησῆχε, σταραπτοτό μιοι σ᾽ εἰσὶ ἐαηοικία πρὶ 
ἀϑὲ Ὅ" ἀκμφιοσῶνι ἱδ)ουμλύῳ πλισίον φανο,. 
«αῦσι, κοὺ χοἐρωνόδῦσι, κοὰ Ἑλατεία. φως 
σὶ δὲ ϑεύσομπιθ ὧν τόττον ὥνον διέχειν, 
σῆς μὴν χρωρωνείας . ὅσομ σχοϊων πτοσαρ, 
κοντῶ, δισρίζεψν δὲ ἀμβρυσέας κοὰ τσανο, 
“πίας κοὰ δαυλιξας, ἐκειὰ οἵ ἀδὲ Φὰὶ ἐμᾷ, 
λῆς Φὶ βοιωτίας εἰς φωκέας τὺ λόφῳ μεπρί,, 
ὡς ὑψηλῷ μεταξὺ πόνπι πυαρνασοῦ κροὰ χό 

ὄρους πογντασιίσιον οιεσῦυ τὶ ἀγρλθτπτομ τῶ 
αὖ ----- ----- ὁρίων, δεαιρέιν σὲ “ον ἔμ, 
Φιοσὸν., «φνΐμ, ἑκα πόβωθῳν δισδυπα πσαρον 
οὖν, πὰς μὰν αχαςἐκ λιλαίας ἔχοντα φωκι 
κῆς πόλεως, καϑυίστόβ κοὰ ὅμπρ()" φησίμ' 
Οἵ τε λίλακαν ἔχομ, πηγῆς ἀδὲ ἀφ ἰοςσοῖσ. 

Εὐς σὲ τὠὺ ζωπαϊσῖα λίμνίω ἐκ όδισὺν εν, 

Ὁ σὲ σϊαυλίον ποαραπάνειν ἐφηξξήκοντα στὶς 
οἵα μέχρι πὸ ὑφαντέιου Ἐφ᾽ ᾧ ἀῶπαι δὸρι, 
χομᾶνος. κοὰ ἡ σιοσῖίθ" οἵ᾽ ἀδισπλέον στόδὶ τό 
στοταμοῦ λὲγει» κοὰ φὶ ῥύσεως, ὡς οἵ ὅμῳ, ̓ 
ῥέοι Φὶ φωκίσι(», σκολιῶς κοὰ αῇοακονπολ ὦ 
εἰσϊῶς . ὃς παρὰ τοωνοπίσϊα γλήκωνά τ᾿ ἐδ ̓  
ρυμν[ὠ κοὰ σἱὰ σῖ! ὀρχομβνοῦ ἀλιγμθύθ᾽ ἀμ 

σι αράκωμ ὡς, τὰ δὲ «ουᾳὶ τὰ πόρὶ αὖν ποταν. 
μοὺς 



Ι 
ΕΙΒΕΒ ΝΟΝΡ ς, 

᾽ χοὺς ̓  τί παρα ποταμέαν, λέγε τοῦ γ ἀμ 
“ γοτίρως,πόδιμάχητα ἀπσπρξῳν γ᾽ ------ 

τς μίαν ἐχόντων ταὐτίω ἐἰσξολίω  ἐσι δὲ 
πηφιοσὺς, ὅτε φωκίπος, (ὦ ὃ ἐμ ἀθιωίασι, Ο ὃ 

ν σαλαμῖνι,τεταρὸς ἢ Ο ποέμσῆθ᾽.8 ἐν σι 

᾿ενῶνι (ἶ ὃ ἐν σκύρῳ ἅκῶς "»ὃ ἐν ἄργφ Ἰὰς τον 

γὰς ἔχων ἐκ λυρκίσιἐν ἀπρλλωνίᾳ δὲ τῇ πτῶὼς 
λοϊάμνο πσηγῆ δι ἡ] Ὁ γυμναίσιοψ, ἰῷ 

᾿ καλῦσι ἐκφ)οσόυ. σἸαφνὸς δὲ, ναῦ μὴν κα- 

Ἰ γισκαυῆαι (ὦ διέ ποτε τῆς φωκίδος σπῦλις 
ἀσήσμδύα τῆς εὐξοϊκῆς θαλάσσης, διαιρδστ 

᾿ ἄο ἀδικνεμιδίος λοκρός, ἦν μῆν, ἀϑὲ Ὅρϊ 

᾿ πες βοιωτίαν, ἐπέινους δὲ εἰς φωκίσϊχ πίὼ 
χὰ θαλάσσης καϑόκοσαν. τεκμύρκον σὲ τὸ 

ἐν αὐδρὴ οεδίξιον, ὃ φασιν Εἶν σώφον δ(:- 

7,ου. πόδι μὴν στὰ Φὶ φωκίσιθ’ ἀπτόλρκ, ἔφε- 
Εῆς σἱ ὄρ ἡ λοκρές͵ ὥς τε πόδι ταύτης λε- 
κυίον, διέραπτοι δὲ δίχα, Ὁ ἐδ γα, αὐ 

᾽ν, οἱ τεὸς διϊβοιαν λοκροὶ οἱ οἰίζοντῃ ἐφ᾽ 
ἐκάϊόρα Ζ σ᾽αφνουϊος ἐπεκαλδνῶ σϊοὶ ἣο 

ὑπουΐίοοι τὸ “᾿ κηβοπτόλεως, οἱ σ᾽ ἀϑυκνεμί- 

δὲς, ἀὰ ὄρος τινὸς ἰνημίσι’, τὸ ἢ λοιστομγοὲ 
ἑασέρμοι εἰσὶ λοκροί οἱ στ΄ αὐτοὶ (Δ δζόλαι κα 

᾿ λδν}), χωρίζει σ᾿ αὐεξὺ ἀ τἧῇῥ ὀποίωτίω 
Φ ἀῤικνημίσϊωρ, ὅτε “ἥδνασὸς, μετα ξὺ σον 
μϑύθ»Εἱ ἡ 7 σϊωοκέων τεράστολις, ἀρκτέον 

οἵ χὺ Φ ὀπουϊίων. ἐφεξῆς ϑίνωυ ταῖς ἄλλαις 
ἐς ὃς κατέλπξον ἡ βοιωτικὰ ἡφαλία ἡ πτὼς 
εὐξοία, Ὁ ὀποιώτσιον κόλπον συμβαίνει ἱξι- 
ϑαι, ὃ σι᾽ ὁποῦς ἴσ: μητρόπολις γ κατά πτόρ 
ὧ:» ἐπίγραμμα σιμλοῖ,» ἐν τῇ πρώτιι δὴ 
“αγήτε -»λῶν, δὴν πϑὸὶ θολμοπύλας, ἀϑὶ γε- 

αμμϑνον πρὼς Ὅο᾽ πολυαν δίῳ. 
τὸς σέ ποῦς φθιμδύος ὑσσὲρ ελλ σΘ' αὐτία 
τιυτρόπολις λοκρὼμ ἰσύϑει, (μήσίων, 

ὁπουτία. ἀπέχει δὲ θπλάοσης πόδι τ γνν 
σικαϊσεχα «ἢ δίας, πτδὶ σί᾿ ἀδινέισ κοὰ ξύ- 

ποντὰ, ἰυῦθ᾿- σι᾽ δὴ τὸ ἐπίνειομ,ἄκρα ϑῷ- 

ματίζασις “δ ὑπτουύπιον κόλπου σάδίωμ ὄν. 
σα πόδι τιοσαραίκοντα, μεταξὺ σὲ, ὑπὸν- 
“τΘ' κοὰ Κωδουγεδῶν δυσίχιμογ. (ξυται ὃ 
ἡ] αἰδεψὸν τ ὄυθοίχς ὅπο τὰ θδλμὰ ρα 

᾿κλέους͵, πτορϑμῷ διειργόμδν Θ’ «δίων Ἐξ’ 
γοντα, κοὰ ἑκατόμ, ἐν σὲ Ὅρ᾽ ἀυύῳ σίδυκᾳ- 
λίωνα φασὶν οἰκξιόοι ρὰ τὴς πούῤῥας αὐ- 

᾿σέϑι σϊάκνυτοι σῆμα. πὸ σὲ σσυκαλίω. 
γι’ ἀϑέώμσι, διέχει δὲ δὶ ἀναμίσι- ὃ καῦος 
' ὕσομ τοςντύκοντα σα δέους) κοὰ ἡ ἀπαλαντη 

σὲ, νσίΘ’. 5] δπουῦ πα ἵξονπαι, ὁμώνυμος 
πὴ πὸ τῆς ἀικῆς, λέγεϑας σ᾽ ὁπτοαυτίους 
σινὰο,κρὰ ἐν πῇ ἄλέᾳ φασίμ, Ὧμ οὐκ ἄξιον 

4οφ 
ταπιίος ρισπαπὶ σοποίγατης, αυλπ Ῥαγαρο» 
ταπιίατι πυπουραητ(ατοίττ ἐ{Π| Ὁ ΓΟ ΟΡ πιο» 
4) δ πυπεεῦπὶ ηπεπὶ Δ Ρερᾶτ ποτοίτητ, 
ΕΠ δι Οερμίίαβ Ῥποςεηίς δέ Ατῃεπίεη[ δέ 
ϑαἰαπιίπίτιβ , ἡπασττς απίπτυϑέβ π Θίςγοπο; 
δ ἐπ ϑεγτο, εχ ἰη ἄγσο ἀτπιςεηϑ οτίσίπεπι 
ἐὲ γιςίο. [π ΑΡροΙοηία πιετο τιίςίπα Ερίάατι» 
το, 4 εἰ Τγμαςῃίο ἴοῃϑ εἰδ ςίτςα σγπιηᾶ- 
ἤτπι χαεπὶ Οερ πὶ τποοίταηε. Γδαρἤπι8 
αθοςῷ ςππὶ ΟἸἐπὶ ῬΠοςεη [5 εἴεῖ αὐ5, αἀίγατα 
ἰᾳοοτ Ποςτε ρον ΕυΡοίςτιπΊ διτίησοη8 πὰ- 
το. ἀἰυίάεης Ἐρίςποτηίάςε5 ᾿μοσίοβ, Π05 σαυΐς- 
ἄσαιἑπ Βοσοτίαπι; ΠΠο5 τιεῖο ἐπ Ῥῃοςίάεπι ἃ 
πιατί ρειτίηςπτοβ. Οτήρρεσηπῦπι εἴξ, ηιοά 
{πε (Δςο απ εἰς Σ εεάίεμπι ασυοά Βεμεαή 
{ερυϊοῦταπι εἴτε ππεπιοταηΐ, δά πτγαηςΒ ραγκ 
τοπὶ 1 Οςτεπίξπι στη. 55 ἄς Ῥῃοςίάς ἃ 
ποδί ἀἰϊῶτπι εἰς. [)είπάε Γι Οοτί {5 οὐαί» 
εἰξ ογαίπε. [!ἀεο ἀε ἐρία ἀίσετε ἀσσγεα διε; 
ἐλ ἀτια5 ἐπ ρίδσαϑβ ἀπ ίταν, απὰ απίάεπη ὁ. 
«ἴοσῦτῃ εἰξ τη ἘυΡοσΑιη τεγσεητίτπι » σα! Δ 
τατῦπς ΠΑΡ Βπυητίβ υτθι5 ἰαῖτ ἀἠοίπἀαπ. 
τις. Ψοςαρᾶταν αὐΐεην τη συίάοπι Οραπτιῇ 
ἃ εἰαίτατε πιεῖγορο αἰτετί σετο Ἐρίςπεπηία ἢ 
ἀ Οπεπιίάετηοηίς, [Ἐ εἰίχηα ἱπ οσοαίππιίρεν 
δπϑ οςοίφαυοτυμι Γι Οοτοτῖ Ἀρρεϊαταν, χοΐ 
ἥάδεπι  ΟΖοῖΐα ποπιίηδηττ, εο5 ἀ{πίποιίο 
αὉ Ορυπιῆς,. δ Ἐρίεπεπι4ήϑ. δί Ρατπαίυς 
ἰπτεγπιεάία5. δὲ ΤουοπΠ τετγαρο 5. ἔχουσ 
ἀϊασιοτσίτυγαρ Οραπιήβ. δεσάαπι υιρε8 
αὐΐας αἰΐα5 τη 4π5 Βοσοιίυμτ [{τ08 τογηγίπα- 
ταῦ ἐτεσίοης ΕυΡοσα Ππππὶ τοῖς ςοπτιίησίς 
Ορυπτείπηυ, Οραπίειη δυτ ππείγορ Οἱ ἐπΊ ἀϊε 
εοηίξας, συ {Ππ|4 ἱπά τας ἐρίσταιππια, απο 
ΡΥΐπια συίπαπε ςοἸυπτηδῖτπι δά ΓΤ ΠΕΙΠΊΟργ- 
[5 ἱπίςείρτυτῃ Παρ εί, ρεπεβ Ροϊγαπάπίαπι, 
εἰ ρυθ]συπι ρο]ςγαπι. δίσαυτεξ (ε μαθεῖ, 
ΟμοςΡρτΟ [8 ἴηι Μοάος πιογίεπῖες Ογάεῖα μ1411, 
τρία ΤιοστοΤιμη πμης πιαεΥ Ορμηα εἰαμαϊῃ, 

Ἑδτιείο ἀρ εξ ἃ πιατί είτε Πα αι χε ν. ἃ Ρέν 
πεο αυτεπιίεχασίπι, Ογπι5 ]αίάεπι εἰ οπι, 
Ροχίαπι ὃ ργοπιοπιοτγίαπι Οριητίαμη του πὲ 
ΠΔ015 {Ππτιπ1,Πλαα εἰτοίτοεῦ αυλάτάσίητα. [πεῖ 
Ογηυπλαείο δέ Οραπζειη ἔετες ἰαςες ρίαπέ 
τίε5. αὐ Α΄ἠἡερίτιη Επδοσα τπιεύσεπβ, δὲ Ε] εἴ 
οἰ 5 Βαΐπεα σης. [πτογουτίς απτεπ ἐγοτᾶ (ξ4. 
ἀτ4 ςεπειπι δι εχασίητα. Ἐπίπιιοίο Γ[)εῦςοαν 
Ποη Ογηττη παλίταίσατ(ας ἀἰςίταγ δέ δί Ργε 
τῆα τυ υ5 οἰξεπαάίτυν, εποα οί αυξεπι 
Αἰδεηίς. Ἀδείξ δυτεπι γπι ἃ πιοητε σης» 
τιίάε αὐ Πλάϊα συίπαημπασίπια. τ᾿ Δ ταϊαπιαία» 

πέϊπίυϊα Ιοςατα εἴ ἱπ Ορτιητεπὶ εοεπὶ ποπγίης, θᾶ αἴτει ςοπιγα Δ τις πε. τίπ- 
εἰ αυοία 8 η Εἰελοτα Ορυῃτίος ἔἈπια εἰξ εἴτε,αυί ἀίσηί ποη πηζ,4ε υίυβ μετρὰ 

ἤληῖ; 



τα, 
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Βαπύ, ἢ χαρά ἑοσπαϊίοπεπι συλπάδτεπον 
ταηῖ, {τς {{Π|5 «ἃ Ορπυπεήϑ εχί{{{τ, (ὐπεειτιπι 
εχ Ορυπεία τεῖτὰ πατυπὶ οε Ῥατγοςα τεϊ- 
τα ΗἩοπΊεετ5,78| οαπὶ σα οπὶ ρατίαίοι ἐπα" 

τιι5οΐπισα ίς (αρτιαχίς δα Βεεῦ, ΝΜ] εποσείτ τιε- 
τὸ εἴτι ρᾳῖει πιλη[ τη ραττία. Αἂτ επίπι Α Ομ 
[ε5 Μεποσιίό ρο!οίτα πη» τ οἵ εχ εα ἐχρεαι- 
τίοπετειεγΠοιίς ΠΠπππὶ τη ρατιίαπι γε ἶτι- 
χππ|, Ν εἰ ποῃ {{Π|ε,| {τ Αίαχ ΓΟςττ5 Ορπη, 
εἰοταπιτεση οδτίηεραί, ατιεπὶὰ ρατία Ατγ- 
ζο φεπίεξιπι ἔεγᾶς, Ἑαπεητιείο ποςαῖῦ τς 
εὐπη ἀίςᾶς ΄πιεπὶ Βαΐίοςοτ5 ἱπιογεπηίτ. ἃ ΠΟ 
δι (ἀςεἴϊθπι Ἑαπίτπι, ες Βαπίάοπι οπε οἰΐεῃ 
ἀπεποπιίπαταπι, Ροίς Ογητπιίαπε ἀείποορ5 
ΑΙορε τα εἰξ ες λαρίλητιβ, τ 6πὶ Δ τς δῆτα 
αἰχίπιαϑ, [δ.4 ροτίιβ εἰξ ἃ Ογπο ποπαρίπια 
αἀϊίαης ΠΠαάία. Δ Ρ Εἰαῖοατιείο, ἢ τουτοίετε ἱτεῖ 
{Ὁ Ρ ἐδ5 ἰῃ πλς αἰ του ἢ ΘΔ ΠῚ Ὁ, ἃΓ ΣΧ ΣΧ, ΪΔπὶ πεῖο 
{{π [{ππ|5 Μαίας (πα πι πὶ ρος παῖ ρα 
ται ἐς ἐρίε ςοητείστιτ εἰς, Ἀςίςοάσπι [)4- 
Ρπὔτεμι (πεηγίαςϑ πητ. ἰο στ γητίτ5 αὐ 
{ϊλά,χ χ, Π χίβ πατιίσει, π “πεπι ἐχ Ἐτιδοσα 
(επαιιπι ἐ τερίοης ςΟΠΠίς ρχοπιοπτεοσίαπι, 
{πη οςςίἀςφητοπιίρεζξδη5; Ππαπιίῃ Ν]α]ίαουπι 
{τείο ἀϊπυηα λα τα ἐευπιὲ χ κα. Ησαοδεζεπι 
ἑατ ἔς σογοιτπι πηι Ερίςπεπιίάίοτῇ, Ηος ἐπ 
ἐταζξα ττο65 ρεοπηίποης ἐπίθες ΓὲΙςΠα4εϑ ἃ 10’ 
«εἴ ποπιοη δδουτος, ἴῃ ίαπι ἀϊέῖο ρεῖασο δί 
αἰτος ααίάοπι ἰΠ(Ο]ο ππητ, τια5 ΠΡ εήτοι οπηίτ- 
εἰπττ5. (φτοίιπη ΡοΙ᾽ Πα ία χ Κ ἃ (ἰποπιίά ἐν 
ὕτι5 ρουίεβ οσαιητίς, Γπρύὰ {ΠΠπ|εῖὸ τουτί επὶ 
ἤλάή5 ΤὨγοπίθπιίαςςι η πιεάϊτειγαπεα 6. 
[π΄ Βοασείας ἀπτηΐβ εἤυπαίτυν ΤὨγοιίτιπι 
Ῥιξίευεπ5, Μίαπειη απῖεπὶ εἴ πυπςραπί, 
ἘΠΕ λυτοπη τουγεΠ 8.9 Ὁ ἰητεγ πε τἰπ 5 {α" 
ἄεπὶ ηρτοάίατε ρεαίρι5, σπαπάοῳ τοῖο δά 
Ὁίπα ἰατε πη ατυτγίασοια. Βεσιηαά μας ααΐ- 
42 ϑοδύριαα ίασει ρετίτ5, ἃ πιατί Πα 475 (ς- 
ςζ, αὖ ΤὨτοπίο τπιεῖὸ ἐἰσίητα ριοςα] αρίεηδ. 
"Ῥοίξοα πεῖο Νίςαα εἴξας Τειπιοργῖα ρατ- 
ἰο Ρατποίοτίθα5, ΔΙίουτιτη ργοΐςεϊο υὐδιί πιο- 
τηοτίατη ἴασετε ἐπίσπῃ εἰς, πἰΠ ηπα5 Εοπιεν 
5 πησπηίηίς (Δ Παγ5 ἀείρετα Ππααίτον, [) ε΄ 
(ίης σαπηρτ5 ποηγίης Β εἴ. (α εἰξ ἀὐρτ 5 το 
(οιταϑ ἰοςα5.]θεπὶ Πςίάεο πσοατί ςοηπίίησίτ, 
αυία (γ]15 εἰ ΟΡ ττιβ,σεπιίποίῃ ΠῚ εεπ 
εἴἴ. Θίπητεν Χ ἵΝαρε. 4 ες ςοΠΠ{|5 αὐδοσίδτις 
᾿εἰγοση λει ἰη ΝΜ] ετγαγηο ςαπιρο, πο πὶ ΗΕ 
ἰληίςτιβ ἱσ ποσὰπ8 Τρ εη ποπιίπατ, Ρορυΐα5 
ὕεῖῸ ἤπιος τείθτιβ Δετίοί αστί Βεία τιπίςο {{ττδί 
“ται ὰ απ Βεἰςξίε5 ετίθι!ε5 ἀϊουηΐ, ΘΟ μαυρῃς 
σαίάεπι πη ἐχςοῖο [τὰ Ιοπος Ππ4.Χ Χ. ἀ{{ᾶς, ἀστπιπὶ δ ατισίδτιβ ἔοναςῷ, δ αἰδουίδαβ., 
ςοηίίταπι παρ ει, ϑίς δ {ἃ τεχαεπεία δέ ἀςηζίτατο ἀἰοίτυτοποάίς Ῥματγσα ποςᾶτοιν, ἱ 

ΦΤΒΑΒΟΝΙ9 4ΕΟΩ͂ΞΑΡΗ͂, 
μεμνλῶναι, πλίω ὁτὶ συγγηνειαῦ αὐτὴν δα 

νανεσαῦτες τοῖς ὀπουυτίοις ᾿σσαϊρχουσαν, 
ὅτι σὶ ̓ δ) ὀπουῦτ Θ΄ (ὦ στάτροκλθο, λέγω 
ὄμγοίθ’.κοὰ διότι φόνον ἀκόσιον πραίξας, 
ἐφυγὴν εἰς πσκλέα, ὃ δὲ πατὴρ μῆνοί τι ἴ, 
μεῖνον ἐν τῇ σπτατγοίσι. ἐκῶᾶσε γὸῤ ὃ ἀχιλλεὺρ 
αὑυνοιξῶνω Ὅρ᾽ μλνοισίῳ κατάξειν ὃν στῶν 
πρόκλον ἐκ τῆς «ράτειας ἐπανελθόντα. οὐ 
μίω ἐξασίλόυέ γε ἐκῶνθ’ δὴν ὀπτοιωυπίωψν, 
ἀλλ᾽ αἴας ὃ λοκρὸς, γκτρίσῖ.. ὠγνῶς φασιμ, 
ἀρυκσ.αἰαμίω σί᾽ ὀνομάζσσι Σ αὐαιρεθφντῳ 
ὑπὸ πατρόκλε,φ᾽ 5 τεμβυ'αξαυύφον 
σιείκνυ τοα (ὦ ἐερύνη τίς αξανὶς δ ξῆς μετὰ Ὁ 
Κυύον, ἀλόπε, ( ὃ δ χφνὸς ὃν ἐφαμᾶν κάτω 
απὰδ).λιμίωὼ σι ἄὰν αὐτόϑι διέχων ἔκαμαν, 
πόδι ἐννεύκονία «τἀ στίσς ελαίέιας ἢ, τασεζόνον 
ἃ ὡς Ὦ μισόγακων Ἐῶ Ἂν εἴκοσι. ισῖη σ᾿ ὅδι, 
τοῦτα Γ μαλιωκῦ τύλπσ. μεΐᾳ γ} Ὁ ὀπόν- 
κου, σωυεχύς ὅτι σὍς μεία ὃ σϊαφνδνΐα ἔνε. 
εἰσιδυχωοίον ἐρυμνὸν οὁίον «ασίίους ἄἴκοσι, 
πλαύσαντπι,καϑ' ὃ κοὰ Ῥ (ἰαεον ἐκ “᾿ εὖς- 
ἔυίας αὐτίκε(), ἄκρα θλέπσξα πῶς ἑασίραν, 
ἰὸν μαλέαν κόλππομγπορθμῷ διειργομθλύῃ, 
ο(σϊὸν ἀμοσχςασίίῳ. ταῦτα σ᾽ Ἀσία “ἣν ἁδν, 
πνημιοϊίων ἐσὶ λοκρῶγιἐνταῦϑα (ὦ αἱ λιχρέ 
σῖσι" καλόμβναι Ῥξις νῆσοι πρόκειντῇ τῷ λί- 

»} ν ». ἊΨ ἀν χὰ τὄνομα ἱχοσας, (ὦ ἄλλαε σί᾽ εἰσιν ἐν Ὅ 
λιχϑῳντε στχράπλῳ, ἃς ἑκόντος σταραλείς 
σομῆν, μετὰ σὲ ἄγοσι «χοίος ἀπὸ ἰνημίσος, 
λιμίω,,τὲρ ὁ ἰξυποιι "ἦο θρόνιον ἐν «ασιίοις, 
σοῖς ἴσοις ἡ] τὼ μεσόγαιαν. ξι8᾽ὃ βοάγριοοῦ 
σποϊαμὸς ἐκσϊ!σϊωσιψ,ὃ τῆδαῤῥέων Τὸ ἀρόνιοψν», 
μανίω σῖ᾽ ἐπονομαζεσιν αὐτόμιι5ἢ χομαῤ- 
ῥσογῶς τ' ἀδρόχοις ἐμδαίνειμ τοῖς ποσὶν. ἀλ- 
λο τι σὲ, κοὰ σϊἐπλεῦρου ἰχειψ πλάτ΄. μετὰ ς 
σὲ τικῶπα»σκάρῴπ, -ασίιοις ὑπτόρκειμδύν Τ᾽ ὶ 
ϑαλάοσην, ἐκανδ)έλουστι σὲ τόϊ θρονίσ διῶ 
τονταςεπειτα νίκαια κοὰ αἱ θοῤμοπύλαε, 
Φ ὃ λοιπῶν πόλεωμ δὴν μὴν ἄλλωμ δκ ἄξιορ' 
μεμνη δ, ὧν σι ὄμηριΘ’ μὲμνκτοι. κωλλίαν 
ρ(Θ’ εδὸ δκέ 7) οἰκξι τοι ἑξῆς ἢ βῆσσα τί πσιν 
σον, καλῦσι σ᾿ ὅτως ἀπὸ “ἢ συμβεβυκοζς 
ὍὋρ) τότσῳ, σ)ρυμωσῖρο γὰρ ὄξι.ταύὐτπίω δὰ ὃν 
“Ὦ ἔλοσαν ἐν Ὃϊς σϊυσὶ γρασῆϊον οσ «ἀπὸ γϑ᾽ 
“Σοφρουμώσϊος ὠνόμασται ὁμωνύμως. ὥς σε (Ὁ 
νάπη ἐμ τῷ μεθύμνας πσισϊίῳ. ἣν Ὡλλάνρως 
ἀγνοῶν λάπίω ὀνομάζει Ἃ σὶ᾽ ἐν τῇ ἀπικᾷ 
οδμον ἀφ᾽ δ ἔκασαεξις οἱ σϊυμοτοαι λέγονποῶ 
πῷ ψὶσ' γράφασιψ ἡ σκάρῷφα (τ ἐφ᾽ ὕ.- 

ψσρδεέχοσα «ασίίος ἔνοσι, χώραν οἱ δύκᾶθ 
ππομγ(ἃ ὀυσίῳν ον ἐχφ. ἢσῖη γν,(Θ αὖτε ἀπό. 
 σϊάσυς ὠνόμαςτα, καλξι. ἢ ναῦ φάρυγαι., 



᾿ βυταισι᾽ αὐτόϑι ἥρας φαρυγαίας ἱσλὸν, 

εὰ τῆς φαρύγαις Φὶ αῤγειας, κοὰ οἵα κρὶς 
ἴποιχοι φασὶμ εἰν ἀργείωμ, δῇ 7. κἰωΐξασε 

ἰων λοκρῶψ ὁμπρθ’ ὅ μίμναται," ὃ ῥητῶς 

ας ἀλλὰ μόνου  ὑὐκξν οὐτισ] ας λεὼν “τό. 

ιρἱκάνος, πϑδιῶν ὠρόκαμῆν λοκρῶμ, οἷννκίσ 

χσρίω ἱδρῆς δύβοίυς, ὡς (ἢ ἑτέρων ὄντωμ, 

᾿ γύλεις οἵ Ἐδίομ» ἄμ(μοσ αὖ τε κοὰ ναύγτακ. 

᾿ πρ)ὧν ἡ ναύτεοκτ συμμθώει ὧν αὑτιῤῥία 

᾿ γλασίομ,ὠνόμαςαι σ᾽ ἀτὶ τ ναυτπτηγίας 

κῶ γηνομΆψης, εἶτα δὴ ἡρακλεισϊῶν ἐκξι νὰν 

γηγηία μων τὴν τύλουεἴϑ' ὡς φεσιψ εὔφον 
᾿ ελοκρῶγετι πρότόρον πταρασκαῦ στιν, 

᾿ κι σεναῦ αἰτωλῶν, Οελίππου ππῶκοίναν- 
Ν 

θυ αὐπόὶ δὲ, Εἰ ἡ χαλκίο ἧς μέμνε τοῦ, κοὰ 

᾿ μοιντῆς εν (οἷ αἰτωλικῷ κα ταλόγῳ. καῦο 

τ ἀτω καλυσϊῶν οὐαὶ δὲ, ( ὃ χάφοοδ Ὁ: 

ιδφ ἐν ᾧ Ὃ τδινέόδου μνῆμα καὶ ΤῊ ἀλ. 

ων ἐφνταύρων ὧν ἀπὸ ἡ σιπεόύνης φασὶ 

ρύχῦ τῇ ῥίζα πᾶν λόφα πρχεύμδωον. συ» 

᾿ σιν. οὶ ϑρόμξσς ἔχον ὕσίωρ ῥὲιγισΐᾳ σὲ 

τῷ κοὰ ὀζόλας καλξιῶτε Ἢ ἔϑνΘ' κοὰ ἡ μοὸ 

ιύκρεια σ᾽ ὄνῃ ΠΡ] τὸ αὐτίῤῥιον,αἰτωλινὸν 

πολίχνιον ἡ σἱ᾽ ἀμφλοσα δὶ τοῖς ἄκροις ζ- 

[ρυτοῶ τῶ κοιοσαΐα ποεσϊ!οὐ, κατιασα(ὰν 

ὠπτίὼ ἀμφικτύονσυ καθά πτόν ἀρήκαμϑν, ὃ 

᾿ παραίπλες “σᾷροὺ λοκριπύς μικρὸν στό 

καἰλλει δὴν σα κοσίων σασϊίων ἀλόπίω σὲ, 

ἃ ἐνταῦθα (ὃ ἐν Οἷς ἀδὶ ἀνυμισίίοις ὀνομα!ν 

ἤυσι (Δ ἐν τῇ φβιώτιδι, 5:Ρι ἣδ ὃν ἄποικοι Ξ' 

ἀδικναμισϊίων, οἱ σ᾿ ἀδιζεφνοιοι,τόπτων (οῖς 

Ά λοκροῖς Ῥὶς μϑ ασόβίοις, συμεχξὶς εἰσὶν 

᾿ κἐσωλοί, τοῖς σ᾽ ὐνκνημισῖίοις αἰνιάνόδυ συ 

πιχεὶς οἱ σαυτέω ἐχοντό, (ὦ αἴθι σϊωρμξις. ὃ 

᾿ δι ἦδ ὃν ἀσὶν οἱ Δ Ἰεράπολιν οἰκήζωντες ἦν 

φασιν Εἶν μηβόπολιρ δὴν ὡνταάνίων δωριξωψ. 

᾿ησόλᾷς δ᾽ ἰοιον,ἐοινεόμ, δόϊον, πἰνδὸν (τὶ. 

γιογ, ὑπέρκᾷτ) σὶ ὃ πίνσὺς Ὑ' ἐοινεδ, ἴϑαῤῥξι 

δραὐ τ ὁμώνυμος ποϊαμδονἐμξάλλωρ εἰς Ὁ 

(πφιοσὺν ὁ πολὺ “ἢ λιλαζας ἄποθονζινὲς δ᾽ 

ἀκυύφανίᾳ λέγσσιτ πίνουρ σίου ὃ βασιλεὺς 

αἱ πούλι ἐκταεσῶν τ ἀρχποκοϊύχθα πτάλιψ; 
ὡς ἱσυρᾶσιψιύῳ ἡρακλέσς, ἀπεμνημόνδυ σεν 

ὃν αὐϊῷ Ἄχρι ελό᾽ υἹά(ανΐ, πόδι δ οἰτίω, 

ὕλον γὺ ἐσεποιδ(ο δ πρισξύταῶν Φ ἐκέ 

γα τυαἱσϊωμ, (ἃ διεσϊξ ξαζ ἐκᾶν᾽ “δ ἀρχὠὼ ἃ 
οἱ ἀστόϊόνοι. ἐνσύθον δρμπθέισι Ὃϊς ἡρακλέι- 

σίαις, ὑπῆρξῳν ἡ ἐς τελοπόνναίον κάθοσ' ὶ 
ὠς ἂν Ν(ἀν ἐν ἀξιώμαϊι αἱ πόλφε αὶ στῇ Ὁ 

(Δι μικραὶ ὐλυπρόχωροι, ἐπα ὀλεούθε(αν 

ἐν δ]ῷ φωκικῷ πολέμῳ, ΕἿΣ μακεσύνων ὑϑὲ 

τραϊοᾳ νὴ αἰτωλῶγἃ ἀθαμάνων θαυμαςὸμν ἐν: 

ΡΞ 

ΓΙΒῈΒ Νοκνῦϑε: 4 

[υἱάεπι πετο υποηΐβ Ρηδίγσοα ρμδητπ]ο τα 
τὐπι εἴξ, ἃ Ρῃατγσίβ ἐη Ατσίσα τειτα ΝΑ δύ Αγ. 

σἰαοτύπι ςο]οηία ἀἰςίζ, Ο οἰ ἀεπια!α ασίάεηι 
Τ᾿ οατοτᾶ ποη υτί πιεητίοηξ σοί: ΗΠ Οσηοιτι5, 
αὐτὸ ροιτίβ χυίάξ τιειδί5, (εα τἄταπι ας {Π 05 
Ρτο {Πι8 δεευίτεν υἱά φαΐ αἰτίη σετε. ς ΄υίρι5 
πο5] οςο5 ἀϊχίπιο5, αἱ ττ1π5 ΕῸΡ οδᾶ (δοίαπι 
ἐποοαπε ρεπάε ἃς οτίαπι Αἰ ή εχίᾶι, Ηί (χα 
εἰαίτατεϑ παιογῦς Αιηριαπι δ ̓ Ναυραΐᾶ. 
Ουατῦ αυίάξ ᾿Ναυραξυβρίορε Ἀπείιιπίυπι 
Ρουπιάπεῖ, ποπιεπίῃ πε δοςορίτἃ ραησξαί5, 
{4 εἰς ἐσιπιεπ 5 παυίθιι5,,18ε {ΠΠἰς ΕΙετα ας 
«ἴαῇεπὶ εσρεσείυπῦ; {πε Ιο τα ρυυ5 ςοπιραίαν 
τὐπῦ αὐ οὐδε ΕΡΠουὰ5. Εάὰτπιείο ππης το] 5 
(δίπηρίος αὐίαἀίεᾶτε ΡΗΓΠίρρο, οί δί ΟΠαΐ 
εἰς οἴ ες αῦἋ πιεπιοτία ροεία εοίς, ες ΑΔεοΐαξ 
ἀϊηππιείαῖ, Ραυθ  ΠσΡεεῖ Οαἱγάοηςεπι, Πἱ εἰ 
εἰίᾷ ςοΠΠ|5 Ταρμοῖϊτι5, [ἡ απο ΝΝεΐ! δ αἱίουτιπι 
(επίαυτοτᾶ ταπτυ]8]οσλττϑ σεγπίτιτ, ἐ 400. 
τῦτη ἴθ τετειτίπταβ οὐου {π} πποητίβ ταάίςς 
Ρτοίξιυπαίεατ, δέ πυιπτοῦ ογαίβίουίθει5 στε πιὰ 
παῖ, Οὐδπι ἡυίξ ΟΡ οαπίαπι σέτεπι Π| ΟΖο- 
[25.514 εἴ σάοτίς πιαὶί υοςατί, Δ εἴ ὃ Μοἱγ- 
ἐεα Ἀπιιτηίο, Δ ειοίοιτιπι ορρί υΐαμι, πὶ, 
ΡμιΠα πὲ δά (ται ςἄρί πεττίςε5 ροίι εξ, 
εατὰ Ἀπιρμίγοπεβ ἀεἰξετιχοιιητ, [σας [8 εχ 
Ροίείπταβ, Τοτατεῖο ἔς οοξίί5 πδυϊσατίο ρδὰ 
Ιὸ ἢαά,ς ας πιδίου εχεξάϊειν ΑΙ ορεπ ἐξ πτρεπι 
δἰ Βασίη ραιτε, δζίη Ἐρίοςπεηί 5 δὲ Ρῃτηίοσ 
τίς ποπγίπαητ, Ἐπίπτιείο δ Ερίςπεμπι 5 Πο- 
τται ἀεδυῖα οοοπία, δύ αῦ Πί5 Ζερἤγτή ἀετίν 
ται. Οπίογαπι 1 -Οςτί5 οςςίἀτ|5 σοπείσα!πέ 
Δειοι, Πευς Ερίςπεπι4η5 Δεηίδηεβ, αι Πᾶς 
οδείηξι,πιεάη αὐτεπὶππι  οτίεηίε5, ΗΠ (πε 
ηυΐ φυίάσπι ΤειαροΙ πῃ πιοσηίρα5 πα] ]ἀττιπῖ, 
ἡπαπὶ [λογίςος παιίοπίβ πιειτοροϊίη εἴϊε 46 
ταπτ  ιδεβ αττ ορείπερδης, Ἐτίπειτη, Βοία, 
Ρίπάσπι, Ογείπίσπηι. [πηπιίπεέ δαίεπι Ρίη τς 
Ἐτίπεοςίαχτα συᾷ ςοσποπιίηίϑ {Π| Πατυ5 4, 
ἐσείεἰπ Οερμίϊυπι ἐεχοποίδπβ., ΠΟ πιάσπο ἃ 
Τ Πα ἱπιοιθδ!ο. Ρίπἀ αὔτ αοοαηΐ Αςυρμαῇ. 
(εὐι αἰίπαί, Ἐογυπιτοχ Δ ερα τ5 σα πὶ ἔτερπο 
ξἰΠει ἐχρυϊπις, Ἡεγουϊίβ ορεαῖφ ορεῖ τοί. 
τατος εἴ πε ττίρτοτος ρτοἀίἀεγᾶτς [π οι Βέ 
πεβοή πιεπιουίαιη»εἰ ἰαπὶ τεθτι5 Πτιπιαηί5 οἰγοα 
Οειᾷ ἀεξιπεῖο στατίᾷ τεάάίτε, χυίρρε Ἡγι 
τητοί εἰτι5 ΗΟ 5 παῖα πιαίογξ δἀορίατιί,ΐϑζ ἐῶ 
φπίίαοςείβίοης [υἰςερίτ, δέ πατί πατοηῖ δύ συ 
αὖ ἐο ρεοσεπίτί ἔπετε, Η πο πΡεοροππείμπι 
τεάειππείρτι5 ΕΗ ειας {5 ρτίπτειϑ ἔπ ἐπηρ εἴτ15. 
Τητεγοα τε ἱρία σᾶ ποπ τπεάίοςιξ ορείηθΕ 

ἐς ἀσηίτατο πιο ες δ οχίϊοβ δέαρτο [οτος (οτξι, οί ετίυ5 περίεξυί ἀατς υπείι( ατε» 

ὙαπιὩΡῬμοςοηῇ ΒΟ] οτεσποῷ Μιαςεβοπίςο δ Αξιοίοτῖ Διμαπιαπαπιῷ ροτεηζαίτ!» 
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τ1}.7. 

Αἱ: 
Πεαδαπι εἴ, τε εοτῇ υεβισίαπι λἀ  οπιαπο- 
ταπι ἐπιρεπσπι ρεταεπίῆςε ἀἰδυ {ε πιίγαθεῖε, 

Ἠκχεέλάεπι Ἀεπίαπεϑ συ Ραίδίίαηε, [ος 

εηίπι Διεῖοῖ. δ Ατμαπιαποβ ἐχείπχο, δ ετον 

{{εηίπι ἐυπὶ Δισατηαηίριϑ δε] Πσετᾶςεδ, δ πιὰ 

σπαίη αἀερτί ροτεπείά, Αιμαπιᾶπεβ θΕ1Ὸ Ἐρί- 

τοιασαπι ρο τεπιί αὐ ἀἰσηίτατί5 [αἰίσία ἀεάιιν 

Αἰ, ἐςτετίβ ἰαπὶ ΟἹ ταβ τ ϊα5 ἀείρετατί5» πη 

Ἀχιγητατεσείπσεητεπιδάερτί Ροτεητίαπι. Ε]ί 

υετὸ Οεἴλπι πιοητοπὶ ροίδί εραηῖ, πιοπϑίρίς 

Ὁ οὐἱεηίεας ΤΕ ΟΡΥ Ϊί5 ίη οςοίἀξτεπι αίῷ 

ἐπ ἤπαπι Απιδιαςείαπι εχιζάϊτατ, πο ἀΑ ετίαπι 

τποάσ βοιΠποα5 τείαβ πιο ῃϑ8 {{{ε πο πίδΠα ΠῚ 

(οἰπαϊττεσίοηξ ἃ Ρατπαίο υἱῳ Ρίπάσπι Βαῖθα 

τοβίρ (πρταίαςεηῖαβ. 1Πίπ|ὸ ρατβ πὰ περ 5 (ἢ 

ΤΠειπιοργίας Θεὰ υοςᾶτυν, Ιοποίταἀίηί5 δά 

ἢ 4. Χ Χ,αἰρεπεατίϑ δί ςεἰπτ ἀίηΐ5 θη πεν 
ἀϊοςτίβ. Ποπσςε αὔτ ἐχοο Πεπτδίπιυς Δα 1 Ποῖ, 

πιορΥ ατῖ τγα ζᾶ. ΠΡ ὲ ἐπίπι κασι ἢ δίτο Πα, 
δίῃ ΤΡ 65 ἀςτιτᾶβ ρεφιαρταβ ρτοεςίρίτεβέρ Ηηί- 
ταῖς ρατασπιῷ οταπουταπιυἱατοτίδυϑ ἃ Ἰίτοτε 
Τ οοτο5 ρεϊξιίδυ5, δί εχ Τεῆαϊία ἀετεϊίπασίς 
εταπίπταυπι Ιρίυπι αυίάξιταπίίταπι Ργΐα45,.4 εἰξ 
Ροιίαϑ δέδησυῇίαβ ποοίταπτ τῳ ὙΠεπποργ- 
[25. ϑπτ επίπι Ρίριορε ΓΠεῖτης ( οἰξ ςαἸ τάκ 

δηπφπηασπο ἰῃ ποηοτο,θτί ΕΠ] εγοΟ]! ςοπίξοτα, 
τα. ϑύρτα Ππα5 εἰξ πιδ5.. ἡπιεπὶ Οα] Π ἀγοπλυπι 
ἈΡΡεΙᾶς. Ἀτιαπιεπαἰίηυί ετίατη τε! υτιπι Ρ εὐ 
Ἀειο!ατη Αςατπαπίαπγέρ αὐ Ππυπὶ Ἀπιρτα- 
εἰαπι ρτορτεάίεητεπι, (Αἰ Πἀτοπγ ποπιίπδητ, 
ΔΑΎΠΒειπιοργἶαβ (ἀπε ίηῖγα απ ουἝίαϑ φατε] 
ἴσης, Νεοαα αυίάεπι δα Γι Οογουτιπὶ πιᾶγ6. αἵ 
Τίς ὴς ἃ Ηετδεῖεα ἔπρεγ Π σα ρυίῃ5 Τα, 
εἰίη ποςαρατυγ, αν 1 ἀςεάφεπιοηῇβ σοπάϊίτα: 
ΔΌ δητίχυα πείο ΤὨγαςίάε {πλ4ἢ5 οἰγοίτ ΓΝ 
αἰῆαι Ηειαςῖθα. ᾿είποερβ ξἐ ποάυπεία ε[Ἐ}0. 
ει απὲ πλππίτι5. Ηδςδυξειη ο σὰ τὴ 4 ἃ’ 
(ρετίτατς, τὰπι αυάτθπι αυπάαηπτεία τἀ ἀᾶταν 
δά ἱπουτϊίαηάτπι {ΠΠ| π{Πὰ ργορίεῦ ἔλυσε τα] 
Παπι, πᾶ5 ρεηαρυπτυγ Ο ποηίᾶ ργατο ϑρει, 
εἰναπι, οί Διπτίογγαπι ργατεγῆσίς, ετίαπι [)γ5 
τ5 αὐ εἴν, χαί(ατ ειταγ ) Ε]εγου] 5 τοσαπι ἐχείπ 
σύεῖς ςξοπδθαῖαγ, Θίπια! δ Ν|ο[18 αἰτεῖ, αυίὰ 
Τιλεμίης συίπημε ΠΠΔ4ή5 αν εἴξ, ΝΑ} επὶ σεῖο 
πυδηάαπι 84 δυττπι εἴς [τες Ε]εγο στα, 
ἥπ4 Αίοριι5 αἰίοττιπι ίδπὶ ἀἰξξουαπηποτηίπε 
τπιοςαία5 Ρεγο ΓΈ 5 ΡΕἴάρτιβ ἱπίεῖ Ὑ ΠογπιΟ " 

ΡΥΪαΘ ἱπστοάίτατ »αἰτιπιίτέρ Ῥῃσσπίςεπι, ἐπιεν 
τίάίς ΠΡί ςοπφρτεάίεπτεεπι, δ πεγοίβ ποπιεη σα 
ἤδητεπι, σα σποηπε πη ητπ ηἴπὶ ἐπ χτα 
οἴεπαίταν. ΔΡ Αίορο δυίοπιαρ ἹΠειπιοργσ 

«ἸΒΑΒΌΜΙΒ ΦΕΟΟσΒΆΡΗ,: 
ἀκοὰ ἴχνΘ΄ οὐδ ἐς ῥωμαῖος ἅλθε, χὰ οἵδ᾽ 

αὐτὰ ποεπόνθασιγκοὰ οἱ αἰνᾶνσῖν, κοὰ γῷὦ 

πότος ὑθεφθειραν αἰτωλοὶ, κοὰ ἀϑαμᾶνσνς 
αἰτωλο! μὴν μετὰ ἀπαρνανων πολεμοῦν 

“του κοὶ μέγα δυμαϊμᾶνοι, αϑαμᾶνσι» σ᾽ ν᾽ 

σάτοι τὴν ἡπειρω τν εἰς ἀξίωμα πεφαχϑονες 
“σιν. ἰσῖα ἦν ἄλλων ἀπειρκκύτωρ» κοὰ μεξ΄ὺ 

ἀμωύτο βασιλέως διύαμιψ κατασκάνασά,, 
μᾶνοι, δ τοι δὲ, τἰὼ οἰτίω σα κατέιχον, Ὁ σῦς 

ὄρΘ΄ σῳτένει ἀ ϑόβμοπυλὼν οκρὰ Φι δα. 
ὍὉλῆς μέχρι πτὸς Σ κόλπον Ὁ ἀμδρακήίον Δ, 
“ἢ ἑασιρανυτρόστορ σε ἄνα κοὰ πρὸς ὀρϑὰρ 
σίμνει δὲ ἀκ Σ τπρνασῦ μέχρι πίνοῖσ, Δ Τ᾿ 
ὑπτόρκφμάψων ἐχρξάρων ὀρφνὦ Ὁ ὅρος ἴδεδι 

πότο οἵ Ὁ ἡ πῶς θοῤμοπύλας γονόῦ κὸρ 
μέρ» οἵτα καλειτῇ σι δίων οδακοσίων  μᾷ 

κοωραχὺ, ὑψηλόν, ὑψηλότατον ἢ ἐξ θόρε 

μοπυλαςγκορυφδτῇ γα ἐνταῦϑα, ὦ σελδὺο 
ταϊπὸς ὀξειο, κρὰ ἀᾳ τέμος μέχρι ϑαλάοσηρ 
(ρκμνός. ὀλίγίω σῖ᾽ φλέπει ππάροσδὺψ τοῖς 
ἀ “ὃ ἥδαλίας ἐμδάλλσσι εἰς αὐὺ λοκρὸς ἐκ 
φὶ ϑεήαλίας, Τὴ μδὺ ὃν πτάροσδυν, ανλας νὰ 
λῦσι, κρὰ «ονὰ  θοόδμοπύλας σι γὺ νὸ 868. 
μὰ πλησίον ϑσίχα τα σπιμώμανα ὡς ἡρακλίσ᾽ 
ἰδρά, πο δι ὐ πόβρκειμᾶνου ὅρος καλλί δ)ορομὸβ. 
σινὲς σδ, χοὰς Ὁ λοιπὸν Ὁ σϊἑαἰτωλίας ὦ ἀἢ 

καρνανίας διῆκον μέχρι ἢ ἀμξραχικῦ κύόλπο 

καλλίδοομον περί αἰορδύσσι. πρὸς ἢ ταῖς θδδ 
μοπύλαις ἐσι φρόομον ἐνὸς Ὁ «γύων,νίκαια 
ἷ ἀϑι ϑάλαοσαν λοκρῶροτιχεὺς ἢ. νὴ ἡρᾶσ 

κλεια ὑπὲρ αὐφὶ, ἡ βαχῷ καλσιδν πρότεν 

ρον, λακεσϊαεμονίωρ ἰτπίσμα. διέχει δὲ τ ἀρ 

χρίας Ραχῖνθ’, πόδι ἐξ σἀσιίσς ἡ ἡρακλειᾶ, 
εξῆς σὲ ἡ ῥοσνωυτία, χωθίον ἐρυμνόρσποιξι δὲ, 

δυσάσβολα Ἰὰ χωοία τοῦτα ἥ τι τραχύτιιβ 

(ὦ τὸ πλῆθθ- ἣἷἥν ὑσίαίτων φαϊρυγγας ποῖΞ 

ὄντων ἃς διέξεισι. τὼς γαὺ ἰϑε᾽ αποῤχιῷ (Σ} 

σἵδαῤῥίονίι δ εὐπίκιῤῥου, ὃ δύρας δείψοδῷ 

φασι ἀϑιχφρδίαι δ ἡρακλέσς σβέσαι τοῦϑ 

ραν (ἃ ἄλλος μἷλας διέχων Ῥαχῖνος ἐς τοξιῖε 

φασδίους, πεὺς δὲ μεσεμθοίαν φὶ πραχῖν» 
φησὶν ἡρώδοτο᾽ ἐν λαθξιαν σϊασφαίγᾳ, σι 

ἧς ἀσωττὸς ὑμώνυμθ᾽ τοῖς εἰρημδύοις ἄσωϑ 

“ποϊςνἀς τὰ ϑαίλαοσαν ἐκπίσηει τίω ἐντὸς 

«πυλῶν. »ταραλαξὼμ,, κρὰ τὸν φοίνικα ἐκ 

σῆς μεσιμξοίας συμβαίντα αὐΐϑεῖ ὑμώνυ«. 

μοὸψ. Ὧε᾽ ἥρωϊ, οὗ κρὰ πάφθ» σἹέκνυ ταὶ, 

σάσδοοι σ᾽ εἰσὶν δὲ θφβῥμοπύλας ἀὺ ἀσω- 

στοῦ πσγντικαίσεκα. πὸ τὸ μδν ὃν (ὦ ἐν δ: 

ξότατα,, πὰ χωοίᾳ ταῦτα » ἡνίκα πῶν΄ 
ἰλέβρων ἐκνοίσνε τῶν πϑὼι τὰ τῳνα!, Ϊ 

κοῦ 

[ας Πασία ἐπτεηίαης χυίπάςοίπι. Ἐλ ἐρίτος τεπτρείξαίς πιαχίπτα ἀεοογαραπίις οὐδεῖγι. 

ἢ φἰοτία» φυσπὶ ἑποάταπι ροτείϊλτε οἰλυίετα ἱρία τεπεραπτυν δηφτιίατυπι υἱοίπᾶς 



ΡΕᾺ 

ὦ ὑπκΐξω ἣν ορνῶν πῶς οὖσ ἐν ονδύαμ ὠν 
᾿ γῶνσυπρωτειωμικαϑάστ (Θ πσισῖας εκζλᾷ 
᾿ φίλιπαθ' ἢ ελλασὸς δ χαλκίσιχ,  τίὼ 

πορινθεμγτὼς τὰς ἐκ τ μακεσονίας, ἀφορ- 
μᾶς θλέπων. ἀδισιέσμους σ᾿ οἱ ὕςόλον πτῶσε 

ὑρδυον ταύτας ἐκ ὦ τί σδωμκηριασῖα, (ὦ 

γ»" αὖτε τἴϑύσϊων (ὦ ἰυοία δῇ πϑὸὶ τὰ τίμ- 
᾿ς αηχγτό,Ἰε ποάλιον ἐχαα Θ΄ ἢ δοσιαν,ὕς δου ἢ 

“πάντων νσοὸ μέχυ ϑγοσίαν σσεγμδύωγ, ἅ- 
σαντα τελόυ τὰ τοῖσι (ἰ αὐξωγιε αϑὸὶι ἢ τὰ 
εγιὰ ταῦτα οἱ πόδι λεωνίσϊαν μεσὰ ὀλίγων 

δὲ ὁμόρων Οἷς πόττοις, αὐτάν πὼς τὰς ὃ“ 
σαύτας τὴν πτόῤσῶμ διμναϊμειςυμέχοι πόδιελ 
θόντου σι ἔβαπῶρυ τὰ ὀρννκατίκοψαν αὐν 
εὐ οἱ βάρθαροι.κοὰ ναῦ Ὁ πολνανόοιον Ἐ- 
κένων δξ,»ν»νἡ «ἡλαιγνὸ ἡ θρυλλομύῳυ ἀδιγρα 
φὰ ἴῷ λακισϊαεμονίωμ «ἠἡλπ,ἐχαίεν ὅἴως. 
Ω ἐγ ἀντάγγειλον λακισϊαεμονίοις ὅτε τῇ σἘ 
Καμεθα οἷς κέννων τοειϑόμανος νομίμοις, 
“Ἐφ δὲ Θ᾽ λιμίω μέγας αὐχόϑι,(α διέμην 
ὍΘ. ἱδδοροὲν ᾧ ἡξ] τίν τυυλαᾶίαν θυσίαν 

ἐτέλοῳ οἱ ἀμ κτυονσῖ, ἐκ δὲ “ λιμώθ' ὡς 

ἡράκλειαν δ βαχῖνα πσεζὴ, σέσιοι τεοσαραὶ 
“ονα, πλῦς σ᾽ ἀϑι ἀωύκεον Νὴ εὐρέα ἢν 

ὃ πυλῶν ὄυθὺς ὁ ασδῤχεὺς ἐκ δι᾽δίωσιν ἀϑ᾽} 
“σὐλας ἀν ὄνοίπο,ςἀ διοι τογντακόσιοι βιὰ 
τουϊα. τὸ ἡ ἦὰ λοκοὶεγτέλος ἐχφ, τὰ σ᾽ ἔξω δε 
χαλῶυ ὅτι τὰ πϑοΐω,α Σ μαλιατὺμ κύλ- 
σπου, τὼ δὲ χες διυσιψ αἰτωλῶμ, τὸ ἀκαρνά 
νων. ἀθαμαῦες ὃν αὐτοὶ ἐκ λελοίσγασι, μίτι 
σον αι νὴ σταελαιότοζον τὸ Φ' βελῶν σύςν 
μα,ὧν τὰ διόμεηρος ξρηκιγτὸ σ᾽ ἄλλοι πλέι 
οὐς.αἰτωλὸς σὶ ̓ όμαρθ’ μὰ ἀεὶ ζνὶ ὀνόματι 
λὲγειπόλεις οὐκ ἔϑυν τά ωμ “ταὶ αὐτοῖς. 
“πλίὼ ἐς «ὅσ (ποΐτας, ὃς ἐν μέρει τακτέον αἱ 
σωλικῶρ τῷ θεηαλῶμ σ᾿ ἄρκτεον, τὰ μὴν 
σφόδρα παλαιὰ (δ μυϑώσῖα, τὸ ὄχ ὅμολογό 
μϑνα τὰ πολλαὶ, ὦντες κα ϑιάπτόρ, νὸ Ἐν τοῖς 
ἄλλοις ἐποιήζαμαν. τὰ ἢ φαινόμῆνα ἡμῖν (α 

οια, λέγοντῖν σι σ᾽ αὐτὶ πτὸς ϑαλάουν δ, 
ἡ ἀὴ ὑδῥμοπυλῶν μέχρι ὃ ἐκβολῆς τϑ' την 
νειδ,κοὰ δὴ ἄκρων τό τοελίσ παραλίᾳ θλέ 
πυσακ πρὸς ἕω, κρὰ πιὸς τὰ ἄκρα “ εὐβοίας 
σὰ βύρεια. ἔχσσι δὲ τὰ μβΡ πτὸς εὐ βοίᾳνκοὰ 
ϑόῤμοπύλαιρ μαλιξις, κοὰ οἱ φϑιώται ὧν 

οἱ πὸ δὲ πρὸς Ὅρ᾽ πσκλίῳ μαϊγνετδιγαῦ 
σὰ μδὰ ὃν ἡ πλόυρὰ τῆς ϑεήαλίας,, τῶκ 

λεγίϑω κοὰ σπταραλία. ἐπατέρωϑῳν σ᾽ ἀτὴ 
μδὺ ποπλίου κοὰ τοίωειοῦ πτὼς τίς μεσόγαι, 

᾿ς ἀν, μαπὲσδυνδῖ' σπεραίκεινσιχε μὲχοι σπιον 

᾿ς γίας κοὰ τῶγ ἠπειρωτικὼν ϑνῶγι ἀκ δὲ δ 
 ϑρῥμοπυλὼρ τὰ παραϊδληλα τοῖς μακι- 
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ΝΌΝΝΨϑ9. 4π 

Ετοευπι αἀπειξις ἐχίευίουες ἐητεγηΐ σευπιεπ, 
ἄς αἰσηίτατίς (ἢ σίο δέ ρτίπείρατι σεγεραητ, 
Πευε ΡΗΠίρραβ ΟΒαϊοίάεπι, Οοτίπτπύμησαε, 
(είς Βεαίςας ποςαθᾶς, Δα ΓΜ] αςεάοηίΐα ορ- 
Ῥοιταπίτατεϑ τείρεζζαπ5, ατιος Ροΐξεείτι5 δ εὰ 
αι (πη Γλεπλετιίϑς αἱπουϊα ποπιίπαραπι 
ταν. ας επίπιὶ τα πίπηεδηί ἀοπιίπαιροτεηβί 
ετατ αὐ Τειηρε αστιπὶ Ρεϊίοη μαδεζετδά Οἰδπι. 
Δηπηίβ πείο ροϊεειίοτίθιιβ ος οπιέα υπί (δίς 
ἰδ πτείπιρετίο ες ἔξοτυπι ἐχίτιιβ τιητιβ δά εξ, 
δι εὐπα λα ὙΠειπιορυϊατῖ απουίαβ ἀρεῖς 
Ραΐοητ, ᾿πεοηίάο5 πὲ ραυοίς ἀμ πξί5 Ππίτί» 
τηΐς στιὰ τοῦ Ρεπίλτί ΠΏ ΠΠ|4. ΟΡ ἰοςοστπὶ ΟὉ» 
{ετίτ, οπεςαἱίο ρει πιοπίδπα οἰγοπευσπίεϑ ἐτὰ- 
ταΐτε Βαιθατί ρίας Γεοηίάαε σσπι]τοπεβ οῦ- 
εἰάεταπε, δ ποίη σοι πει οπόξοστπι ἃ“ 
πυθΐατα εοτῖ ΡΟΪγαηάτία Αάε{Π| δέ ἑπίςυΐρτα ἐπὶ 
ςοἰαπα ϑρατταπούθπιίατε αὐσατα ἱπίςτίρτίο, 
᾿ς] ἀςεάαπιοπῆσ μας Ποίρεβ ραιτείβςεγε, 
υπι {Πογαπι τίσ 415 1εσίρυ5 οδίεχαίπιατ 
ᾳεἴ δί {δέ ροττῃϑβ ἱπσεη δζ (εγετίβ τεπὶς 

Ρίαπι, πη 400 1π οπιπί ἰθί48 ςοηπεπτα Αιρῃΐ 
ὥγοπεϑ ἰςτβείππι ςοπῆςσίεραπε ἃ ρου Ὧν 
τοῖα (η ΕἸειδείεασπι Τ τας πᾷ τεττείετί ἰτἰΠοτε» 
αι Πασία ἐπιεείυητ, συτία αττ πγατίπο δὰ (ἐς 
πβεῖιπ 1, ΣΧ ΚΟ Εχία Ὑ ΠεγπΊ ΡΥ Ϊ45 {ξατίπι ρος 
«δίτ εἰπιπάϊταγ, ΔΡ Ευτίρο πεῖο δά ΤΠεῖ- 
πιοργἴας {πλάία (ππτ φυίησεητα δύ  Χ κ. 
ΤΠ οςγεηίς Πίς φυίαξ οἵα Βηίτυτ, Εχίτα πεῖο τῷ 
ἄυ5 ΤΒείαδίοστπι πεῖσίς δά οτίεπεξ, {Ππτ|π|ό 
ἴμαἰες. ἃ οςοαίτιη αἄτΑ εἰοϊ, ζ Ασαύπαπεβ., 
Αιμβαπιδηε5 δᾶτ δύ ίρ ἀεξεςειιης ΙΝ] αχίπισπε 
θεῖο δέ πεγυεςίπιπι εἰς ΤΠ ΕΠ] συπὶ ποπιξ 
δί ςοπυεητα5. Εἰ σιθυ5 ραττίπι Εοση ει ἱπς 
ααυίτηρατείπι 417 ρίατεβ, Ἡ]Οπηετα5 συίάεπι ίεπι 
ρεῖ Δεοίοβ πο ἀίςοίς ποπιίπε, οἰαίτατεβ, ΠΟΙ. 
δῖ σεητεβ (0 {{Π|5 σο τ επδρρτγατεγ Οἱ- 
τεῖς5, 4005 ἰῃ ρατῖε Δετοίοστπι ροπετε οροῖς- 
τεῖ, Ἰποϊηοεπη ἰσίξ αν Ὑ ΠεΠΑ] 5. ρίατα ηἰπγία 
δητίατια, δέ ρετηιίχτα ἈΡυ115. δύίητοτ ε ἀ{Π0. 
λεία ργοτίτ5 οπχίττξτες, {σας δ ίη αἰἤβ συὸς 
ξεςίπηιι5, το ΠΟΡ 5 τιΐα Ππετίπτ ορρουίυπα ἀἕ 
οἔτε5. Εἰπ8 ἃ πιατί εὐ ει πΊ ΟΡ] 5 ε[Ἐ Πέτι5 τα 
Δα Ρεπεί εἐπιρτίοπεπη, δζ ἐχίγεπηα Ρεϊῆ. Ουοά 
αυΐάεηι τις ρείζαι δα οτξιεπι, δ δά υἰτίπηα 
Εὐυροσα πη Ροτγεᾶ ἐρεξίαπτία, Ρατῖο5 χυίάοηι πὶ 
Ἐυρααας Τ Πειπιορυ]ίς τεπεπὶ ΝΜ] αἰίεηίς δὲ 
Ρμιπίοτα Αςμίυΐ, δα Βεϊαπιτεῖο ΝΜ ασπεῖες 
ΡοΟΡΌ  ος αυίάςξ ἰσίτυν ἩΠεΙΠΑΠία ἰαῖτιβ οὐίξν 
ταῖε Πἐτυβί ἀρρεϊατυγ. Α]ο ἀτιτεπι εχ ίδτοσε ἃ 
Ρεϊίο μα ἀπὸ ίῃ ππεάἀιίτειταποᾶ Δα ἢ τ Δ ἢ ας 
τεητε5 ΝΜ δςεάοπε τ δά Ραοηίά, σεπιείᾳ 

᾿ ἘΡριτοτίςλ5, Αταῦ ΤΒειπιορυ]ίϑ ραγαὶ εἴα, ἰά εἰξ ἰη υἱςεπι καυα!ίτετ ἀἠβλητία ας ε» 
; Μ 3 



ΐ 

πίω ἡιοπίασλ εἴασα ἃ δ τοϊίςα δύ [) 05 

τίς πίθους τς Ῥατπαίο ςοητίστια, ν οςείαγαι 

τεπὶ ρτορίπαηστπι Νιαςεάοηίθι [ἰαἴυ5 ίεργεη 

«τἰοπαΐς, αἴτει σεῖο δυίέγαϊε, τε! ἡτπιπὶίαπε 
ε( οςοίάστπι., φυοὰ ἰἄλτοι! δέ Διςαγπαηεβ έπ- 

αἴσάπης, Δ ιρμίο δι, ζ εχ Ἐρίτγοιίβ τμασ 

τάλπς8 δύ οἱ οἰβί, δέ τεῖτα Αδεμίσογαπι, δίς ἐ- 
πίπι αἰίαιαπάο ποςαρᾶηζατ, δέ Ππιρ ἰοίζεγ ρή] 
Ῥιίημάϊ αοςοίδς, Ργρῖον Βεῖεο δ Οἤςξος, Η]ας 
αυίαεηνίατί5 ἐχιο ἄταν, παυα ταπτεῃ τπα τα πὶ 
εἰτουπτρί εὔϑέτον ἀσταπι εξ ἐπ «ἀυῃρ εἰεία εἰτι8 

Βηΐ5 ει ας εἴ πλεάία ΤΕ αἰία: ἐοε οἰ (πίπια 
τεσίο, εα ἐχζερῖα ἡυληὶ Πππτέπ αἰ ας δέ {π- 
τη άδατ ̓ ποηίατη Βεπεμ5 ρε ππεάίατπη ἰαθεπ5 
ςουπρί υτρι5 αἰ πιρτία. ἀηγηίθυ5 ἐβερία5 εἰ: 

ξαπάϊτιυν Διατί αίϑ αατεπι Γεςυ]5(ατ ίαπια εἰ) 
τοῖι8 ὈΑπΊρῸ ἰτασπαραΐ, 4υ ἐπὶ] 75 εχ ράττί, 
ΒΚ πισῆτεβ σοείςεραπε, σαπὶ οἰίαπι {{{||5 αἱ ἡ 

είοτα ςασιρίβ μαρεγετίοσα. Τεῖτα ἀπίεν πιο- 
εἰθυ5 (αἰ ϑαρταρτα απ, σα αποτοοδηζαν 
Τοπῖρο: δέδο Οἰγαιρο αὐίείῇα ΟΠ. δί μας 
Ῥεηεῦβ αἰπυχίς ίη παῖς. δ οτδηι {{|{π4π| {ἰςέα- 
κατα τεάαίάίς, ᾿ εἰίπαυήταν ἀπτϑη ἴδοι ἵΝς; 
ἰσηίβ. ὃ φυίφεπι ἱπσεη5. δέ αχίπον {10 Βα, 
Ὁ εῖ5 {ττουί ργορίπησίον. (σπητείο (ας {{{| 
ἐῃ. αυάταοῦ ραττο5 ἀϊπί δίας, ΨοσαΡταγ τ, 
τεσ ραῖβ πὰ Ρητίοτίβ,αἴτεια Εἰ οτίϑ, τεγεία 
δαϊαἰδίοτίβ.. α εἰς πλατίπαν αυαῖτα Βεϊαίσίο. 
(ἰιςσίααι ΒΒιηίοείς ἐιαξαπι σοπείπει αὐἰέγαν 
ἴεπι αα (εἴαπι ἃ Ππυ ΝΜ]αἰίαςο δί Βγίαίςο τς 
αὐ Πλοϊορίαπι οτάπιησε Βίπα  ρτοτεπίαπι. ἴπ 
[λείπ ἀίπεπὶ πείο ροϊγεξαπιυίσας δα Ῥ[αι 
(ππιρίαπάςος Τ εἰς. Ἐ{ΠεαΟείβ αστεπι 
ραιίς5 σοητίπει οςοίάυαδ. δέ ύυξὲ ἑηττα Βίπ, 
πηι Ναςεάοπίάπηητε [ρετίογεπιίσπε. ξ ε- 
ἰΐχυα πετο ἐεπεης, δέ αὶ α ΕΠίσουίε ρίαν 
ηἰτίοπι ραίοσπειν Ποῖα! παποιρατί, ἐπε - 
τἰουίθυ5 σουητίρστη ΝΜ] λοςἀοηίθι5 δζ οί πιὰ: 
τἰτίπιαβ ἐχρίεησ οὐᾶβ 5 ἀείπέερβ υἱπὺς ΓΝ 14: 
σηείίααι, (πὰ ηατίάεπιίῃ ρἷασα ετίς ΠΟ εν 
(πὶ ΠΟπλΠ πη αἰ ητπιεγϑτίο ; δ αἰέτξοῦ ρεῖ ρία 
Ἑοπτοτί ροεῖα ἔςείρτα.. στ πε Ράτισος {πὶ 
αὐ 65 ἥτις Ραττίαπν (ἐγ εητ ἀἰσηίτατεπι, [.4- 
τί (πὲ πιαχίπιε ςοπτίπες. Ατοεπίπιροεῖα 
πιηΐϊπογίλαι. αυαπὶ πη ς Ἐ ΠΕΙ[Δ]Π]!4πΔ ἀρΡεἰ[Α - 
τλι15.5 ἀτπιοεςίπι πη ρᾶτῖοβ Ροτεηϊαίτϑ Ρατν 
τίτον ρίσααυθε (δεῖαδε τεσίοηί5. δύ Τυοοίεη - 
{15 αἴπηλέηδ. πεοηοη Μαςεάοηίραβ (δ {6 - 
ἕζα αἰΐχυία, ετίατι ςοπηπιιης., δέ τοῦ οὐδὲ 
ςοππεπίξηβ {(οείίς. δέ τοταπι 8 Ππσυΐα, 
τταπίπιπτα πο, αὐ τρία5 ἀοπμηαπίίιπι Ρὸ - 
τείζατοβ.. Βείπτοϑ ἰσίγαν Φ ΟῚ (ἰἰ το 5 ἀν 
υπλχειαῖ,, αὐγαῖς ἰαίο5. τεπεηῖςβ ἃ Οείαν 

ΘΤΆΛΒΟΝΙΘ ΔΦΕΟΘΒΆΡΗ. 

δυστ ὅρου πὰ οἰτοαῖα κοα ἀϊτωλικ τοῖς δἘΣ 
οἰδῦσε κοὶ 6) σεχρναοσῷ στωο)πίονται αν 
λέιόϑω σὲ τὸ μβὸ πτῶς τοῖρ μακεσῦσι πλάὺ»Ὁ 
οὐν, ἀρκτικύμ, σι" ττόρογυνόπιομ, λοιττῶμ, 
οἵ ὅδ τὸ ἑατεοίομ. ὃ πόδικλείασιμ αὐπτωλρι, 
πρὰ ἀπαρνουίσιν, κρὰ ἂμφέλοχοι, (Θ δ ἀπὸ 
ρον θα μᾶνδι, κοὰ μολο΄ οἱ ,κοὰ ἡ δ ἰϑίς 
κῶν πϑτε λεγόμθύα γῆ, ἃ ἁπλῶς ἡ πόδι πίν. 
δυψοττλίω "τὸν πταλίσυκοὶ τ ὄοσας, τοῦ τὰ σι 
ὕβαρτοα οδὲ ἱκανῶς. ὁ μέω γι πτολλιίμ πόδι» 
λαμθανα ἰὐκλῳ χώραν, ἀλλ᾽ εἰς τὰ τουδία τε 
λόσυτᾷ, ταῦπα σ᾽ ὅδ, τὰ μέσα Φὶθεαλίας,. 

ὄυσεμονεςτέσηι χώρα, πλίω ὅδε ποταμόκλῳ, 
εὖς ὄξιψ.ὃ γα ποἰιωειὸς σὰ μέσης ῥέξω κρὰ᾿ 
σίσλλοὺς σἘ χόμῃν 5)» ποταμοὺς, σπιόρκξυτοα 
“πολλαίκις. τὸ ἢ πτχλαευψνκοὰ ἐλιμναξξρ, ὧς 
λόγι’, Ὁ πσεσίομ, ἐκ σὰ ἐν ἄλλων μόρῶμ, 
θρέσε πόδιειρ γόμθινου» κοὰ τῆς παραλίας μὲσ 
πεωρότονα ἢ παιδίων ἰχούσης τὰ χωρία, 
αθο σὲ σεισμῶν ῥήγματθ’ γλρόμλου τὸ 
νυῦκαλόμῆνα τίμπη; κρὰ πίνω ὅσσον ἔροιο 

ζοντίθ ἀὰ τὸν ὀλύμπονυ., διεξέπτισε ταύτῃ, 
“πῶς ϑαίλαοσαν ὃ τυἰινειὸς κοὰ αὐεψυξε τὰν 
χώρων τοὐτέυ͵ πολάπεται σι" ὅμως ἢ τῷ 
γεσωνὶς λίμνη μεγάλη, ἢ ξοιδεῖς,ἐλαὶ ων» 
πέινης, κοὰ πλησιεσερᾷ Τὴ παραλίᾳ, ϑιαύτῳ, 
σ᾽ ὅσια, εἰς τέοσαρα μέρα διέρατο, ἐκρλξτδ, 
δὲ πὸ μλν,φθιῶ τις, Ὁ σι᾽ ὄξυκεῶτις. “ἠὸ σὰ, 
ϑεήαλιῶτις, τὸ σὲ τειλασγιῶτις ἐχφ σ᾽ ἡ Ἃ 
φβθιῶτις πὰ νότιαγτὰ »ταρὰ τὼ οἵ τίω δὶ Ὁ 
μελιακοῦ κόλστου, κοὶ τουλαϊκοῦ, μέχρι φι 
δολοπίας κοὰ φὶ πίνσου σατείνοντα, πλᾶσ 
ταυδμᾶνᾳ δὲ μὲλρι φαιρστελία, κοὰ «αεδίωρ᾽ 
ν ϑεήαλικῶγ." σῖ᾽ δειακῶτις, σὰ ξασξοκα, 
ὦ τὰ μεταξὺ πίνοῖσ, (ὁ Φὶ αὔω μακεσονίαρ. 
σὰ σὲ λοιστὰ,οἱ τε χυὺ τῇ αἰσγτακώτιδε νεμδ᾽ 
μᾶνοι τὸ πσεδέπ, καλδαῦνοι δὲ πελασγιῶτ», 
σωυαἰτῆοντόϊν ἐσῖα τοῖς κώτω μακεσθσι, κοὶς, 
οἱ ἐφεξῆς τὰ μέχι μαγνκτικῆς παραλίας ἐκ 
πλερουΐπόν χωοία. ἰού χοῶθα σι οὐ δὕξωψ 
ὀνομάτων ἔστι ἀοίϑμασις,κοὰ ἄλλως οἷα 
ὃμήρυ ποίασιν, ΤΥ δὲ πτόλεων ὀλίγαι σώζοσις, 
ὁ πάτριον ἀξίωμα. μούλισις σὲ λάριοσα,8 ἢ, 
“ποιατης εἰς οαἴεκῷ μέρη διυαςσεέας διελὼμ, 
σίὼ σύμτταίαν γίω ἂψ νωῦ θυπαλίαν πσα, 
γρσύ ομᾶν, πσλαξὼν να.“ οἰτοίας δῷ 

λοκοχκᾶς, ὡς σ᾿ κύπως» Ὁ Φὶ τὸ μακεουσιῳ 
ναῦ ποτά γμθύης χσσογραίφει τί πρινὸν κρὶ 
σώση χώρῳ συμβαῖνον. τὸ μεταβαϊλλεῶνα, 
κοὰ τὰ ὅλα κοὶ τὼ καϑ' ἐκασῖ σταρὰ τὰς ἐν 
ὑικρατοώντων διιυκμεις. πρώτες δὲ κῶτας 
λέγα οὐ τὰ ἀχιλλέι, εδὺ Ἂμ νότιορ πλάϊ. 

Ῥὸμ κατέχοντας, σαρακήμθύες σῇ τι οἴτα, 

κρὶ 



νας 

ὶ ΝΙΒΕᾺΒ 
χὰ Τοῖς ἀθικνημί 4) λοκροῖς,, 
Οὐσοι Ὁ Φελασγικὸν ΡΎΘ' γύατογ. "ὦ 
οὐτῥώλον οὐ τ᾽ ἀλόπιω»οἱ τε βαχὶν γγὲ μον, 

οἵ τ᾿ χον φθίω ᾿ι.4᾽ ελλάδιᾳ καλλιγαύαυᾳα, 
μνρμεδδνες δ ἐκαλδν ἑλλ δες ,νὸ ἃ χρκιοί 

οἰ Συζηὐγνύσι ἢ τότοις (ΘΒ αἷο ὑπὸ ζρῦ φοίνε 
κι τὰ κοινὸν ἀμ οὶ στοιῶι Ἂμ σόλον. ὃ υᾶν 

ἂν ποιωτὴς ἀσϊα μὴ μίμνετ, δδλοσηκὴς ἐρα 

'χέας, ΡΣ] ἐδὸ πϑὸὶ ἴλιον ἀγῶνας". οὐ δὲ γχῷ 

αἱ τὴν τὸν ἡγυμόνα φοίνιωας ποι πϑίπκῳν εἰς 

ἀν ἀϊνοϊώσυς διόντα καϑαϊπόβ σὸν νέσον 

ρὰ. ἄλλοι σ᾽ ἀρϑνιασε κρεθαϊστόρ ἀρὰ σίνσῖχ’ 
6(Θ’ μνεδϑεἰς τὸ φοίνικθΘ΄. 

ὃς δολύπων ἄγαγε θρασύ ὅμιλον σφυνοῖ» 
νάσοω, 

ἱππποσιαμῶν σαν ἐῶν δίλισι πρόσφορον. 
τοῦτο δὰ κοὰ τεαρὰ Ὦρ᾽ στοιατῇ ἐΡῚ πὸ 

σιοπώμενου, ὡς ἐύϑασι λέγε αἱ γραμματῷ 
κοὶ συυυσίκους ον. γωλοῖον γὰρ ἢ» τὸν Βα 
σιλὲα μετέχειν πῆς ςρατέας, 
να δ᾽ ἐομτίι ὦ φϑῴις δολόπεοσιψ ὐζοσωμ. 

τὸς σἱ ὑπήγοες μὰ ἄδεινας ὃ δὲ γὺσυ- 
φρατόύειψ Θρὶ ἀχίλλξι δϑξειννἀλλὰ μόνον ὃ’ 
λίγαν ὕὼν ἀδις ὐτας, κοὰ ῥὐ τῶρ Ἑπετοι, ε 

οἱ ἄρα σύμβου λΘ,τὰ σ᾽ ἐπα βέλεγοι,"ὰ 
ὧι σιμλοῦν, τοιδ τοῦ γα τὸν 
μύθων ῥντῆρ᾽ ἐμμῆραε πρλκίηραε Ἑργῶν. 
Ὑπὺ δ) αγλλὲ λιχϑούτων ἐν οὐτηλοόγίᾳ--- 

σό τε ργ: Ὁ πιλασγιωμικοὰ άλιψ 
οἴξεχον τοι ἀνόῦ' θυ ἡ χλονί κίων, πόδι λάοιοσαν 
ἱφουμλύίω ποτέ νυῦ οἱ ὄκετίδο αὐ, ὃ δὲ τού 
λυ λα Ὁ Ὁ θεηΠαλῶν τοισιίον ὅ τὼς ὀνομα 
πικῶς λεγόξοινον, ϑεμθύν τὄνομα ἄξαντθ’, 
δ ἄργος σισὺῤ ἀπικύσαντα, δή αν τὰ, οἱ ἦδ, 
σίὸ αὐτί δ τῇ Ἑλλαί κοὰ ἀχαΐα, ταύ- 
σάς σι ἂν σα τερινομῆψης Φὶ συμτγτίσας ἤετ 
παλίας ἐΡ]ϑὰ τόδορ μέρ. τὸ νότιον, οἱ σὲ, 
διαιροῦσιρ, ἔοικε σἵ᾽ ὃ 'ποίμ τὰς σἴυΐο ποίξιμ, 
πίω τε φϑίκν, κοὰ τίω λάδι ας, τῶν γ᾽ω ΦἈ 
οὗ τ εἶχον φθέίω ὶ δ ελλαδᾳ καλλιταύκεκα. 

ὡς σϊυοῖν ὁσῶν. ἰαὶ 
᾿ ἐπετ᾽ ἀνσπονόυθε σι Ἑλλάδος ὄυρυ χόροιο 

φθιίω σ  χρικόμίω, ΘΑ αὐ ελλάσιαε φθίωτι. 
ΠΟ ὁ ἐὺ ὃν ποιατὴς σἱόο ποιξὶι, πτότόδον σὲ 

"πόλεις ἢ γύραςγὅ σϊελοῖ͵ οἱ σ᾽ ὕσόρορ τί ἐλ 
᾿λάσϊα οἱ μδὸ, εἰπτόντ σιν χώραν, σα ἤζτοϑυα 
φασὶ πὰς ϑήβας τὰς φθιότισῖας, ἀτὸ “ὃ τοα!» 
λαεφαρσάλον ἐν σὲ τῇ χώρᾳ Ταύτῃ κοὰ Ὁ 
᾿βιτίδιου ὅδ πλησίον δὴ) φαρσάλων ἀμφοῖν, 
πῆς χε σπαλοζας κοὰ τῆς νεκχς 7 κ᾽ ἀκτόι 
᾿ϑιυήιδιοῦ τιυκμαιρόμθνοι πῆς ὥσο θοὶ ἀἐ- 
χιλλξι μέρ’ ἄναε κοὰ τί σὲ, τί χώρων, 

πονπν 5: ΠΕΤΝ 
ἘἙ οοείο» Ερίςποιν 9 αἀϊαορη(ό 5, 

΄ 

Οὐἰᾳ, Ῥεϊαίρίοοη Αὐρος Ῥαβεβαπὶ, 
Ωμιᾷ, ΑἸοη σ᾽ Αἰορεπ,σ' φμὶ Ὑγαρίπα οοἰοβαηΐ, 
ΕΙΡΡερίαηι σ' Ογάείανι [ρεεϊο[βς πιαιτιδες ΟΥ̓ αηΊ, 
Μγγηιάοπες ΟΥάεὶ βπιμ 6σ' κοεϊιαπτηῦ Ἀεβαὶ. 

{Π|5 ταἴαρετ ςορυΐας δί Ῥηοσηίςί ( ἀϊτο5 
δέυτείοί εἰαίϊετι ςΟπιυπεπ) εἴτοίς Οφεσχιπι 
Ροεῖα πιηία αυίάεητίπ ρας ΓλοΪοραπι πηεπιέ 
τίς ταὶ Ἐγοίαπιπι αὐ Βεῖππι, ἶνες ἐπίπε 
ἐρίστη ἄσοςπι Ῥμοσηΐσεπι δα ἤαιτίϑβ ἀἰοείπιί- 
πΆ ἀτιςεπὶ ἐεοίς ἐστεάίεπτέπι οί Νείξοτεπι; 
[ἢ ταπτεπ πτεπιούδητῖ, σε Ρίηἀατοβ ΡΗος; 

πίοἰβ πτοπηπίζ, τῇ 
Απάαοες Γγοίορκηι ἀμςεὴς ἰμ δ Ἰ 4 ἐατεγηάς, 
Μογεεγασᾷ, σεγμηι Τ)κηφ γα ἴη [ρίοκία [μη άάς, 
Εοσδαίεπι δζέςσυπάτῃ ροειαπη(υτἀΐςοα 

(οἴεπι σταπιπιατίς!) εκ ἀΐξτο τασίταπι (Ρατια - 
τε ορουύῖεῖ. Οὐυοπίατι τἀ ἰ συ πὶίοτες το πὴ 
ἐρίαῃι ἐπ τη ίτίος ραττοπτδά πιεηταό, 
Ῥοβετίοτα βαδιαης ῬΡΕΡία Τλοἱοράτᾷ, ομδογηδης. 

δίς εηἰπὶαίτ. δ δ ἀϊτοβ θεῖο ργοςυ! αΒ οἴϊε, 
πεςσεηίπι τα Πταπάἱ ἰοςἤ τιίφεζεητοῦ ΘΒ], 
ϑεᾷ επίπι ριβείεβ ταπίθηι, δ ἀἰςεπά τπαοίού 
ἔοσει, ἔπε υτίαθε σοπ[Πατίτιβ. Η]ος εηΐπτίρί 
τοϊαητίπαίςατε σευ 5, Παπὶ ταῖς {Ππὰ ἃ ροςία 
ἰπίρευπι» δὰ ΤῊΣ 
Ῥικεορτογηά ἐότεὶ, με Π 5 δυίπού ἀσοπά, ἡ 

Διρὸϑ ἰρίυπι Ῥεϊαίσίςυτη ρἰεγίχυς υὐθ πὶ 
Τπεῆα[ίςατη ορίπατον, ( ρετίοτί τειηρούε Ε.8. 
εἰ ριορίπαημαπ. στο πᾶς βίατε ΠΌΠΙΡί εἰ, 
Δἰή ποηταδεαι πε; [ξὰ ΤΒεαϊοσυπι ἐάπι- 
ρύπι ποσποσαρυΐο πυπουραίσα πο ά ααίς 
ἀεπιποπῖεη ἄραβ εχ ἄτσο, μας δά ἴοςα πτί- 
στιαπϑείπιροίοίς, (ὐυ ἄατη ετίαπι ΡΒ: ίλπτ θλπ- 
ἄεπι αύυατ ΗΕ άεπὶ πε (σγοεοίαπι δέ Αι εῆδν 
ἰατα ορίπαπίυν εἰς. Εαπ οαπτεηη αἰτειαπί εἴα 
Ραττει δυταίεπι. Τλίυία ἘΠεΑΙία ταί ετίὰ, 
σαπη ἐρῇ ει αἰεί ἀαπε,τιεὐτιπί ροετα ὅτι ἕᾶςς 
τουίδεταν, ΡμΠίατι δ Ηεἰ αἄειαίευ (σα οίᾷ, 
ςυπιποςραςῖο ἀϊςαῖς ᾿ 
ἘςΡμτμίᾷ, δ (Πτε είαλτη (ρ εοίο5 πλλτο 15 οΥᾶς 

Ἀεί ἄσα {πε δ, 
Τ)είπάε {εουυπι αἴδλπὶ ρεύ (Ἰτοεςίαπι 
ῬΠιμίαπι αὐ ρεπιοηίΐς, 

ΕὐΠια πεχύεητες ρεῖ ΗΠ λάεπιίσυ (ἴτα- 
εἰᾷ Ρῃτπίαπιέρ εἰαίτατεβ ἔστ. ΡΟ εἴα ἰσίταν ἄπο 
Βαςεβίείτ, ατγαπι δτιζεπι αὐ 655 8Π τεσίοΠΕΠΊ, 
πεσυδατᾶ ἑπάϊςαι; ροίξεγίοτεβ ΕἸ! επιατΐ 
(Παείαπι τεσίοηεηι αἴϊεγεηζεβ., Ραγίη ΕΧ σα 
τεπάϊ ΤΒερας Βητ ίοείςαϑ αἰπητ ἃ ρυίίςα ῬΗατ- 
(αἷο. ἴῃ Ββασαυζεπιτεσίοπςε, ΓΠετία 5 Ρμαητιηι 
εἰ ρεπεβ ππαπηῦς ΒΒαγαίσιη. πειυίξατη (οἴ: 

419. 
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Ωυΐπειοτηθεπι εἤείπαιίαηι, Ῥμανα!ή χυΐ, 
ἄεπι οἤεπάδτ! ο σελ εοστπιῦῖρε ἀἰπιταπι 
ορρίάᾶ, υοά ΕἸ εἰ] αἀεπιτεῖ (ἀγα οί ξυίε οτε 
ἀϊδετυπε,ποβίρ ἐπίπρετ οητεβ ργορίηημοβ, 
ἸΜεείάεπι ας Ηἰγρείεαπι. Ν εἰτιπα Μ εἰίτεηίε5 
Ρτοςυ ἂρ υτρείσα (4 4,Χ Ἡ εἰ ας, ἰά εἰ ταν 

εἰατα μαϊίτατατι ἐπα ίοαι τταη5 Ἐπίρευπι, αυ0 
ἐεπιρούε εούυπιτθ5 Ργείηα υσοαρατυγετε. 
ταῦῖ εχ ΕἸο ας ει (τοεοία μαπα! ἐ!ἢ Ιοςο ἰα- 
εεπῖςο, Πποος ἐπ πα επιίαδηι παϊίτατατοβ οῦ- 

πιίσταῖϊε: το ίπιοπίο εἴα το ἃ ἐπ Π]οτῦ ἔοτο 
εὐἀϊτιπιίερυϊε τ ΕἸ Ιεποβ ηυΐ [ει ολ ΟΠ 5 
δι Ῥγαδα ΗΠ τα ἐχείείς, 5 ορτίβ δυτξ τυ αίττιπι 
εἴς, Πευεαϊίοπεσι Ῥμιίοτία τεσπᾶ τεππίς, 
δ {{Ππιρ!ἰςίτεν Ὑπεα!ία: ἱπιρετίταῇϊε. Ατ Ἑηί- 
Ρευβαρ Βιγίητα ργρεῖεῦ Ῥῃδγίαίοπ οὔττεΠ8 ἐπ 
Αρίδαηυπι εἰαδίτυτ, Αρίάλητιβ πετο ἑη Ρεπε- 
απ, ᾿ς ΠΕ επίρυς ἴτε (τα οί5 πες. ΒΕΓ 5 
αεῖο ποςαπὶ ἄςμε!ε Πρ ίτοβ ἃ ΡγοιεΠίδο ὅς 
Ῥμιοάείε, φυοτῖ τε[5ἐρίε ροεῖα εἴς: Ὁ πΐρ- 
ρείη τεςεη!οπείίαε (λιδίορσο παυίυπι ἱπησί 

τ 6 Π 5,605 ἰτὰ ἐχρτείδίτ, απ (0 Αι τ ε1Π|Ὸ εἕδητ,. 
Ἡϊ σεῖο δαδεῖραπε Β μι ίαιτ. ᾿ 

Ϊπρυσπαδυξίεοιιβ ΠαῸ} 65 ἐπκήνῃ 605 (Π πᾶ- 
υἱδυ5τοίἀξεε5, σαπὶ Δ οἰ {εἰεςίς χυίετος: ἂς 
Ῥιεοίιεια (υ ἀ τοβ ρτισηᾶ ἐχείςείς ΝΜ εάοηῃ 
ἐπι αζιε5, σεητεπγέ Βγοίε αἱ ρεία5, ἀείη- 
εἰ ΝΝεορτιοίεπικί ρεάτμη τεἰοςίίαςε παἰεεβ, ἄς 
΄υΐδυς ςὅπιαπεπι ξεςίτ(εγπιοηςξ μος ποάο, 
ἙἩϊίης ὃ. Βασοτή οησοῷ ἰοπε5 δπηί δι, 
Ἰμοκί δί Ῥηιιή πηι ἱπίρηίδ Ἐρεί, 

Διυρεου]ίαγίει αἵτ, 
Ῥηχᾷ Μεάοη ῬΡΙβὴ 9 Νεοριοίεπιμ)αϊίρες ἄτη. 

Ηἰ φυίάξ ρτο Ρμιῃῆ5 πιασπαπίηπιί πδυίσία 
εὐϊαπίεϑ ςαπὶ εἰβ ρυσπᾷ ἐπίετιης, Εοῖτε δί σαί 
εὐπὶ Ευτγρυΐο τα ταρϑης, ΡΠ ποπγίπαραμ 
τοῦ {ΠΠ| ςσοηΠη ε5. απιεη πος τεπιροτγείη ΝΝ1Δ- 
σῃείία ἰατε σεπίεηταν απ πα ίτα {τ Επτγν 
ΕΥ̓Ϊο. δ οὐαπιτοιᾶ Ρῃιοέξεις (αρίεξᾶ, δέ ΟΥν 
εἤόοπιεηο τἰοίπᾷ, δ Ἀς μα ΠῚ ρίεᾶ ΡΒ ίδπι 
αὖ ᾿οϊΪορία δ οσαπιρεῆεί ρίασα. 44 τίς πᾶτε 
ἸΜἱασπεῆαπι, δέτής αὐ Απιγοπεπὶῦθξ Ργον 
ἐε[αἱ. φυαπὶπαης ρ᾽πτατίσο ρῥγοίειπιης σαί, 
Οείε ἠε Εαίο δ ἐς Ηαϊορεαπιρίσίτατ, πε 
ΠΟΙ 05 ἀίςας ἰΙοςο5 συ ἐπ μτβίοτίςο σεπία 
ξειαπταν. Βεά τΠ 1 Οοτίβ σαππὶ πτισα Α οἰ {|65 
ἔσται ροί άετίτ ἱπηιρετίτππι, Ποππιοάϊ τε- 
πτ5 Τιαςπίπεοταίρ Οὐ εἴαα; Εἰ Αττξ δ ΕἸαϊας 
δ Ηα! ἐπ 1 οοτεπί Πἰττοτε ςας ὃ. Ηαΐορε. 
Θυπτ ΄συίρτο Ηαΐορε Ηαἰππίεπι ροπαπι, ὃ 
δυποίη πιοάτη (ςτΡαηῖ, 
Ομα, Ηαΐοη αἴ4, Ἠαϊϊμη αν (σ᾽ 4μὶ Ὑταοβὶπα εοἰεραπῖ.. 

ΞΊΒΑΒΟΝΙ9 ΘΕΟΩΚ ΑΡΗ, 

Ἡαἱυβ αὐῖςπὶ Ρμιίοτίςυ5 ἰῃ Οἰῆγγοϑ ταμῇτυ αςεῖ, ηυΐ ποτα οἵὰς ΡΒ οὐίος 

οἱ δι᾽ ἀπτόντόι παδλιψηφαῦσάλιοι μδ) σϊωκ- 
γύσσιμ ἀὴ ἑξήκοντα «αοσϊίων πἰ Ἑαυ δ σόν. 
λεως κατεσκαμμδίω «σόλιν,ἣν πτοεπιςδύ:, 
κασιμ Ἐν Ὁ ελλαϊσῖα ικοὰ σῖυο ἰρίωας πλκο 
σίομομεοσπίσία γικοὶς ὑπτερειαν. μελυχοίεὶς σ᾽ 
ἄποθῳν ἑαυ δ ὅσου σιίκα «ασῖίσς,οἰκπῶν ὦ 
λλάσίᾳ τοέραν πὸ ἐνιπέως, ἡνίκα ἡ αὐτῶν, 
πόλι τούῤῥα ὀνομαϊζξρ.ἐκ σὲ, τὶ ἑλλάσίΘ» 
ἐν σωπεινῷ χωοίῳ ἔα μδύσεγἐς Ὁ ταυττν με-. 
Φικῆσαι εἧν Ὡλλίωας;μαρτύριομ σ᾽ εἰν ἋΣ ἐν 
γῇ ἀγορίς τῇ σφετίρᾳ τάφον τῷ «λλίω Θ΄." 
σιδυκαλίωνθ᾽΄ ἐδ κοὰ αύῤῥας, ἱσορξίτοα γν 
ὃ δ᾽ δυκωλίων τ φϑιώτισος ἀρξαει ἃ ἁπλῶς 
τ ϑεήαλίας ὃ σ᾽ ἐνιπεὺς ἀξ “πὶ ἐρυθρᾶς “δ 
φάρσαλου ῥυεὶς, ἐς Ὃν ἀπυσίανον ἄϑαθα!λ 
λει, ὃ σ᾽ ἐς ἣν ποίωειόμ, πόδι αδὸ νέμων, 
τοῦτα, φθίοι δὲ καλὸν τοι, οὗ τε ὑπὶ ἀχιλλξι, ᾿ 
κοὰ σσο πρωτεσιλάῳ, κοὰ Φιλοκτότηὃ δὲ Ι 
σοιφτὴς τότωμ μάρτυς, ἀπὼμ γὺ ἐν δρὶ καὶ ᾿ 
παλόγῳ ἫΝ ὑπ᾿ ἀχιλλξι, ᾿ 
οὗ τ’ ἄχον φϑίϊω, ᾿ 

Ἐν τῇ ἀϑιὲ ναυσιμάχη, τάτους μὴν πσομίσ 
ψονττις ἐν πτχῖρ ναυσὲ ταυστοίψκε μετὰ Τὶ ἀ- 
χιλλέως κοὰ καϑ' ἡσηχίαν ὄντας, «δὰ σ᾽ το 
Φιλοκτότο μκαχομθύσς κοὶ ὧν ὑπὸ πρώτ 
σιλαὶσ ποότόδον, ἄτα ποσϊαίρκος μᾶνεδ: 
λέμου, πόδι ὧν πϑινῶς μᾶν ὅτω φυσίμ, 
Εν δὲ δοιωϊοὶ κοὰ ἰζονσιν Ἑλκεχέτωναῖν ς΄ 
Λοκροὶ ( φθίοι (α φαεδιμόςντόν' ἑπειοί. 

Ἰσίίως δὲ (σἱαΐρκυῦ, 
πρὸ φϑίων δὲ μὲσϊωμε μβυεσλεμός τὰ στον 

οἱ μῆν, πῶ φϑίων μεγαθύμωμ ϑωρυχὔφν 
“τόσ ναῦν ἀμυυόμᾶνοι ἐμαίχον τάχα δὲν, 
κοὰ οἱ στὼ δυρυπύλῳ, φϑίοι ἐλέϊον το, ὅμοροι 
πότοις ὑντόϊινιῦ μλύτοι καγνκσίάς νομίζον 
σι" ὑπ᾿ δὺρυπύλῳ πὰ πόδι δρμϑῇν, ρὸ τί 
ὑπὸ Φιλοκτύτο τοᾶσαν͵ τἰὼ σι ὑπὸ Θοῖ ὦ» 
χρλέι  φβίας τὰ δυλοπίας κρὰ; σδι πεαῖίσν, 
μέχει τὶ μαγνητικῆς ϑαλαίπἤκρι μέχρι δὲ πῆ 
ὑπὸ πρωτεσιλαίῳ τοόλεως αὐσῃρῶν αν 
πληθωωτικῶς λέγωτοιι, πόδι ἄλλσ δὲ, νὼ ὧλό 

πῆς ἀπιῶσ μὴ ὁ τότος λέγον «δ τό 
οἵ νυῦ ἐν Ὅρ φθιωτικῷ τίλα φέρονποι, ἃ 
«ὃν ἐν λοκροῖς μέχρι σϊδῦρο δικρατοιῖ 
ἀχιλλέως͵ ὥς πόρ, οὶ μέλρε τραχῖν 9" κοὶς 
οἰταίας 15: γὰρ κοὰ ἄλθ᾽ (Βα ἁλιδς ἐν σὰ πᾶ- 
ραλίᾳ ἣν λοκρῶμ καϑαϊπόβ κρὰ ἀλόπφ. οὗ, 
δὲ ̓ ν ἁλιουῦτα αὐτὶ ὡλόπῳς πιϑέασιμ, νὰ 

αἰφοσιν οὕτως. ' 
οἱ ϑ'ἄλογ οἵ ϑ' ἁλιδυα, οἵ τε βαχὶν ἐνεμονῷ,, 
δ φθιοϊινὼς ἅλος ποτ ποίρατο ἐϊξιτῦ πὸ 

δθρυΘ’ ὅρος πεὸς ἄρκτον» ἰκειμύο τὰ μ 
πο 
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ἃ δ μόρου σὲ ἰρὶ τυμφραεῷ ἴρὶ ὄρει νὰ Ὅς 
δύλοψιψ. ἐπδιθον σὲ δα τεινονθ᾽ εἰς τὰ πλκ 
᾿ σίομ, τό μαλιακῦ πολπο, ἀπέχει σ᾽ ὑτώνου 
᾿ πόδ ἱξήκον τὸ φαδοος ὃ ἄλος ἡ ἀλθη λέγε 

πο 7 ἐμφοτέρως, ὥκησε σὲ ὃ αϑίμας τί 
 ἧλογ. σσίρκειτοῖ σὲ τόν ἔροκίο τατον σοῥέξι 5 
ποταμὸς ἄμφνοσ(- πεὼς Ὁρὶ τέχει.σῦ σὲ 
Ὧῷ ἰρωκίῳ ϑᾶβαι ἀσὶν,αἱ φθιώτισί δ γκοὰ ἡ 
χώρᾳ δὲ, φθιωῖις καλειτ ὦ ̓  ἀχαϊκὰ στωά- 

σἤσσα τοῖς μαλισῦσιψγῶς πόρ Ο οἱ 1 ὄθρυθ» 

πρόποσιϊδυ. κα ϑάπόΡ ἢ ἡ φυλακη κασο πρῶ 
χισιλάῳ Φὶ φθιωπιαῖ )",δ}) {ἢ πτθοοώρυ Ὅϊς 
μαλισῦσιψ, τω κοὰ ἡ ἄλθ΄. διέχει σὲ ϑυβῶν 
“πόδι ἑκα Ὃν τασὶίος͵ ἐν μέσῳ σ᾽ ὄξ᾽ φαρσά, 

λοι κοὰ φθιω ἥν, Φάλιτσ θ᾽ μλύ τι φαρσαν 
λίοις πῶοίνειμν ἀφελόμαν- δ φθιω ἣν, 
ὕχω δὲ συμβαίνει τῶν ὄρους κοὰ τὰς σιω τε. 
ξεν Τὴν τε ἐθνῶν κοὰ ἣν τόπων ἀλλά ἤεδϑας 
ἀεὶ καϑιί τόρ ἐπομᾶν. ὅτω, κρὰ φοκλῆς ἦν 

᾿πραχινίαν φθιώτιν ἄρακον, ἀρτιμισίωρΘ’ ὃ 
᾿σίὼ ἄλομ ἐν τῇ παραλίᾳ τίϑασιψ, ἔξω μὲν 
᾿μαλιχκῦ κόλπο ἱφμθψ(υ,φθιώϊων 5» ποϊὼν 
γκῷ ἐνϑὲν σὲ ὡς ἀϑὴ Ἂν ποἰυειὸν μετὰ ὃν αὖ 
ρῶνᾳ τίθρσι πελεόψ. ἐπα τὸν ἅλον ἀῷ τό 
»Ἴελεῦ διέχον τοι ἑκα ν, κοὰ σίεκω σχδσς. 
πόδι δὲ βαχὶν Θ΄ ἄρεται ὁποία τίς, κοὶὰ ὃ ποίη 
πὴς κα τονομάζει. τό! σὲ ασόῤχιδ μεμναμῆψος 
“πολλαίκις ὡς ἀδιχωρίν ποταμῦ τὰς τιγὰς 

| | ἔχοντ θ᾽ ἐκ τυμφ οοῦ, ἐκ δισυν (0 δὲ πλα- 
σίου ϑόῤμοπύλου. μεταξὺ αὐτῶν (ἢ λαμίας, 
σἱμλοῖ δ τι κρὰ τὰ ἐνὴρς τυ λῶν ὅσια πό' μα- 
'λιακῦ κολστου, κοὰ τὰ ἐκὴὸς συ ἐκένῳ ἕὠ, 
εἐπίχει δὲ λαμίας ὃ ασιρχειὸς πέδαι “πριαὶ κον- 

πὰ σιδίους., σόρκειμῆύας ποεσίίου “ινὺς 
καϑύκοντ' ἀϑὶ τὸν μαλιακὸν κόλπορ, 
ὅτι σῖ᾿ ὁ ασδῤῥχειὸς ὑχλχώρι θ΄. ἐκ τε τό 
᾿πρίφεν ἐκάνῳ τών ἀὠμίω φαίσκειν » κοὰ 
ὥδτον μϑνίδδιον ζνα τῶν λοχαγῶμ αὐτοῦ. 
απόῤχήδ λεγεὼ) στισιϊα, (ἃ τὶ ἀσελφῆς  ἀ- 
χλεως, μυρμεόῦνας σι ἐἰκὸς κῷ λέξι } σταίνσ 

σας ὅσ χσο δεῖ ἀχιλλέι κοὰ Ὅο᾽ στατρό. 
λῳ; οἱ σιωκκολούϑησαν ΟΣ αἰγίνας φόύν 

γντι ζῳὶ ταλὲ, ἀχχισὶ σὶ᾿ τκαλοαῦτο οἱ 

φϑιῶτοι σαντο», σαοιϑμοιῦ ποι δὲ τὰς 
Ἀσνὸ ἰῇ φϑιωτικῷ τέλει Ὅρ᾽ τ ἀχιλλέι 
κα τοικίας γ μαλιέων ἀρξαϊμῆνοι πλείους 

ν, ἐν σι ̓αὐταῖς ϑόβας τὰς φϑιώτισῖας, 
ἐχῖναν λαμίαν, πόδι ἣν ὃ λαμιακὸς συωΐςα 

᾿ πούλιμος μακισῦσι, ὃ αὐ τιστοΐρω σὸς ἀϑν. 
᾿ γαίους, ἐν ὦ λεωῶδονης, ἔπεσε δῇ ἀϑίωαίων 

“ 
] 

ΜΟΙ, ΑἸ 

δα Δαηι]οη πηι ἑαόεῖ, ΤΙ ΠΊΡ γε Ῥγοχίπητβ 
αὐ οϊορίθιι5,(πάςε ργοτεηία δά {πὸ ΝΜ ]α τα. 
το Ριορίησυλ. ΠΑ 5 4 ἴτοηε {{λάία εἰζοίτει 
(εχασίπτα αἰΐίαι. (ες τππαίςα!πο (ει πιο δτί 
Ρτοίειαβ σεπείε,ουτι υττοσαε πιοάο. Εαίτις 
δυῖεπὶ ΔιΠαπιαητίϑ [τ ἀσπίς Π!π|. Βοίξετί- 
οτίδιιβ ἀεἰεῖα τεπηρουίθις πος (γοςίο ἐπΊπηίς 
πεηῖ ζαρο. (τα5 πιοσπία Αι ρΗτίίι5 ἀπὶ 
πΐϑβ αἰ Ταΐτι θὰ Οτοςίο δυζεαι ΡΗτΠίοτίςα ΤῊς- 
Βαίαπι, Ετ Ησαυ φυίάεπι ΡΠτΠίοτίςα πιιη: 
σπραίι οἵα. ἃ Αεδδίςα. θα ςοπίπσπεϊα εἰ 
ΜΠ εηἤρυς, ἤευς Οἰμγεί Ριοροάς, ἃ Πςαὲ 
Ράγίαςα Ρεοιεί!αί οσαὶ Ρῃτμίοτίςα εἰς Μ4- 
ΠεηΠΡα5 αἱοίπα;. ἢς ἃ Ηχδ]υς. ΔΒεί αὐΐεηι 
Τιίιεῖίς [ἰὰα44 οεἰγείτεν σεητυπι. {π πηεάίο τπι6-- 
τὸ εἰξ μαι! ἃ Ῥῃτιίοταγιπι. Τάτηεη Ρἢ 
Πρραβ ἐαπὶ Ρῃατία! ή5 διιγίσς ΡΗτΠίοτίβ 4 6- 
Ρίαπι, ϑίς δύ ξετηλίπο 5 δί ςοπιςἐἐπείο 65 Πᾶν 
τἰσπαπι]οςοναπιίβ (ἐπιρεῖ παείατί σοητίπσίτν 
{ἰπττί πτειογατ 1.5. δίς δύ Βορποεῖες Τὰν 
ςδίπεηι ΒΕΓ οτίςαπι πΠοπγίπαιίς, Ατίεπιίάο- 
τῸ5 αὐτοπιὶ ΗαΙυπι {τ ῖπὶ Πτούε εἐχίγα ΓΝ]1α]!ὰ- 
εὔπὶ Ππαπὶίαςεηῖε, ΡΠτΠίστίη δυιῖοπι ργοςεν 
ἀεπϑ ῃίπουίααε αὐ Ρεπεῦπι, ρος Απίτοποπι 
Ρεεϊευπι ροπίς, πιόχ Εαἰππι ἃ Ρεεΐεο ἀεςεπι 
(πρτὰ φεπταπ [τ 414 ἱπτεγυλ!ο ἀλπτεπι. )ε 
Τιδοπίης ἴλης ίδπι 44{5 τ ἐχρίδηδίαμ εἰξ, 
δί ροεῖα ποπιίπαιίπη ἐχροηΐς, (ὑππΊ χυτεπι 
ϑρειςδίαπι ἱρεπαπΊείο πγεπιίηίτ. Πσττ Δι 
πεπὶ ἐπαϊσεπᾷ ἐ Τγπιρητεῖτο Γγγορίςο πιοπ 
τε ῃλίςεηταπι; ἰαχὰ ΤΠεγποργΐπι πεῖο ε- 
τππιρεηῖεπι [πτεῖ ἐρέται δ Γ πλίαπι ἀεςίαγατ, 
τις οπηπία πίττα ΡυγἷΑ5 αδεουπησε {πτι5 [απ 
ἸΜαϊαςί, χ ἐχεγ Πιῦ {Π στ ἀϊίοπε πεγε. (κ- 
τειτιπὶ ϑρειοί 5 ἃ Γι ἀπιία Πα ία τίρίηἰὰ αἱ - 
ἴϊλε. ()υἱ οι 44π| ἱπτηγίπεῖ ςαπηρο δα ΝΝ]α]ία: 
εὐπὶ{π|π| ρεττΠεπεί. ᾿ηἀ σεηδπὶτείο ϑρεῖ» 
επίυπι εἴτε ἀεπιοηίγαϊ, εο {πο ἃ ΠῚ ςαἰατίεπι 
(εἰς πυείτε ἀΐςαῖ, ὃ συεπάἄαπι ρταίεζειηι ἔτι. 
τ|π|ὶ Μ]επείςπίαπι ϑρεγοῃη δ ογοτίς ἃ ςΠΠΠ|ς 
ἨΠίσπὶ ποπγίπες. Μ ετο απιτεπι {{π|1|ε Πς ΓΝ ἴγτν 
πιίαοπαϑ ἀρρεϊατί κυ πόῖος, ἄμ Ραττοςϊό- 
αυεί(υδίείξος; ΄υΐί εχ Δερίπα ργοπισυπι Ρε- 
ἰευίι σσηηίτατί ίθπε. ΡΗτΠίοτας σιοσας οἱ - 
ηε5 Αςδαί ποσταρδηκαιγ, Αι ππτπιειδητατ τι. 
ἐεπὶ 5. χυΐ ΡΒτΠίοτίςί ἑατί5 απε ἃ Ἀς}. 
15 τεσῃο δὰ "Μ]αϊ επί πα ίτδείοη ε5 ἱποῆ ΟΣ 
Δηῖοβ Ρίατεβ συίάεπι. ἴπίρί5 πετο ΤΠεθαβ 
Ῥμείοτίςας παρείς Εςπίπαπι, 1 .Δπγίαπι,, εἰτοαὰ 
τᾶ ΓΜ ]αςεάοηίδιις δ( Ἀπείραιτο δἀπειίας 

᾿Ἀιπεπίεηίς» 1Δηνίλευπι ςοηβδιυπι ες ̓ ο 6.10 φυο μεομεηςς ἀυχ Αἰμεπίεπίυπι 
δίτερίϑ 
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δτεσίς ΔΙεχά δε! [οοία5 σεςίαίς. Ν]κειία5 πὰς 
Ἐτίπεῦ, Οογοπολ. Ετίπευπι αυΐάζ,ητιο ποιηΐ- 
Ὡς δζ αἴζογα τα ἰπ Βοασοεία οἰξ, ΝΜ] εἱ δα. δι 
(ᾶςι5, Ρίύοείηα, ΡΠαγία 5, Ἐτείτία εο δ ποτὶ 
πεῆῦο Βυβοίςα, Βαγασπείοίτα;, δέ πος φισῷ 
εοάςσπι ποςαῦυΐο σῦο ππὶ Αλτο!ίςί, Νὰ ἅ Ηἰς 
Πυπιεπ Αςἰπεΐοτις εἰἘ  ἀπγία ρεορίπ ττι5, 06: 
165 ἡπεπὶ συίάςξ (ξ4ε5 Π145 παρος Ῥαιδοποῖοί- 
ἐα. θοττίσίτατ ατιτ οτὰ {ὰ αὐ Αηυοπςπὶ δά 
Δι(οερίαδατυπι τειν δύ οεςίἀεπίεπιβείαῃν 
εἰ, δὲ ἘυτγρΡΥ δύ ΡγοῖςΠίαί οἰυϊίατο Τὴ οὐ Π 
ἐεηι τιείσοητοβ, πη ποτε πετο δά οὐᾷ Οδέςα, 
ἔῃ ΡΟρΡΠΪσ5 1 αἰ τ ρυτ, δύ ἴῃ Ρεΐδοίεδηι 
ΡΪασαπιᾷ [ιγορᾶ τετταρο!π,14 εἰ ἢ, 111| οἰαίτα 
ἐε5 αἰίαπ Ὁ (ετεποηίεπι, αι ἃ Πλογίςδ,απε 
ἅΠ|{ Γιγοραπι Ρεϊοροππείτπι ἱποοϊ τί, (α- 
θυτ υὐρί, 14 εἰξ πιετγορο 5 ςςπ[ετεῖ, 4 Ος, 
«λπιίἀπόρειίπςες Αςυρῆας ἥθοῳ,, τοτα Ρὰ- 
καίουία χ Οεηίλας σεη5 δέ Απείογτα ατο πὸ. 
εὐίπε αἰτεῖ εἰ ἰῃ 1 οςτί5 οοοίπί5, 105 4{ι| 4, 
«ἐπὶ οτἀΐηε5 ἀΐςο, Ζυΐ πη (επτρει ἐοας [ἐτ|Δ- 
είο τπαπίεγε πιοάο, τς τπέτο πιασίβ ας παρίς 
ἑπίίσῃε5.0η{|ἀ4ἰσῃι(δίπιο πιέπηούδία πεπίππε, 
ροεῖα πείο ἱρί{5 τε πτοηίο ΓλοΪορ 8 δᾶ ἐχ' 
εἴειηα Βα Ιοςαηῖ, δύ απο (πα απο ἐοάξίέ 
ἔπιρειαίοτε Βεῖεο πιίζαπε δύ {ΠῚ δ ΒΗ Πίοία, 
ΓΝαπλ τ |ε πα χαίς, ΡΠ Πίος ἐχίγεπια ςοϊαῃς, δίς 
αυζῖον εἴα Γοϊορῦ Ρῃσσηΐχ, εχ πιαποίὸ Ρὲ- 
ἴεί. Τιλίϊ5 αὔτ Πε ρἰυτίπιῖ Ρίπ 40 υἱοίπτιϑ εἴ, 
δ Ιοςί5. Ῥρίπηυίϑβ ἡτῖ πιαχίπια εχ ρας ΤΠ ε- 
[Ἰίος Ρίαρο ίπης. (Ποία πη ΜΜίαςεάδοητιπι 
ὙΠιεΠαϊουυπγῷ {πτὰ] δύ ροιοτία ες. αἵ εο- 
τση1 υἱοίηϊ ρτιοίεττίπι Ερίτοτε, ραττίπι ροπτίε, 
Ὀαττίπττιεῖο σοδεῖ (εἰε ἐπ ΤΠ εἰ] ουῦ δὰ Μὰ" 
ςεἤοηᾶ ρατίς ςοπ[ιίτπεηίητ, συ ΑἰΠαπΊαπ ες 
δ ΑΔιπίςες δὲ Ταΐατεβ ΤΠεΠαουῖ.. αὐ Οὐεῆα 
δ Ρείασοπαϑ δι ΕἸ πλίοτς ΜἸαςεάοηᾷ,. Ρίη τις 
δυιτζ πλ05 ΡεγπΊασΠτ5 δα αὐόϊοπ  Ἰδοεάοπίι 
ραιίεπι μαρεῖ, 4 οςςαίυπι αὔτ Ρεθ 5, ποηιί 

᾿ὯΕ65 πιείαπαίϊαβ. (4 εἰξ πυσαίοτεϑ ςοητίπει, δά 
τευ ἀίεπι τοῖο ΠΟΪοραβ. ΕἸας εἴ αὔτ ὙπεΠὰν 
[τα οἵα. ἰπ!ρίο αὐτῷ Ρίπο παδίτατίοπεςβ μαρε- 
ὈαητΤ αΐατεβ, πατίο Μ]οΪο ον ἂρ ἤ5 ει, 
αυ! Π πιαιᾶ ἱποοίαι, δ Αλε ῖςο5 δα ατιο5 ἐχρα] 
ίος ἃ Ρεγίίῃοο ςξίδυτο ἔα Πς ροεία ςΟπιέπιο 
τλῖ, 605 αἴτέ οπχηίπο ἀεξεοίε, (ςείρίοτεβ αἱατ, 
υᾶφυίας ἀείςεξίοπξ ἀποῦι ἰητε! Πἰσξάαπι 
εἴἴε πιοάϊς δοςίρίπιιβ. ἄτι ἐπὶ πποιταΐο8 ἱρίος 
ζυπάϊειι5 ἀεἰεἴο5.Π οὐ αστο ρχοτίυβ ἀείοίατο, 
τ ἰρίατ ποπγίπε σεητία Πυ τ Δπιρ 5 εχί 
ἤεητε, πες ταί εου οστιεπία ρεζάπτᾶϊς, σαον 
Ὠἰᾶ ετσο (4 απο τείξαϊ ετίᾷ αὐτιπατ πα ||α ρτουίας πιιίοῃς ἰηΠσηίίαν, ΠΌΠ ἐρίιπί ἀΐ Ὁ 
φηῖ πχεπιοιία Ροῃίπιαβ, νοι υΐς αὐ ἰρίαπι, ΠΟ εἰ ποπιίης ἀυτίοςο τταϊπη τατος 

ΣΥΒΑ͂ΒΟΝΙ 5 ΘΕΟΘΒΆΑΡΗ. 

τρασηγῦς, ἀλεξάναβου “ ξασιλέως ᾿ταῖρορ,. 
ἐρινεὸν πὼς τότοις κορώνφαν, ὁμώνυμον τῇ 
Θοιωτίκῇ, μελίτειαν, θαυμακός, πρόδβναν,. 
φορστολον ἐρέτριων ὁμώνυμον πῇ εὐξοϊκῃς 
“ἡδαχελωΐ σας, ὦ τότος ὁμωνυμος Οἷς αὐτῷ 
λιποῖς, Τὺ γδ' ἐν τοῦτ, ὄξιν ἀγελῶ(θ- σοσιχς 
μὸς πλησίον λαμίας, ττιερ ὃν οἰκδσιψ οἱ εἶδαν 
χελωΐπρ. ἄδέτεινε σ᾽ ἡ χώρᾳ αὗχη χηὸς ἄρ- 
κτὸρ ἡ. τῇ δἐν ἀσκλησιάσίωρ, κοὰ μάλιςίς 
“τ ςτασεοζωυ, τὸ πὶ εὐρυπύλο γὰ πρώε 
λάσ ταῖς πτὸς ἴω κεκλιμῆαις -: 3 τῶ 
υότν ὃ πῇ οἰτόζο ἐς εοσ ἀρ καϊσεχῷ δἱήμας 
ἐπκρεμούψ, ἡράπκλειαν τε νὰ σδουοπί σία, [ερᾶ 
πολιν γείονῆων ποῖα καϑιττόν νὰ "ὦ σϊωϑὲ 
σία, μαβόπτολιν ἢ δὴν ἐν τοελουτοννύσιῳ δ)ουδν 
πωμνομιζομανίω. τὸ σι οἰταίας, τὸ ὃ ἀκύφας 
ὄν, νὸ ἡδασωπιὰς νὴ οἰνειαϊσίαε,νὴ ἀντίκιῤ- 
ῥα ὅμώνυμι πῇ ἐν λοκροῖς οἷς ξασεοίοις, λξ 
γὼ σὲ τὰς διατάξεις ταύταῦ δᾳ ἀεὶ μεμῆναν 
κίας τὰς αὐτὰς, ἀλλὰ ποικίλως μεταξεβλα, 
γύας. αἱσὶ᾽ ἀδισεμόποαζι μαὐλισὰ, ἄξιαι μνδ, 
μὺς εἰσί, εδὸ δὲ δδλοστας Φραίζᾳ, τὸ ὃ ποιωπὴς, 
ἱκανῶς ὅτι ἀϑὲ παῖς εο αι οἷς εἰσε τ φθίας, 
ὅτι ὑπὸ τῷ αὐσῷ ἡγεμόνι ἥσοιν τῷ πσηλξι, δ, 
Ζοι τε νὸ οἱ φδιωτῇ, γύαιον γαῦρ ᾧκσιν Ἰοιας 
σιίω φϑίσο, κοὰ ἣν φοίνιξ δλόπεοσιψ ἀνάσι 
σῶμ δϑντ Θ΄ Τ πππλέως, γεήνιᾷ σὲ τ! σίνδιῳν 
κοὰ τοῖς πτόρὶ αὐτίω χωρίοις ϑεαλικοῖς ὅσα 
σοῖς πλύσοις. δὶ γαν Ὁ τί ἀϑιφαίνειαν, καὶ 
τίὼ ἐπικράτειαν δἥ ϑεαλῶν, κοὰ δὴ μα: 
πκεσονωγ, οἱ πλησιαϊζοντόῖ αὐοῖς μαϊλισίς 
ἡπαρωτν οἱ μδὺ, ἐπόντοῖ, οἵ δι᾿ ἀπκονϊσιν, κὲ 
ου καϑίσιχντο ϑεπαλῶμ ἢ κοὰ μακεσύνωψ, 
καϑάπό ἀϑαμανσῖν, κοὶς αϑιεκσίν, κοὶς στὰς 
λαρσί", ϑεπαλῶμ. ὀρέςται σἕ κοὰ ποελα γόνσιοι 
κοὰ ελιμιῶτῃ μακεσδνων ἡ σὲ πίνοι Θ΄ ὅρΘ" 
μὲγα. πὼς ἄρκτον μδὸ “δ μακεσυνίαν, σῶς 
ἑασέραν σὲ πσεῤῥαιξὸς μεπανασὰς ἄνϑρώ- 
πος ἴχοσα͵ πες δὲ μεσεμβοίων σϑλοντας, αὖ 
τῇ σ᾽ ὅδι τ θυηκλίας ἐπ᾿ αὐτῇ ἢ τὴ τῆν 
ὥποιυ τάλαροσῖν, μολο΄ικὸν φύλον, δὴν στό 
“ον ἰσμαρομ ἀποασασμα οὶ αἰθιεκσι' δ Ὁ 
λαδ)ιώχι φυσὶμ ὑπὸ ποειοίϑο εἷὺ κυνταύρσς 
ὃ πτοιυ τύς, ἐκλελοιπύναε σὲ ναῦ ἱσορουῦτας ᾿ς 
“ἰὼ σι ἔκλειψιν δεῆῶς ἀκυςίον, Ν γαὺ ἀφα- 
νιδονσων δὴν ἀνθρώπων͵, κοὰ τὴς χώρας τε, 
λέως ἠρυμωμούης, ἢ πὶ ὀνόματί» πὶ θνικῇ 
μυκῦτι ὄντ Θ΄, μὐοὲ συςύμα τίθ’ δεαιμεούον- 

ἶλι: ΄ ᾿ἰἊ φι ΘΝ 
“Θ΄ χοιστσ,σταν ὃν ἄσεμομ τελεώς πῳ Ὁ λει 
στόμϑιν ναυὶ σύςϑμα,δκάξιομ μνύμυο πίϑει 
μιν, ὅτ αὐπο,ὃ τε τὄνομα τὸ μεταλεφϑον, 

Ἵ Νὼ 
ἢ 



ΤΙΒῈΚΞ 

ὅταν δ χε τὸ μεμνῆιανν δικαίαν πρόφασιμ, ; λέγει αὐαγκαῖον τἰὼ μεταβολίω, λοιπτῦρ 

δ᾿ ἀπὲν “ ἡδαλίας τίὼ τάξιρ τοὺ δ᾽ 

ἀχυλδ, δῇ θοῤμοπυλὼν ἀρξαμλύος, τίὼ γϑ 

᾿χοκοικίω (ὃ τὰς ἄλλας εἰρήκαμᾶν αἱ ποιγαὺ 
ϑφῤμοπύλαι; τό μὰ ἱωωαὶσ δειυσόκασιμ θ᾽ 

δυμάκοντα σαδίων πορδμῷ, πταραπλεοντι 
δι᾽ ἵξω τυλῶν σχῶ απόβχιδ ὡς σκαϊίος σῖε- 

κα, ὔ αν σ᾽ ἀς φωϊλαραν,ἄκοσι "φαλάρωμ 

Τ᾽ ἀ ϑαλαίοσης ὕσερκατοίι τα γντῴκον τος 

πίδια ἡ ἢ δεκοιτοψύτν σπτόλεωψ, εἰϑ' εξης 

απλόύσαντε «ἀσϊίοις ἙΧΩῊΡ ὁ εχῖν Θ' 

 ξαίρκατοι» τ οἱ ἐξᾶς παραλίας ἐν μισο- 
γαία δῶν ἡ ἰρεμαςν λάριοσα ἄκοσι σχσϊίος 

αὑτῇ διέχοσα, ἡ σι’ αὑπη Ὧ πιλασγία λεγο, 

χρη, νὼ λασιοσ αι εὐτος μυόννυσΘ᾽ γασίδεομ, 

Φηραύρωγ. (ὦ σι ἡ αὐτὴ αδὸ πρωτισιλάῳ, 

«αταλέγει σὶ᾿ ὃ στοιατὴγεῷ ἙξΗς τοῖς τ 

᾿ ἰχιλλέι, δῦ ασὸ πρωνὲσιλάῷῳ, ὃ τοὶ δ ἐσὶρ 

ἱκοὰ ἐῷ ἑξῆς ὄντοιν τῇ σα δρὴ ἀχιλλξι στὰ 
ἀλίᾳ, μέχρι αὔρωνθ΄ «ἡ μδν ουῦ φυλαΐκα, 

γγὺς ϑκξὼμ δὴ τὴν φϑιωτίσϊωμ αἱ τοΐρ εἰσι 
ἿΞ τὰ αὐτοὶ “σὺ Ὅρ᾽ πρωτεσιλέῳ, κοὰ ἄλλος 
Ὁ καὶ κρὰ λάριοσα ἡ ἐρεμαεὴ (δ τὸ σϊαμητριομ, 

Ἵ πο ἐκάνῳ στάσαιγττὸς ἕω τ᾿ ὄϑρυ", τὸ σὲ 

ἍΠ Ἰμμότριον, σϊύμη τ) ἔρηκε τέμῆν Θ᾽, κοὰ 

᾿κάλεσε ταύρασοψ. ὦ σὲ σιόλις εὐλίμεν Θ΄ 

᾿ύρασί ᾧν σϊυσὶ σπσίιοις, ἐχουσο οἴήμη 

Θ' ἀλός, ἃ ἱοβὸν ἅγιον, διέχοσα θυδῶν σὰ 
Ἰίας ἄκοσι, ἱασέρκειν.) δὲ πτυραΐσου ϑῆβαε. 
δῶν σι ἐν τῇ μεσογαίᾳ τὸ ἰἰρόκιομ ποεσῖίον 
ὡς Ὅρ᾽ αταλήγοντι τ ὕθρυθ’, δ ἐδ ὃ ἄμ- 

᾿ρυύος ῥξι ττοϊαμός τὸ σι’ παΐροκεῖ) δίσωψ, 
ποῈ πὶ ἐτωνίας ἱφόνι ἀφ᾽ σνὦ “οῖν [α δοιὼ 

ἰᾳ ἃ δκονάοι Ὁ. ποταμός, ρη)) ἢ πόδὶ τό 
'σοὲμ Οἷς πόδ τὶ ἄρνας βοιωτιακῆς, τοῦ τος 
ὑδὴ τῆς ϑεηαλιώτισῖ᾽ μιᾶς δὴν τιοσα!- 
ὧν μόλίσιων τῆς ὕλης ϑεήαλίας,ἣς, Ὁ ἐπ’ 
γρυπύλῳ.κοὰ ὃ φυλλγῦθτι ἀπόλλων Θ᾽ 
δι φυλαίου ἱδρὸψ,κοὰ ἴχναε, ὅστου ἡ ϑέμιρ 

 γαίᾳ τιμῶτοι κατὰ δὲ ὃν αὔτρωνα ὀδὺυ- 
ᾳ ὕφαλον ἐν Ὧδε) πῶς εὐβοίᾳ ὄδη τοό- 
ὁ, παλουμῆνον ὃρίΘ" αὔτρρων Θ’. ἄτα σεν 
ἐν. κοὼ ὃ ἅλθ΄. ἄτα τὸ τῆς σϊέμκν 
Θ᾽’ ἱδρὸν . κοὰ ὃ πούρασΘ’ κατισκαμ- 

ἡ ὐθ, υσὲρ αὐδὴν δὲ αἱ ϑῆξαε. ἄτα ἄκρα 
ΜΠ τύῤῥα,, κοὰ διονυσίᾳ ππλησίου ὧν πὸ μδὺ, 

υρῥα,, πὸ σὲ σίδυκαλίων καλθτοι, ἐν- 
χῦϑα σὲ. κοὼ ἡὶ φϑιῶτις τως τελόυτᾷ, 

ἧς σὲ ποὺς σαὺ εὐμύλῳ καταλέγει πτἰὼ 
ἀμιγῆ “ππαραλίων 5 ἐπεδιμ Ἰσῖε μαγνην 

᾿ἰαρ. κοὰ τῆς πσελασγιώτισί 6) γῆς φε’ 

ὰ μὴν οὐ ἀσι ποίρας τῶν τοιλασγικὼμ 

ΓΝ 

- 

ΝΟΝνϑ8. 
αποά ἢ τυΐαπι ςοπιΠἸ ΠἸοΥ ἢ Δὲ σατίδτη 
θοατ, τιαπίπηιτατίο ἱρίᾳ πεςοατίο ἐχρ!ςᾶάα 
ἐἢ Ε εἴπας απ ηξ τι Πτοτίβ οὐάίηξαά ςαπλτ5. 
υοί ΔΕ Ὁ άϊταυπι εγατππιρτο ἃ Τ Πει- 
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ἹΔΟΡΥΪ 5 ἐχογάίο δππτ εηίπι δύ ἔς οστεπίς {{{π|5 
δύ αἹία ἀἰχίπυοβ, [τὰς Τευπηοργία ἐ σοπαο 
αδίυπτίτεῖο {Π444,1.κ κ. Ουοά ὶ εχίίὰ ΡυΪδ5 
αἀὐπαυίσεβ ἃ ϑρειςῃίο (Ἰλάὰ χα ΗΙ πο πεῖο δά 
Ῥῃατγαΐαπη [ἐδ ἀία Κ᾿ ϑῖιρσα Ρμαγαϊδπ ἃ πιατὴ 
οἵα υὐδίαπισ νυἤξλά. 1. ἱπιπιίποι. [π4ςε ρου 
παιίραι Πα σι Ἐς Πέπα5 ἱπου πη  . Ἐκ είχυὴ 
Πτοτίβ ἀσογίη πηεάίτειταπεάτη {αὐ απ ρεη- 
{Π|επὶ παρ εῖ,2Ρ εο [4475 Χ Χ ἀἰΠδητοπν Ηςς 
εἰ ἐρία Βεϊαίσία [αὐ{Πὰ ποπιίπαταν, ροίξεᾳ 
ἸΝίγοπη εἶτ Ἔχ 5 ἐπία]α, ροΠ Απιίοη Πὰς 
Ριοζεπίδο πιδειαῖ, τος Αι τα 1Π|Ὸ Ππιειᾶς, Εχς 
Ρ[ἰςαττ ας ροεία ) τεςεπίςτ οταίπε {Πα τος 
ΔολΠ ρατεδαηε, δ αυσ ἰίεια Ργοίς Πα . Εἴ]. 
αὔτίπητ ας ἐοίπςορείαπε, ἰδ Δ με πὲ 
οἵὰ [ἰτοτα 5 τῳ Απιοπξ Οτίρρε στπὶ ΡΗν 
ἴατε σῦς ρίορε Τπερας ΡμτΠίοείςας εἴς. δέ 
ἰρία ΠΡ Ργοτείαο ἔογες, δ ΗλΙτ5 δύ [αὐ 
ΡΕΆΓ 5 δ [)επιεῖγεῦ, Ὁ {ΠΠ0 στμχέξς δά ραγσ 
τεπὶ Οἰπεγοβ πιοητ5 οτίεπιαίς, [)επιείγειιπε 
τ ἀε]ίςει, σἴφμητρῷ», (4 εἰς ( οεείβ τεπιρ! πὰς 
Ῥεπβ,αυος δέ Ργιαίσσῃ πυπουραῦίί Εταῖ δι» 
ἐς Ρυγγαίαϑβ ορτχίπιο πιτππίτα ρου οἰαίταϑ, ἄπο 
Ὀυϑίη [1475 (ὐετετίβ [πσπππὶ ὃ ἰδοίαπὶ παρ 5 
Πατυᾶ, Ιοπρς ἃ ΤΠ είς Πα.  Χ, Βυρια Βγία- 
(πὶ λυτζ ἰαςεητ Ἱ Βεῖος, Θυρτα Τμεθαβ τπεῖο 
ίῃ πιεάίτειταηοα (το οἰτι5 ςἄρτι5 δά εχίγεπηια 
πιοητί5 (εν ο5. ρεὶ συ ἀπιη5 ΔΠΊρΠιγίας 
ἰαδίζατ ϑυρεῖ μᾶς εἐχίας τοη, δ ]τοηΐς τεπι- 
Ρίαπι εἰς, ἃ 4πο ἀἰέξασι εἰς δί αἰτεῖ ἰῃ Βοσον 
τίο, δ( (ὐπατίπ5 Πυια5. ἀε απο ται] ἐπητι5. οἵ 
ἄς Ατπαίςείθεγεμητ η Βοσοιίᾳ τέρα, ΕἸ ες 
χυίάς 4ε Ρῃιηίοτίςα ρῥίασα, πα εχ συδίθος 
ὙΠΕεΙΔΠ ος ἐοτίτι5 ραττς 5. ουἱπβίσῃτι δ δ. 
ἀττς ΕσΥΎΡΥΪο τούτο δύ ΡΕΥ ΠΟ, δὶ ΔροΙ πα 
ΡμγΠαί ρμαπαπὶ εἰς, δ Ιοπϑς. αυο ἐπ Ιοςο 
Ιοππαα ΤΠ επηίβ ςο! ἐπ τ, 8ζ (γ ετῖτιδ εἢ ἐα σςοη.. 
(εν δ Διμαπιδηία, Δα Διητοηεπι τοῖο πὰ 
πίταπι σα Το [πη εἰ ἐπ ταππτα ἐπ ἘΌΡοσδιη, 
ιοά Ἀπιίζοηίβ αἰϊπαπιὶποςαηῖ, Ροίξεα Ριε- 
ἴεὰπι δύ Εαίτβ. ἀεἰίης (ὐετετίβ επηρίαπι δέ 
Ργτγαί ττιάοτα ἀείεςεί, Πρ ετ ἰρίαπι Γεθ αε, 

ΡΟΠΡυγεπα ριοπιστουίαπι, ας ρύορε {Ππ|4 
ἄπα ἐπία]α ραττδ. σπατ πη για. αἰτεία 
Τεπολ]ίοη ποπηίπατας. ΕΠ. ΡΠτΠοτίςο ρατ» 
τίς Ππί5 εἰξ, [λείποςρ5 {4 ἑτο5 Ἐππιεῖο Ρο- 
ΡυΪτ5 πυιπηείδί. οπτίστιδηηατο οὐδπη πιατίτίν 
τλληὶ . [πε πὶ πιρτὰ Μ]ασηῃείϊαπι τειταπιίβ 
Ῥ εἰαίσίςαπι , Ποία ηὐίάεμι Β εἰαίσίςοτυπι 
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ςαπιροτῖ τουπιίπτϑ αὐ Ν]Ασπείϊαπι, Πα] τ 

Ῥεϊίαπι Πα ία ςεπταυπὶας ἐχαφίητα ρουγίστπ 

ταῦ. Ἐπιροτίαπι αθίεπι Ρετα παρεης Ρασ- 

(5,30 εἰ5 ποπαρσίητα ἀπ [πλ4Π}5, 4} [οἷςο 

δὐτοπιυίσίητί, ἰοἱ τς απ ἀυάα ἀϊτατα ίαςεῖ, 

ὅτ εχ ἴοςο Ρεϊίαβ [αἵοπεπι ας παῖιεπὶ Ατρο 

ἔοιας επιίπι. Ῥασαίδδ αὐζεηι ἑάοο ἀἰς[α5 εἰς 

αἰαπτν Πυία ἐο ἐπίοςο παῖεπὶ ἄτρο ςορεϑον 

εἶτ. ΑΙή ποτο πέος ἐχίΠίπιαητ, οςο ἱρί πὸ 

το η ἐπιροίτ ρτορτοτ υἱοίπος ἔοπταβ, (ἃ εἰξ 

πηγὰς» 1! πεηπεηζεβ ααπιατῖ υδειταίοπι εἰς 

ἔυπάτηε. [χὰ συοῳ σης Αρίπεῖα εἴα τ45, 

(ὰ εἴ, επτίΠὰ, χυία μίπο εππίδἱ πιεγίπε Ατρον 

παυτα  ϑαρτα Γ)επιειγία ἀοπιὶπεγο πρεπι ἰο]- 

εὐ λα ία εριεπι δά πιατε ίαςεῖ. σα Γεπιο- 

εἰίας Ῥο]ίοτςετα 4 οἷ υὐϑίᾶ ορίεου, αἰ πο- 

πίη ας ταοπαπιοητο ςοπἔταχίτ ίπτον ΝΠ απὶ 

δι Ρασαίας Δα πιατε. Δα εἄξ εχίρτιιαβ αυαίαᾶ 

εὖτ σσπγίστατε [α(5ίτ, ΓΝ εἰίαπι(ςΠ σεῖς Ρερα- 

(λϑς5 δι ΠΙουπιεηία. ἐμ Ζτιπεεπ τεπι. ϑερία- 

ἄεηι, ΟΙίξοπεπι, Βαρεη, [οἱσαπι. δαί πος 

συίάεπὶ τέροτε Πεπιειτία αἀάίξεαπτρα- 

οὐδ Βοςίαπε ρεγ πταΐτοβ Δηποβι δ παῦα]ς εἴ 

κεσία Μ]αςεἀοπιπιτεσίθαϑ ξαίτ. Τεπεραι ὃζ 

Τεπιρέ δέ υὐτυης ἴαπι ἀἰέεαπι πιοπτεπηΡε- 

ἔΐυπι ἐς ςετατῳᾳ ΟΠᾶπι. Εδς πετὸ τἔρείξατε 

δα εχίσυτητ ςοηίγαίία εἴ, σὐπὶ στη ἴ45 ΓΝ 1Α- 

φπεῖϊα οἰυίτατος απτοςε! τι πτεγυπι Βαθϑεί- 

Ἁδγα Ϊαςαπη Ρχοταύτπ τοἰπᾶ εἴς ςοπίξατ, 

εχίτεπιλπὶ Ρεΐεί δ Μασπείίς οηπηξ Βαρε 

αὐτεπιἱοςιβ ἐρίἰαςτί αἀίαςσετ.  ετᾶ [στε 10 ]- 

οὐπὶ δά ἰηοτεπηοπτα ἀϊσηίτατία ργου ες ίητο- 

ἢιίης (ξἀϊείοπο5, δ δαιρίίυ5 γναππουῦ αἱ ο]- 

εἴα ἀεϊεπειταῖ, τα δ ΡΠπετα5 ἐπ (ὉΡ] ἐπι αυαῃ 

ἄοῳ [αΠίρίο ςο!]οςαίδϑ ὑγγαπηί [υπάϊτα εχ, 

εἰηχετᾶτ, Αρυά Ὠ επιειτίαἀεπητετο ᾿ΝΔΌΜΙΙ5 

ἀταηίο ἰαδίιυτ Οοητίπι αὔτ Πτπ5 [ΟἹ οτ15 Ρ- 

Ρεϊϊατον Εἰς εὐίᾶ Ργίαίςοϑ σστιεπταβ ςείερτα- 

Βαπι. Αι επίπι Αυτεπνίάοιτιβ ρχοςυΐ ἃ Γ)εηλε- 

είλάς Ππᾶ Ρερσαίκῦ ροηίτ αὐ (πράϊτα ΡΒ Πο- 

ὥοια Ιοςα πη {πὸ πειὸ Οἱςγπειμῦ ἐπί] εἴα 

ἰςείς. ἃ εἰαίάσιι ποπηίπίβ αὰς αἀὐπιοάξζριι- 

{Π|8.Π είπεορς ροῆείς ἃ ΡῃΠοέξεία ςἰαίτατε5 

πυπουραηΐ, ΝΙειμοηξ ρτοξείῖο αἰτοιᾶ ἃ ΤΉτα 

εἰα ῬηΠίρρτιβ ἰοίο παπατίε. ΑἸτεγίθβ ἰδη ἐπ 

Ῥεϊορδπείο [φηρτὰ πιεπιοιίᾶ ἐεοίπιαβ. ΟΟ 

τα Νασηείοκ ηυίάᾶ πεηυεηῖεβ πευπιρυης 

ἰπίυ]α ἸΝο  ίοτεβ σης δ οίατμτιβ δύ Ῥεραγος- 

185, δέ Ικτ5. ἃ ΑΙοπείτϑ, δζ ϑογίαϑ ε εἰαί-- 

ἄεπι ποπιίπίς αὐίδτιβ.. Οαυβίπηα τοῖο 5 ογν 

τ5 εἰξ ρτορίον [υγοοηιεάτ5 εαπὶ Ἀ ΟΠ|ε ΜΝ 

πίτατοπι ὃ Αςἰ 118 ΗΠ! τπὶ ̓ Νεοριοϊεπτ {δὲ 

Ριοςτελίυπι δέ ἐμυίτ ροϊξεποτίρυϑ ἀῃηίδ, 

ΘσΈΕΈΟΘΟΆΑ ΑΡΗ. 

ποεσϊίων πὼς τὐν μαγναησίαν, ἃ παρὰ τένέ 
μέχρι πσαλίου φεδίους ἑκατὸν Ἐξύκον τα. ἐπὶ 

νειου σὲ, δὴ φόρῶν. γταγασαὶ, διέχον γύνονί 
κοντὰ “χήϊίους οὖν, ἰωλκῦ σὲγάκοσι. ἃ σιλ, 
ἰωλνὸς κατίσκασῆας μὴ . ἐκ παλαιοῦ, 
ἐντόῦϑον σι᾿ ἔςειλεὴὸν ἑάύονα, κρὰ τἰὼ ἀρ. 
γὼ πελίας δ σὲ Φὶ ναυπηγίας φὶ ἀργῆς, 
κοὰ παγασὰς λέγεδλαι μυθόνουσι “ὃν τό, 
στορ.οἱ σὲ, πιθανώτόνον ἡγουῦσποιι “οὔνομα 
Ὥρ᾽ τόπῳ ποεπξιδϑοι ὅροι Τὴν πσαγὼν «Ὁ 
σολλαΐ τε κρὰ σία ψιλέὶς ῥέουσι, πλῳσίομ σι ' 
ἀφέτοι, ὡς οὐ ἀφετϑοιόρ τι Τὴν ἀργοναυῆνι, 
Φὶ σὲ σϊαμιτριάσί Θ΄ σὰ φὰσίίους σπέρκας 
σ“οὰ τῆς θαλάσσας ἰωλκός, ἔκτισε σὲ σϊεμη 

σφι’ ὃ πολιορκατὴς ἐπτώνυμομ ἑαυτδὶ τίὰ 
σ᾽αμκπτριαϊσῖα, μεταξὺ νηλίας Οἱ σγαγασῶ 
ἀϑι ϑαλαίοσα, τὰς πλησίον πολίχνας εἰς αὐ 
«ἰὼ συωοικύσας , νηλίαν σκ κοὰ παγασᾷ 
κοὶς ὀρμϑψιὸ, ἐμ τι δὲ ῥιζοιῦ τα, σα πιαϊσῖα, ὁ 
λίζωνα, βοίβίω. Ἰωλκόν. αἱ ἢ ναῦ ἐσὲ ἰμα, 
“ἣς σϊκμετριαϊσὶ δ κοὰ σῦν κοὶ ναύσαϑιμου 

(ὦ ᾧ κοὸὼ βασίλειον μἷλρι πολλῦ τοῖς βα. 
σιλδῦσι δὴ κακεσθνωψ ἐπεκραϊτά δὲ καὶ ἢ 
“εμπῶγυκοὰ δὲν ἀρῶν ἃ μφοῖμ. Σ᾽ τε ποκμλίς 
κοὰ πῆς δοσης, ναῦ σὲ στωέσκλποι μᾶν, ἢ 
σι᾿ ἐν πῇ μαγνησίᾳ πτασῶψ ὅμως σαφίρει, 
δὲ ξοιθηὶς λίανκ σλπσιαὶᾳ μὰ ταῖς φόβοι 

στωαΐσήει δὲ, κρὰ Οἷς ἀρλύγεσι τόν ποκλί 
ποίρασι. χοὰ τὴς μαγνασίας, βοΐδιν δὲ χωρία, 
ἀϑιε πῇ λίμυκ κάμανον. κι θτίπόβ σὰ τίὼ ἕω 
κὺν αὐ ξθεισαν ἰδἔὲ πλὲομ, κατέλυσαν αἷσ' 
σῴς, ἃ αἱ νραννίσισιυγοἠω (Ἰὰς φόβὰς ὁ ' 

ἐ ὍὋ 
| σέλαν ὑξαρθέιως πτοτε συγπαϊκλυθέισσας 

συραύνοις, πλασίορ δὲ τὴς σιυματρια δι, 
ναῦρΘ" ῥξι,καλξιτοί δὲ, συμεχὴς αἰγιαλι 
ἰωλκός ἐνταῦϑα σὲ κοὰ τἰὼ πονλαϊκ(ὼ 
νήύγυοιψ συμετέλουμ .ὃ οἱ᾽ ἀρτεμίσϊωρξ 
ἀπωτόδω τῇς σϊγμυτριάσι- τίϑασι δ πὶ 
γασητικὸν κόλπου εἰς (ὅσ ὑπο Φιλοκτύπι 
σπόπους ἐν σὲ Ὅο᾽ κόλπῳ φησὶν ΕἾ πιὸ (ὦ 
καύπϑον νῆσου , κοὰ πολίχνίω ὁμώνυμι 

ἑξῆς σι᾽ ὑπὸ Φιλοκτύτον πόλεις κατο 
λέϊνπαι, ἥ μὴν ουὖ μεϑώνη Ἑτέρα ὄρ, τί, 
ϑρακίας μιϑώνρο, ἣμ πατέσκαψε Φίλιπι 
πο, ἐμνήϑημῆν σδὲγ κοὰ πρότόδον σῆφι 
πσελοπτοννύσῳ. ποόκειντιαι σὲ, τῶν μαγν!, 

χων νῆσοι συχναὶ μῆν. αἱ σι ἐν ὀνόμα' 
σκίαϑός τε κοὰ τοεστάροϑθ" 9 κρὰ ὑφ᾿ 

ἀλόνασός “ἢ κοὶ σκύρ»,ὁμωνύμους Ἐχρὶ 

σαε πόλεις . μοαϑλισζε σὶ᾽ δὴν ἐν ὀνόμα! 

σκύρ σὰ τἰὺ λυκομύδους πὼς ἀχιῦλε 

οἰκειότυτα. κοὰ τίὼ νεοσηολέμου πθἄχι!, 

λέως ἰντοῦϑα γγύνασίρ τε κρὰ ἐκσροφίω 
ὕξὴι 



ἐποίησε φὶ ϑράκαρ,κυὰ τῆς ἄλλης Φὶ ἀύκλῳ; 

' γβρύτω, κοὰ πὰς πῶ τὶ μαγνησίας νήσους 

᾿ ἐφκρξιτοικοὰ τὰς ἴσα δσϊᾳνὸς γνωριζομδψας 

πρότόνου, πόδι μαχή τους» κοὰ γνωθέμονς ἐ- 

τίει. τἰὼ σι ἕν ἐκύρον μάλιστ μὴν αἱ ἀρ- 
χασλογίαε σωωιςῶσιψ͵ ἀλλὰ κρὰ πὰ Οιχῦ τα 

Ὁ ἰδυλλξιϑϑαι σπτοιξι, οἷογ αἱ δῇ αἰγῶν ἀροτοὶ 

᾿ γχυοίωμ»κοὰ τὰ μέταλλα τῆς ποικίλης λίθο 

κυρίας, καϑάπόρ σῆς καρυφίας»κοὶς πῆς 
ἡσυκαλίας, κοὶ “τ σιωκ δικῆς ἱδδοπολιτι- 

«ἄς, μονολίθος γα ἰιόνας κοὰ “πλαίπας δρᾶν 

᾿ βινὲν τῇ ῥώμη τ ποικίλης λιθίας, ὑφ᾽ ἐς ἡ 

πόλις κοσμξιτοί οσἵημοσία ἐν κρὶ ἰδέα. τσε- 
 ποίηκὲ τα τὰ λόυκολιϑα, ὃ πτολλδ Υ ἀρὰ δ᾽ 

ἣν πτοιντὰς μέχρι σϊσῦρο περυλϑὼν τ᾽ μαγνκ 

ἧς παραλίας ἐστάνεισιν ἀϑὲ τἀ αὔω θεῆχ- 

ιίων, αῤξώμλνθ' ἀ τῆς δυλοπίας, κοὶς πῆρ 

πίνδου, 

γἱ δ᾽ ἀχον βίκκέω (ἃ βώμίω ἰλωμακόεοσαν. 
ὉΠ ταῦτα τὰ χωρία ἴοι μὴν “ἢ ἱειακώπισος, 
'καλεί ὃ ὥς φασι πρότόρομ σϊωοίς κα τὰσ' 
ὄντων δὲ Ὁ τοεῤῥαιθὼν αὐτίμ»οἱ κοὰ “ ὅυ- 
ἰοίας τίὼ ἱσιαιῶτιρ κατεςρέψαντο, κοὰ οδὸ 

 ὑήρώπος ἐς τίὼ ἅπαρορ αὐέασασαν, ο]ὰ 
᾿ ὃ πλῆϑ. δὲει ποιησάντων ἱσιαίων τἀυχώ 
αν ἐπ᾿ ἐκάνωμ ὅτως ἐκάλεσαν σι σ᾿ ἡ Ὁ 
κκῃ ὁπο Ὁ ἰδβὺμ πδι ἀσκλεσιδ "Ὁ ἀρχακό 

 πϑτορμ, κοὶ; ἀὐνφαυε σι τον, ὅμορον τοῖς τὰ σ΄ 
ὄψιρ. κοὰ τοῖς πόδι τἰὼ πίνοθν πόστοις. τί 
αἰ ἰϑωμέιυ ὁμωνύμως τῇ μιοσίωιακῇ λεξομὲ 
ἴω ὁ φκσὶ σϊεν οὕτως ἐκ φέρεν, ἀλλὰ τἰὼ 
τρώτίω συλλαθίω) ἀφαιρᾶν,ὅτω γα καλξ 
ϑς πρότόβογ. ναῦ οἷ! ϑώμη μυτωνομζῶος 
ὡρέον ἐρυμνὸν κοὰ τωόντι ἀλωμακῶφν, ἷ- 
ἤρυμῶψον μεταξὺ τεοσάρωψ φρσοίωμ; ὥφσιν 
γντυηραπλδύρῳ ζειμθύων, τρίκκες τέ κοὰ 
ουτοοπτόλεως» κρὰ πελινναίον κοὰ γόμφων, 
ὃ δὲ μεβοπολι δ δξιχώρας ἡ ἐϑώμε,ἡ ἢ μα 
ἠδόπολις πρότόρον μὴν ἐκ τριῶν ᾿στυδωκι- 
τῶγρπολιχνίων ἀσίμων, ὕςόλον δὲ κοὰ πλέν» 
υοπῶσελγφθαίαν ὧν ναῦ (ὦ ἡ ἰϑώμα καλ’ 
τἴμαχΘ’ μὴν ὃν φύσιν ἐν τοῖς ἰάμβοις, 
γᾶς ἀφροσίέτας ἡ θεὸς γα ὁ μία; 
ἡ καθνι ὑσόῤβ ἀλλεὰνλ στοζίας 1) φρονξψ, 

ὁπ μόνῃ ςταρασϊέχε ὺ 5 ὑῶν θυσίαν, 
τὰ μίω πολυΐςωρ ἔτις ἄλλ κοὰ στώντις 

᾿ 
Ὶ 
᾿ 
) 

ἜΤΡΕΚΒ 'ΝΟΝΥ͂Ξ: Ἅ43ι 
ΡμΠίρρυ ααιρ Πςλίο γοσίιο, στππὶ π]ασί ἱπηρε.-ἢ 
τἰταηῖεβ ςετηετεῖ Ἀτῃεπίεηίες, δ( ΠΠατῦ ῥτίη εἰς 
ρει δάερίοϑ.. δ παιτιπι δζ αἰίατ ρτορίπασας 
{ὲ ρτβείριυα ἕαπια πορηοτες τε τς, Νλτη 
σὐπὶ ΡΟ ἐπηιρετίο ἀεςειίαγεῖ, δῆτα οπηηία υἱοί 
πᾶς ἐπτιαίϊτ, δύ φυεπιαάπιοάα πιαίουζ Νίασηες 
{ἰαστίτταξέτπι δέ ΤὨτγαςίς, το! χυαδίρ οἰγοι!ἢ1- 
εἰτοᾶ τεῖταβ ᾿ΜἸαςεάδοπία ἰυτί αἀὐίαι 4 ςατίς, ἥς δέ 
δρροίίτας ἱασπείϊα ἐπί 125 ἀἀεπιίε, δέ ίσπιοσ 
125 ρυίι5 ΠΟ ΠΙτατιίτ, δζ ΘΕ ο ροτί 445 ἐἰξὰϊα 
[τὰς ἀε ϑογτο ροτ(δί πᾶ μεαΠΠπατί5 (εγπιο στοαὶ 
ἤϊε, δ τα!ία ρεῖ οἵα Ποπιίπ τισι σαπειιτ, αν 
[υτἱ ςαρτατῦ πιαχίπης ϑογγίαττητι τγτατε5. ρὲ - 

ἀππιώ ϑογιίοιτησι ΟρΡούτιη85 ἐπα σίπε8 πιὰ 
χίπιο υδιίρε θα ατί πηι! δύ (τς Ολυγῇ πιατ- 
πιοτίς ἃ ᾿ευς!ή δ γηάίεί δί Ππίετορο! τίς 
(ρεᾶατε ςετίπ υγρεβοσηδηα, ἱπίεσταϑίςίςεξ 
ςοἰπαβ ἰαρίάεαϑ ἱπσεητίδί πιασηίτυ ἀΐη (5 τὰν 
Ῥυ[45 ταπτς τπιατίοτατίς χου, ΠΌτ|5 ἱρία οἰαίταα 
δάἀογπατυςδτπάςε, δύ ρεϊπατίπι δύ ΡΒ] ςς. Ἐκ 
400 «δαίαἑ Ιαρίἀ{5 ργέτίά απ τη]ία ἔα ζα (ππτ- 
Ροεταίσίτ πυςυίῳ ρέοστεῆτι πρεγίογξ τερεσ 
εἰ ΤὭ ΕΠ, ἃ οἱορᾶ δέ Ρίπά οἵα ἐπέ! οᾶθ, 
Ουἱ Τιίςςεη δ (ςα] ἱσεγ ραίςι πες τΠοπΊεπ: 

Ηκχεσυίάεπι [Πἰαουί το Πυτί5 ἐχίξαητ, ψυΐ 
(υρεχοτίτξροτε (υταίτπιη) Γοτί πιο α δ δτττ, 
(κτειτπ «ἃ {Π4 Ρει πα ὁςέυραίέηι, 4! δ᾽ 
{Πίαατι Ευδοίςαδυετιτεγδηΐ, Χ εἴπ πο α5 
ἰῃ ἐοπείπεπιξ αϑἤτιαχοιδηῖ, ς ταπία ἢ  εἴοῖ 
ἐππαβίταπεία {π᾿ξουατα πα! ϊα 404} ΠΠ|5 ἥος 
τοσίοπί ποίπεπ ἱπιροίπετγε, ἄρρε!ίαπε ετίαπι 
Ποϊορίᾶ ἱπξεείογειι, ΤΠ Πα] ἃ ορροίτᾶ γεξξέ 
᾿Μαςεδοπίςᾳ, ἤςις δί ἱπξετίούεπι ἱπίεγίοτί. ΕΠ 
αυίάεπι Ττίοος, δι Δι ς] ἀρ ται ρί υπὶ ἐχδξ 
ποι πλυπι. δ οἸατίτατε ςεἰεδειγίπησπι, δέ 
Τοϊορίδας ὃ Ρίπάο Δαϊαςεηείρα [οοί5 σο- 
πε. [Ἰοπῆς αὐίεπι εο απο Με επία υγὉ5 Πο- 
παίπε ἀϊάτας, σπαπὶ ποπ ἤς ρτοξειτί ορουζεγ 
ςοπίεπάπης, (ξ ρυίπτᾷ αὐξειτί (γα απ, {ἰς ἐν 
Ὠίπι ρτίαβ Δρρ εἰ ατᾶ σα παπςοίπ ὙΠαπιαβ το 
ςαδυϊαπι (απίπηταυίτς, ος πητιίτπι δ τ} 
ἀυπι,πείεζ (ζα!έσεττπ ήτο συλίθου οίξο] ἃ 
{ταπὶ τά υαπι αυαίετηίϑ ἃ [Ατευθι5 ἑδσοπτιία; 
Τιίςοαπι δ Μειτορο!π δ Ρεϊππαῦ δί (Ποπὶ 
Ρἤιος. νει [ποπιε πιειγορο βγεσίοπί δ 41 
(4 εἴς. Ἰρίᾳ πεέο πιείγορο 5 βυίουίστιβ πη ΐϑ 
εείρτιβ μα ίταία εἴας ορρία 15 ὃ χιάξ οΡίςιν 
τί. Ροίξεα ρίατες αἰαπιρία υδεβίαπε, ἐ αυΐν 
Ῥυδβτπα ας τποπις, Ἐπίέπηιετο (ΟΠ Π{πιᾶοἤτι8 
ἐῃ ἰαπιρίςο ςαὐπγίπ 6 με  ε8 Πυπουρασίς, 
Ὁ δὰ επίπι ποη τππ8 οεἰξ, πτῷ 

Θεά Οἤιίπεπίεπι τε 148 (Πρείατε στη ἐζ85. 
Ψεῖ εο (δρίεπάϊ σεπείε, φυοά το. (Ὁ 65 ἐπ1- 

ποίδπος ἀεςερίοϑ δἀπιτίς, αἴ ἢ χυΐ5 αἰία5 ἱρίς Ρ εὐἰεἰ5ἰπὶυ5 ἐχτίτίς, δέ Ῥεῖ οπιπεπί 
ἷ Ν 



{ιαὰ, κ. 

ἀδλε 

«εἰν υἱτδπὶ ζυτἰρίς ἱπησίθ μας συ] 5 τγλάετε 
τοΐεη5. Ροϊϊειίμετο τεάαγριεγᾶς που ππᾶν ε 
ἤεγεέπὶ πιοῦο ,{εὰ ρίατγες Πᾶς ἑἠγπλο  ἄ6{ γἰταστι 
δρριορᾶτεβ δάπιε,ἐ αυίδυϑ υηᾶ εἰϊε ἐπ τὰς 
ἐρία πιείγορο Νοη πηᾶ σποῷ ἐχ υὐδϑίδυ δά 
ἐλτα αἰ ἐταπ (5 εἴτ, Οαπιτία σης πλουξ ταί 
ἀπε. ΕΠ ἃ Ῥμανγολάοπίϑβ υἱὸς ἱπ [Πα ηῖ ρα“ 
σα,ρεῖ ατιο5 Βεποιι5 Πυίςατῳ (ΟὐγΑ] 5. (τγᾶ- 
{{ι5 αυίάξ τεπιρ! ΡΑΠ Δα (8 [το πλέα ρτοίεηα- 
Βεπς,Ρεπεᾶ ἱπιγα ρίς τιεγο Βεπεὺβ (υζ ἀΐχί- 
τυ) οτίτας εχ Ρίη4ο ἃ Πηι[ετα τεϊίπασς Ὑτίς 
εεης εἰ ἐπειιπι, ῬΠατγοελάοπξ, ρεπεσίῃ ἅττα 
«ἐπὶ 1. ατίλπιΐρ ἀείοιτυν. Δοςερτίοδ ΤῊ εΠΔΙ - 
εκ τουτί ἀπηη ἤσα5,ρεῦ ἵ εἰηρεδά ἐγπηρεη- 
ἀυπὶ ργοστεῤίτυτ, Οεςπαἰ τιετο υγθέπι ητιος 
Ἐστγτὶ ἀἰείτυν, 8( ἰη Πίος Ιὸ οἷα, δέ ἐπ ἘΘπΡοσα ὃ 
ἐπ Ατοδαϊα εἴς, (ττίρτοτοβ πλεπιουᾶτ, δ αἰίο ρὰ 
ἔϊτο ποτε {{Ππ|{π5 ρεγπιυτᾶς, ηπο ἱπ ἐχροπεπ 
ἀϊς Ρεϊοροππεηίιγερι ἀϊκίπηας. Ε]ο5 δυτετι 
ἐπ αυχπίοπεπι ἀεάαςιητ, ρτείεττίπι ας πὶ 
εαἰμετίς, {πιὰ ΔΡ ΕΠ ετουΐε ςαρτὰ εἰς, δέ ́υδηι 
{πτίρτὶϑ ἀεείατας {6 χαί Οος αἰ ίοὲ ἐαρτίαίταν 
ἐεπὶ υειΡας εἀίἀ ἐς. Ηας παηηαείοςα Δείςαν 
ἰαρή Πιής δίς ςεοίπίς Ροῖτὸ ἘθΙΎΡΥΐο τεῦ 
τλῦι [ἀίταπι Αἴς, 
Οὐπεπίυπιᾳ «ςοἴσηῖ συο5 ἔοπϑ Ἡγρεζεᾶ τε- 

περαῖ, ! 
ἈΠειίυπις παδίϊληις, ἢ ρίϑέρ αἵρα Τιταηί, 
Οἰπιεηί ἱσίτιν Ποάίε ποςαῖοῦ ΟΥπιίΠί ΠΠΊ, 

αἱςας φυίάς (0 πιοηῖς Βεϊίο, αὐ πᾶ Ραραίεᾶ 
{0} {ΠΠ|8 υὐρίδ 5. αυᾶς Γ ἐπχειτίδαί Παρ ίταίας, 
ᾳαἀάίξακεῆς ςΟπιεπποτατίπια. Βουείἀξοτὸ 
ἰαςᾶ ρτορέ εἴτ οροττεῖ, υδάοηυϊάξβοβα εχ 
οἰγουπιααίαςεητίρις [ ἐπιειτία δέ αὐ ίδιι5 τιπὰ 
ἔαυίοῆς δ ἐρίαπν Οτεηϊα. ΑΒ εἰν ἀυτεπι ὰ εν 
πχετηίλάς (ὐγπτεπίυπι Παἀίαίερτξας υἱσίπτί {τί 
Πετε τεσγείτί. 1 οςὰς αιάεπι Ἰοἱςί ἰῃ υἱὰ ἤτυ5, 
ἴοησε ἃ Γ᾿ εππειτίλάς Πάτα ίερτξ {επλοῖαϑ εἰ, 
αὖ Αὐπιγεηίο δυτεγεϊ 015 υἱρίητί, Θοερίϊο 40- 
εξτείτε, Ρῃοσηίκ Οτπιεπῆ οττας εἰξιίπ εξ ρα- 
ετί5 ςοηίρείξα Απιγητουίς Οὐπιεπίάα [σίοπ- 
τεπι; ΡΠΓΠίδπι δά Ρεϊεἴ (εἰετεσετέςερίῇε, Οἵ, 
τπεηῦ πεῖο (ὐεγςαρ ί ΠΙίαπι ἄ εοΐο ρτοσπατί, 
δυης αάιβοκςε!οςιηι. Οὐπιεπυπι ἄτιοβ ρτο- 
«τελίϊς Πίος Απιγητογοπὶ ὃζ Ἐσππιοπεπὶ, ἐ 
“ποττπὶ αἴτετο Ῥηςηίςεπι,οα αἱτετο πετο Εὰ- 
ΤΥΡΥΪΌ τ οἵτὸς εἰς. ϑυςςείδίοπξ αυίάεπι ςοπὶ 
βασι επὶ Ευτυργἷο ἐς ραιτία ἐρτεάίεητε ΡΠ ος- 
ηίςς, πῆς (εὐτιαίαπι. δίς ἐπίῃ (τα Ὁ, 
Οὐπὶρηίπιθπι ἰοσσαπάδπι οτΐιι5 Οὐγαλ ἐπί 

[τὲ, Ρίο εο ψυοά εἴξ, 
(τα είᾳ ὁπ ΠᾺ τηίηί ἑαπιοί!β ρίεμα ρας] ]8.. 

Οχτευπὶ.,, ας Ῥμοςζεηίςηι ἐχετς Ῥμοσπίςεπι αἰοιίς., ἀπᾶξο 

ΦΊΒΑΡΟΝΙΒ ΘΡΟΘΚΑΡΗ. 

ὝΨΜΟΥ. 

Δὸν θίον ὡς αὐτῷο ἔρυκεν, ὃ σοῦσα μυξαδαι, 
βυλόμανθ΄.οἱ σ᾽ ὕςόλον κλεγξαν ὁμίαν ἃ“ ; 
φροδιτίω μόνον, ἀλλὰ κρὰ πλέισς ἀῃσεσίειγν, ἶ 
υϑώας τοῖν. ὥξωρ. Ὧν Ὡν κοὰ τἰὼ ἐν τῇ μπε 
“ποπόλει ταύτῃ δσεμιΐς δὴν συωοικιδδασῶμι, 
ἐς αὐτίω στόλεωψ, »ταρασϊδνας ἡ» εὐ ὗμ!ς 
οἰον σι δὲ (ἃ φαρυκάσῖων ἐν τῇ ἱςεαιώτι., 
δι, (ἃ ῥέει σι! αὐδὰν ὃ τοίυειὸς, κοὰ ὃ ἰσράλιθα 
ὧν ὃ ἀσράλιος ῥυ εἰς ἴα τ ἰωμίας ἀδώμαρς 
ἐδρὸν εἰς Ὃν ποίυειὸν ὑιεισιψιαυύὰὸς σἱ ὃ πσωοῦ 
νειὸς ἄρχυτοι μὴν ἐκ πίνσῖσ καθά πῶρ ἔρνη, 
ἐν ἀριςόλᾷ σι ἀφεὶς τοὐικίω τι, (Ὁ ̓σελιν., 
ναῖον πρὸ φαρυκασύνα,φίφωτοι ττκραὶ φῃὺ 
ἄπραπα. κοὰ λαοίοσ αν, ποὰ (δὰ ἐν πῇ ϑιῆα; 
λιώτι δι δὲ ξαϊμθν Ὁ ποταμὸς» πρόεισι οἷα 

σεμπῶὼρ ἀϑὲ σὰς ἐκβολαίς, τέὼ σι᾿ οἰχωλέμυ 
πσύλιμ εὐρώτο λεγομδιψίμιγεμ τα τοῖς πόττοι! 
πότοις ἱσορᾶσι, κοὰ ἐμ ὄυ βοία, κρὰ ἐν ἐρηχ, 
δία (Δ μετονομάζοσιμ ἄλλως,δ κρὰ ἐἰρα στῶ 
ἐμ τοῖς τοελουτοννισια κοῖς πόδι δὲ τότωμ ζαι 
πόσι,κοὰ μάλισις τίς (ὦ ἡ σοῦ ἡρακλύοδς ἃ; 
λῦσα͵ νὰ πϑὸὶ τίν Θ᾽ σιωεραψον ὁ πιοιῴσαι 
τίὼ οἰχαλίας ἀλωσινι τοῦ τα μὰ σὰ τὰ χα 
οἰᾳ τοῖς ἀσκληπιαίσιαις ὑστεταξον ἡ ξῆρ δὲ 
λέγει τίὼ “τυ εὐρυπύλῳ, 
οὗ δι᾿ ἔχον δρμθψιοψ, οἵ σι ἀρίωίω ᾿ουερέαν, 
Οἱ ἔχον ἀσέοιορ, αι ανοιδῆς λόὺ κὰ ἰἀρίσα 

τὸ μὴν ὃν ὀρμρνιον καλξιη. σι σι ναῦν 
δεῖ πκλίῳ ἀώμν ἡ] Ἂν "ταγασηΐκ᾽ν κῦλ᾽ 
“τορ ἣν συμῳκισμωμ ὡς τίὼ σϊεμεριάσι 
πὐόλεωρ ὡς ὄρκτ,αὐάγκε δ,νὰ “ἢ θοιθκίσιἐ 
λίμνίω δῖ πλησίον, ἐπεισὶὴ κρὰ ἡ ξοίδκ τῶ! 

πϑδιοικίσίων ἰ(ὖ Φὶ σϊχμητριασῖθ’, κοὰ αὐτὸ 
Ὁ ὀρμῆψιογ. "τὸ αδὸ ὃν ὀρμϑύιον ἀπέχω πῆ 
σϊυμετριχοῖθ’ τοιζὰ οχόδίος ἐπὶ, κοὰ ἀἰκοι 
σι, ὃ δὲ γῆς ἰωλκῦ πότ Θ΄ ἐρ ὁσίῳ ἀειμῶν Θ᾽ 
πῆς μὴν σϊαμητριεἰσίρ- πὰ σκαϊίος δεέςν; 
κε, τό σὲ ὀρμίωίυ «ὅν λοιπὸς ἄποσι σἀσέσς 
φασὶ σὶ᾿ ὁ σκψιΘ’ ἐκ τὸ ὁρμίωτα ἢ᾽ῬΨ φοὶ 
κα Ἔν, κοὰ φσύγειν αὐτὸν ἐνθρν σὲ σταρὰ τι 
στατρὸς ἁμυώ τορξ" ὀρμῆν, σϊκο, εἰς τῷ φϑία 
δυ πσιλὲα αὕακτα, ἐκτίϑϑυα γχὺ χα ὀρμϑυ: 

σι εὐδύπυλογι φυλαχϑίιώαε δὲ οὶ εὐρνυπι ς 
λῳ τίὼ σ᾽ ασυχίω κοινίω, ὡς ἂν, ἀπελϑόνῷ 
τό φοίνικος ἐκ τὶ οἰκίας. (ἢ οἱ γράφᾳυ δίωρ, ς 
Οἷορμ ὅτε πρῶ έστον ὀρμῆψιον πτολύμπηλομῦς 

ἀντι στὸ! ἴ 
᾿ ΄ ) ᾿ 

Δεστὸν ελλασῖα καλλιγαύαιηρ, ἤ 

Κραΐκς ἢ φωκέαττοιξι Σ φοίνικα, [εκμαιρόμϑιο 
«κ΄ὶ' 

ὴ 



ἀκ ἐραύες ἢ αἱγκὸς, ὦ ἐχύίαο ὀδυοσεὺς 
ΠΝ νυκίεγόῤσίαυ, πόδι δ φασὶν ὃ ποιηής. 

δὲ ἐλεῶν)" ἀμωύτρρΘ' ὀρμϑνίσϊχο (τι 
δβέλετ᾽ αὐπόλυκος τουκινὸν αὐτερρύστς, 

τὸν τε γχ ἐλεῶνα ἐν θ᾽ ἡφνασῷ σπολί- 

| “νιον δἶν, τόν τε ὀρμλνισιίω ἀμυύπορα ὁκ ἄλ 

᾿λόμινα λὲ γυδοοι ἢ ὸν τόν φοίνικ Ὁ" σπτατὰ- ρα, κοὰ τὸν αὐσπόλυκου οἰκραῦ τὰ ἐν Ὅρ σαρ 

| γάσῷῳ Φιχωρυχξιν πὰ δὴ γειτόνων, πιόβ ποὶ 

γόν ὅτι τοικωρύχον σπτανηρτ»ὅ τὰ πόῤῥωθῳν, 
ἐσὲ σκόψι" φησὶ μύτε ἐλεῶνα μασίφᾳ πὸ 

πον “τό σταρνασδ σδιώκνυῶτ, ἀλκὰ νεῶνα (ὦ 

χαυτίω οἰκιδδξισαν μετὰ τὰ τρωϊκὰ, μύ τ᾿ ἐκ 
γειτόνων τὰς ποιχωρυχίας γλυξάνω μόνομ. (ὃ 
ἄλλα σῖε ὄδιγ ἃ λέγοι χίς ἂν ἐλ ὃν ὀκνῷ σ]α- 

“ρίδεν ἀδὲ πλίου. ἄλλοι σὲ γράφεσιψ Ὀξελεῶ 
νος. πάνα ρίκὴ σῖε ὄδιν αὕτη, ὦ μᾶλλον ελέγ 
χρι ἀτόπως ἂν Ῥ λεγύμδυον , 
φόῦτν ἱπετ᾽ ἀντάνάυδε σι ελλά δὺς δυρυχό. 
φθϊιω σ᾽ ϑγικόμέω, (ρειὁ 
ἡ σὺ σίρεια ἀρίύκ δὴν ἐν μέσῃ, φόλαΐ» 

ὧν πόλει μεταλακόσμ, τέταν δ) σῖ᾽ τὴ τὶ 
συμβεθακοτθ’ ὠνομάδδν, λόυκύγακον γὰρ 
ὅδι τοχωοίον ἄρνας πλησίομ.κοὰ τὸ ἀπόλίον 
υοἱ᾽ ὑκάποθον τότων ὕξί. σωυεχᾶς πῇ μεγαν 
ἰδὲ ταύτη λέγοντῇ οἱ αν 0) σολυποίτη, 

γἱ σ᾽ ἄργιοσ αν ἔχον κοὰ γυρτώνίωι ἐνεμονῷ, 
Ὀρθίω πλώνίωτε πολιν) ὀλοοοσύνα λόυκίω. 

ταὐυτίω τί χώραν πρότόδον μδν ὥκοαυ 
πσιῤῥαιθοὶ, Ὁ σεὼς τῇ ϑπλάοουν μὲρίθ'νεμόν 
μνοιγκοὰ (οἷ τπσἀυεῷ μέλοι τὸ ἐκβολῆς αὐ 

ἱ Δ υρτῶν Θ΄ πόλεως τοεῤῥαιβίστν, ἐταῖαν 
'πενώσαντοϊ ἐκέινους εἰς τἰὼ ἐμ σῇ μείογαίᾳ 
ποταμίαν λαπίϑαε κωτίσον αὐτὰ πὰ χω: 
εχ, ἐξίων. κοὰ ὃ ἕὸς τσειοίϑος ὃς κρὰ  τοῦ- 
λιον κατικτόδετο, βιχσάμον Θ- ἦα κάτα. 

ἡ χύντάς ἀςντάνρους ἁγριόγ τι φύλογιτότος 
μὲν ὅν ἐκ τό τολίσυ ὡστ,κοὶ αἰθίκεοσι ποὶ- 
λχόσε, τοῖς δὲ λαπίϑαις τὰ τοεσίία παρέ δω 
κε, τη αἱ αὐ τὴν, κοὰ οἱ τοεῤῥαεβοὶ κωτέιχου 
χὰ τεὸς δ᾽ ὀλύμπῳ,ἴσι: σ᾽ ὅστσ, κοὰ ὅλοι 

᾿ πρὶ νυῦ ἄργοστι ἀϑὲὶ ἰϑο τοἀωειῷ κξυποι, ὕ-. 
πέρκειτοι σ᾿ αὐτῆς ἄπρραξ ἐν τεοσαράπον- 
χὰ σιχοϊίοις ἱορὶ σπτοταμῷ πλησιαίζοσιε (ἃ αὖ 

᾿ τύ. τἰὺ στ᾿ νὰ μέσου ποταμίων ἄχον πσεῤ- 
᾿ ὀαιβοὶ͵ ὑρϑίω σῖς τιν τὼ ἀκρόπολιν τῶν 

φαλευναέωμ εἰρήκασιν ἡ δὲ φάλαυνα ταιῤ, 
ῥαιβιπκὴ πόλιες πες Ὅρὶ πσἀμειῷ πλησίον δ 
τιμπῶν οἱ μϑὸ ὃν τοιῤῥαιθοὶ κατασμυαςόῦ 
ϑηύταῖν ὑωολαπιϑῶυ, ἐς τἰωὼὺ ὀρεινίμἡ ἄσται- 

᾿ νέξγσαν, οἱ πλέάους τίὼ πόδι σνόδὺυν., κοὶς 

᾿ ἄθαμονας Ο δύλοστας, τίὼ σὲ χώραν κρὰ ὧν 

ΓΙΒΕΒ ΜΝΜΟΝΥ͂Σ. Αἱὲ 
εχ σαῖεα Μερειίς εοπ ἐδ υείϑ, ἦ08 ἐπ ποίξυτ- 
πΐϑ ἐεχου δῆς Υ Ἰγήτεπι αἱτπη, ροεῖα τοϊξλίτιν, 
ἘΧΕΙεοης Ατηγητοτίβ Οὐπιεηίάας 
Αὐτοϊγευ ταρίεῃϑ τι2}{8τ45 ρειίοτατ σοά65, 

Εἰεοπεπι εηίπη ῃ Ραγπαίο ορρί ἀπ] ατιού: 
ἄλτηι εἴϊς, Αὐηγπτιογεπιθεῖο (ὐγπιεπίάεη ἤοα 
αἰίαπι πὲ ἀϊςί πῇ ΡΗοσπίοίς σεπίτοτεπι, Απ- 
τοϊγειππιέρ Ραγπαί! ἑποοίαπι τὸ αὐσίπουτιπι ἔπι 
το [υττίριμς, πιο ουαίσαπο ἔπιτῖ5 σοπηπιαν 
πε οἴϊπιοίαπι εἰξ,ηὖ ἱσπσίπασα (υττίρ εις, δ ποιν 
χωσνχξινοίᾳ εἰς, Ρατίετε8 ρειΐοτατε, ἂτ ἐπίπι 5. ς 
ΡΙα5 αἱ Πτιπὶ Βαγηαί ἰος πιοπίξιατί ΕΙεο- 
ΠοπΊ ΔρΡρεϊατυπιίς Νεοπεπι. ἡτιλπὶ (οτος 
Ροίὲ Τισίαπιπι δε} παδίζαταηι (ας τείετε. 
ἵΝεσπεῖο υἱοίπουτπη ραγίοτεβ (ο απὶ ἃ [τ τ5 
Ρειοναγί (οἱ ἐγς. ΜΜυϊταίχαε ργατείοα [ππτα]ία 
αυα ἀἱςί ρσίεητ, (ε4 τη Πίίςε ἀπΊρ 5 ἐπιπιον 
ται τιστόοσγ, Α]ή Εχείεοπει (ςτίραητ,ίρία υο- 
το Τλπαστος τε] Πτ(5 εἰξ, {Ππ4 ἀτιζεπὶ ἀὐσυπΊεη 
το εἰξ,τεπὶαρίατάε ἀίοί, αι {τ τείεγας, 
Τεδπίποίεξοππι πιρσίδϑ ρὲ στοςία Ιατοραῖοητς 
Ρμιῃίαπι ρτοίείει!ς {ππ|. 

Ἐδϑβυεῖο ίρίς Ηγρεγεα ίη ῬΠεισοιᾶ πιοάίο 
ορρί4ο Μειαδίειᾳ ςσπίι. Τίταπιιβ αὐτῶ, [ἃ εἴ 
καἸχ 8Ρ ἐο συσά {ΠΠ| Δἐςίαίε, ποπὶς εἰς αἤεουτα. 
σου ἐπι! ςᾶ5 παταγα εκίἰ Ασπο ρ χίπιμ5. 
ΝΝες,Ῥεῦ 45 ἢ5 ΔΙιτεγίᾶ εἴ ΠῚ ἀπ μπΐς ρατ- 
ταὔτ ε5 εἴτε ἀίςυπῖ ᾳ ΡοΪγροσς (πα πτ» 
Ομ Ατριῇασι βαδεπι, Ογτγίοποσι ἀοϊπάο ςοἰεϑαηι;, 
Ογιροῃ Ἑἰοπαπιῇ, κυ δορι,πικοαηιῇς Οοο[ζοπειη. 

Ηκπείαπότεσίοποπι ρτίπια ςοἰπεταπςΡει, 
τῆ θέ πεητεβ ράτίς πηαγίτίπια 8ζ Ρεπεὸ υἱῷ 
αὐ {ΠΠππ|5 οἰξίαπι δζ (ὡγιτοπξίη Ρε πα οσαπι 
Ρίασα, [πε] ἀρίτηος 105 δἰ σεητεβ, πιεαϊίξεις 
ταπεδπὶ Πιιπλίπί υἱςίῃμαπι ΟΥΑΠῚ οςοπραϊειι; 

[χίϑη, ΠΙίας Ρεγίτου χα Ρε ἃ τί σσοαρα- 
ταί, εἰα5 ρεξ πο Π5 οςαμραίσίες (ὐεηΐατιτο δ, 

ἀτιτᾶ (ἀπέ αρτείξεπιῷ παιίοπξ. Ἐο5 ἐρίειιν εἶεν 
ὥϊο5 ἐβείίο δά Δ εἰῃίςδϑβ σσριυ τ, " ἀρίτῃ5 ατι- 
(ἐπὶ ςαπηρεἰἐτίὰ ςοποςοί5τ Εοτπιπ Δυτξ ραττεπὶ 
ΟἸγαῖρο ριορίπημᾶ ει Παθί τεπτιεῖς. Νοπ. 
ΠῈ]}}15 πεῖο ἰῃ [οοΐ5 οπιπεβ ῥηγίίουαδϑ ἀοπιοβ 
παρεγε σίτου Διρί σας πυπς Δισυίδ τιοςαν 
(τ. Βεπείο αἤίαςει, (υ (πρετπηπιίπει Δ τταχ 
ἐπ [Π πα Χ τ.. δίίρία Πασίο ρτοχίιπα. Βεσίον 
πεπιτείο Παυίατί ἐπι τη είαπι σἰγσππεεπεῦᾶὲ 
Ρειπαδί. Οὐπαπιίβης χυίάαπι ΡΠαΐαπησο- 
ται εἴτε εγιητ Ρμαίαηπα τ εο οἰίτα5 Ρετῆ ας 
Ῥογτπη ἰπτίβ οἵϊ. ἀρ Τειηρε, Ρεποο βη ιν 
παλ. Ρε Πα ί αζεπι σσεα [νἀρίτΠπαττπι ροίεην 
τία (ταδί εἤτης. πιαίοτί ἐκ Ραῖῖς ίπ πιοπίαπα 
Ριοπισοπιπί Ρίπάο τἰςίπα, δ δα ΑτΠπαπιαποβ 
δα Πλοϊοροδ,ἸἈ ἐσίοηςξ αὐοπὶ Πᾶς ςπτοτοβίῃ 
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418. 
ῬΟΒαΒοΣ αὐ αὶ πίυλαι ἀἰοπεπιγεάεσε, 
γυπείαχια Ρεπεῦπι ςοη[ἀςητο5, ἤϊογαηι τε 

αὐἰοίηι ξοιτδέπιαπι χυίάεαι ραίςξτεβ ἀστί ρατ- 

τοπι. πἰ Πυ4 σατῦα ὐπλί8 τ14}}5 ΪΝειοπίάϊ 

ῥιορίπηυα Ἰαοιι {ἰὰτ, ασαπὶ αὐιη 8 ἤξασ ΠΔΠ5 ἃ“ 

τληαί [λειήταῖς ΕαυίΠἰ5 ἱπεεγοίρετει, Εδπὶ τα" 

πιεηίααταπι ροίξελ Γλυί 5] ςομττι 5 σ΄. 

σευ εὐπεηάδπεγς. [πτοτίπι ρίταν {πί Ῥει- 

πα ιατὴ οςοιραῦτεβ τεπεραηι δί τίρυτα ἐχίς- 

ψοθᾶς, ἀοπεςΡ ΕΠ ρρυβ]οζούαπι ροτίτας εἰ, 

ἵ αὐἱΠὰ χυοσας ΟΙΪα Ἰοςυϑ εἰξ, ἡποὲ ΡεηΠΙ 5 

δῖ Οδ! μα ἀϊςίταγ ἃ ρίευίησε. ἘΠῚ δί αἰία ἐπ 

Οτοῖα εἰαίταϑ . πος Ποάίε σαος ἰλρυ σία οοη, 

βηίο μΒαδίταίοτ, ἃ αυὰ (ὈΡ οϊα5 σαΠΊΡῈ5 ΒΝ 

Πὰς ποςαίας. ΕΠ δ ίη Ρεϊοροππείο Δισίπον 

ἑππιατχ ἔ αὐ. ΕΪεούττα πο ἀσττπι 1) γΚ 

πιᾶπὶ ηας αἰ εγπιίπαῃ5 ἴα ἴπ|5 ΠΌσὉ5 εἴν. 1π 

ἑαάςσπι χιοῳ 1 -ατίἤαπι αὔθ οπι ἐπ ςοπΗπίρι8 
ἐῆτ, ΤΒεοροπηριιο (τείρείϑ τείπαταν. Ετίπ ΑΠὰ 

, Τ αὐ ΡΕτίςοπία εἰ ίαχεα Ογηιᾶ, δ αἀ Το’ 

ἀο5 Εασππαχίτυπι. ΕΠ ἃ ΕρΡίνεῖι 1.αὐΠἀ,, δύ ἐπ 

Θίπα ΜΜΜΙγίεηα δὰ {τα άϊα ηυἱπαυαρίστα. Εᾶ- 
τἱχα Ρεῖτα ἰϑπταά ᾿Μ]ετμγπιηοπιίπ υἱα. [π 
στο αυοῳ Διτίςο [ατ ἃ εξ. Τ δ θυβ απο- 
“ας υἱςας εξ οπρε ἀπ Ἔλη5 τσίπι [Τλἀία,ἔτι- 
Ῥία ορρίάτπιδα Οανῇτί ςαπιρᾶ, αυὰ Ῥεῖ πιο, 
αἰτοιγαποατη ἔτι λα (Ὁ ἀγουηος πιατγί5 το ρ 
ἤταπι Ππαρεηϑ5 Πηγίςπι, Ιοαχαςε τὐττατοπιίρῇ 
αυδπι ἀἰκχίπγαβ ροηΠΙ0 1 ατίῆα;. ἵΝαπι δύ ααυὰν 
ταπι Ῥοηίταιςς δέ πἱποτοσιηι ἔρεείς ργαδη5 
εἶς. Ἐουϊιαη ἀπίεπι ὃ [αν δίας ἱυρρίτοεγ πίῃς 
ἑοσποιπεη αἰαπηρίε. Δ4 {Πηίτὰ5 σποηὰς 
Ῥοπείτραβ ραρτιδ εἰς [ςἀγΠΔ ποηγίπε, ἐχίγεν 
ἐπηΐ5 Ηαπτί Πηιτίπιτς. ΕΠ ὃ ΟἹοοίϊζη οἰπέταϑ, 
αυκ ες ποςαῖαν » ἰά εξ, Α]Ρα, σππι ἐπ αἰρα 
ςοπἤίξαι αὐρί!α: δύ ΕΙοπλ. αὐῖρος Ρεῃαῦθον 
ται υΥθ 65: δι σππηπ5. ΕΓΕΪΟΠα ηυίάςηι πα 
Τεπποπεπι ποσηεῃ Ρογπυταῦίτ. ῃσάίς ἀΐττα 
ἔαςεπβ5. τα σεῖο (Ὁ ΟἸγίηρο ἰαςεπί, ποα 
Ῥιοςυ! δ Εύτοτὰ ἤπτίο., απεπ ἡυίάειι ρος- 
τα ποοαῖ ΓΤ τατείσαι, ἴ)ς {0 δί ἀς Ρειαδί5 
ἀείποερϑδ ροεία ςεοίπί απο αἰχίτ, 
Μίρίπτί ἀταας ἄπας (Ἰππεῖις Ουρίιο ἐσεταῖ 

αἰποξ, 
Θθη πίε Π65 οἱ ζοπιίτα5 (οττεβ Ρειαδί, 
Τδάοπεπι [γἱ (ε4ε5 αὐευπιροίμπενε πίπα! 6ΠΊ, 
ἈΑγπαΐρ πουηάϊ Τιτατο ρυϊςῆτα ςοΐεραητ, 

Ἡαςείρίτυγοςα ἀΐςοίς Βεμ]α Ῥούπηιαρ Ηἰ- 
Πίκοσιπι οὐ, π ρατῖς σοι ρτε μοοητία. Β6Ὁ- 
ἑεῶί σαύοηῦε ἔπείς Ροϊγροῦος ραιτίπι, Ῥεῖ - 
τῆ χθίςα ταπιεπ {Π|π 1 αρίτἢ5 τίτθαις. στα 
Ῥιοπηίίσος παβίζατοης, δέ ρίαπα τεπειεηταν ἃ 
Ἰρλρίμιί8.. δύ ἱπ πος παέῖαι πατίο Ρεππαρίςα 

ΦΥΒΑΒΟΜΝΙΦ ΘΒΟΘᾺΆ Α͂ΡΗ. 

αὐσολάφθονσας δ ποιῤῥαιξῶμ, κρενίδιου λᾷ, 
οἰοσαῖοι, πλησίομ κν οἰκδντοῖ τό που ειῶν. 

γε τνιῶντσι σι ἐκείνοις, σεμόμᾶνσι σὲ τὰ εὖ, 
σιαιμονέσατο μὲρη “ τασοδίωρ. πλίὼ ὦπε 
σφόσῇοα κοῖλον πὼς τῇ λίμνῃ σῇ γεοσων! δ, 
ἐς ἣν ἀδικλνζων ὃ ποταμὸς ἀφηρξιτό 75 Θὶ 
ἀροσίμου «ὧν λαρισσαίους, ἀλλ ὕςόβομ σταρα 
χώμασιν ἐπίιωωώρϑωίᾷν λαριοσαῖοι, δηρι σὲ 
κατξιλον τίως τί παεῤῥαιθίαν, κοὰ φόρους 
ἐπραῆον ἕως Φέλιπη(θ κατέςν ἐύοι : ᾧ 
σόπων.λαίριοσα οἵ᾽ ὅδε κρὰ ἐν πῇ ὅρα 5 χωρῖν 

ἐν, κοὰ ἡ ἰριμιχςἐγιασὸ τινων σὲ πλαγία λὲν 
γμλύκνα ψ ὑφέτη πῦλις ἡ ναῦ ἐς ἰκπυτίαυ 
σιωοικιδϑξισα ἃ φ᾽ ̓ς γὦ πο νυυκέμϑνου τς 
δέον ναῦ λαρίοσιον κα λξιστίι. κρὰ ἐν τσεῖθν 
στονυύσογ τὰ ἣν ἀργεων ἄκρα κρὰ ὃ τόμ ἐς 
λάαν ἀπὸ οἵύμας διορίζων λέθιου Ὁ τῷ σας 
μός, ϑεόπτομπ- σὲ, ἃ τοόλιμ λέγει ἐν τῇ αὖ 

σπρμεϑοοίᾳ κενά λαρκοσαν, κοὰ ἐν τῆ ὧν 
σίᾳ,Ν τε φρικωνὶς ἃ πόδι τὼν ἀνμίω, πρὶ ἡ 

ἐξ] ὡμαξετομ Τὶ Ῥωασιθ'»κοὰ ἡ ἐφισίαᾳ λᾷ 
ομλσα ὄξ,(Θ εν σίνᾳ τ μιτυλίαϊης ἀπὸ αρῦν 
τήκοντι σα δίων ἐσὶ λαρυοσαξαι πσέραι, κῶς 

σὰ τίωὼ ἀδὲ μυϑώμνεης δοῖορ, κοὰ ἐν τῇ ἀπικᾷ 
σὺ ὄδι λαϊριοσα, κοὰ δὴ» σπράλεων δεἐχοίᾳ ἰώ; 
μκ ηριαϊκοντὰ συ ήϊους ᾿σσὲρ Τὶ πόλεως 
καύσρυ τοεδιου σ]ᾳ φὶ μεσογαΐας ἰόντῶφήρ!, 
“0 Ὁ ἰσοσλρόμης μητρὸς ἱδρόμοδ μοίων τἰὼ δι ὦ 
σιρ Οἱ Τ ἀρετίὼ ἔχον τῇ ἀρεμαςἢ λαρίοσμ, 
(ὦ χὰ σῦν)’ ὦ ἀμπελόφυτθ-ἰσως σὲ, 
κρὶ ὃ λαρίνσι δ). (ὺς ἐκέιθον ἐπωνόμαςται. 
ἐρ τοῖς ἀριςο) οἷς δὲ τόν τούντο ἀώμη τίς κα 
λένται λάρινσα, πλησίον ἣν ἄκρων πὶ αἷς 

μου (( ὃ λοοσὼμ σὲ λόνκὴ πῶσαγόρδυ ϑᾶ 
ἀπὸ τῷ λόυκῴργιλφο- Ἔν, κοὰ ἡ ἡλώνν πσιβς 
ῥακξικρὰ τούλες, κοὰ γύνν 0. ἡ σ᾽ ἀλώνη μὲν 
σίβαλε τὄνομα, λειμώνα μετονομαδδξιστι, 
σισκασῆχε σὲ ναῦ ἄμφω σῖ τὺ οὶ ὀλυμε 
στ ἐμξιν τοι, στολὺ ᾧττυϑν “56) δ ὐρώ τα πο 
παμῦ, ὃν ὃ ποιυτὰς τιπταρόσιον καλέ. λέγει 

δὲ, κοὰ πόδα τότωμ, κοὶς πόδχ δὴν πσεῤῥαι δῶμ 
ἐν σοῖς  βῆς ὃ χροιντὴς ὅσαμ φῆ, ' 
ἔσνεὺς σ᾽ ἐκ κυφου ἦγε σίνω (ὗ ἄκοσι νἤαῇ, 
Τῷ δ᾽ ἐνιῆνες ἐτουῷ μϑρεσηόλεμοίε σέραεβοίν, 
Οἵ πόδχ σϊωσὶνίω σιὶυΦιοἰ μόρον οἰκὲὶ ἐβοντδ, ἼΛΠΆΝ νι νον Ἷ 

οἵτ᾽ ἀμφ᾽ ἡμόρ τὸν ζι παρύσιομ ἱργ᾽ ἐνὲμον τᾶ, 
ΔΛέγα δ ὅν ἴστος «ὧὺ τόπος 7 'τρῥαιδῶ 

ἀπὸ μέρος “ἢ ἱειωϊισὺς ἐπειλπαφότας μὰν ἢ» 
γὺ τὺ (ρ᾽ στολυντοίτο ἐκ μέρος πυῤῥαεβι- 
καὶ «τοῖς μὲ “ι λα-πίϑαις πωσίνειμε σα Ῥς 
αὐαμὶξ οἰκξιψ, κοὰ πὰς μδν πσεδία κατέχειν, 
δῦ λασίθτις) κοὰ τὸ ἐν τρίτο τεῤῥαιδικον,, 

"ΙΝ 



} ΤΊΙΒΕΆΒ 

ὑπὸ τόνοις τετάχθαι ὡς ἀϑισλίορ, τὰ σ᾽ ὁ’ 
᾿ρανότόλα χωρία “πῶς Ὁο᾽ ὀλύμτπτῳ κρὰ τοῖς 

᾿πίαπεσι, εδὸ τοεῤῥκιξός. καϑάπόρ Ὁ ἀύφομ; 

᾿κρὰ τίω σδιωσϊών ιω, κοὶι τὰ πόδι ἣν τιταρή» 

᾿ σιοργὸς δ᾽ ὅρος τιπτώρου συμφυδς δε᾽ ὀλνμ. 
'πῷ ῥέωρνες τὰ πλησίον δὴ τεμπῶν χωρία 

Φὶ πεῤῥακβίας; αὐ ὧὖ τὰς συμξολας ποιεὶ 

παι πῶς ὃν τίωειόμ. Ὁ μὲ ὃν ποιτοίωυαιοῦ 

καϑαρόρ ὄξῃ ὕσίωρ, Ὁ σὲ σόϊ πταρησισ,λι- 

᾿παρὸρ ἐκ τιν’ ὑλκονῶς τ ὃ συμμίσγυται, 

ἐλλαϊεμί καὐυπόρθονάδιβίχα ἀὐ πέλαο, 
δ]ὰ δὲ το αὐαμὲξ οἰκέὶν σιμωνίσίας τοιῤῥαε 

βές»κοὰ λαπίϑας καλέ αὰ τποιλασγιώ χας 

ἅπαντας (ὧν τὰ ἑῶᾳ κατέχον τὰς τὰ πόδι 

᾿γυρτῶνα κρὰ τὰς ἐκβολὰς τόὶ «σίωειδ, κοὶ 

ὅοσαν κοὰ τὐὐλιομ, τὰ πόδὰ σἹαμα οι σι» 

νὸ τὰ ἐν (᾽ παιδίῳ, λάριάσαν, μαυνῶνα, σκο 

πόσαν, μόψιον, ἄτραπα τὰ τὰ πόδι τί νε 

σωνί δῖα λίμνκίω κοὶ βοιβεὶσῖχ, ὧν ὃ στοιηΐὰς 

ὀλίγα μέμνητοι» σα Ὁ μὰ οἰκιδδ ας σοὶ 

ἄρνα," φαύλως οἰκιδδίωαε σία εα κατα- 

᾿κλυσμός, ἄλλοτ᾽ ἄλλος γιγνομθύσς, ἐπεὶ οὐ 

δὲ τῆς νεσωνίσης μέμνατοι λίμνας, ἀλλὰ πῆς 

ξριθαί σι μόνον πολὺ ἐλα ον ὅσας, ἴαν 

σης δὲ μόνης μῆνόσηρ ἐκέινας δὲ, ὡς εἰκὸς τὸν 

᾽ν μδν πλερομῆνης ἀτάκτως, τότε σ᾿ ἐκλᾷ 

σπομϑύας. δὶ δὲ σκοτόσας ἐμνϑδϑημθν,κοὶ ἐν 

σοῖς πόδι σϊωσϊώνας λόγοις, κοὰ τόν μαντῦου 

δὲν θεηαλίᾳ, ὅτι πόδι ὅτου συῖρξε Ὁ “ὁ- 

πομίῖσι σἹ᾽ ἣν πῇ σκοπδοσμ χωρίοντι, αὐδῷ 

{ιφαλαὶ καλόμϑν. πόδι ὃ ῥωμαῶοι μετ᾽ αἰτῶ 

λῶν, κοι τύ τθν κοίντθ' φϑίκωμ μάχαᾳ μεγα! 

λα Φίλιππου ἢ σϊεμηβία μακεδύνων βασι- 

λία.αὐπονθε σιέ τι Οιδ του κοὰ ἡ μαγνῆτις, 

'χατηοιθμκμαύωμ γα ἢσῖι πολλῶν αὐτῆς πό- 

πων, ἐσίγνᾳ τύτων ὀνόμακε μοΐγνατας ὅμε- 

ΕΘ’, ἀλλ᾽ ἐκένος μόνος ὃς τυφλῶς κοὰ δ τνω 
ρέμως σ᾽α(χφεξι; 
Οἵ πόδι τοἰωειὸν κοὰ πσύλιου εἰνοσίφυλλον 

Ναίΐεσκομ 

δλλὰ μεὼ πόδι δ -αἰμωφὸμ,τὸ ΓΡ τοήλιοψ οἱ- 

"κῦσι (ἃ οἱ ΤΦ γνρτῶνα Ἐχονσυγος πσῖα κατι 

λεξε Ὁ ὀρμθιον κοὰ ἄλλοι πλέιας. οὶ ἐτῖ 

ἀπωτόδῳ ππκλίσιὅόμως μάγνκτόν ἧσαν 

ἀρξάμϑνοι δῷ ἣν τω ὄν μήλῳ καϊαγο ἐὧὺ ὕ. 

φόρον αὐθρώπος ἐοίκασιν ὃν σα τὰς σώωε- 

χῶς μετασωνάσῴς ὦ ὄῥαλλάξᾳς ὃ πολιτφῶμ 

νὴ ἀδιμήξφο συγχέειν Ε' χὰ ὀνόματα (ἃ τὰ τ 

γηὥς τε οἷς ναῦ ἐῶ ὅτε ἀφοίων ἡθξιχενκῶς 

᾿ϑάπο ζζο πρῶτῃῳ μδὺ ἀϑὲ ἐραννῶν’,κοὰ 

γνρτῶν Θ’ γιγηνητῇ, δὰ μᾶν γὺ γυρτωνίος 

φλεγιας πρότόβομ ἐκάλθωυ κυ φλιγι5 Σ 

ἐξίωνΘ- ἀσελφδ κῶν δὲ ἐρχυνωνίσς,φυρους 

ΝΟΝΥϑ. 4:1: 
πιαίοτε εχ ραες ΠΠ|5 {δἰ ἐξα ίοτεε. Ν]οπίαπα 
τιείο ἐπ ΟἸγπιραπι εὐ σεητία τῷ  πΊρε, αὉ 
ἱρή!5 Ρειτῃςθίϑ ἱπςο!εγεηζατ, Πουτί (γρῆτι5 ὃ 
1οάοπα, δ ρίασα ΤΊτατείίο Πηϊτίπτα, Πα ἐτηῦ 
τε Τίτατο ΟἸγπιρί τἰςίηο [αἱρῦ5 δα ρίαρα Τ οπ1- 
Ρεςοπείπσεητεπι Ρευ ποίας ασαοάαπηπιοάο 
Ῥειείπξτεπι, ἐπ Ρεπαῦπι ε[Πιίς, Ῥεηεί ασυίάεπι 
ΡεΠῸςεητε5 δητα ππι|. Γίτατο ἢ] τοῖο ογαίας 
πυλάᾷ εχ πιατετία, (δὰ εχ τς [αόξεπι οἴ τε Π]Ὲ 
ποη ςοπηπιίίςεατας, σαίπ ἱπίξαν οἱ εί ἀείαρ εἰν 
ἤπια. [πάς σπὶΠοπιίχείπι σο πα ίτεης, δίπουν 
πίάς5 Ρευγθαθος δύ ἔιαρίτμαβ τιπί τ ογ05 εἷαἵν 
σίςοβ ἀρρεϊ]ατοίπ οὐἱεπτεπη τεσ οπίς5, ἡ γε 
τοπεπὶ ἃ Ρεηςεί οἤία, α Οῇδληι δ δά Βεϊίπ τη, 
δύ υα οεἰτοα [)εππεττία πὶ, δ ας ίῃ τεσίοπε 
ςαιπρεἤε σπε, [τί Πλ τι, Ογαπη πεῖ, 5 οοτα 
(πὶ, ορἤαπι, Ατίαςς, δύ αἀίαοεητία ας ᾿ς 
(οηίάι ὃ Βαδείαιί, ἄς χαίδιι5 ρατιᾶ ἀπὲ πιεα 
τίοπειη Ῥοςίδ ἔεοίε. σποηίᾶ αἰία αυίάφηι πες 
ἄτη μαδίταίσαπτιν, Ια υἱ]α συκάδηι ἐγαπε 
διαδίταςυΐα, ργορτίεν Δ] ἰὰ ἄτας α]τα τιατῆς ίη τῶ- 
Ρογίρας πάπα ἀΠπιυία. ἴΝεαμε ᾿Νείοπίάεαι 
ἴδει πιεπιίηί. “εὰ Βοεείεπι ταηίυτη.. ααπΐ 
ἰοπσε πγίπου εἰξ, πος αιμάεπι (οἷο πιαπεητς, 
{10 τετο, πιεπιδ ἀπιοάτπι ςοηίεηίαηειιπι εἰ, 
ποή ἕτα. εὐπὶ πιοάο ἐχιπάεξ, πιοάο ἀεῇείατ, 
Θοοταίς πεῖ τεσοσάδιίοηςπι [ςοίπλι15.. σι 
ἀε Πθ͵οάοπα ἐεγαιοπ μάδείεαια5 ὃ ἀς Τ Ποῖ 
(15: οταςυΐο, ΄υία ἢος ἐπ ἰοςο ἔπεα, ἴῃ 5ςο- 
τυΐλαττεπι ἰοςι εἰξ 7, Πυεπι καυὺς κεφαλὰς. 14 
εἴ, ςαπίς ςαρίτα ποςσδητ, δὲ  οπταπίας Κδτο- 
1{4υςς Τ, Οἰήητο, ἱπσεητί ρτα]!ο ΡΒΠίρραπι 
Τεπιοιτή ΠΙΙτπι, δέ ΜΜΑςεάοπίο τέσεηι υἱςε- 
τε. Ταΐε χυίάάαπι δύ ἐπ ασπε[ηδ ἀςοίἀ τ, 
Ἑοτμπι επί [οείς σοι ρ᾽ ατί5. ἀίπτιπιοία ὁ 
τί5.. πεύπαπι συίἄοπὶ Ε]Οπιείτβ ᾿ϑαροποείίτιην 
ποπιίηδιτ, εὰ εο5 ταπίππΊ, 05 οϑεσε ἃς πα} 
[ἴα ποία ςοσῃίϊος ἱπάίςας, ()τἱ Ρεπεῖιηι ίη .-. 
αυίτοπάοίππι ας Ρεϊαπιίποοεθαπε, 5εά 
τἀύλεῃ εἰγοα Ρεπειηῖ δίηυς Ρεϊίππι μαρία - 
βαπι, ἃ (Ἰγιτοηίϑ ἱποοία;, 05 ἐπ ππιπΊετο {{- 

ἰε ςοἸ!εσίι., δέ Οὐπιεπή , αἱήζ Ρεγπτιυϊεί ρύο - 
εὐ οείατι ἃ Ρεϊο. Ταπιεη Μασηείή εταπτὑπ|, 
Ρίο δ Εππιεῖο ρυίπιοσάίο,, ἐςυπάμπι ροίξε- 
τίογεβ ποπιίπεβ. Δίβί τις ἐσίτιν τη πτίστα- 
τἰοπίδιιβ » ἃ τοίσπι ρειπιιίατίοπίθι5 υὐϑᾶπα- 
τῦπ. δύ ἱπαυΠποττπι ρειπιίχείοπεβ δ μο σ 
τπυίπαπι δ, σεπτίσπι ςοπξιοπεβ ορυεηίε 
υἱάεπτευ, Ἐαὰ ριορτεῖ αἰΐχυαπάο ἐχογίτυσ ἀπὶν 
Βίρυιίτας, Πουτί ἄς στάπποης ἂς γεῖοπε μος 
ἰρίαπι ρτίπιο ἐλδϊυπι εἰ. Απείχαίτας επίπε 
(ὐὑγιτοπή ΡΒΙεργίος ποςαραπίατ, ἃ [χίοπίβ 
ἔατις ΡΗΙεργία, Οχαπποῃίος τῳ Ἐρῆγιοθς 
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ἀλό 
ἀίςεραι. Ἐχάυο παία εἷξ ἀυρίτατίο οἱ ἱρίϊυ8 
Ῥοεῖα φαΥΠΊΕΏ. 
Οἰμπᾷ; Ἐρβγγὶς ἀπῖδο ἀε ὙΡγάζε [τὰ σεγεβαπὶ, 

δεν ΡΟ  νιαρηαηίηιος ῬΌ]εργά5. 
Ουοπιᾶυεἴίε εἰο οί, ροίτοα δί μος ἰάξηι τα 

Ῥομαδίς δύ Αιμπαπιληίθα οσαεηίς Ἡοπιε- 

1τ|5 Παη Ὁ 608. ΟΓ ἱπυίςζ Πιϊτίπτοβ σοηίπηχίϊ, 

Ἐτίαπι ἀἰπτίῃ5 Ατπαπιαηῖ (τἀ ε5 Γοτίο ἱπ (πὶ 

ΡοΪοςαταϑ ἃ ροί[ξετίς ἐχτίας ἔετιης. Πτυα ἀν 

τεῖη ρτορε ἀϊαπι πθῦρεν Ρευηηα ίαλιη εἰξατῷ 

Οἤλαι, ἰαςαπιῳ Βοθείάειη ἴῃ πιεάία 00“ 

ἀλπιαιοάο Τμει]α]ία . ρυορηβ συίάεπι ἐπαῖα- 

ἴππι «οἰ 0.5. )ἐ αυο Πεἰοαυ8 ππποίππιο- 
“ἀππιίπατίτ, 
Θοία παδίται Ποτή σεπιίπίς ἐπ ΠΟἸ Πθτι5 ἀγα, 

Ῥουπιυϊτίβ σούαπὶ ρίαητασι [( αἱτρο (σπετα, 
Βαρίαάςε ίη ἔϊασῃο ἰατιίτ, 

Αἰδμαπιαηςοϑ ἰσίτυν πα Ο εἴαπὶ πιοητεπΊ ἐχ- 

ΡΟ ὰ Παρίτηΐ5 πιάστα εχ ρατῖς ἔπεγαπτ, Ε]ὰς 
Δυταπι τ ρίασα πιάσπα Ἱπιροτίταρᾶς ροτεητία, 

εαπὶ Πυδά πὶ ἀστί ραντοπὶ [οτίοί5 δί ]αἰίεμ- 
{ρυς5 ἀἀειαΠεπεῖ Ἡειαεϊεᾶ ἃ Ἐσηυπι. 
Ῥανβ τείο ἐοιῦ εἰγοα Ογρῆσπι Βευμ  Ῥουαπὶ 
κητεπῃ, υἱί εοάεπι σα εἰξ ρᾶσαβ ποπηίης, 

ρειπιαηίεται, Οὐ πὶ ατιτεπὶ Ρέας οΥττι 

ταῦ] είτα 4ο αὐ ΟἸγπιρί τα ρτοριεα ίη ος, 
«λ(υπιρεζαπίεπι Ππι] {᾿ς ςοπιγα τα (ςἀ65 
μαδαεγαης ΝΜ] οεάἀοηίθι Ππίτίπιαϑ. Νοη ρα, 
τᾶτεῖο δοχῖ πιλπα5 αα Ρίπάσπι δζ Αςῃαπιαν 

Ὠίΐα πτοητεβ σοηξισίτ σης ἀυτ αἰπλίππιδὺϊ 

ἈΘΠα’ν ροτίτϑ ἱρίοιτιπιτείϊας (εγυδταπιας ί- 

σίαπι, Εοβτιετο Νασπεῖαβ ἡ] ἃ ροοτα ἐπ απ, 
πιο Τπεϊα!ςοτῖ σαταίοσο αἰπιιπηεγαητατ, Εχί, 

{επιατογίπι Μαςεάοπίδιι Βίεμή υἱοίποβ, αυί 
ἐπιτα Τεπιρεὰ Ρεποο αἵ Οἵα υἱῷ αἀ Ρεϊίᾶ 
ἐτλπ5 Βεπεῖμπ οςα παι πιατί τεπι5, {ΠΠ|5 ἰσί, 

τοῦ Ηοοπι τᾶ Ππε ΕΟ πῴ(Ππαῖι ΓΟ πον 
«ἷο ἀϊοίταγ) τισι επμ8. [π τοτῖ δατεπὶ να ςεσ 
«ἀοηίςατυπι ςΟπηεπιογατίοηε αἀἰχίπηδ» ΡῈ ΠῈ5 

Οἰἴλη εἤε δά Ρεπεί οττιιπι,ρεῦ πὶ Ἴ οΠὶ 
Ρεςατχίθπι, 5ϑίδυτ ἑυχτα Πτὰ5 ργοχίπγαπι Ε]ον 
τοἱο ργοστεάίετε, τατίοπ πὶ πάρεῖ, ιοά δά 
ΒΙζαπτιεπὶ παδίτξι δί Ετγππαβ ίῃ Πτογα ρας 
{τὰς ( ΡῃΠδέζειε δ Ὁ Ευπιεῖο. Ηοςίρί 
ἐσίτον ἀαδία ἱποοιταπιῷ τεϊπησάταν. ᾿νοοτο- 
ταπι ἡτπιο Ὁ (οτίε5 ἀείποερ5 οτάἀίης Ρο[τουτπΊ, 

ἴεπα5 Ρεποὸ πῦ ςεῖτα ἀϊοίτιτ Οὔ Ιος ἑσπον 
Πα ἤπιε, πεζποϑ {ΠΠ4 ἀνοϊτί ἔάσεγε ἀεΡ ἘΠΊ. 

Ταπιεη τίραπι ϑερίαςᾷ ττασο᾿άϊατα ἐζτίρτογεβ 
τὐ]σατᾶς ροβεαζ ςοΠ] Δ ἀλγηξ, σαι δὲ Ῥεῖ 

ἴλτυπι εἰαίςξί5 ἐπτοτίογίς, δύ ῃ παι 1 οπηηίπῸ 

, χεάαζία ἔπειτ ρα χυίας ἐρία ἰαχοία εἴ, Ὰ(πεεῖ 
ἡαπὶ σεῖο υἱευπιῳ Οὐ παπαῖ, Ρεἰίο Ἰο δε [{π|5 ἱαςειγίῃ 460 εἴαίοίς ἱρῷ Χειχίσ,, 

ΦΥΤΒΑΒΟΝΙΘ ΘσΕΟΘΒΆΛΡΗ. 

ὥς τε σἱαπορξν ὅτων ὡΝ ὁ στοιατηο 
τὼ δὰ ἀρ κθράκες ἐφύρος μεαθωρήοσεδδο 
ἧὲξ μετὰ φλιγήας μεγαλῴτορας,. 

τίνας ττοῦς βολεῖ λέγειμάπειτα ὧξ 
κοὰ ἀϑὲ ἣν τεῤῥαιξὼν, (Ὁ ον ἄϑαμανων σι 
νεθα, ὄμηρθ' δὰ γὺ συωιξόνξε αὐτῶν ὡς πλὰ 
σίου οἰκουῦ τὰς αλλύλωψ. καὶ σὰ κοὰ λὲγαι 

ὑπὸ ἣν ὕςόβον ἀϑὶ χρύνου συγνὸν ἡ οἴκῳ 
5 ἀθαμανων ἐν ρῖ σϊωτίῳ γνέῶοα πτεδεο 

ὥτ σῖ ὅδ πλασίον τῆς ἄρτι λιχϑέσης τεῤ- 
ῥαμξίας τὸ Σ δοσ ες ἔτι τὸ Βοιθρίσισος λίμ 

νϑοὶν μέσῃ μδύ πσὼς τῇ ϑιηαλίᾳ, λόφοις 
ἰδιως' πόδικλεόμενον . πόδι οὗ ἡ σίοσὺς οὔ. 
σῶς ἔρυκῳν, ' 
Ἡ οἵη δισϊύμος ἱϑροὺς ναλουσά πολωνοὺς 
Δωτίῳ ἐν πεδίῳ πολυβότρυ-αὐταμύροῖ 
νι αἷ ξοιξιάδο λίμνες πόδα ἴοθιν ἀδιμῴο, 

οἱ μδὲ ὃν ἀθαμᾶνις οἱ πλέιος, ἐς Τὰ οἴπία 
σελάθκαν το λατχωθωνι ταῦθα ὃ ἐσῖι 

νάςσυζαν ἀφελόμδνοι δὴ τε σϊωριέων πινὸ 

μέρα, κοὰ ἣν μαλιζωμ» μέχρι ἡρακλέιαο κρὶ 
ἐχίνσ. τινὲς σῇ αὐτὸν ἔμειναν πόδι ἔύφου, τοι 
ῥακβικορ ὄρ» ὁμώνυμομ κατοικίαν Ἐχομεῦ 
σὲ τσεῤῥαιθοὶ τινες μὰ συσιςλούτ συ “πόδι Τὰ 

ἑασίθια τό! ὀλύμπο μέρπ, κα τέμανου οἱ τό; 

ϑι, πρόσωροι ὄντοῖ. μακισῦσι͵ “Ὁ δὲ πολὺ μὲ 

ἐς χὰ πόδι ἀθτιμανίαν ὄρα, κοὶ τὼ πίν 

δὸν ὄβεπεσε,ναυι δὲ μικρὸψγβ ὀσὲν αὐτὴν ἐγ. 

νΘ’ σώζεται, εν σῖ᾽ ὃν “αν τόν ποι λέ: 

ϑούτας μάγνκταςοὕξάτος ἐν Θρὶ ϑεήαλικᾷ 

καταλόγῳ νομιξέου οὧ ἐν ο ΦΝ πειμπᾷ 

ἀὰ τὸ ποἰωειῶ.κοὰ Φὶ ὄοσγς τως τϑλίσ, μ 
κεδύνων τοῖς στίδλιώτοις ὁμόρους ποὶς τχῦ 
“ἰὼ πϑι-πἰωειδ πόδαϊαν μέχρι ϑαλαν κε. 

ἂν ὃν ὁμόλιοροῖι τὸν ὁμόλιψ» λέγυτοι 

ἀμφότοδον, ἀρ δυτίον, αἰῬὶς.ἐἴριυτοώ σ᾿ 

σίου ποῖς ἐγγυτάτω τό) ὑμολίσ, λόγομ ἔχξ 

ὥς σὰ ὧν ῥυζόντα “τῶσνίμειψ, κοὰ ἐρυμνὰς 

ἐν τῇ σσοφαλοχτύτα παραλίᾳ ἱειμεύας δ 
αὐτοῦ εὐμέλω. ᾧο μὰν ὃν ἐν ἀσαφξι ἀέζϑω, 

κοὰ ἡ παξ!ς δὲ ἣν ἐφεξῆς τόττωμ μέχρι τοϑ- 

νει, ὃ δἰ φονῶς λέγεται. ἃ δύξων σί᾽ ὄντωμ 

͵όπων, ὁ σὺ ἡμῖν πϑδιστολλὲ ξετέομον μδῦ 

στι σα πιὰς ἀκτὴ κοὶ τεραγωδατοι ΘΟ μετὰ 

παῦτα ϑνόμναται σὰ ὃν ἰνταῦϑα ἀφανισ, 

μὸν Φ πϑρσικδ «ὅλου ὅσι σὶ αὗτα μδὸ ἀκτὴ 

ποιτρώσϊας. μετὰ ν σὶ αὐφὶ κρὰ καύϑαναξ,, 

αὐ ώμες «ὑπὸ δοὶ τουλέῳ ὑειμαύης αἰγια, 

λὸς ἐφιν «ἐν ᾧ ὃ ξίοξον «-όλΘ’ ναυλοχῶψ,, 

' Ἶ 



] 

᾿ ἊΙΒΕᾺ 
 ἀαφλιώτο πολλὺ νδύσαντι',νὃ μᾶν, 4- 

᾿βὺρ αὐεὗν πῶς τὸ ξυρὸν ϑξώκαλε, κρὰ δεελν 

ὃν παραχρῆμα, ὃ σί᾽ εἰς σωνοιῦ το τόπον 
πραχωὼὺ πόδχ πούλιομ τταργνεχϑ εἰς, ὁ σι᾿ εἰς 
᾿ μελίξοιαν, ὃ σἱ᾿ ἐς τίὼ κα δδαναίαν διεῳϑύ“ 
᾿ργιτραχὺς σῖ δὴμ ὃ πταρώπλονς τοᾶς ὃ τό 
ησρνειούγοσον στκαϊίων ἀγδυῤνκοντα, Οσοῦτος 

᾿ μὲ κοὰ γριοῦτρ» τρὰ ὁ τῆς ὄοσπρ . μεταξὺ δὲ 

χόλπθ' πλφόνωψ," σχκοσίωψ στισϊίωμ,ἐν ὦ 

α μελίθρια ὃ σὲ πτᾶς ἀὺ σϊκμκτριάσῖ΄ ἐγ- 

᾿Ἰολπίζαν τ δὲ τὸν ταυνειὸν, μέζωμ δῇ μλί- 
ὡν.ὐτὰ δὲ εὐρέπου διοιελίων ὀκτακοσίωψιϊε- 
φώνυ μ᾽ σὲ πῆς τυτό) σ᾽ ϑεῆαλίας,κοὰς 

᾿ μαγνητισίςθ' τὸν ἀνκλορ.Ριομλίων οχσϊίων 
 ἀγφαίνεται, υκῆϑϑτα δ᾽ ἱασὸ τ ποελασγῶμ, 
Ἷ ὑθελαϑίυαι ὃ σούτους ἐς αἰτωλίαν “πὸ λᾷ 

᾿ρμϑῶν ἂν δὲ τοναῦ καλούμᾶνοαν πελασγι- 
κὺρ τοιοῖ!ον ἐν λαρίοση, κρὰ γυρτώνμ, α φεῤ 

 ῥῶᾶς κοὶ μόψιον κρὰ (οιθαῖς κρὰ δος, Κοὰ ὃ 
᾿ μυλὴ, κοὰ πσήλιοψ, κοὰ μαγνῆτιρ, μόψιου σὶ 
᾿ ὠνόμαςοι οὐκ ἀκ μόψον τῶ μαίντιως τόϊ 

περισίου, ἀλλ᾽ ἀρ τό λαπίϑον πόϊ συμ- 

 σλόϊ σαν Θ΄ Ῥὶς ἀργοναύ ποις, ἄλλ’ δ᾽ δὴ 
μόψ Θ΄ ἀφ᾽ 5 ἡ ᾧπικὰ μοψοπία,καϑ' ἐκᾶσιζ 

Δ τα πρὶ θεήπαλίας καθόλο σ᾽ ὅτι πρό 
᾿Ἴῶον ἐκαλξιτὸ τσυῤῥαία τὸ αυρῥας τὸ δόν- 
᾿ καλίωνΘ' γυναικὸς. αἱμονέίᾳ ὃ ἀτὴ αἴμον’. 
ϑεήκλία σὲ χη ϑεαλοῦ τόϊ αἴμονθ΄. γγιοι 

᾿ φιὲ διελόντας; σιίχα, τί μὴν πρὸς νότον λα- 
χῶν φασὶ σϊδυκα λίανιγκοὰ ἑαλίσαι »τανδιώ 

'ρὰν ἄτῷ πῆς μεβός, τίὼ δ᾽ ετίραν αἕμονι, ἀφ᾽ 
αἱμονίαν λεχϑέμσαι, μετανομαί ὅτι δὲ τἰὼ 

μ ἑλλασῖα τὸ ἔλλυν- 7 σϊδυκαλίωνθ-, 
᾿ χίὼ δὲ ϑυήχλίαν τῷ τό ἡδ αἕμονθ΄.οδὰ σὲ 
ἀκ ἐφύρας "ἢ θεασρωτίσι" ἀπε γόνος αὐτίφυ, 
κρὰ Φιλίππου ἥνεν θεπαλίᾳ τὸ ἡρακλὲσς 
ἐπειλϑόντων, ἀπὸ σὲ ϑεαλοῦ τὸ ξαυδν 

πϑγόνου τί χώραν ὠνομαϊσαε. κοὶς 
γεσωνὶς σὲ ὠνομαδὸπ ποία ἃ“ 

“πὸ νέσων- τό ϑὲτ» 
αλ ὅ ἀσϑάπϑ, 

(Δα λίμ 

« 

Βιδλίσ ὃ τίλῷ", 

ΟΝ 9, δὲ 
εὐπὶ(ζατεῖ ἐπ ἀποποτίβ, ἰησοητί ἤδηίε Εὺπτοὸ) 
ΡΑττίπι ἐπ τετίαπα εἰ, ἐπεί ἰρίο αἰ ΠΟΙ υτὰ εἴ, 
Ραττίπι ΄υίάεπι δα Ιρητπίεπι οου πὶ αἰρ εὐτι πὶ 
ἱπΠίέϊα είτε Ρεἰα:, ραττίπι πείο δα Με θοῦ; 
Ραττίπι ἀεηίιειά (απ ποαπὶ οὐδπι Ρ τής: 
“Γοτυπ δυζεπι παι σατίοπίϑ Πρατίπ πη Ρεηςὶ ἔΐα 
αἴ 1 ΣΧ ἱπιπιαπε ἂς ίβιπι εἴς. ΤΑἱς εἰ ες 
Πίπν ας τἄταπι ΟΠ ἱπιογπα! ! πι. [πιεγπιεάέτ5 
δαζεπη [{πι}5 εξ {λα]|4 ἐπττα ς Ο, ἰπ απο ΜΜ εἰ; 
Βακαίϊτα εἰξ. Τ οι δυτξ ἃ [λεπιειτίαάς δ Ρες 
πεῖμη ἱππηυαζυϑ, εἴ" ρου τα 44. μι 4 Ἐπ|- 
τίρυτη πετο [λα ία ἀτιῦπι πε τιπὶ δύ οὗτησει 
τῦπι, τυτίτι5 αὐ Επιτίρο 44. ἰγεςεητῦπι δ ηυίπ 
πυαρίητα. ΕΠ ἐγ ΟΠγπητ5 σαί ἀεὶ ςαπηρ εἰξχεπι 
Το ίο ας Μασπείτα εἰτουϊτῖ, ΠΤ τ ετίστα 
Πα τῇ εἶς ἀεπιοπῇται, ἃ Ρεϊαίσίς Πα ίτατί Ο 
πἰταπι, ἐχρ αι! Οβύρ ἱπάς {05 ἐπ στο! πὶ ἃ [ 5 
Ρ 5. Οαπιρᾶ αὐτοῖσι Βεϊαίρίευπι πιοάο παης 
ςυρατῖ εχίίξετε ἱπ 1 αὐἹΠ δζ ὥὥγειοης ἃ ΡΠε- 
τίβ.. [δῷ εἴς Μορίυπι ἃ Βαθεα., ἃ Οἴαπι 
δ Ηοπιοῖεη δ Ρεϊίαπι δέ οὐᾶπι Μίαση εἴδη. 
Μοςδταπὶ αυτεπὶ Μορήσπι πΟ ἃ ΠΙίο Τίτε[ 55 
ἹΜορίο υαῖε, τή ἃ Μορίο ἔαρίτῃα, Δτσοπααν 
τλῖυπι πατιίσατίοπίβ σοπγίτε. ΑΤίτ5 ἔτεσι Μο. 
Ρίυϑ [υἱτ, δ χυο Ατείςασι ἀρρεϊἝατεις Μορίο 
Ρίαπι. Ηας αὐΐάεπι Πησαυϊατίπι ἐς ΤῊ εΠ]α] τα. 
[ρία χυίάεπι οπηηίς ρυίοτί ἰσσο ΡΥ 20 
Ἰευςα!οπίϑ τπχοτε Ργεα. ποπγίπαθδειν, ὃζ 
Ἡαπιοηίδ αν Ησπιοπςε, ἃ αὐ ΠΙο ΤΒεῆαϊο 
ὙΠεΙλΙα πσςδῖα εἴς. (Ουφαπιίαπὲς δέξαι αἱ- 
τεγᾶτ, ρίαπι χυίάεπι ρατίοπιίη δο[ετιπιίρο- 
ὥαπιςηι, [ϑευεαϊ οηί πη ἰούτεπι οσαςεηίῇς 4{- 
Αἰταητεβ. ἐρίαπιίρ ἃ πγαῖτί5 Ποπιίπο εἀπὶ ΡΠ. 
ἄοταπὶ ποοίταῆς, εὐ ποῖο Ηςπιοπί, ἃ στο 
Η΄απιοηία ες ἀϊα. ταπίπιυταῖο ἀείπάς πος 
πγίης. ῃδης αιίάοιῃ ΕΤεἰ]Δάεπι τε (ἀγεεείαπι 
αὖ Π)ευςαϊίοηίϑς ΠΙίο εἰ! επε, γε τιδίσι τοῖο 
ὙπεΙλ!ίαπι αν ΕΗ πιοηίβ Π]ίο ἀἰςί ςοσρίδπι. 
ΑΙή πεῖο υεπίεηεεβ Ὁ Ερῆγτία ΤΓΠείρτοτί 8, 
Ἀπιγρδαπι δ ΡῃΠίρρυπι ργοπεροῖες μείν 
(11{. ἘΠ] εἴςυϊ]ε σεηίτὶ, αὐ ΤΠπείαἷο ἐούθμι ργοσε 
Ὠΐτοτε. τεσίοπειῃ αἰπος Τ ΠοΠαίίαπι ποπίπαίς 

(ς. ἕλπι υοᾳ αἰίαπαπάο ᾿Νείοπίάειι 
ἀΐχειε χυίάλην, ἤςας δζ ἰασῦπ ἃ 

ΠΙίο Τ πεῖ! ᾿Νείομε, 

ΜἯΟΝΙ ΣΙΒΕΆῚ ΕΙἸΝΙδι 

Ν 4 
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ΦΥΒΑΒΟΝΙ9 ΘσΘΕΟΟΘΒΑΡΗΙἉ 

ἐοτυπι ρει ἀςοίπιυϑ, 

ἈΒαΑΝΜΕΝΊΤΡΥΝΜ. 

Τλοείσιας {θοῦ Πλτοί αι ΓΟΜΠΙΠεῚ 6σ' εἰΓ ΟΠ ΓοΗἴος 
ἱη(μ! 45, ΟΥ̓οιαπι εἴἰαπι ΟμπΠ 61, ἴῃ. 44 ἀικ ΕΝ ΠΗ ΠΟΥ ΑΓ. 

[5 εἰμιϊε Π]ινς εἀ Πεγοπς, σ᾽ Οπγετιηινσ ἸΔαογκηι παν 
ΡεΓ δ Εγ ]οΥ μη ἐπ ἐαάεπι φοπο[η σ᾽ Βοπογιβοεπείαηι (σ' 
ΟΥ̓) ΑρΓΟ [δ4μεπς Ρηϊ μαῖαι ἐηϊαηι ΡΥ ο αρίαι [πάγη διγα- 
Ροεχ Ογεῖα τερειιι ργαῖετεα ρο[ {149 εἰγομηι ΟΥ̓ εἰαηιπ- 

{μ|4ς πιρίτάς πμπογο ἴα ἰὅτο ἐχιβἔοπ 5» ἸΠΠΟΥ 4μάς Θ' 
δρογαάες [ιπ|γ σ᾽ ἀς Ογείφάϊϑης ποπηηϊ ας. 

ΕΠ ΟΣ ΤΌΥΑΜ ἘΒυροσα δά ΐιος 
Ὧν ποι Π{τ||5 ορροπίτν, συοά ἃ 
(ν᾿ Θυηίο τεηῸ5 Ὁ με! α ργοίξ.- 
Δ ἀξ. ἐχοςρτίβ ἐχίγεπιβ ας 

δ Γ Ἴ σχυς, αδπευίάοτοτ, οὐἱρίαπι 
ἐκ ξϑιας ἋΣ νος ἐπίῃ ττατπι δά οα πα ἀΐ- 
«ἰαίαπεςοπτείποητει δάἀίαπσαπιαδ, Ροί πιο 
«ὦ Διο] ίσαπι ρίασαπι Αφατπαῃίςαπιί ειᾶ{γο. 
σῦς ἀε Ευτορα ραιτίρτι γεαηε, ᾿ἰσίτυν πία]α 
ἃ Οεηδο δά (Ἰεγαίξυπι πλΠ{ς ἔεεπις ἂς ἀπιοξε5 
Πλά ΟΡΙοπσα ροιτίρίτοτ,είαϑ ἰτίτυο μαυά [ὰ 
τι αυα] 5 εἴ, 4 πιηιπταπιτιόζο αὐ Ὁ δ 1, εχ’ 
κεεηάϊτον (λαῷ Οεπαῖῦ αυΐίάεσι εξουπάυπι 
ὙΒειπΊορΡΥΪα5 9 εαίρ αυοῖ ἐχῖίὰ ὙΠοΙΠΊΟΡΥ Ϊὰ5 
“(ππεραυϊΐηπι αΡ εἰς, δὲ (Πογα τι ατῷ Βειαϊία 
ςοτᾷ διιπίο, Δτείςος ἰσίταγ τῳ Βοσοτίς αστοΐῃ 
Ἐ οεῖεηί! πηεάδίο Ἐστίρο, ςομτίὰ τοροπάει δί 
να] εππρα 5. Οσίεγθπι ργορίε που εἰα5 
Ἰουπηᾶ ἰοποίπιάίποπιί ργκἀί πιαίογεβ ΠΟ. 
Πυίᾳυοπαᾶ ΝΜ αςιίη {14 ποπυίπατιειε. Οππιῷ 
εὐστ {τὰ (Παἰςίάς πιαχίπιε ἐπ σστίποητξ 4ρ’ 
ῬΙοατυτν τειτᾶ, ἃ Δυϊάξαστί Βασοτή Ιοςᾶ Ετι- 
τραᾳ οἤϊςείς. ες χιο Ἰσρίοτεπι ργοἀαχίπητβ 
ογατίοπξ, ἠεέρ [οοεἰδ ἐετέ ἱπτεῖίς ἱητιίςξ ρει ἴτε 
τὰ αἰτἢ5 ἃ Ἶ ςοπιείπεητς, δ δά ἰηί] ςσιία. 
ἰασεητίρτιϑ ἐχ αυτό Ἐπτγίρί [ἀτετε. δί ἱπτα5 δ 
Ἔχίγα, συοα {{ χαία οτηί5ἅ {πετίτ, ἰπ ργαίεπεία 
ἀροτγείτι ἱπρΡ] ερίπιιβ. ἄπες οπιηία σάτα Ετι- 
ϑοσα οἵ εἴτε ραΐ5 αἱ οίζ, αυσ πίερ Δ! άς, ας 
τεπᾶῷ οδείπεξ, Ρίασα παηῳ πιατίτίπτα ἐπ Ππτι5. 
ἐοτπιᾶ Πεΐειῖ, ΟΠαϊ οἰ ἀϊ πετο ργορίπατια σαττια 
τὐτοίτοη ἐρίαπι ρεξᾶς ςοπείπεπεξ, (ατειῖ 
τ τΠ| ΓΜ δετίς, (δα εἰ ΑΡδτί ποςαραῖ πίυ]Δ. 
Ῥοεῖ ἱσίξ οἄ Π ἱπί0 156 πγεητίοης πεπίτ,πτιη ζῇ 
ἙπΡα εηίε8 [ππιρεῖ αυῖεπὶ Αραητίεβ ἀϊείταῖς 
Ἐυβοσαπιῷ ςοἴππε ἐρίχαπιεγτοθιν ἄβραητεδ, 
Ῥατχίτευ ςοπιίτδητας ΑΙ Ραηΐεβ. 

Μεδατιζ (οτίρτίβ αβίτπιαι Ἀν οίεῖες, ργοίς- 
ὅτ ἀς ἄρα Ρμοςείαί 9 εἰυίίατε ΤΏταςε5 ἱπίυϊαπι 

ἸςΤΒΑΒΟΝΙΒ ΘΕΟΘΒΑΡΗ, 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΣΕΩΥΡΑΦ 
κῶν βιθλίον δέκατον, 

ὙΠΟΘΈΣΕΙΣ, 
τὸ σικατομ τ δλιίιχει τὰ πόδὶ αἰτωλίαν ηρὰ τὰς πα 

ξακαμίας νήσας «τι 3 ἀρότίω πᾶσαν," πρὶ μάλισα, 

ἐγχρονί ας, νόμιμά τε αὐτῆς σ[ικγνό εὐὔν(.. πρὶ τῶν ἰμν. 

ρότων πρός γε πρὸ ἰσϊαΐων σἱακτύλωμ πίω οὐ αὐτῇ για 

γισίψο πρὶ τιμὰν, ηρὶ ἤργια ἐπεξιών, πρὶ τὺ ἴσίτον γον" 

φράξωμ ἐπὸ ἀρήτας λίγα ἶτι ᾿ καὶ τὰς πο φὶ ἀρύτίω 

σήσσοντ δδὲ τὸ διξιίεν ποκλὰς ὅσας, οὐ αἷς εἰσὶ, ρα αξ 

σποράσι στ, ἡφαὶ σῶν ἀυκλάσίων ἐνίας, « 

ἡπτεεης σετα Ἔσεν πὶ δὲ ἡ δύξοια ἴδὰ τᾷ 
ΣΙ (ὧν παραλίαν ταύ τὐυ 

ΤΟ: “ταραθιδλητοιν τἰὺ ἀὰ 
᾿ δωΐου μέχρι ϑεήαλίας 

Ἷ Ϊ “λίω ἄκρων ἑκατέ- 
ΞΞ ᾿ρωθςν»οἰκξίον ἂν ἄπ συ- 

ναί {αὶ Οῖς ἀραμθύοις τὰ πόδὶ τἰὼ νῆσον. ἀϑ' 
ὅτω μεταξίιῦαε πρός τι τὰ αἰτωλικὰ, (δ 

σὰ ὠκαρνανικὰ, ἔστι λοι ὅδι ΣΡ τὴς εὖν 
ρώτετς μόνῶψιτταραμβκης εδὸ ποίνωι δὴν ἡ 

νῆσίθ᾽ ἀδὶ χιλίους αγισό πε. κοὰ σ᾽ απο σίους 
σκοϊίους ἀν Κἰαιοΐον πεὼς γεραισόν, Ὁ δῈ 
“λαϊτιΘ’.αὐώμαλον, ἩΣΙ Ῥ πλέομ ὅσορ τογν» 
σήκον τα κοὰ οἰωνὸν σασίίων. Ὁ μὰν ὃν ἰυν 
γάκομ ὄν 7] ϑόρμοπύλας κοὶ τὸ εξω ϑόδ- 
μοπυλῶμ ἐπὶ ὀλίγορ. γεραιεὺς δὲ κοὰ τουτὰν 

λίᾳ πιὸς σόνιον, γίνεται ὃν αὐτἰπορθμθ», 

σῇ τι ἀἤΠἠικῇ χοὰ Βοιωτίᾳ (ΑΒΔ λοκοίό) (ὗ σοῖς 
μαλισῦσι͵ σὰ δὲ τἰὼ «γνόχηετα (Δ λιχϑίψι 

μῆκθτ κοῦ δ παλαιῶν μάκρις ὠνομα απ, 
σιυάσηει δὲ πῇ ἀπείρου ΤΡ] χχλκίσῖα μάλι. 

σοί, ἔυρτὰ πτασιπίοσα «τὸς οἷα ΚΣ] ἢ αὐ- 
λίσια τόπος πἣς βοιωτίας, κοὰ στοιοῦστε Τὸμ' 
δύρισον,πόὸὶ δ α]ὰ πλειόνων ἀρήκαμδι, ον 
σίου οἵ ζ,,(ὦ πόδὲ δῇ αὐτιστόρθμων ἀλλιλοις 
πόπὼρ πα τὰ γι τἰὼ ἤπειρομ κοὰ ἡ] τἀν νῆι 
σῦν ἰφ᾿ ἑκάτοβα τοὶ δϑαπτον τι τε ἐντορ(δ' 
σὰ ἐκτός, ὦ σῖ!, τε ἐλλέλεισήαε, ναῦ πῶσσἰα- 
σαφέσομδ, κοὰ πρῶτον, ὅτι τὴς εὐβοίας πὰ 
κοἶλα λίγουσι τὰ μεταξὺ αὐλίσι᾽ κρὰ Ὃν 
πόδι γεραεςὸν πόσιοψικολπϑται γον ἡ στάρα, 
λίαγπλπσιαίζουστι σὲ πῆι χαλκί δε, υρσδισοῖι 
πάλιν πῶς πἰὼ ἐπειρον,ὃ μόνομ δὲ μάκοιφ, 
ἐκλύϑη ἡ γῆσιΘ’, ἀλλὰ ὦ ἀξαντσίς, δύξοιαν 

γρυῦ ἀπὼρ ὃ ποικτῆς͵ δ ἐπ᾿ αὐτὸς ὄυβοϊας 
ϑσϊέσοτε ἐρακον ἀλλ᾿ ζδανπας ἀεὶ, 
οἵ σι᾿ ὄύξοιων ἔχον μϑύεα “«σνεονίδυ ἀθαίΐερε 
τῷ σι ἀμ ἀξαυπόυ ἔποντο. ᾿ 

Φησὶ σ᾽ αῤιεοτίλυς δῇ ἄξας δὲ φωκικῆο, 
ϑραίκας δρμηϑηύγας ἐποικᾷσαε γλ νῆσομ, ὦ 

ἐσονθν 



ἡ ΤΙΡΕΚ 
ἐπονομάσαι ἀδαν τος ἐδ ἐχόνστες αὐτίω οἷ 
" ἀν ἡρωθ’ φασι, καϑάπόβ κρὰ δύβοιαν 

κὰ ἡρωῖναρ ,πτόχα στ᾿ ὥς πόν βοὸς αὐλὴ λέγε 

ταί τι αὕτρον τὺ τῇ τρῶς αἰγαζον τετραμμὲ 
πεπεραλίᾳ ὅπ τί ἰὼ τεκὸν φασιν ἐστα- 
φοψοκοὰ ἡ νῆσ ἀὰ φὶ αὐτὶ αἰτίας Ἐσυε ὧδ» 
τὔνομα, κρὰ ὄχα σὲ ἐκαλξιτο ἡ νᾶσ Θ᾽, κοὰ ἐσ 
Ὧν ὁμώνυμομ αὐναῆίτο μίγιφον δὴν ἐν τοιῦϑα 
ἡρῶγι (ἃ ελλωπίσῖᾳ δ᾽ ὠνομάδοι ἀρ Ἑλλώτστος 
χόιίων Ὁ", οἱ σὲ, ἀαίκλο κοὰ κόϑα ἀσελφὸν 
φασὶν, ὃς κοὰ τὼ ἑλλωπίαν {τίσαι λέγεται 
τωρίορ ἐν πὴ ὠρίᾳ καλομύμ τῆς ἱστακώ τις 
3,9. πῶς (οἷ τελεϑοίω ὄρει ἃ τἰὼ ἱσιαίαν 

Ι πτῶσκείσαϑιι κοὶὰ τί πόδια δια κοὰ κόριν- 

ϑομοχοὰ ἐσεψὸμ κοὰ ὁροβίας, ἐν ᾧ μαντέιου 
(ὦ ἀψσυσίεσα του. ὦ σὲ μων τιον κοὶ τὶ σε 
λινονγήσ οςστολλωνίδο, μετῴκησων σὲ τἰὼ ἵ- 
τταέχυ οἱ Ἑλλοπ εις, κοὰ ἡσξησαν τί -“έλιν 

φιρλιςεσῖϊσ πὸ τυραύνου βιασκμθύσ μετὰ 
τὰ λδὺυκτρικᾷ, σϊοεμοόδονας σ᾽ σοὺ Φκλίπ- 
ποκαταςχϑίωαι τὐρουνὸμ φησι, κρὰ ΣΝ ὦ, 
γεν σὸν Φλλιςεισϊάυ οὕτω γα ὠνομαάδδαν 
᾿γαν ὑξόβομ οἱ ἱσιακεις, οὶ ἃ πόλις αὐτὴ σι, 
κίας ὡρεός͵ γύιοι σ᾿ σα ἀϑάυαϊων ἀρικιῶῆν 

οὶ φασὶ “ἢ ἱσιαίαν τὴ Σ᾿ σϊύμο Ζ ἱπιαίωμ, 
᾿ ὑς Ὁ χ Σ ερεβιεον τὴ ἐρεβίαν. ϑεόγομπ" 
᾿ ᾿β φησι πόδικλίσς χφοσμψστνι δύβοιον δὰ 
᾿ ςιακες καϑ' ὁμολογίας ἐς μακεσονέαν μετ 
τ ρέμαε, διομλίος οὐ ὅ5 ἀϑίωαίωψ ἐλθόντας Ὁ 
βρεὸν οἰκῆσαε, δῆμον ὃντὰ πρότόρον Τ ἰπι. 
χίωγ.ἐμξμτοί σ᾿ (αν οἷ τεϑαίω ὄρει ἐν ζο᾽ 
ρυμῷ καλομῆψῳ παρὰ “Ὃν κώλλαυπτᾷ στὸν 
χαμον, ἰδὲ τοῖτρας ὑψηλῆς, ὥς τε τύχα ὦ 
ἽΧὉ εἶν Ἰλλοπιξις ὀρίσς Εἶν εἧν πόδιοικη(αν 
ας, ἐτίϑυ ᾧνῃ τῇ πόλει, ὅῦκξι σὲ κοὰ ὁ ὠρίων 
ἰντοιῶϑυ; πραφεὶς ὅτως ὀνομαϑο (μα ἐνιοι ἢ 
τὸν ὠρέχας πόλιν ἔχοντας ἰδίκυγφασὲ στον 
λιμσμᾶνος σο ν ελλοσίωμ 5» μιταβίωϊαε 
κοὰ στωοικῆσαι τοῖς ἱιακόῦσι, μίαν δὲ γγυ" 
γιϑέισαων τσόλιψ, ἃ μφοτίροις χούσυεδνχς ποὺς 
., , ; , , 
ἡνόμασι, κριστά πόρ λακεοϊαίμωμ τὰ νὼ ἀπὰρ 
γη ἡ αὐτῇ. ἔρητοι σ᾽ ὅτι κοὰ ἐν ϑιήαλίπ ἵν 
ειαιῶτις ἀπὸ ἣν ὐαασαδδούτωμ ἐνϑονσξ 

παδποιῤῥαιξῶν ὠνόμαςται ἐπ οἰ δ᾽ ἡ ἰλλοπία 
Μη ἀρχίὼ ἀπὸ Φὶ ἱςιαζας»κοὰ τόὶ ὡρεῦ πῶ 
σεγάγωτο ἡμᾶς σπτοιύσικὅγοαι, τὰ συκῇ λεγο 
μῶν οἷς τόττοις πότοις. ἐς! σὲ ἐν ρ΄ ὡρεῷ τ΄ 
τῷ, τό το πίωίαιου πλησίον. ( ἐπ᾿ αὐΐοο" Ὁ 
οἴου, κοὰ ἀϑίωυσαε αἱ διαὶ σίσυ τίσμα ἀϑ.5 
ναίω, σα ὀῤκειμᾶνον  ἀδὶ κῶνον ππορῦμδ, 
ἐκ σὲ τόν Φ)σ, ἰκωναε “ αἰολίσιθ- ἑπῳκίῶκ- 
ν.ταῦτα ἐκ σϊὰ πὰ χωρία πόδι τ ἱςιαΐαν 
δ, τὰ ἰήοινθος πολίδιον δὲ τι θαλά πε, 

ῬΈΟΙΜΥ  ε: 4πτῷ 
ἱποοίποιο, της {ΠΠ|π᾿παῦΠ! πο 5 Αθαπτος ἀρ. 
Ρε]ατοβιϑαπε συίαῦ Ππεῖος ἀΐςᾶς ποπγίπατί, 1- 
εὐτ πετοίος ἱη 415 ππιατγοπᾶ Ετοεᾶ οἱ σοσπὸ 
πγῷ ταί {{|ς. Ἐοτταῆς τειν σιιεπιαἀπηοαστιηι 
δί ἡ] έτοτε {τᾶ ἀπττῖ συο 48 ἰη Αλσειμη τοῖν 
σοηβ Αυ]α δου τϑ το ςαετ » ὐι10 Εραρῃᾶ ρε- 
Ρεμςε ἔευταν, εαάξῴ εχ σαί πος ποηξ δάε- 
Ρτα (οἱτ πη], συ εὐ Οὐοπᾷ ποθεῖς εοάξ 
00 πΊοΠ8 Ποιηίηε. Ὁ (δὲ ἐχίΠτεϑ τε! πος 
ταασηίτπΔίης [πρ εγας ρία απο ΕἸ εἰ ορία πὸ 
πγίπατα εξ αὐ [οηίβ ΠΟ ΕἸ εορς. (πε αν Αα- 
εἶτ δ (ὐοτιἱ ἔγαετς. ατα]ή ροειπίθσοητ, αυίαἱαπα 
ετίᾶ ςοπ ἀΐά {Πὸ ΗΠ] ορίᾶ ἀϊοίτατ η ἐὰ απο πο- 
τηίπαταν Οτία Π{ἰφὰ τοῦτα ἐτπιχία πτοητοπὶ Ὑ εἶς- 
τὨγίαπι δ Ππἰφὰ αἀορτ εἰς Ρετίαεπιῷ δέ σε 
τίπτηᾶ, ἃ Εἀερίτπῃ δί Οτοδίᾳβ, αθί τεσ οί (- 
του εἰς ογασυϊᾶ, Επίτ ὃ Βεϊεπατή Αρο!]πίς 
οτδοῦϊας οὐαπὶ Ε]οΠορίςηίςς {πὰ τταπῆ ας 
τυ τ, δ αὐος αιηρ ἐ5ίπιᾶ τε αἰ ἀογαπι, υἱοίεη» 
τίας ἰπσθεητε ὑγίαηπο ΡΒ ἄς, ροίξ τοι δά 
Τ᾿ εὐταπι σοίτᾶ, (ὐοπ[ίταταηι αὔτ ὰ ΡΕΠρρΟ 
Οτειαηούία τγιαηηῦ ΒΜ ΠΠίάςη Γεπιοῆς 
Πο5 {εεἰδίς, δίς επίηι ἃ ροίτοιίουίοτιβ πιοοίτατή 
«ἀρτί Ππἰςεηίςεβ, δ αὐ5 ἐρία ρτο Πίαα Οὔτε 
ἀρρεϊίατα. ΔΙίαυίΐγεξενατ {πτρρᾶ Ὁ ΠΠίπεπ ρο 
Ρυϊοίςα είδαι τι βἰατᾶ αο Αιπεηίεπῇδιι. {{- 
εὐταῦ Ετοίείεί5 Ετγειᾶ, ΤΠεοροτηριι αὔτ(αἱο 
ρεδ τε ̓ ξ 15. ο Βετίο! 5 ἰηία]Α ροτίτο ει, 
Ἰπίαεηίςϑβ ίη ΝΜ ]αςεάοπίᾷ ( {1 ἐπίπι εχ ἕο ους 
«σπεποιαῦ) πηίσταε, ατιο ἀείπάς Ατποπίεπῇα 
τΠΠΠπ| Οτουπι παδίτατῇ αὐἀπιοηταῖῆε. πίε  Πττα 
(πη  δηΐοα οἰτίτατῷ εχ ίεΠ-. δτη τιετο ὰ ΤῈ. 
ττίο πιῦτε γγπῖο σεῖς ἱπὉ] ({ἰς εηίπττιον 
οαἴ) ἰαχία (αἰ ]απτς Πυτ εχ οςϊα τ ροίτα. [τὰ 
«ἃ Ηεἰϊορίεπίςς πισταηί εἴςφητσ, οί ρυΐυ5 ηΠα 
δίκατᾶτ, πος Π {αὐτοὶ εἴ [οτίδ ἢ οπηξίπηροίτ, 
Οὐοβ επίπι πιοηῖς ἱπάίςατ, Εἴος ετίατη ἴῃ ἰοςο 
εἄἀτιςᾶῖι5 Οτίομ, ποπιξ αάεριϑ εἴϊε υΐάοτυτ, 
δυητπηαί Οτρίαποϑ,; οὔ ρτορτίᾶ οἰαίταζεηι 8. 
Ρεγεπτ,α ΗΕ] σρίεμῇριι Βεῖ]ο Πρ ετατοβ, 
{Π|αἰεπίςϑ τιδίσγοῖίος. εἴ εἰ5 (οςἰαἱ τον Πα ίταί 
ἔς, «ὔξ απ τιτεί εἰαίτ45 [α ϊὰ [αἱ πε, ἀπιρο- 
Ῥυδτήος εἴς ποπιίπίδυς. Πσυτί Εαςξάαπιο δέ 
ϑρατία σαάοπὶ εἴς. ἄπεεα ἀἰτ εἴτις Πείςοπ 8 
τυ ἱτ ἀο ΤΠ οΠΑΙ Πα ἰοίτᾷ5,4Ὁ Εἰ5 ας εχ 
οἵα ἀία αἱ πιεύςς ποςαθτ αεςσαιίίιπς. ΡΟ, 
συᾷπεοτο ΗΟ] ορία εὖ πος αὐ ἀυχίτυς αὐ {Π|ῶ» 
ἐηῇΡτι5 δ αν Οὐεο σςαρίαγεπι ἰη{τ{|,0] ἀείπ. 
ΠΟΡ5 Ιοςίβ ἐρί(5 Ππίτίπτα (τπτ ἐσ ροπάπητιδ. ἘΠῚ 
(ἀπείη παστεο (επαῦ ργοπιοπτιουίτ αίης; 
ΒαρεγΠος ., δέ ηυα 48 Αἰπεπαιῖ οἰαίταϑ 
Τίλο5,. 5 Αιπεπίζίδθι καϊβοατε πες ἔτεῖ 

ἰηςαδιητδα λυπα, Ὁ [ίοτιείο ύδης Δλο]ή τεατα5,γεαυζιε5 πασεης Πα ίτατοτεβ, 
Ἡχεφρίαἴοςα {{π τὰ οἰτοὔλάίςςι [πἴπρεῖ δ (εχίμίμι5 ἐχίῖς ορρίβυ! πιατί ῥχίηιῦ, 

᾿͵ 
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Ῥεμεβ θεῖο οεἷξ Βυυάοευ ἀπιηίβ. στα ἀρρεΐ- 
ἰατίοιηί5 πτοπῖεπι μαρεῖ ϑαίδηιίβ ἰῃ Ἀτείσαπι 
Ριοίρεάαπτγεπι ἴῃ τίρα ἔΐεσα ( πιοπες ατγ- 
{τπ5 “Ομ ἢ ίτ,οαΐ υἱσίπα ἴσης ϑύγτα ὃ 'Ν]ατηηαν 
τίαπι. ἴῃ απο (ὐατν[ξίλττιπι “οἰ απτπαστιπὶαρί- 
ἄυπι ἐχοίίτο εξ, {δὲ ΔΙΡΟΙ πη 5 ΓΜ] αγπγαυίπί τοπὶ 
Ῥίαπι εἰς. Ἐο ἐχίοςοο πδυίσαιίο δά ἄταβ ἄταν 
ῬΠεπίαβ παρεταν Δ (ὑλυγίξιπι [αρί5 παίςίτητ, 
αὐ ρεόταηε, πεητ τεχιητ [πᾶς πηδητ!α ςοη- 
Ποίππτευτ ἐστεσίε σοπτεχία. οα δι ογάείςιης 
ίῃ. Ἠαπηπιαπι ργοίςα ποη ἔσο ἐπι ἀδτειν, 
αυάπι {{ πιαςι]λ5 εἰτιοτίβ. [νος Πα ἀεατιζε5 ἃ 
τεῖγαρ οἱ  οίγοα Μ]αγαιποηςηι ὃ ϑύγγα σοϊοηίβ 
Παδίτατα [α{Ππ|πηεπιοίαπηε. ἐποτία οῖο ἔπη ἀ ἐσ 
τι15 ϑιγία εἰΐς αὖ Δτῃεπίεηϊτπι ἄπςε ΡΒεάτο; 
εοηίατίη Μ]αἰίαςο θε]]ο. Ϊοουπι ηυίά ἐπὶ τες 
τη οςοαραητ. ἀςοηίςα ετίαπι (δεν τι ἐη Αι" 
ολαίατη πεύσεῃβίοοι5 Δεσίοϑ ἐχίαϊ,ὰ πο τί- 
τιῦτη (ὑδιγίτίαπι αν ΔΙςπιαπε ροεῖα ςεἴερτα " 
τας, ΝΠ] ἐπ πασίτμη ςαταίοσο (Πεγαί[Ἐ πιο. 
τίο Πτ, ροεία ταπιεῃ εἰ 5 πε πηίη τ, 
ΠΙυςΠοίρίτίο ποδα πεπεῖς (Πειω τ], 

[πάσας αττξ σποπιοάο εχ ΑΠ ἐπ Ἀτείςαπι 
«ιδη {τε ητίϊστι5.. Θπ Πίο ΡΥΟΧίΠΊΠ5 ΟρΡοσπις 
Πιι5 [Δ Εἴ ]10 οτ5.τεπ]ρ] απγῷ παρε Νερίυπηί 11’ 
[αἱπ τερίοης ςεεργαε5ίπγ ἐρτερίαλξ ἀοπηί, 
οἰ ὰ. δεοσυπάπτη (Ἰειο ππὶτιοῖο Ἐτεττία οἰπί- 
145 ε[ἐ τοτίι5 ΕΠ Οσδς ἀρ] βίπια ροῦ; μαϊεί- 
ἄεαι, ἀεἰίηο πα] πιείγορο 5 ΟΠ αἱ οί Πα ο- 
ἀαπιοάο (ρετίρίο Ἐπτίρο {τα 5 υετίαίζ πηας, 
τία Τ τοί Πίβ τεπιροτίρι απείυίοτα ροίαΠε 
ἀϊςὔτυν Ατπεπίεηίςβ. Βοίτεβ πετο Τ τοίδπαβ 
Ἀεεας ἃ (ὐοιδτ5 εχ Αιμεηίς ργοίει Παρ - 
ταπειαητ, {Ππ συίίςπι Ετειτίαπη, Ομ 5 πιεῖὸ 
Ομαϊςίάεπι. Δ εοϊεπίεβ σθοσας εχ Ρεητμο 
ἘΧειοίτα, ίη τη{|4 πᾶσα Εχ ραῖτε πιαπίειτητ, 
Ῥηϊςίϑ ετίαπιαηηίβ ἄταθες Οαάπι ςοπγίτε5 εὸ 
ττλήσίεητο5 Πα δίτατῦτ, {ΠπἼ ἱσίταν οἰαίτατεβ εχίν 
τγΠ5 ἀπ]ρ! Πςατος ξοττπίς . ἱπΠσπεβ ἴῃ ΓΝΊδςεν 
αοπηίδηι εηγίίοτε ςοἱοηίαβ, απ Ετοιτία αὐ ε5 
αἰζσιπι ΡΠ] ΘΠ ἐπὶ δύ πτοπτοιη Δτῆοη σα ῆςαν 
αἱτν (μα οΐ5 αὔτεπι ατευθιιταβ ΟἸγπῖθο ςοπάΐ- 
ας αυα5 ΡΒ Πίρριι ἀίγαίε, [τα]ία ααο ατῷ 8ι- 
ἐΠία ρίεταστις ἃ ΟΠμαἰ οἰ επῇΡ5 ρο{τα οςατε. 
ΠΕ ΕΠ]α ἀτιτεπι ςο] οπίο τς ταί πποίαπι ΑΔ τί 
ἔἕοτεῖε τείξε,  ΠΕΠρροΐοτα ἐπ συβειπᾶάα είαί 
τλτε ΒΡ αγίπγτπι ροτογαητ, ΠΠ|τ|8 Παπ ρεβείαί ες 
ΕἸ ΠΤ  ρυίΠοίρ 65 ΕΧ πηασηίβ σΟΠΡ115 ορείπια 
τ(5 Πα ίτί, ἔα ἴτιοτο τεπηρείξατς χα ΔΙεχαπάει 
τιαἱεςίτπ ΑΓ. ἀϊατατο τὐδί5 αι δίτα ἱῃ γα τσ 
65 αἤπιπιρίοτε Οχποίμιπι δέ Ἐπύτίριιπ, προς 
Ῥοπετᾶ τυτγεβ, ρουταβ, τ απιίρ ςοπἤττεηζεβ, 
(Πα οἰ 5 ἀστοὶ αδί ςαπιρτι5 σαεπὶ 1Πδ ἀτπὶ 

ΦΥΎΒΑΒΟΜΙ5 ᾿ΦΘΕΟΘΚΧ ΆΡΗ., 
ἐγγὺς σὲ βοσϊωρ(θ)- ποτεμὸς ὁμώνυμθ- Ὁ 
ἡ] τίὼ σαλαμῖνα ὄρει ρὶ σὸς τῇ ἀπικᾷ, 
κάρυς Θ᾽ σῖὲ ὄξιμ χσοὺ (εὴ ὄρει τὴ ὄχϑη,πλῃν 
σίου δὲ τὰ Ξὐρα, νὼ Ὁ μαρμάριογ,ἐν ᾧ τολα, 
σέμιογ "ἣν ἐχρυσιωμ ἰμονωμοἱσρὸγ ἔχον ἀπ, 
λων’ μαρμαρίνου δθον διαίπλος ἐς ἅλαφ, 
πὰς ἀραφίωΐας ἐν σὲ τῇ ἀαρύφῳ,κοὰ ἡ λίθος 
φύυτοι ἡ ξαινομδύῳ ἰαρυσιαν λίθον ἀφ ἧς γε 

γόνου χειρόμα ταγκρὰ ὑφαινομθύῳ, ὥς τε τὰ 
ὑφαϊσματαχερόμακβα γίνεδια, ῥυττωϑ ύ 
σα σἱ᾿ ἐς φλόγα δαἰλλεῦα (ἃ ἀτρκαϑαίρεῶξ 
τῇ πλύσει δ τοῖνον νταραπλησίως. ὡκδϑας, 
δὲ τὰ χωοίᾳ ταῦτα φασὶν “Τοῦ δὴν ἐκτερα 
πόλεως τῆς πόδι μαραϑῶνχ πρὰ «Ὑοκαίωψ. 
κατεοράφη ἢ τὰ «ὐρα ἐν ξρῖ μαλιακῷ ὑπὸ 
φαίσιοου πό᾿ ἀϑίμαίων ςρατυγδ. τίὼ δὲ χώ 
ραν ἔχσσιμ Ἐρεβιξις, ἁαίρυς Ὁ» σῖς ὄδη κοὰ ἐν 
σῇ λακωνικῇ πόπ(" τῆς ἀλγυΘ' σῶν ἀρ 
κασϊίαν, ἀφ δ ἰαρύσιομ οἶνον ἀλκμαὺ ὥραν 
και γέρας σῖ’ ἐν μὴν τῷ καταλόγῳ τῶψ 
νεῶγδη ἄρῃ), μὲμνκ) δὴ σποιυὔοες ὅμως αὐτῇ, 
ὄν δὲ γέραισομ ἐμ νύχιοι κατήγοντο, 

Καὶ σϊαλοὶ δ)ό τι τοῖς διαξρασιψ ἐκ τῆς ἂν 
σίας ἐς τίὼ ἀ Ἴικίὠ, ἀδιχοαιοίως ἔξιτχι πῷ 
σοαυΐῳ πλκσιάζον “χωρίομ ἔχει σὶ ̓ ἱδρὸν πϑ 
σεισίων Θ΄ δισημόποαρυ δἶν παὐτηγκοὰ καὶ 
“ικίαν ἀξιόλογομι μετὰ σὲ τί γέραιςον ἐρὲ 
σριὰ πόλις μεγίςυ πῆς εὐθοίας μετὰ χαλκὶν 
σια ἐπειδ' ἡ χαλκὶς μερόσολις τῆς νήσι τηρό 
στὸν τινᾷ»ετι αὐτῷ τῷ δυοίτῳ ἱαθουμϑ πε 
φότόδαε δὲ τε δῇ" τηρωϊκῶν το ἀϑάωυαξων 
ἐκσιᾶνοαι λέγονται, κοὰ μετὰ τὰ τρωϊκᾷ α; 
κλὸς, κοὰ κοϑΘ ὃν ἀϑώμνῶν ὀρμυϑονχόν., ὃ 
μδὸ, τίὼ ἐρξτριαν ὥκυσε, κύϑΘ- σὲ τέὺ χαλ 
κίσϊα. κοὰ δῇ αἰολίων οἵ χινδῖ» ἐκ χῆς τῦγνν 

ϑίλο «ρατιᾶς κατέμειναν ἐν τὴ γύτῳ. τὸ δὲ 
σταλακὸν κοὰ ἄραθσιν οἱ κα σίμῳ σιωσϊχξω 
“όῦ αἱ σι ὃν τοόλεις αἵτοι σϊκφολόντως αἱ 
Συθξισαιγκοὶ ἀρικίας ἐφειλαν ἀξιολό γός ἐφ 
μακεδονίαν. ἐρετρίᾳ μδὸ γα σωωῴκισε πὰς 
πόδι πταλλίαϊεψ, κοὶ ον ἄϑω ποόλας ἡ ἢ χαλ 
κὶς τὰς πσὸ ὀλυύθῳ͵ ἃς ̓άλιπαιθ- δελυμύ 
νατο. ποὺ, τῆς ἱταλίας δὲ (ὃ σικελίας πολλὰ 
χωρία χαλκισίξων ὄξέν ἐστώλησαψ σὲ αἱ ἀγριΞ 
κίαε αὐτο κα ϑτέ τόρ ἄρυκῳ» ἀρισοτέλεης, σ᾽ 

νίκῷ ἡ ἣν ἱπποῦο ἣν καλουμῆνα ἐπεκρατα [ 

πολιτείᾳ. πείρεσυσαν γα αὐτῆς τῷ πιμυμάς 
γωυ, ἀρισοκραπικῶς ἄργον»τοῖν, ἢ] δὲ “ἢ ἐλε 
ξαύσρα διαξασιν, Δ ἋΣ στόριίξολου τὸ τούλεωδ᾽ 
ἐὐξησαν, ἐν Ἂς τάχος λαβόνπσῖν τόμ τι κανῇ | 
θεν, (Ὁ Σ δύριστορ, ῤιού(αντόῦυ. τῇ γεφύρᾳ 
ποὐργπουκοὰ τέχ κοὰ αὐλας. ὑσσίρκαης 
δὲ τῆς ἣν χχαλκισϊξων τοόλεως σῷ λίλωνσον 

καλού. δῶ ἴω, 
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πολύ δὴ τιυδεονιὶν δὲ τότῳ θδῥμῶντι ὑσῖά 
᾿ σὰν ἐσὶψ ἐκβολαὶ σρὼς θόλαπειαν νόσων εὐ- 
φνᾶ;ς, οἷς ἐχρη(χῷ Οἱ σύλλας κορνήλιθ' ὁ ἣν 
ῥυμαίων ἁγεμώμψικρὰ μέταλλον σι σῆρχε 
ῥαυμαεὺν χκλκδ, κοὰ σισϊήρα ποινόμ, ὅτόρ σχ 
ἐσορόσιμ ἀλλαγῦ συμξανον, νωὶ μᾶνψτΡι ἀμ- 
᾿φότοραᾳ ἐκλέλοισεφν ἔς! δὲ κρὰ ἄσταστι ἡ συ. 
δρια σύσέσος, μάλιςτι δ᾽ ἡ πόδι Ὑ στορθμόμ., γὴν 
δεχομδόν νόυμάτ σσοφὸραρκαϑάσπορ (ὦ 
ἡ ξοιωτίᾳ νὰ ἄλλοι Ἰόττοι, πόδι ὧν ἐμνόόϑημδν 
δὰ πλαόνων πρότόβογ σῦο ιδόεπαθας νὴ 
ἡὁμώνυμ' Ἰκ νόσῳ τπυόλις καϊαποθίυαε λέτε 
ἢ ἀρ μίμνε) νὸ αἰοιυλ᾽ ἐν Τῷ πον]ϊῳ γλαύκῳ, 

φὐβοίσια καμτηὡ ἀμφὶ ἀμωαίσ διὸς ἐκτίὼ 
αατ αὐὴὸν τύμῦον ἀθλίου λύχα, 
χιλκὶς ὃ ὁμωνύμως λὲγιῦ κοὶ εν αἰτωλίᾳ, 
Χαλκίσια  ἀγχίαλ), καλυσύναε τερϑῥεοσαν 

κοὰ ἐν σῇ ναῦ ἠλειᾳ, 
ἑαὺ δὲ ἥδ ἔρσνὸς νὰ χιλκίσια ποίρήεοσαν, 

οἱ πόδι τκλέμαχον ἃ πιόντοῦ τἶδα νέπορος 
ἐς τίω οἰκίαν. ἐρετρίας σ᾿ οἱ δ, πὴ μακύςσ 
ὁῆ τριφυλίας πρικιδδίωσαε φασὶν “σαὶ ἐρε, 
“ρίας, οἵ σὶ᾿ ἀὴ τῆς ἀϑίωᾳσιν ἐρετρίαςγἢ ναῦ 
δον ἀγοραὶ ἔς! δὲ κοὰ πόδι φάρζχλον ἐρέβια. 
ἐν σὲ σὴ ἐρεβικῇ πόλει, (ὦ παμπίαε ἱδρὸν “Σ 
“δ ἀπόλλαν Θ΄, χοϊμύτο δὲ ἴόδῆουμα λέγετῇ 
Τὸ ἱδρόγ, »ταῤ ᾧ ϑρεσύσαε λέγουσι τὸν δεὸν, 
αὐτὸν πλησίον τόν πορθμῦ, μα λανεῖς σ᾽ ἑκα 
λξϊ πρότόδον ἡ ἐρέτρια, κοὰ ἀροτγοία. ταὖ» 
γη σ᾽ δὴ ἰμώμη ἡ ἀμάρωϑ Θ-, ἐφ᾽ ἐσὲ Ξ(α 
σἸίων τό τέχος. τίὼ μλν ὃν ἀρχαίαν πσόλιψ 
κατέσκαψαν πίρσαι, ἀγίωσύ(ντου ὥς 
'ϑησιῃ ἡρόσυτθ- οἷ᾽ αὐθρώπος Ὁρὶ πλύϑα; 

πόδιχυϑρύτων δῇ βαρβάρων (ρ τέχει. κοὺ 
᾿δ᾽ακνυοσίν ἐτι ἦο ϑεμελίσς, καλῦσι δὲ στα 

λαεαὺ ἐρίτρίαν, ἡ δὲ ναῦ ἔκτιςνα, τίὼ σὲ σὶν 
«μιν τί ἐρεβιέων ἣν ἔσχον πτοΐα, μαρτυρέει 
ἃ οὕλη, ἣν αὐέϑεσαν ποῖε ἐν δε) ἱδρῷ τῆς ἀ, 
μαραυϑίας ἀρτίμισῖθ». γίγρασῆαι σι ἐν ἀὐ 
σὰ τριομλίοις μᾶν ὃ πλίποις» ἑξακοσίοις σ᾽ 
ἑσππόῦσιν ἑξήκοντα σ᾽ ἅρμασι “ποιξιν τἰὼ 
“υμπίὼ, ἐπῆρχον δὲ κἡ αὐο)ρίωγψ, νὰ τανίωμ, 
ὸ ἀέων, ὦ ἄλλων νήέσωμ, ἐποίκος σ᾽ ἴσίον 
ἀπ᾿ Βλισί Θ᾽, ἀφ᾽ ὃ κοὰ δ γράμματι τῷ ῥω 
“πολλὰ χρισάμῆρφι δι ἀϑὴ τελᾷ μόνου γζαμ 
μάτων, ἀλλὰ Εἰ ἐν μέσῳ ἱκκωμώσϊίω ἡ. σι 
διὸ ἡ οἰκαλίᾳ κώμε τ ἐρεβικῆς,λάψανον Φὶ 

β ἀὐαιρεϑάσες τοόλεως ζῶν ἡρακλέσο,δμώνυ 
μος τῇ βαχινίᾳ ὦ Τὴ πόδι ρικκημ, κοὰ τῇ ἂρ 
κωδέκῃ, ἣν αὐσί νέαν οἱ ὕςὁλον ἐκάλει, νὴ 
οἱἐν αἰτωλίᾳ πόδι οἷα εὐρυζένατι νων ἣδ ἕν 
ὁμολογειθύως ἡ χαλκὶς φίρε) τὰ πρωτξια, 

ῬΈΟΓΙΜΝΝ 5. ΕΝ 
Δρρεΐϊαι αἀίαςες, ἰα αὐο ξαϊἀατῦ (ςατυτσίηε8 
ααυλῆῖ εγἄρυητ αὐ συταπάο5 ΠΟΥ 05 ἀπΊρ! 
{πτατῦ θυ (ογη. 5 γ114 βξοτπαπουῖ [πηρεὲ 
ταῖσυ εἰξ αἱτι5, Αι ἀστατ συ αὐπιίναίϊε ςτίβ ας 
[εττί σσπτιης πιεία!ττπι, συα16 πιήαειδπι ρύοΣ 
Ὀσηίγε πιεπιστίος ρτοάίπις. Ποςέξροτε τ 
Ριοσίτιβ εὐληττ Ἴ οἵα θεῖο Ἐπθοσας { {018 τοῖ“ 
τα οτίρτι5 ἕλος ρεγουτίτυν, ργαίετείη ἰῇ οὐ 
ἙἘπυππηρο υἱοί, { τεΐγαπ 85 πεητοπῖ ἀρίτατίο 
Πὲ5 δΔαπηίττοη5, Ζυα] τε ὃ Βοσοτία, δύ Ιο ὰ τσ 
ἐεία 7 ἀε συίθυ5 Δητῖεα ππεπιουίᾷ ἰΙσησίοτε ἔεςίς 
Τ1115 ογατίοπς.. Ὁ τα] εῖπ οδίαπηι ετίϑιη εο πο- 
πιίηε υ ἐπί. ορρί ἃ ἀρίογρευπι πες αὐ 
σαῖι Οὐ" Αι εἰς] ἐπ Ροτίο (Πἴατιςο πιεπλίηίς, 
Ἐλιβοικάηι ταν καϊμτάηι «ἀ ( επισὶ Ἰομῖς Τὶ ρα 
Οἰγαα ρίαμι ἡπ{ετάαηι 1, 1ερα τεριθαπι. 
Οβαϊεὶς αἴ οἰκ[ἀδαρρε ατἰδὶς ἐπ ΑοἸο] Ια { δή, ἀϊείτην, 

Ὀβαϊεἰάα [ππογεανι [ητμὶ (σ᾽ Οαἰγάοπα ρειτοίαπι. 
Ἐτ 3114 ΕἸεο πιιπείη ἀσίο; 

Ριφεειεᾶς Οεθποβ  μαϊοία ροπὲρειτοίαπι, 
Ουί ἀΝείϊοτε «ἃ Τ εἰεπιαςο ργορτίάτερετιε. 
τ ραιιᾶ Ἐτετεξίε πὲ ἂρ Ἑτειτία, ας ἐ Νὰ 
ογο Τρ γ]ίαςα ἀεἰςξαίτ, ἀεἀυοο εἴε αυΐ- 
ἐδίςριογεβ αἰίγηᾶτ, ΔΙ ]υίτπετο αοΑτπεπίξ 
{ἰ5 οτος Ετείτία σις πᾶς ἰοτῖ εἴς, ἀρυά ῬΠατία 
ἴππι εἰ 4118 εἰς Ἐτειτία [π ἀστὸ ηαξ Ετειτίςο, 
ει 5 εἴαῖ Τπηρία ΔΡοΙ πί εσίεςταῖδ. υΐ «ἀξ 
ἐρίατη (αογᾶ, τ αἰάτιτεχ Αιάπιεῦ Πιτχίς ρεπ 5 
αυς Ρηωρᾶ ππεγςεάε αηνυϊατ εἴς συ σαταγ. 
ΝΝΟ ρεοςοῦ Ὁ Επτίρο, Ετειτᾷ ητοα ΓΝ ]εἰδη εἰς 
ἄεπὶ ποοείτατᾷᾶ πῆς, σίξαι δι τουτί, Η υἱτι5 ίὰ 
πευίςις εἰξ ΑΙπιαυγηῖθυς ἐπίτα [Π84|8 ὙἹ ἃ πτοξ 
πίδιϊ5. εὐ  ἰσίτυς υὐρξίοἱο ἀείεςοτε Βετίς, 
ἐπΠατγίασεπο ποίας ἱποϊάἀξες5,υς ἘΤεγοάοιέ 
τεῖδίδ ταν, Τ τα Βαιραγουᾶ πητἰτίτυ 40 πλυζο 
{εἰς εἰτοππάἀεγατ. ἀπο Γαπάαπιζια πισῆτ 
τῦϊ, δ απιίχυδτιοςᾶε Ἐτειτίᾶ, Ἐὰ πεῖο χὰς μοί 
εχιαίτόρούς, ροίτε (πρεγαά βοατα {τ’ χυιδτ 
αὐτρετίουίθυς ἀπηΐ5 ροτείίαπι Ετειτίξίεβ μα 
Βυεγᾶτ, εΑ τε ππτοπίο ςοϊᾶπα εἴς, χυαπὶίη [Ὁ ίὰ 
πο Ἀπιαγυητηί ἐρίο αἰίπῆ εγεχείδητ, σπίτι 
ἢςς εἰ ἐπίαἰρείδ. 1] αὐπατουῖ ται ΠΠ 5.) ς ἐπεί. 
τ συζηδι5 ροπιρᾶ Δ ϊτατας, Απατγίοϑ τ ΤῈ 
πίοι δίίοϑ ἱπίυ]αβ ΑΓ 45 πιο ἀἰτίοπί (δίς 
ὅλα Παθιίεῖς ἄἀπεπαβ σαοῳ ΔΡΕΙἐεἰηςοἶΑ5 
δαδιεγᾶτ. 7 πάς δί ΚΕ Πτεία ΠΟ (ΟἹ ἐπ ἐχίτα τ 
σου ]οπῖ, (ςἃ ετίᾷ ἱπ πιεαήβοτεθτεο οἱ ἔπετε (γῇ 
[10 .5,Π|πυταἷο ςοίποεάαπί (ςρτοτίθ. ἱΠυ ἀτιηξ. 
ΕΠ ετἰᾶ Ο ἐς ΠΑ} {ὰ Ἐτείτςί υὐςιιϑ ἀστί, ἀ εἰ ετί πὲ 
τον Η τους. ϑυρίαπετεϊυΐς ορρίάί, ΠΟ ς(μ 
ἰβουσάτα ᾳπεποῖε Οεςπα! α ἀρ" τας πο; 

αἴτετα ρεποβ Τ τίς, ΑἹ ία ἐπ Ατολάία, φυᾶ ροί ετίτα5 ρρε!!αὐς Αι πάαπία,υπα τς ίπ ἅ ετσ 
ΠΑ ἰχι  Πυνγτδηαβ, Ε]ας ἐρίξτξροίλες Πα ἰεί5, ρου υδίο ἀἰρσηίτατία ῥαςίρατά τεροτεαέ 



Μιαά.α, 

4:2 
δι Ευδατα πιείτοροίίο ἱρίᾳ ργαάίοατυτϑεςαπ 
ἄστεῖο ἐπ στα Ἐτειιία Ρίςίται Πα εἰίαπι ςἰ- 

αὐταῖεβ αά ραςεπὶ Ρεαπι σενξάυπιίπρεπτί 

ἀϊσπίτατε αηῖοὰ ρο!!εραητ, αάεο,αι εἰίαπι Ρδί- 

[οἱορμαητίθυις ἀπτοσηῖ ταπα απ απιέρ ἱὰρρε- 

ἀίτοηι ἀϊπεηουία. Τ εβί5 ληὲ εἰς Ετειτςουαπι 
ῬῃΠοίορίιοτᾶ (κοία., ασος Μ]επεάεπιί ἀυᾶυ 

διαιμιπονίτατε Ετειτίς οοπἤίκετατ, δέ ρτία εἰ 

Αὐϊβοιοιίο (ξα, χα δά Ομαἰ είς αεγίλετιϑ εἴ, 

ηπσαάτίτα ξαπόδτι εἰς. ΗΙα ἄετο οἰαίτατε5 “τα 

Ἰλοίβ ας πτασίϑ ἱπτεῖ (ε ςοποοτάε5 τππέῖαπε 

αἰπίπιδβ:σεία αὐπτζίυδίπας ἀς 1 εἴαπτο σοηῖτο- 

αὐτί: ποπ ταπιςη {ἰςτὲπ ΒΕ] Ρτουία5 ςοηπίίε 

γε πδϑεη ἴα ρειτηςαοίτοτ ἀσετεποσυίηίπγὸ εὰ 
ξασάετα ςδτιάχεῖε, ἡτηΐραβ πὰ σεγίαπλεη [Ππ 

τόπο Πα εὐ ἐπ Αππαιγπιμίο ἀεαρτο οοἰδ πα 

υχάδιίηαίςατ, τα ργοοαυξβ, ἐπι ἰλῖαῃ" 

ἀΐς πεσπᾳαααπιυτξάτπι, απ οπίαπι ἴῃ δε Ποία 

απδας δέ αὐυπατατίβ; απίςα πε εξ πεσε ἔτ 

ἐοπίπετκιάο, πετᾶ ποηΠΌ Ἰοπρσίβ ατσπτογ αν 

ἄἰίδας, Πουτ ἀσίττατή δέ πιπάϊτοτεβ δι ίαςαϊα, 

ἴοτε5. αἰίχαί αὔτ ςοπγίπι5 Ρασπαπτ, εἰπε 4 

σἰαδιᾶ, αίῳ ἐρίςυϊα ἐπτεπάππς ΓΈΡΙΕΧ ἐπίπι 

διαπατῦ εἰ υἱὰδ. απὰβῈ πιδητ!. αἰτεῦ πὶ Δ η0 

το ίατί ἰαςαἶα, Πυαϊίτεν δέ οὔτις υτεθης Ρυρᾶς 

αὐσπι ατη δ ςο]]ατο στα δί ἐπιίο υτίπγαγ 

εδτοι υᾶ αυίάξαά τῷ εὐ(λτ Π υαἱετ δέ ΠΥ ΠῸ, 

Ἑπδοίςοί δέ αὐ ρυσηᾷ {παιαγίᾶ, δύ ἀά 4 ἐπ’ 

τα ἀσίταηα ΒΕ] τοτεβ ορτίπιί (πεγαητ, ΕΤα 5 

(υείπααίς ροετα)ηίτοπίεβ υτερᾶςαν ροτχεζείδ, 

ΑΙαετεβ παπστύηττποιαςαβ ἀμ 6Πο5, 
Ἐταχίηει5 Παίς δ ε]Π]τούεδ. 

Νγατία [οτίβη εἰδείαουϊα, συαϊξ εξ Ἀ «μι 
[{5.{. Ταχίποξ [{{π, ραΐ εἰξ, υἱὲ οἱ ἀρ ροςεεᾶ; 

Οοπεῦτεῖε μαποίοϊπβ ςόσποταῖ ἄς 65. 
Δάϊεςίε αἰίπς ἀίςεΠ 8, 

Ηαἴαίδειίον, φυᾶταπι πε αἴεεγ συίάἀξίασίεία, 
Ἐερυρίϊεβ ἐπ Ππσυϊατί ργαίο ἰαςα] 5 υτζτες 

Ρτίας σαπὶ Παἰξίβ ἐπιοάἀασσηταν, ἀείπἀείηουν 

(λπτ επίριι5. Ρυσπαπῖεβ ἀπῖεπὶ σοπιίπα5 {ΠῚ 
ἀίςσαπτατν, σα! πο πιοάο οσἰάίο, (εα ἐτίαπι πὰ’ 

ἢ ἐπιαπα σουηίπιβ πταητυτς οἱ (46 Π| αἱΐ, 

Θειταιᾶ ἱπτογητιζα μα [πα πλεηιργα γείο! υἱ. 

Ἑαβοίςοϑ ἱσίταν πυης τη πιο Πα[εί5 υτεπ. 

ἐοο ἰαἀαςοίε, τ ἀε [ οςτίς εδιζαγία ςσππεπιογαῖ, 

ΝΝοη τη {Παιατίο ρυϑεϊίο μεἰ!ςα συζδητορεία, 
ϑεάδιςαθᾳ5 ςετῖαῃί, 

Οὐασαΐαπι εὐ Εαδοίςί5 τεἀδάϊι ρτοίενίυν, 
ὙπεΙΙίςας οπίρεϑ ρεςίξας, πτα!ετίρ θα ςςπα; 
Ουϊέρ Αγειμαίεοϑ παυίε αν [οπιε θυ οΥςβ. 
ΟΠΒαϊοίἀξηίες ἐχρ ἐςᾶβ υτί πίγοβ ργαίταπτίί5, [δέ 
εἰ ἐπὶ Ατειμυία. Ευθοίςί αὔταπιπε5 ηὔοίυης 

(εἴεὺς δέ ΝΝΙϊςυ5 » ὁ φυοχῦ αἴτεχο Παυὰ Ρεους 

ΦΥΒΑΒΟΝΙ5 ΦΒΟΘΆΔΑΡΗ. 

κοὶ μετηρόπτολις αὗ Τα λέγωτοιι Γ ἢ δυβοίων; 
σιδυ-κβσύα σι᾿ ἡ ἐρέτρια, ἀλλὰ πρὰ πρότε- 
ρομασταυ μέγα ὄχον ἀξίωμα κοὰ τεὸς τό΄ 

Φιλοσύν. 
φοις αὐνόβραϊσι σταραοιξὶῳ σία ; 

δ 

κοὶ ἀϑόρυξομ, μάρτυρέι σ᾽ ἅτε [1 ἐριδικῶμ᾽ 

ἐρετρέᾳ γϑυομναυκοὰ ὑσι σού τόρορ ἡ ἀρισοδ, 
σίλοςερ τῇ χαλκίδι τριβὴ, ύς γε πατίλο, 
σεπτὸν βίο. το μὴν ἂν πλίον ὡμολόγοιω ἀλ: 
λήλαις αἱ πόλεις αὕποι, πόδι δὲ ληλοὺν δὲ 

δεγναχϑέισαε,ὅ σῖ᾽ ὅτως τελέως ἐσταύσιν- 
σοιῶς γε Ὅρ᾽ πολέμῳ {Ὁ} αὐϑάσιααν α)ρᾶψ᾽ 
ἑκασι, ἀλλὰ συωμεθον ἐφ᾽ οἷς συφήσοντῇ μ, 

ἀγῶνα. σἸγλοὶ δὲ κρὰ ὧδ» ἐν] ἀκαρωϑίῳ 
ςήλκ τίο,φραϊζοσα μὰ γχοπῶτο ταλεθόλϑες, Θ᾿ 
χὰ σῖὰ Ο ἣν πολεμικῶρ ἐθῶν, Ὁ Φ ὃ πλισ΄ 

μῶν, ὀϑὲν δ’ δὴν. ὅτ᾽ (ὦ ἀθος. ἀλὸ οἱ δλντειλό' 

βξιλοις χοῶντῇ κα ϑιέπτόβ οἱ “»ξότοι (Δοὶ σφ 
δονῆσαι (ὃ ἀκοντιςαί, οἵ σι ἀγχεμάχοιςγκῶσ 
ϑιάσιϑρ οἱ ξίφει»τὸ δόρατι ζρ᾽ ὀρωκζε) χρώμε: 
νοι. δ ΠΝ γὼ ἡ Ν δυράτωμ “γφὴσὶς, ἡ υϑρεκ 

χερός. σὶ ̓ ὡς σταλτοῖς, παϑιάπόρ, (ΒΔ ὃ κονα 

ἣὸ- ἀμφοτόζας τὰς χρεέιας δ δ ίσϊωσι. (Δ γα, 

συσασϊίω χρώμεϑπι, νὸ κονὦ βολδντόϊν. πτόν 

(Δ ὰ σάοιοσα διυύαποῖι, Εἰ. ὃ ὑοσὺς, οἵ δι ὄυ“ 

βοᾶις ἀγαθοὶ τωΐρξων πὼς μἀχίω τίὼ τὰς 
σιτίων" Οἱ συςαἰσϊίω λέγ Ὁ ἐκγειρός, δδρᾳ 
σιἢ χῶν) ὶς ὀρεκοϊς ὡς φησιψ ὃ γτοιπ τῆς 
αἰχμετοὰ μεμαῶτοῃ ὀρευκτῆσιγμελίμσε, - ες 
Φώρψκβς ῥβοτειψ: εὐτο μιλδῳ 

ἀλλοίωυ ἴσως ὄντων δὴ “αλύὴΝ, οἵαν ἀπ᾿ 
τὡς ἂν Τὰ πουλιάσια μελί ζει" »ὥς φυσιψ ὃ στοι 
ςς, οἷος ἐπίσα) ποῦλαι ἀχιλλεὺς, (ἃ ὁ ἀπὼμ, 
Δυοίσι᾽ ἀκον τίζω ὅσσον ὁκ ἄλλ Θ’ ὀϊσῷ, «Ὁ 

τῷ παλϑ6᾽ λέγε δϑρατι. ἢ οἱ μονομας, 
χοιῶτοϊν τοῖς σταλϊοῖς χρώμᾶνοι Φύρασιψ ἀσίς ' 
γον πρότοόδογ. εἴτα ἀϑὲ τὰ ξίφκ βασιιζοῦ! 
Ἴσυ.ἀγχέμαχοι σῖε ἐἰσιψ ὀχ οἱ ξίφει χεώμδινραι 
μόνου, ἀλλὰ νὴ δύραϊι ἐκχειρὸς ὡς φησίμ, τ 
οὔτησε ξυτῷ χαλκόρει, λύσε σὲ γῆ, , 

τὸς μδὸ ὃν εὐξοίας πότῳ (6) τρόπῳ χρῶ 
θϑος ἀσάγει, πόδι δὲ λοκρῶν τάναυτία λε- 
γεγὼς Ἵ 

οὔσφιν Ἰκσησίίης ὑσμίαϊας ἔργα μὲμηλφις 
ἀν ἄρα τόξοισι τὴ εὐςροφωγοῖθ ἀώτῳ. 
ἕλιον ὅν ἅμ᾽ ἕποντο, ΕἸ 
παραφίέρετ δὲ χρασμόρ'ἐκ δυθεὶς αἰγισύσιψ,. 
ἐπαλθεοσαλικὸν »λακεσίχεμονέων ἢ των αέκας 
αὔσῆρας ϑ᾽ οἵ πίνοσιψ ὕσίωρ ἱδρὴς ἀρεϑόσης; Ὁ 

τοὺς χαιλκισίέας λέγων ὡς ἀοίδους, ἐκξ!, 
γα ἡ ἀρισ(α. ἐἰσὶ δενωῦ εὐθοΐποι ποταμοὶ ἥ 
ἔωῤεὺς, κοὰ νελόύς, ὧν ἐφ᾽ δ τὰ μδὸ πίνονϊις 



ΓΓΙΒΕΒε 

πδόβατα λόυκὰ γίνεται, ῷ ̓ δὲ μέλανα ὁ 
πόδι ἣν ἐραίϑιν ἢ ὄρατοι Θιδ τόν ἴ, συμξαέ 
γερὴ δι᾿ ἐκτροίας ἐστανιόντων ὄυβοξων ἴε 

ἀρρες ἰλλυρμοὺς ἐκπεσόντες ἄβαν τόν γοΐκον 
δὲ δὰ τῆς μακεδονίας πόδι ἐσέοσαν ἐμέναν, 
' γυμπολεμἠί(αντοῖ; “οὶς αὐσοσεξαμλνοις, Κοὶ 

ἱκπισαν τοόλιμ δυξοιαν. [ὦ ὃ κοὶ ἐν σικελίᾳ 
δὐξοια, χαλκισίεων ἣν ἐκέι καίσμαγὴν γὲὶ- 
λων ὕϑανέςησε, κοὰ ἐγφνρ φρόριον συρα- 
κασίωρνκοὰ ἐν ἱόρκύρᾳ δὲ κοὰ ἐν λίμνῳ τόν 

χϑ'(ὦ σὔβοια κοὶ ἐν τῇ ἀργέᾳ λόφΘ᾽ τίς, 
ἐπεὶ δὲ τοῖς θεΠαλικοῖς, τὸ ἰςιαίοις, τὰ πὼς 
ἰασέραν αὐτωλοὶγκοὰ ἀκαρναύσῖν εἰσὶ» κοὰ ἀ- 
ϑαμᾶνσι. ὦ γὴν κοὰ τότος Ὡλλίωας ἐἀπέιν, 
χοισὸν ζεγύσα ὧ) πόδι πότωμ ἵν᾿ ἐχωμᾶν “ἢ 
πόδιοσυν τταῦερ τίὼ τῆς «λλασὶ “ποῶκ 

γαι ἢ κοὶ τὰς νύσσς τὰς πτῶοιώρους μέλισίε 
σῇ Ἑλλαν δν, κοὰ οἰκομῥας ὥπσὸ δὴν ἀλλάων 
ὅσας μὴ πόδιωσϊδὐκαρμδν,αἰτωλοὶ μδ ϑίνωω 

κρὰ ἀκαρνᾶνδυγὸ μορᾶσιμ ἀλλήλοις μέσον. Ἐ, 
χὐντόῖν τὸν ἀχελῶον ποταμόν, ῥέον τὰ Κ' 
ἄρκτων, κοὰ τ᾿ “πίνοῖσ σὸς νότον, διὰ τὰ ἀν 
ραίων αἰτωλικῦ εἴνος, κοὰ ἀμφιλόχωμ, ᾧ- 
καρναύσιν μὰν πῶς ἑασέραν μίρ Θ΄ ἐχοντόῖν 
τὸ ποταμῆ μέχρι τῷ ἀμθρακικδ ἀόλπονΤόϊ 

5» , ἊΝ Ἐπ 6 κι 4 ῃ ΕῚ ᾿ 

ἐδ] χμφελοχος, κοῖς το όρον Τ' ἀκτίου ἀπτὸλ 

λων, αἰτωλοὶ σὲ τὸ πὼς ἕω μέλει δ ὀ(6- 
λων λοκρῶψ, ὦ τό παρνασδ (ὦ δὴν οἰ παίων, 
ὑσίρκεντοι αἱ ἐν τῇ μεργαίᾳ τὸ Οἷς πτῶσ' 
ξυρειοις μέρεσι, δὴν μὴν ἀκαρνάνωγ, ἐμ άλον 
οιυτύτωμ δὲ, ὅλο πον κοὺ ἃ πίνοῖθ-, ἣν 

Ι 

“Ὁ σένότιομ πλουρὸν, το, τε ἀκαρνανικὸν ὃ- 
'“μοίως, κοὰ πὸ αἰτωλικὸν ἀλυζετ τῇ ποιόσᾳ 
ϑαλάοσᾳ τὸν πϑοινϑήκκομ κόλττομ, εἰς ὑμ κοὶς 
ὃ ἐχελῶθ- ποταμὸς ποταμὸς ὄβίασιμοδοζ- 
ζων τίὼ Ἐῷ αἰτῳλῶὼν ϑαλίαν,τὼ τἰὼ ἀκαρ 
γανικίω ἐκάλειτο δὲ ϑόας ὃ ἀχελῶι Θ΄ πρότε 
ρον οι δὲ κοὰ ὃ νταρὰ σϊυμίω δμῶώνυμ τὸ 
τῷ καϑυίπόν εἴρη σοιε, κοὶι ὃ πόδι Λάμιαν εἴρη 
“τοῦ δὲ κοὰ ὁτι ἀρχίαΣ πὸ κορινϑιακῦ κόλπο 

Ἢ ούμα τόσὲ πὸ ποταμὸ φασι. πύλεις σὶἢ 
ἐσὶν ἐν μλν Οἷς ἀκαρνάσιψ., εὐακτόρμό τε 
ἀϑιχεῤῥονφίον Ἰαθουμανον ὠκτία πλησίον, ἐμ 
πορξιομ “ νυῦ ἐκίσμϑύης ἐφ ἡμῶρνεποπολε 

᾿ωὐρὸ σράζς, αὐάπλεν ἐχο ἴῳ ἀχελώῳ πλῴ 
ψῶρ.Ν δ] ακοσίωμ σαχσίωψ. νὼ ἡ αἰνειᾳ δ αὖον 
ἀδὲτῳ ποϊαμῷ, ἡ ἵλπταλαιὰ ὁκαικομῆύν, 1 - 
ὧν ἀπίχοί(ᾳ τ θαλάπας, ὸ Τ᾿ «φράσιν δ νωῦ, 
δίον ἑβσυμύκοντα σἀσιίος ὑπὲρ. πἰ ἐκβολῆς 
φιέχοσα. ὁ ἄλλαι σ᾽ ἀσὶ στώλαιρός ἡ ἀλν 
ζία, ὁ λόὺκάρ»νὼ ἄρ᾽ ἀμφιλοχικομ,νὸ ἐμ 
βακία ὧν αἱ σελξίστει πϑδιοικίσὲς γεγόνασιμ, 

ΒΕΔ ο. 437 
Ροτατπετίτ ρα εἰίοίευν. ΔΡ αἴτει πετο τ οἴ Ππις 
αἴτῇ ςοπιγαϊίτ, ας πος (46πὶ ὅζ δά (ταιῃίη ἤὰ. 
υἱαπι αςείάετε ἔοτταν, Ευδοίςί ἐ Ττοία τεάδειπν 
τε5 ἀοπιθπη, ἵπ ΠΠ|γτίςος εἰς υἰἀε!οες ἈΡαῃ- 
τ65»4]ΠΠτιί ρει Μίαςεἀοηίά ρεπεϑ ΕἀεΠλπι (δ. 
Πιτειᾶς. στηρτο (ΟοἰαἸίτεν ρύο εούθπι ποίρίτ- 
Βα ΒΕΪΙο, αὐ ρεπι Ετπρσαπι σσαίάετε, πα 
ποπλιίπίϑ5 δί αἴτεγα ἐπ ϑίοία ππΐτν χπιαπι ΟΠΆΪςί- 
ἀεπίεβ πάΐσεπε αἀίβοαλτιειιης, (Ἰείοπ τιεῖσ 
τε χ Ἔχρι {5 εαπὶἐπααη5 ἐχίπαηίσίτ, Επ τ ὃζ 
ϑγιδουίαποτῖ σα{ἘΉ]Π{, δύ ἐπ (ὐογογτα ετας Εὰ- 
Ῥαα, δέ ίπ],ἐπηπο ἰοσυ5, δ πη Δυσίαθα τοῖα τὰ 
ταῦΐος συ, ὐπμαπἀοηυίάοιπι ἄλτο δ ἄτας 
παπος ἃ Ατῃαπιαπςε5 ἰοςα Τπεα]ονᾶ, ἃ Οε- 
ταοτυπιί οσςαίτμα πεγσεπεία επεηι, ἢ δχ ἢς 
ἐρἀρρε!απάί ππε ἰνφοί,4ε ἤ5 ἐχρ!ίςατε που, 
δί5 τείξατ,αττπίπενίαπι (το οίος οεἰγουέτιπι [18- 
Βεαπλιϑ, Δ Δήοίαπητιϑ εἰ Πηίτίηγας ρτοείοτείπι, 
(αοία ἱπίυ 25,485 ἱποοΙατ (στροί, χοῦ περ 
ἄυπΊ οτατίοπε οἰγουίπηιβ. λτο ὃ Αισαύπαηεβ 
ἰσίτας παίσεπι ςστογηγίηί (ππτ,ίητεῦ α 105 πτα-. 
αἰυ εἰς Αςμεῖοας 80 ἐςρτξιτίοπς δέ Ρίμάοίπ 
δυΐευμπι ἤπεπβ, δ ρεῖ στα σδιςπι Αλιο] 
«λπὶ δ Ἀιαρμηοςίος, ἄςατπαποβ ἴδῃ ἐ δύ οςο, 
ἀεπίςπι ραττξ μαύεης Ππιπιίπίς υἰςρ αα Ἀπιρμέ 
Ιοςδίωπι (πτιπὶ Ἀπιρταςία, δ Αἤ ΔροΙ ηίς 
τειιρ!, ΔιτοΙ δττεπι δά οτίεμτξ τεητις ἴ οοτίδ. 
ΟΖοϊί5, 8. Βαγπδίο εἰ Ο εἰς ί5.1π ππεαϊτειγαπεα 
τεῖο, ρατε δαί ἐπ ἐρτεητείοπ τπεγσεπεθας 
(υρετἰπιπιίπεῖ,εχ Ἀςαιπαπίριβ συ Ατηρ ΐ, 
Ιοοἰί, εχ Ηίς ἱρῇς5 ̓ λοΐορος δύ Ῥιπαί δοςοῖς. Ἐκ 
Δ ειο 5 αὔς Ρειγῃ αὶ δύ Δτῃασηλητῖςος δέ Ἐπία- 
απ ρουτίο απα ἃ (εἴλπι πα ἱταπτίαση Ατι- 
Πταῖε πέϊατις δ Δικατηδηίςα Πηχίτοες ἃ Α 6. 
τοΙ« ἐρίο πτατί ρειπιη δίτυτ, χιοα (οτίπείαν 
απ εἤ οίτπᾶ, τι Δ επείοτις ἀπτηΐς ἑη Πτιίτ, 
αυΐί δί Δετγοίοσγιπι ἃ Ααγπαπῆ {τοτίβ τεγπηί., 
πῦ5 εἴτ, συρεηοτί πεῖο τἔροτε ΤΉ ΘΑς ἀρρεῖα: 
δαιυτγίρίς Αςδείοτιδ, υτίρ ἀϊτ εἰς, αἰτεῖ ίγεπι 
εἰυί4επὶ ποπιίη5. Διομείοιις εἰξαριά Γγπιᾷ, 
δίδρυα τ ληνᾶ. Ε]πΐτ5 οἰξίπι Παπτίπί5 (ὐοτίπ 
(ἰλΐας [{πτ|8 ἐπίτίπιτι οἰ οἰτιας δίσητ, [ὰ ισατπα 
ηία τ είο υτθ 5 πη ὃ Απαίτονα ἐπι ειτο- 
πείο ςσαίτυπι, ρεπες Διίμπι ἃ 'Νίςοροϊεος 
ἐπιροτίθπι αἴατς ποίξταᾳ σα! Πςαίϑ. δύ Βιίάταα 
Ρεΐ υᾷ αὐ άίαίτιρτα ἠπςεπία δά ποτα τπιαυί- 
διίο εἰξ ρει Δοπεϊοῦ ἤτιπιξ, δ ἐπα δύ ἰρία 
μὴν υἱείπα. Διητίητια χυίαξ ἱππαδίτατα εἰς δά 
ἀείεντλ 0] ἃ πιατί Βτιατοΐ ἀ{Π:ᾶς ἱπτετυαῖ- 
Ιο. Διιειαδυτξ πος Βαβίτατα τεπιροῦε δά: Χ ς 
Πλάία ἔπιρτα {Π πς οἰξίαπι αίεης, ϑτιης δὲ Αἰ ίας 
Ῥαίαττις (α]ίςετ 8. ΑἰγΖία δ. 1 ευςας,ες ἄτσος 
Ἀπιρμοςδίυπι δ Ἀπιρταςίᾳ; σύας οἰ στίπιας 

οΟ 
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ἑππὸ ὑεῖ εὐπα ᾿Νίςοροίεος ἑατί ατετσαζα 
(υπτ παδίτατίοπεβ. Μίςάίο δυτζίηῃ ἐππεύεαπσ 
εχ ΑΙγζία ταν Αμδέξουίαπι, διγαταϑ ίδςει, ἄδτὸ 
[οτῦ πείο εἰαϊζαῖεβ ίαπι (αἰγάοη δι ΡΙευτοη, 
ποειξροιεδά πυπγίίεπι ἀεάιιδϊα ἰοτταηᾶ, 4τ|ς 
ριοίείζο συσῃ ἄστη τρε5 (Ἰγεεοία τυτα πε π ἐσ" 
καλαὶ ίλης δίαείλαι ἀϊαϊίαπι υςε ςοπείσε- 
ρας Διτο!απιιαπι δ ἀπτίᾳυαπι δί ἐπίκτηου, ίά 
εἰ ροίξ φυκαίταιι ἀἰςί ἀπείη επίπι αν ἄςμε 
ἰοοτίαυςε Διά Οαἱγάοηίϑ {{{π|5Ίοησε ἰητγα πὶς 
αἰτειγαπεδὴι ρειτπεητοπι, ρ[απαπη δί ἐπιόξιιο- 
(αταχυδί Βιγαίυβ εἰξ ἂς τας ἰπίσπι Ορτίπιαπι 
κε! ὐτει μαεπς, Ἐρίδειοη ει ροίἐ φυςἤταπι 
Τ σεῖς απεπι τίχυς Ναυραίέυπι δί Επρα- 
{{ππὶ,αἱρειᾶ (ἀπὲ Ππευ]επιῷ τεπτ5 Ο εἴα Ατιαν 
εἰδηίδτιβ. ὃ( ἀείηςερϑ5 πιοητίριιβ ατηας σοπτί- 
Ὀυς ἴλαι π αὐόζοη πείσεπτίθιιβ, [πσοηζοίη τε 
τὸ ἀόρχκα, (ἃ εξ σουτσι εἴα ρτοχίπιμηι, μα- 
δεῖ ιοιία, δί ἐατειίϑ ἰῃ πιεάίο ἐλςεπτίρυς. 
ἸνἸαϊδινηι Αταςίπιυπι δ απεπι πουδηι ΡΙἐὰ 
τοπεαι παδίταη ἄαπιὶ ςοηπίταειε. οὐὐΠ τιεῖς- 
τερεηεβ (αἰγάοπεαι ροίίία, σαπὶ {{|4{Π ζᾶ 111. 
ρο {τ {{τατηὰς ἔτυσίξετα, Ὅτι τεπιρείζαϊε ᾿ς 
ἐπειίας ζοσποηπγίπε Αλιο τυ 5 ἀστ αἰτίρ αϊτ, 
δύρτα ΝΜ οΙγογίαπι Ταρῃίαίας δ Οἰ αἰ πιοῃ 
εο5 αἀπιοάτηι ἔχοεϊΠ πγσαπι, ἴπ υΐδας Ρὸ 
[Κι ίυπι ορρίάυϊα, ᾿ΝἸδογιλία δί (λα εἰς ρίας 
ἡποιτίς ποπιίης, ασεπι δ Ηγρος πα οἰειι ὰο 
«Δηϊ. Οὐτίσπι πείο ρεδεβ δηζία σαπι Βίειτο- 
πε εἰϊ, ἃ αυο ΡΙευτοπή Ουτειδοίυς φυίθαῦ 
ἄδαι υἱέσι οἢ) πουιίηατί πεῖς, δε Επεητις 
ἢυυίυς ἐ Βοίεηῇρι5 ἱητε Ορἢίεπτεβ σοηίοπι 
 ειοϊίςαιι οὐ, χυαϊ τεῦ ὃζ( Ευεγίαπες δί Α- 
στοαὶ δί (υτεῖε5 δ αἰή. ΔΌ ἐπίτίο αυίάςπιτηίπί 
τε ρεῖ (υγοτίςαπι οτάπι αδίτυγ, συ ἐλ οιη 
εἰ ἃ ΡΙεπτοπία Ἀτεηίπι τας οτεπίεπι ρο- 
εἰα5 ργατεγ μαίοἰάεηι δέ (αἱ γάοπεηι οὐττείτ, 
ἴπάε αὐ σαπιρείξεία ΡΙεατοηίβ ἀπτίχυς ἀςῆε- 
ἄϊεηβ. δί π οςοαίσπι ρει. η5. εἰσρτί ἡ ες 
ἐπ πιεγίἀίεαν τιεττίς, ΟΟἸ πὶ δαίεπι ἔ γοοτήγαβ 
αοςαραῖυ . Νείαπι ας η Ῥαιτε ἀε!σηαίυπι 
Ροχιίζογεπι ἔα, οςοίί πὶ αἰ ΕἸ είς! ες, Πα] ρα- 
ταῦ. (υπὶ ἰηζεῖ τδῆςίεπ πὶ Γλείληίγαπι υἱο5 
ἴατε οςοπατείαῦ.. Ρόετια εταίη ΟἹ παπι. ΡΥ Ϊε.. 
ῃάπιησς δ ε5 Ἀειο]ίςα5 πιεπιίηίς, ΕΞ σαί, 
δθυς ΟΙεπυ εοάεπι απο Δοπαίςα ποπιίης ἅ{- 
λ΄. αὖ ΦἈεοϊίςίς5 εἰ ἀγα. ποτα ΡΙυΐδηΐ 
ἢπίείπια . 1) ἐΐτι5 ἀστο δυιῖεπι ςειταπιόῃ [ὰ- 
ἱςερειιης Αςαιπαπεβ.. Τ τδηϑίατα ἱπάς Ργ]ε- 
18 π (πρετίοταίοςα., πούπεη σύοαχιε {{Π| εἰν 
πτατατιεῖτηῖ, δζ Ρεοίοϊίαπι σσοαῦεῖς, ΕἸεῖ- 
ἰδπίουϑ δυίεπὶ ἐατι!πὶ πο πους Εἰ ογίδιλιν 

ὩΒΟΟΘΒΑ͂ΡΗ, 

"Θ ὡᾶίμι τῆςνικόπόλεως, ἤξιτῦ σ᾿ ὁ «ρα. 
Θ΄ ἡΡΊ μίσίω “ σ᾽ ἀλυζίας δοῖον εἰς αὐακίώ ὦ 
οιομ.αὐτωλῶψ δ᾽ ἀσὶ καλυσιών τε κοὰ πλόὰ ὦ 
φὠγοναῦ ἦὰ τεταπανωμψας, “ δὲ σταλακὸν ᾿ 
πρόσιημα δὲ λλαϊσὺς ἣν ταῦτα σὰ {τίσμα; ; 
“πα σὰ (Δ δενρμῶ συωΐθαινε δέχα ἢ αἷσ' 
τωλίαν. (ὁ δ δ, ἀρχράαν λεγοῶλ, δ σ᾽ ἐπ᾿ 
“πἰκταὼον ἀρχαίαν δὰ, πὸ τὰ Ὑ ἀχελώσ μὲχρε 
καλυσϊων Θ’ "ἥδαλίαν, ἀϑὲ πολὺ νὴ τ᾿ μεσου 
γλίας αὐῤκοσανγεῦκάρστον ἐκ κοὶς τοεδεαίν 

σι ἢ δὴ κρὰ «ράτινκοὰ Ὁ» βαχίνεον ἀφρῷ 
βίωξχον γῃγιἐπίκταῳ σὲ, τἰὼ τοῖς λοκροῖς, 
σιυωαπήσ(αν,ὡς ἀϑ᾽ ναύπακτόν τὰ κοὶς δὺν 
“πτέλιον,ραχυτίέραν ἐς ὅσαν, κοὶ λυπῶτές 
ραν μέχρι τὶ οὑταίας͵ κοὺ τ ἀθαμάνων κοὰ Ὦ᾿ 
ἐφεξῆς ἀϑὲὺ “δ Ζρκῶν ἐδ γεβιϊσικμαύων ὀρῶν, 
σε κορὰ ἐθνῶψιἐχᾷ ὃ νὸ ἡ αἰτωλίᾳ μέίγιςον ἣν 
Ἃ κυρακα σιωζσήγονα τὴ οὔτι, τόν σι ἄλλων, 
ἐν μέσῳ δ μαρλαὸν Ὁ ἀρακινθογ, πόδι ὃν “ἢ 
νεωτέραν πλόυῤῶνᾳ στωφκκίαν, ἀφγύπδο 
τίὼ πταλαιαὺ ἐγγὺς καμθϑίω καλυσιώνος οἱ 
οἰκήπρδυγδϑαρττον οὖσαν κοὰ τοεδιαϊσῖα, ἡ 
“πορϑδνῶς τἐδ χώραγ σϊαμηβίσ Σ ὠλκλεύφνς 
Ὁρ αἰτωλικδ. Ὁσὲρ ἢ “ὁ μολυκοίας τα Ῥζασ- 
ὧν κοὰ χαλκίσϊα, ὅρε ἱκανῶς ὑψηλω, ἐφ᾽ οἷς 
“πολίχνια ἱά)ου), μακωυία “τ χαλκὶς ὁμώ 

νυμος Ὅρ δρῴ, ἣν κοὰ νασοχαλκίσια καλῦσις 
κύριομἢ ὁ παλαῖας πλόυρῶν᾽ πλεοίογ, ἀφ᾽ 
δ οὖὺ πλδυρωνίος κορήτας ὀνομαδδλναξζινες 
ὑσίλαθορ, ὁ ἢ ὄυνῆνος ποταμὸς ἄρχετοιι μέβ' 
ἐκβωϊαέων ἥὲν ὀφισῦσιν αὐτωλικῦ ἵθνου 
καβάνγῇ κοὰ οἱ εὖρυ τάνδιν, κοὶΣ ἀγραΐέον 
κσρῆτοι» κοὰ ἄλλοι, ῥει σῖ᾽ ὃ σα “᾿ κεραζοκὴ 
καϊαρχὰς ἥζες δὴψὴ αὐτὰ γῇ πλευρωνίᾳ, ἀλ’ 
λὰ σα ὃ στο ῶας μᾶλλον ἀνὰ τἀ χαλκίο 
δία κρὰ καλυσϊῶνα,ὥτα αὐακάμψας ἀϑιὲ σὰ 
Ὁ πλευρῶνος τοεδῦα τ σταλαιᾶς, κοὺ ἥφαλ» 
λαϑξας εἰς διύσιρ, ἀῤιορέφῳ πε Ἰὰς ἐκθδολᾷ 
κρὰ τίὼ μεσαμξβοίαμιἐκαλξ» δὲ λυκύομα 
πρότδνομ κυὶι ὃ νέσος ἐν τοὶ τς λὲγω) γτορϑ- 
μεὺς ἀπεσεσιφγμλύος ὑφ᾽ ἀράκλεος ἀρθανξιψν 
ἐπέσιὰ πτορθμήνων τίἰὼ δικιαίνειραν ἐπιχέρ 
66, Θιαἰ αν, νὼ ὥλφνου σὲ κρὰ πονλίωϊίω ὃ 
μα παὐόλής δ πτοιψ ὰς αἰτωλικάς, ὧν τί 
ὥλφνον ὁμωνύμως τῆ; ἀχάϊκῇ Ἀεγομόλην αἰον 
λέις κατέσκαψαγ, πλησίον ὅσια νεωϊερας 
σπλευρῶνθ᾽. τ ὃ χώρας ἡἠμφμ,σξύτον ἀκᾶρ- 
ναϊνες. τίν ὃ υλίωψυ μετενίγκανες ἐς δὰ 
αὐώπόρον σόπος ἤλλαξαν αὐτὸ, Κοὰ τὄνομα, Ι 
πρόσμον καλέσανϊες. ἑλλάνικος δ᾽ δὴ Ἰὼ 

᾿ Ἰκύῆας ἱσορίαγ οἷδε, ἀλν᾽ ὡς ὦ Θ αὐ ὁσῶψεν 
ζω 

«ςαἰειυπι ρειίη ἄς ας απτίαυθο ἀὐθυς ας 
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σῇ ἀρχρώᾳ κα] οτίσᾷ αἰμνκ}). τὰς δ᾽ ὕςόβου, 

τὸ Φὶ ἣν ἡρακλέδῶν καθόσῖσ ἀἰμδϑδέσας μα- 

κυδιουνοκοὶ μολυκοίαν ἐν πιῖῖς ἀρ χοίζαις κα 

Ἷ σαλίγει, πλειςίμν εὐκαίρφαν ἀδισϊφκνύμανος 

ἐγπάσμ χιδῦν τι τῇ γραφῇ. καϑόλε μᾶν ἂν 

᾿ γαῦτα πόδι φἰ χώρας ὅδ φὶ Τὴν ἀκαρνανωμ, 
ΟΝ αϊτωλῶν. πϑδὶ σὲ ὶ ππραλέας, κοὰ 
πῶκειμβνωμ νύσωμ, ἐπι κοὶ τοῦτα πεῶσλη 
σἤϊον ἀκ γα τὸ «ὐματθ’ ἀρξαμβύοις, κρὰ 
σοὶ ἀμβρακικῦ κόλπσ,πρῶτον ὄδν ἀκαρνά 

γωμχωοίον ἡ ἄκζωον, ὁμωνύμθ᾽ σὲ λέγωτοι 
σότι ἱσρὸν Τὶ ἀκτίου ἀπύλλων’, ὦ ἡ ἄκρα 

ὃ ποιδσα ᾧ σύμα τό κόλτεσ ἰχόσα κοὰ λιμὲ 

᾿ γα ἐκτός. τό! σὶ ἱσρδ χιοσαράποντα μλν σὰ 

δος ἀπέχει 70 αὐακτώριον,εν ἰοο᾽ κόλπῳ ἱσ 

βρυμεύὸν. δ κοσίος δὲ χοὰ τιοσἀράκοντα ἢ 

λόνκάς αὕτη σι [ὥὦ ποσπταλαιὸν μὰ χεῤῥονα» 

᾿σθφὶ ἀκαρναύων τᾶς. καλξι σ᾽ αὐτὴ ὅποικ 
, " ᾽ “το α ἐἢ ᾿ " λας δὶ 

χὴς ἀκτίὼ ἡπροιο, τἰὼ πόραιαν “ίϑαάκης, 
᾿κρὰ τῆς ἰεφαλλίωυϊας ἤπάρον καλῶν . αὕτη 

ἐδ’ χὴν ἡ ἀκαρνανίαγῶς τε ύταν φἢ ἀκτίὼω 
᾿ ἡπεροιογὴ ἀπαρνανίας ἀκτῇ σιιχεῶν σιῶ, “ὃ 
") λόυκῶ τὸς ἡϊενάρζος, ἂν φασιν ἐλξυ ὃ λαΐρ. 

᾿ΠΗ υϑοίον ἄλον ἰὐκίμιδιν σγολίεθρομ. (γε: 

ζκτίὼ ἀπάροιο ἐεφαλλίώεοδιν αὐᾳίοσων. 
β - ; Καὶ ἃς ἐν καταλόγῳ φησὶ 

[αὶ ἐρόκύλίω ἐνὲμονό, (ἃ αἰγίλιπα βηχξιαν: 
ἢ Κορίνθιοι δὲ παεμφϑυούτόν κασο- ἔυψέλον 
: γαργαϊσοηαύτίω :- κατέχον τίὼ ἀκήδ, 

 χρὰ μέχρι τὸ ἀμθρακικδ κόλπο πθῆλϑομ, 

ὰ ἦτε ἀμδρακίᾳ στωυῳκίδδυ κοὰ τὸ αὐὰ: 

ττώρχογ.κοὰ Τὶ χεῤῥονήσα διορυξων ταῖν τὸν 
ΓΝ μὸν ἐποίησιεν νῆσον τίὼ λσυκάσϊα, ὦ με, 

γενεγκαντός τί νήουῸν δὲ τον πόττορ,ὃς 
[ὦ ποΐὰ μὴν ἰδ μός.νυῦ δὲ πορϑμὸς γεφύρᾳ 
υκτος, μετωνόμασαν λόυκέσϊα. ἐπώνυ- 

ἐς μου δυκῶμοι τὸ λόυκῶτα. τοίτρᾳ γάρ ὅξι 
᾿ λσῦκὴ τί χρόαν πεξοκειμηύε δὶ λενκάσῖθ, 
“ὡς Το σίλαγθ΄ κοὰ τίῳ ζεφαλλίωϊαν,ὡς ἐν 

Π εσύϑ ον τὄνομὰ λαβειν ἔχει δὲ Ὁ τόὶ λευκὰ, 
᾿ γὰ ἀπύλλων» ἱδλόγ, κοὰ Ὁ ὥλμα Ὺ εἰσ έρω 

χὰς παύειν “σεπιςευμίον, δ σὰ λέγωτοι 
ἢ πρώτα σιεπφὼ ὥς ὧῦ φησὶν ὃ μϑανοῖρθ’, 
τὸν ὑαίρκόμπου ϑυρῶσα σπταροίων, 
οἱορῶνῖο πόθῳ ῥίψαι «“σἰβας ἀφ πλεφαυδς. 

᾿ ἐλὰ κατ εὐχών συὼ σϊξασοτ' αὔαξ, 
ὃ μδὸ ἕν μῤαυσ)ος; πρώτίω ἀλεϑῶλ λέγει 

Τ ὥπφω. οἱ σύ ἔτι ἀξχοιολόγικώχοβοι, [- 
᾿ς γάλογ φασὶν ἐραδϑὲένίᾳ πἤχόλα;, Ὁ δϊκίονέως. 
ΓΘ πάριον οἱς λευκὰ σγοις καὶ ἐνιαυΣ ἐμ 

᾿Π πβυσίαᾳ “ ἀστόλλων τ “ἢ κοπῆς ῥισδιδδαξ 

να Τῇ ἐν αἰτίαις ὀντων, τροπῆς χθιν, 
᾿ ᾿βκηϊομθύων δ αὐ παντοσὶ απ τῶν “πηδβῥῶμ, 

ΒΕΓΙΜΥϑ9. 4:5 
στ εχίξαπτ, πιεπιίοηξ [οἰ {Πατᾶ, Οὐ σεῖο 
Ροϊεειίι5 δι (εσυπάἋα Εετδοἀατ τεαίτ σον 
αἴτος πευτηϊ, ἐς ἐπ ἀεευαγᾶ πυπιεῖο σσριυταῖ 
ἸΜιαςγηία τῳ ΝΜ οὶ γοτίαπι, ρου πτυϊτᾶ ἱπ τοῖο ἔα 
τὲ πουταίηε [εαίτατξ οἰξεπτᾶβ. ας αυίάξ 4 
Ἀκατήλπῦ Δετοϊοιαξφ τεσίοπε {ἀπιπιατίπι αἱ- 
ἐλ {{πὲ 10 ε οτα πείο πηατίτίπια δα δα σεπείρι5 
ἐπί! 5. μοεοίαπε ετίᾶ αΠυπιεπἀα. ΔΒ οπίο πα 
ἥτε δέ {πτ ἱποποαπτίρο5 ΑἈπιρυδοία ρτίπιις 
Ἀεαιπαηπᾶ!οςις εἰ Διί, εοά επιῷ ποςαθα- 
ἴο ἃζ Αρο!ίηις διῇ τρια ριοπιοηϊοσί πυῃ 
εὐρατυ, ψ ἤπυϑ ἐρίυ8 οὔτ οΠ  οίτ, δύ ἐχιενίας 
Ρουτᾶ παῖ. Α τρίο αὐτὲ Πα ία ιν ἀΐξας Α- 
παΐξιοτία ἰρίο ἐπ πα ςοπαίτα, [ εὐὐςᾶ8 ἀπτξ 4Ὁ 
ςεητίβ δύ Κ Ηςέ θεῖο ἰη Ἀςαγπδηία ρίασα ρὸ 
τὰ ΟΠπειτοήείας εἐας Ἐᾶ (ἀπὲ ἀκτίὺ ἡπάροιο, ά 
εἰ Πὰς ἐπ σοπτιίπξιί ροεία υσοαΐ, οὐ ἐ τεσίοσ 

πείτμαςα ἂς ερμαϊ!ἐπίς ἡπαρον»α εἰ σοητί- 
Ὠοητξαρρε!απ5. Ηςφοάιζ Αςαγπαηία εἰϊιίάεο 
εὐπὶ ςοπτποητίϑ {{{π|5 ἀἰοίτ, Αιςαγπαπία τίραπι 

οροιτεῖ δοοίρίαβ,  επςδα!5 εἰ πεπίοίος, αι 

ΝΝεητας ηυοφ ἀϊοίτον » αυαπὶ ςερίε [«ἀετζες 
αἴτει, ἀίςεήϑὲ 
Μετ Πέτρο ατἔτεάορὶ, Ροπὶς Ἀβγκ δε πιοηϊδης μγρξ, 

Ἀίραπι Ἐρίτὶ. 14 εοπτίπεπεὶς, Ο ρΡα  οπὶ κα νιρετίταης. 
(Δ υμλϑῷ ἰπ καταίορο γείετε (γος 8ζ Δ ερ ιν 
Ρξαίρειᾶ,ε15 Οοτίπιμή ἃ Ογρίεϊο δέ (Παγσαίο 
αἸί[5 ὁσοιρβαιθπητ, βαγίτεν οἴ Πἴοτε εἰ λά Δ πὶ 
Ῥιαίς υἱῷ Ππᾶ ρτορτείδί, (Απιρτιαςία πα 
ον (ἡ ἀπε ί5 οαἱτουθ 5 μαριτατᾶ, ΟΠ οῖτὸ 

πεῖ τεῖτα απρια ἀείοα. Γ᾿ εὐςλάξ ίη ἱπίυ]α: 
[ουπιᾶ τεάφεσετγᾶτ, δ ἰὴ εἴα Ιος ττἄίροτταία Νεν 
τίτο, Παί φυσάᾷ ἕπεται Ππμπττ5 Νυης πεῖὸ ἔτε 
τυτὰ δι Εὐτίραϑ εἴτι ρσιε ασαθι 5, πιαταῖο ΠΟ 
ταίης ἀΐκοτς [υεὐςαάξιπιρτο τας τοοτ,ὰ Γνεα- 
αια υϑδώθυίο. ΕΠ επίπι αἰδίςεί ςοίοτε ρειτὰ 
ἐπ ρείαστις ργοίελ,αῖφ Οερμα]!επίᾶ, (1 εὰ- 
ολάί αὐίαςδς ἐείατί πίη ς ἀοςερτο ποιηίης. Ε]4- 
Βεε ἐπίπρεν δί Αρο]Πηΐ5 Πνευςαῖα ρῥμδηῦ. ἰδὲ 
(Ἰταβ ἤϊ, σαί αἀ (φάαπά65 ἀπιοῦοδ υλίετε στε δέ 
τυ υο ἐπ ίσοο ϑαρρῆὸ ρείπια ἀίοἰτατοί ρει, 
Ῥέα ἐχςεῖί (ε ἀείεοίε ρειτα, ππγαϊαηῖε ὦ» 
Ρίἀίπορίςιτί ἡ Πεηαηάεγ υτῆοῦ εἰ, 
Ῥιβειτρίδπι ἠαδξαίη ἐγ ιίτα ρεττᾶ. 
Ουρίάίπίς Οεῇτό ρετέΐτα, ἐ Τππηπιο ρτθςερβ 
Ἐχαπίπιί τ (ςητεπεία τεχ ἱπηρετίοίς, (τέ, 

᾿Μεηδάει ἱσίτον ρείπιᾶ (αἱ ϑάρρμο ἱπαυίε, 
Διηείφυίοτοβ ποῖ (ττίρτοτεβ π Βρρῇο 9 ἐς 
(ερμαϊᾶ ρείιϑ (Ἰταῦτε τα τ, Ριδοῖος ςαρίππὶ 
διλοτίρυ Ὠείοπεί ΕΠ ας. 1 εὐςαη5 πειὸ πιοῖς 

εἴαῖ ραιτίαβ, αὐ πη ΑΔ ΡοΙΠΠη 5 (λετΠείο, ἰοπτεπὶ 

αυοταηπίϑ αἰψυξ, αι ειτεηάς ἀεοτ το σταιία, 
Ω᾽ 2 ἀεπιοῖς 



ό 
δὲ ατοητίς ἰρεςυΐα ἀοςήςοτεπε, εἰ αὔτ ἀρρ(οίτί5 

ἐπηίς. δ ααίρυβ πυυϊτίπτο ἀ{5. ααίρα5 ἰεσατί 

Ῥοῖδει, (ἱρέες ρετίπάς ἀςποίδτιιϑ εβσεγείοτ, 

τποϊτοϑῷ «ἰτοηλπτεβ ςαἄεηίξ ρῥτεία5 ἐχοίρετε 

πατιίςο!δ. δ ρτο αὐγίρτιβ σοη(ειπιατῦ ἐχίτὰ Ρᾶγ 

ετίοϑ Αποϑ ἐππίίτεις (αρεππίτξ, Ατίςτίρτου Δ ον 

τποοπίάίο, ἐ Ρεπείορεβ σεπίτοτε ἰςατίο ἄποβ 

παῖοϑ εἴτε Π! ἐοβ,[τείρείο (8 ρτοάίαίε, Διγξεᾶ 

αἵ ΙΓ εὐςαάίτπι, εοδῷ εὐπὶραῖτε Δισαγπδηίος 

τεσηᾶ τους. ΔΡ εἰδ ἰσίταν οἰαίτατεβ ποπηέῃ 

ςςερί{{ςε τε παταί ἙΡοττ5. Ο ρΠλ !επα5 Ὁ τη 

(υἷα Οερβα!!επία αοςατοβ πος ίᾶτ ἔροιο, Ηο 

πτοία αατ οιηῖοϑ ΝΥ ΠΕ αίτοβρρ εἰϊατ, ἐ 

αἰδοῖ διίατι Διεαγπαποϑ οχίεπε. στα ἐπαίϊ, 

Ἰρίς σερμαί!επαβ ίεσαπι ἀποεραζ ψιγῆς, 

Ουἱζ τεηεπε ππλζδηὶ (γἱαί5 δι Νευίζοῃ δἰτίδ, 

Ουΐ πιοηϑ εο πος {Ππ  εϊδπαθ οί ἃς εἰ, 

Ἑ εϊεμίο Ἐοίπαάίακῷ ἴδετί5, 

Ουσι πιο Εςδίπαάος Γυἱοίαπι ςοηΠζας, 
ΕΔ Πα ά, 

Ουἱζ Βαυρταίαπι Η εἰίάεπιΐῃ, 
Ὁπιίη εἰς Βυρταίίαπι εκίῆαι, Ἐ, 

Ωυ Ευραᾶμαρεπι δύ ΟΠαϊςίἀξαῖῳ Ἑτειίᾶ. 

Ηἰοἐρῇς ἱπ Ευροσα ςοπ[επείρι5, απ επι, 

αἀπιοάαπι Ττούς δ [υγςή δ Παγάαηί, σαπὶ δ 

{Π| Ττοῦς ἤπιε Ργσίεγεα ρος Νεγίταπι ἀί είς, 

ἘτΟτοοΐεαπι ςοϊππιαίρεταπιέρ ἄὐργ!ίρεη, 
Ἐπ Ζαογαίθτσπι ϑαπιυπιῷ, 

ἘςἘρίγαπι. ) 

Ἐρίτυπι ἤαε ςοπείπεητξ ἀΐςεγε υυέ ἐειτᾶ ὲ 

τοσίοης ἰηυἴλτιιπι ἤταπι, Ππηυ]έ ἐαπὶ Πνευοα- 

ἀε 8 τε!αᾶ ςοπιρτεμοηαίς Αςατπδηίαπι, ἠε 

πα ππης η πιοάπτη σοπιπιε πη, 

Βιἤεπος ρεουάτιπιίρ στεσοβ Ἐρίτυβ Βα δοΡαῖ. 
Οἱ ρ Ἐρίτυς συσαᾶ ἡΠπς τ ργοιξάεθαΐ, 

δὲ ποπιίπε οὄππτπηί [ς ππιπσαραταγ Ἐρίτη5.5α- 

αὐ αὐτῷ εἴ σα πᾶς Οερμαϊ!επία εἰδ, ε ἀίςας, 
Οἰτζα [πατρί από ἐτοτᾶ (Ὡ τπιρίβ 5 δίρτίδ. 

Ρεγίρίιπι επίπι ερίπετᾶ ποπιίπίβ Ραγίτατ 
ἀϊπιηχίς, εᾶ πεηπαζξ ἀετμθε, (Σὰ ἀείηίυ!α πὸ 

ἐπεη Ροίποτίτ. Ο ιοητᾶ οἵ ἱπίπ]4 {{ τεῖγαρο] 5. 

ὰ εἴς αυατούπαβ ςοπτίπεαϊ αὐ 65. Χ ἤἥβ ὑπὰ εἰ 

ὅ ϑλπι᾿ ἤυς 8απιε αἰοίξ, τος αὔτατο σοσὰρα 
Το ἱρῃ εὐ ἐπία!ς ςδπιυηί. Θυᾶ40 επίπι ἀϊχίς, 

(Ουοτοῦπῷ ορτίπιατεϑ {π{π|{5 ἐπηρεγίταδαπε, 

Του ίς ο βαπιαῷ πειροίας ΖΑςγπεθο. 
ϑαπηξ ΡΟ απ ἐπί! πᾶ ρείπτο ϑαπιᾶτιο- 

ελαίτ, ΑΡο  οάουας αἴ αίτ ρει ααίεξίυπ ἀ Ἐπ, 
Αίοηζ αὉ εο ποιιίπί5 ἤετί. παπὶ σπὶ ϑαη αἰ, 
οαταίροταπι, ἱπ(ἴαπι ἀίοί. [πτεγά πεῖο οοπττὰ 
(ττίθί οροιτετε, αἱ εἰνίο ϑαπιοίφ, μοη ἁπτέηι 

δαπταίρ. Ὑ πάς πιαηίξοίτας ϑαπιμπι, δαπιεπέρ 

ΕΑ ϊ 

ςΦΤΒΑΒΟΝΙ5 ΘΕΟΘΒΑΡΗ. 

κοὰ ὀρνξωψ,ὐακσφάζεν διωναμδύωψν τῇ ἦΐῦ ᾿ὶ 

σει ᾧ ἅλμα αν διέχεδοι δὲ κάτω μικραῖς 

ἁλιᾶσι κύκλῳ πόδιεςῶ τας πολλός (ὦ πόδ 

σώζειν ἐς δυιύαμιν “Ἷ ὅρων ἔξω τὸν καταλα 
φθφντα, δὴ τἰὼ ἀλκμακωνισῖα γράψας κα 
οίον τό πσίωελοπὴς τγατρὺς» ἡὃς γμοεῶσε,, 

δτυο, ἀλυζξα (ἃ λόυκαδιον, διωναςσύσαε οὐ 

ἐν τῇ ἀκαρνανίᾳ τὅτος μετὰ τῷ πατρός, 

πότων ὃν ἐπωνύμους τὰς ποόλες δύφορθ 

λέγει δῦκξι, μεφαλλίωας δὲ ναῦ, ὧν ἐκτ 

γύσο “ἢ ἰκφαλλίωίας λέγουσιν, ὅμηρΘ’ δῈ 
στάντας εἶδ ἐσοὺ ὑεῖ ὀσϊνοσξι, ὧν ἀσὶ κρὰ φδ 

ἀπαρνᾶνδῖν εἰπτὼν γαρ. ᾿ 

Αὐτὰρ ὀσϊυοσεὺς ἣγε ἰεφαλιίωας, 
οἱ ῥ᾽ ἰθάκίω ἄχον κοὰνήοζον ἀνοσιφυῆλον, ο 
τὸἐν ταύτη ὅρ(" ἁδιφανὲς, ὡς κοὰ 
οἵ σ᾽ ἐκ σϊσλιχίοιο εχινάων θ᾽ ἱόδωψ, 
καὶ αὐπόὶ τό δυλιχία δῇ ἐχινασίων ὄνος, (β΄ 
οἱ σ᾽ ἄρᾳ θσπραϊσιόν τε  ἡλυσῖα, Καὶ 
“τὸ βοπρασίο ἐν ἢλυδι,ῦντΘ’. τι 
οἵ σ᾽ δυϊξοιανχον νὸ χαλκίσια ᾿ ἀρἐβιάγν 
Καὶ πότωμ ἐν ὄυβοία ὀσῶν, ͵ 

ἧς βῶσυ, Οἱ λύκέοι,ἰ σιρσίανοι, ὡς Εἶ ἐκέ 
νων ῥώωμ ὄντων. πλέω μεῖά γηνἠοϊον φκσὶ, 
Καὶ ἐροκυλφενεμονίο, (Α αἐγύλιστα βηχέιαψι, 
οἵγεζάκαυθομε χορ οἱ σάμον ἀμῷ ἐνέμον ᾿ 

Ω 

δώδεκ ἐν ἡπέρῳ ἀγέλαι, [ὐ(; ̓σώεα μηλὼψ. 
ταῖχα “τ ἀπφρώτισι Θ΄ Ὅππαλαεὸν; μέχι | 

διδῦρο σ᾽ τεινόσπουκοὰ ὀνόματο πρενῷ ἡπί 

ρα λεγομβης, σάμομ 5 ἢ νωῦ κεφαλιϊωίαν. 
ὡς κοὰ ὅταν φῆ. (λοίοσηφι 

οὖ πορθμῷῳ τ᾿ ἰϑαΐκας τε στιμοιό τε στάλστα, 
τῷ γὸρ ἐἀιϑέτῳ τἰὼ ὁμωνυμίαν διέσκλ' 

ται, ὡς ὅκ ἀϑὲ τὶ πόλεως. ἀλλ᾿ δὲ τὶ νύσο ὧι 
θεὶς σὐνομα ρα πόλεως γν ὅσις τ νήσο μέ 
ὧν τωήαίρωρ ὄξι, ἡ κρὰ σάμ’ κρὰ σάμη κα 
λομλύκ καϑεκω γόλομ τονόμα, ὑμωνυμῦσο, 
σὴ νύσῳὕταν σ᾽ εἶστε, 

Ὁδι γὰρ νϑίρισιμ ἀδικρατίασιν ἄοιοοι 
Δυλιχέῳ τε σάμᾳ “ὦ ὑλύον ζακώϑῳ, 

τῶρ νήσωμ ἀριϑμὸν πτοιξι αὐ δηλ’ ὅδῃ, 
κοὰ σώμίω κριλὼν τίν γῆσορ οἷν πρότοβο 

σάμου ἐκαίλεσεν, ἀπρλλόσϊωρ’ δὲ ποτε ρδὶ 
ἐρ ζε᾽ ἀδιϑύτῳ λέγων διεταίλϑαι τὼ ὅμω 
νυμίαυ,εἰπόνπα,σάμοιό πα στχισταλοίοσαρος 
ὡς τἰὼ νῆσομ λέγοντα. τοΐε σι ἂν γραϊφεδ 
σιξιν σϊουλιχίῳ τε σαΐμῳ σι. ἀλλὰ μὴ σαΐμ 

ἧς, σϊαλός ὄνι σἰὼὺ μὰν πόλιψ σαϊμέωυ σὰς 
μον σινωννμως χσυυλαμβανωμ ἐκφίρεῶν 

| 

᾿ 



ΤΥΒΈΒ. 

σἰὼ δὲ νῆσον σάμον μένου.7τὶ γαὰ σάμη λὲγς 

πα πόλις. σἴμλομ ὧν ἐκ τε τό διαριβμόμε 

γον «ἦν υ᾽ ἑκάςαρ σπτόλεως μνκςπρατηφαύαις 

ἐκ δὲ σάμες πίσυρίς 7ε (8 ἐἰκοσι φῶτοῖν ἕασε, 

Καὶ ἐκ δὲὴῥ πόδι φὶ (τιμῆψας λόγου γτἐὼ 

εδὸίπατα σάμί δεδέστῳ.. ἔχει δὲ τοῦτα 

ολόγορ, ὃ γαὺ ὃν κοινῶς ἀπε δισίωσιψ ὃ ποιαταςγ 

ὅτε πϑὸὶ τ ἀεφαλλίωέας»5 τε πόδι τῆς ἰϑτί- 
καρ δὲν ἄλλων πλεσίωμ πόπωψ, ὥς τε ἴω 

οἱ ὑγεγόμᾶνοι δαφίρον') κοὰ οἱ ἱσοροιῦ τόν, 
αὐτίκα γα ἀϑὶ φὶ «ϑάκης ὅταν φῆ, 

οἱ τ ιϑάκίω ἔχον κοὰ νύφεπου εἰνοσίφυλλομ, 
ὅτι μὰν τὸ νψοκἘν σρΘ λέγεις 6 ἀϑιϑέ 

σῷ σϊελοὶ, ἐν ἄλλοις δὲ Ὁ ῥντῶς ὄρΘ", 

Νιακεΐζω σὶ ψβακίω ἄυσιιε ον ἐν σ᾽ ὅρος αὐΐά. 
Νύοιτον ἀνοσιφυλλομ ἀῤεπριπέρ, 

ἐϑτάκίω σι εἴτε τἰὼ όλιν ἄτε πίω νπῶν 

λίγα,ον σϊαλον γε ἐν τότῳ (οὶ ἐπτι.οἵρ᾽ ἰϑά 
κὼω ἐχονᾧ νωράτομ, ἀυρίως μλν γα ἀκόων 

“ιο,τίω πόλιν δέξαιτ᾽ κὐ ὡς χρὰ ἀϑίμας ἃ 
λνκαξ ον τις λέγει κοὰ ῥόσυν ὦ ἀταξυ-. 
ριμοκρὰ ἀϑι λακεσϊαέμονα Ο σα ύγωτορι ποίη 
“πικῶς δὲ τοναντέομοεν μᾶϑτοι ὃ. 
Νακίίχῳ σὺ ἰθῴκί εὐσίίελου «ἐμ στ᾿ ὅρος αὐϊᾷ, 

Νήρετορ. ἐν γὺ χῇ νύσῳ ὅκ ἐν τῇ "“σόλει 
“οὐρθ' ταν τὰ ὅτω φη, 

ἐμᾶς σ᾽ ἰϑιάκας σονκῖσ ἐλήλοϑμῆν. 
δῆλον ἄτα Ὁ αὐτὸ ζ6᾽ νκοίῳ λέγειν τὸ 

γϑίουγεῖτε σ᾽ Ἡπόβον," ὄρ(6). ἢ χωρίον. ὁ μὰ 
Ζοι αὐσινηρίτο γρώφων νύρικομ," αὐαστα- 

λινυπαρατταίει τελέως, Λλ»γαὺ ἐνοσίῳφνλ 
λον καλὲ! ὁ πτοιατύς, τὸ σὶ᾽ ὄυ κί μᾶνομ “79- 

λίεθρομ, δ Ὁ ἡλοῖν ἰθάκε, Ὁ σὶ ὠκτίω ἀπέ 
ροιο, κοὰ (δὰ δὲ δύκει σα γναντιόπη τὰ τινα 
σϊκπλειῦ. 
κἴν τη δὲ χοιμαλὰ πανυσίαίε εἰν ἁλὶ εξ. 

χϑαμαλὴ δὴ γῷ ἡ ταπάνη,  χαμηλύ, 
πανυπόρπτώτη ἢ ἡ ὑψηλή, οἵαν σᾳ πλφόνων 
σμκαίνει ἔρως ἡ καλῶν, κοὰ πίω δοῖὸν τίν 

Ἐκ τῷ λεμδύί" βηγειαν ἀταρπὸν. χωρῶν ἀνν 
λήςντα (δ ὃ γάρ σις νσΘ',εὐσιίελι οὐ σ᾽ 
εὐλίμων «ἀεὶ ἰκκλιατ ἰϑάκα σῖε Ὅι, (ἃ πόδ 

πασίωρἴχοι μὴν ὃν ἀπεμφαίσας τοιαύτας 

ἡ φραίσις. δἠαγοαῦ ται δὲ ὁ κακὲ τ οὔτε γοαὺ 
χθαμαλὴ σϊεχοντοω σαπονίὼ ἐνταῦϑα, 
ἀλλὲ πρόσζωρον τῇ ἡπτάρῳ ἐγγυτάτω οὔστιμ 

αὐτῆς, οὔτε γεανυ σόρ τὠτίω ὁψηλότατίω. 
᾿ἀλιὰ πανυπόρτώτίω σεὸς ζύφομ, οἷον ̓ σωὲρ 
πποίσας πεὼς ἐοχάτίω τεραμμρύἑω “τὼς ἄρ- 

τὸ κὸν, ὡο γῷ δδλετῖ λέγαν Ὁ πρὸς ζύφομ»"» 

φῇ ἐναντίον πτὸς νότομ.αἱ δὲ τ' αὔσυϑε πὼς 
ἠὼ τβέλιογ. πο γα αὔευϑε, στόῤῥω κοὰ χῶν 
δίς ὄτιν, ὡς τῶμ μ᾽ ἄλλων πῶς νότον ἰᾳ- 

ΡΕΓΙΜΥ 5. 4372 
ριο ταδερτοξεγοησπι εἴϊς, ἰη[υ]απη τ οῖῸ δὰ- 
ταῦπιταπτυτηπιοάο., (Οτοα επίπι τ 5 δια 
ἀϊςίτοτ, παυά (πὲ ἀπδίαπι,ουπι ἐ αυα!δοῖ τ, 
Ῥερτοσκδζογεβ ἀἰπιιπιέτεῖ; 
Ἐφ ϑαπιευίτί αυλταοτ ας υἱρίπτί {πετα. 

Ῥιατείςα ἐἰείπιοπε (τίπγεη 8. τι81π {Πα υς 
αὐ ϑαπηεπὶ ταί πὶ ἀεάετς. Εἰςς (εγπιοηίβ τατίο 

πεπὶ μα επι ΝΟ επίπι αἰπίπας ἀρειζξαε ρος 
τὰ εὐΐαίε πεφ ἀε ΟορΠαϊεηία πε ἀς [πᾶς ἷο 

«εἰδέρ τε! τί5 ρτορίουίθιι5, ἔχ ηπο εἰς εἤεδα 
ατεχροίτουοϑ δέτειᾶ ἱπάσσατοτοϑ ἀϊίςγερεηζ, 
σεατίηπι επίπι ἄς [ταςας ουτῃ ἐπ 410; 
Οπι4; Βαβι ΗΠ ράταηι (5 [οπάοίμηι Νοτίτοη ἱπάο. 
(δ χυας Νειίε ποτέ πειρο ἀϊχίτ ἐχρτεῆο, 
Ἀρυίςζ [τπαςᾶ οἷο, πιῦϑβ υδί τσάεῖ ορᾶςτι5 

ΪΝοτίτας οπάοίαϑ Δί ἀεςεῃδ. 
δίπε αὐθ ει επίπι πε ἐπα] πὶ ἢ ος ὲΠ πιετίτι 

ἄϊςατ [τπαςεη.π ααιθίσιο παύάῖον, τίη ἐὸ 

συοφ, υίῷ μαδίταπτ [τπασεπ᾽ 40τ Νεήτοιυ. 

Βαϊ ςετῖς ἀεεδτατ- ΔΙ“ Ὁ15 αὐτῷ αι άἀίε 5 ρτον 

Ρτίε εἰαίτατεηι ἱπτο Πρ εγοτ, σας δέ Ατμοη88, 
αυί5 ἀίςας, δέ 1υγολθετιεῖ, [ἰς δ ἐποάα, Π ας 
ἀίςατ δ Διαθυείπ, ίτοπι ἢ Εασεάφπιοπξ δέ Τὰν 
σεταπηροετίςε πεῖο σοητία, ἔνδπι ἐπ᾿ ἐ0 ζέστα 
ἀίῆο, Ἀρυίςαπιῷ Ἰτπαςαπὶ οοΐο, δέίπ εα Νετίς 

ταπιτιοπίοπι, Πίρρε εὖ ἰη ἐπίπ]α.Ποη ἀτιτεπι 

πιτθε πτῦ8 Πει υλπάο πεῖὸ ἐπα ἱπασίτ, ἵΝος 

εχ τπαςαίῦ ΝΝείο πεπίπηι!β. ἴπε επίπι ἵΝετίς 

(απ δι Νείατα εἄ ἄςπὶ εἴτε ἀΐςατ, πε αἰϊτεγαπι, 

{πὲ πιοηζεπι πε ]οςυτη;τεβ ρία σαςε, τ ε- 
πίην τί ριο Νειίτο 'Νειίς (τε ίύδας εὔὐσασε 
(ο.αδεῖταῖ οὐηπίπο,υοηία ἔν ετίτ πτοπτζ σαί 
ἀεπι ποπάοίσπι ροεία ππησαρας, ᾿Νειίαῖ δὰ- 
τοπὶ δεπο πιαταίτπι αρρεῖίας ορρίττπι, δ ἡ1- 
[ππ| φυίάεπι ἐπ ἐπαςα, πος διζεπὶ ςοπείπεπείβ 

4 εἴ Ερίπ πτα5 εἴτε αἱτ, πος εἰ οδίεξίοπεπι 
αυλπιρίαπι αἱάεταν οζεπάεγο, 
Ταπφμαηι μη ἰσναμάη [μπιηια [αἰο ἰάςεῖ ἰρ(α [οηαπί. 

χθαμαλὴ πᾶπφ αὐ ίπια ἰρείξζας, τσανυπερστέτη 

τπεῖο «οἴ 8 δζ αἴτα, σαῖς ρΙυτίατίαπι, Πσηίβοᾶς 
κραναίω, (ἃ εἰξ αἱρειᾶ πεηζῴ, ποοαῖ, υἱᾶφ ἐκ 
ἱρίο ροιτυ τγαπγίτ αὐρεγῖας ἀτιηῖ αἱτ πους 
δ ἁδίῳ πιατογία Ιου, ἡ εὐ, ΝΠ] επίπι ἐπ’ 
(υἱΑ (επτρεγαρτίςα,πες ορτίπγίϑ ργξάϊτα ροτίτι- 

Βα ρροϊατιν, οί (εὐ οπιπεβ ἰτῃδοα αὶ 5 
σεποιίϑ ἐρσίταν ἐχροΠείοπες μαδεῖ εἰοςυτίο. Ἐκ 
τιοᾶτ αὔτ πὸ πιαῖς ἐεχροίεογεβηῦ ἐπίπι χθαμα 

λίὼ δά ἔπιὰ ἀερτεῖα ίη ποςαςοίρίυπείοςο, ἐεά 
πυτπο δίτειτε οστίπξεί Πηίτίπιᾶ ας ρχίπιᾶ. Ν ε, 
αυεύετο πανυσίτατίω ςεἰίαπι αἰτάςρίπτε! σας 
(εἀ (ὰρ οὔ εχιγεπιῖ, αὐ ἀητϊοπεῷ οστιετίαπι. 
Ηδος εἰ ἀϊξεγε τυ ϊε αὐ τεπεὗῦταϑ τᾶ Οὐτία π Ἢ 

το δά υξευπι,ουπιήβ αα Αὐϊπιπι τιεγσέησ 
3 



4.28 

ευῦδι Ὁ Ἐρίτο ςοπείπεητί( ἐδουίτιπι ) αὶ 
τοτδιηϑίίο!! 5 οὐταπι. τας ἰαπὲ ρτορε αγόζοι 
δοσοάίε, το δυτεπ τς αὐἰέγαϊς πόσας [αττ5. 
ἐπ Πίίςε πευθι5 πιαπίξείζας, 
Τεχίοια πο άοαπταιζογαπι δ (ο] (5 αὐ οττῇ, 
δίας Ρεταητ ΠΠ{Πεᾶπι, ΟΡ συταδίβ εεπεθταβ. 

[ῃ ΠΠ|5 ετία πη !οηρσο πιασίϑ, 
ἵΝουπι παπιά(οςῇ τἐπορτα Ιος [ποίϑ δ οστ, 
Ἀυευθί(οἱ αἰεί τιβ τεῖτς Πισοεάίε δα πα, 
Δυτοθί ςοπίςεπάϊε, 

Εἰ επίπι ἀςοίρετε υαίθου οἰἐπιαῖα, ΠῚ Δ1Ι 
τούαπι δυξιαίειη δοςίρία5 ρατεπι; ὃζ πος ΄τιν 
ἄεπὶ φυληάλπι μαῦεῖ ἐχρίπαιίοῆεπι. Ργαίξας 
υτεπι ἰρίαμη (Ο] 5 (ΟἹὰ ῥγοςοϊαπι ἱπιο σεῖς 
Δαυοηατί ορροίτἄτερίοηί, τη Δπῃ ἐπίπι 
τεταπη σοοεἰξίτιπι πητιτατίοης, ὃ( χυίαάξ ρεγπτα! 
ταπι!οτπο ἱρίε Πσηίβοατε απ] ποι τυ 4π| οἰ 
πλαῖτπὶ Οσςυ]τατίοηςζ, Οροττεί ἐπίπι ἐπ οπτηΐς 
Ῥτι5 οδτίπιαιίοη 5 τεπιροῖα, ας ἱπιεγάία Πὰς 
ποίξδι εστίησαητς σοηίεσαί. (δ! ε[πία τιεγο ἀπὶ 
Οἱίπ5 πιυτᾶτυτ, εχ ἐο συοκ ΠποΠρῇ ἐπ πιετίαξ 
ΡΪπι5 πιίηύκυς (εἐσεάλπιιιβ, ἂπι ἐσοπττα, Εος 
δἄτηδ οςςαίτ5 διοτίεπείς σου ϊεατίοπες [είς 
(ετεπίπι οαπὶ (εγεηίτβ δα τος ςστίπσίτ) (τ 
“τιετἐοἰ δ [ἐρτξετίοηίς εἤτίςίς, ΓΜ]αχίπιε δηίπι 
φοϊπϑατάξ σα εἰζαθο πιοίο, δέ πιεγάστηι δά 
εἰεττίσοηη ποθ ίβ,ἰπτεγάππι Ὁ τεῖτα εχίεητς, 
ἐρ[ςρτεπειίοπεϑβ ρατίτεῦ ρειπηπταηταν, ον 
πυπαῦλπὶ 8ί ἀεβοίπητίςςμπἀτππιταῖεβ αἰτεῖ 
{ϊοπαβ,θο τάπγεη ἥτις ποηίσποιοβ, 400 ἐπ 
ἴοςο ἱερεεπετίοηδϊε [τ εἰΐπια., πε ταδί ρείη οί, 
Ρίμηι τ βίαὐτξ πος εἴτ᾽ πεῷ ὁρροίτιιπιασηο 
ξοτεβ:τπαοα ἀπὲ δα Ππλάία οἰ οσίητα ἰη εἰτουί 
τὰ ρατεῖ. [ εἸτπαοὰ χυίάεπι μος ἀϊῆα Πηΐ. Γ)ὲ 
Ὁ ερμαϊ!εηία πελο {08 εἰ τείγαρο 5. ἰα εἴ εἰν 
ίτατε8 σθλτοιΠλ5 σοπτίη εις ΠΕ Παΐτι5 τεπΊρο 
τίβ ποπγίπε ἀἰχίς, ΠΕ ὉΠ1 ἀε οἰαίτατς, τπα τα 
ται ἐχοθρτα, [πιο βαιηςε πε δλπιο, χιοά οΡΡί 
ὅτ οαές ἀεἴεταπι ργοσῇι5 οἴ, . ἃ πηεάϊ ατιν 
τεπὶ [πος ἐτοτυπλ ρίϊι5 πείρία ςσπιοπῆταπ 
τοῦ ΔΒ δὰ πεῖο ἱποοία βαπχρί πὔςιραπειν. Α- 
[ἰὰ ἴπητ αάπας Πί8 τεπιροτίρας εχί!α σα άδπι 
ορρίδαϊα, Ῥεοπείυς δί (ταπή. ἄἄδλιατε σεῖο πὸ 
{ἴτα αἰτειᾶ Ο, Ἀπεοηίτβ καϊβοδυίτ, ΝΜ]. Ἀπιοπῆ 
Ῥαττα», οὔ ροξ ςδίμ]ατῦ χα ςΟΙ!ερὰ Οἱςετοπίς 
ογδίου (5 σοί εχυ! ΠΟ ρ ΠΑ Πεηία πιοσᾷ τγαχίς 
δχπιπίπετίαμι ἐπί] Ποτιτί ρεοιυ]ίατε μά (δίς 
ἰα Βαρυίε, υᾶ τῇ ἃ (ς Παβίξατί δέ οοπἀ! ςρτᾶ 
ΠΟ «ὐίοϊαἱτ δε Ὁ εχ ο γειοςαδ ἰδία τε. 
Ἐ διαρί οὐ. ουτα, ἔπη οἰ υἱίαπὸ ἀπδίζαιια 
τε ρ]οτίᾳ ΟΕρἢα!εηίᾶ εἄκξ δί Γι εἢ ἃ ἀρρεῖ 
ἰλιε δ Τὰρῃᾶ αἰή, δ( Τρ νος δ ερμα!!επίος 

ΤΒΑ͂ΒΟΝΙ95 ΘΕΟΘΒΆΑ͂ΡΗ, 

κλιμδ ων, κοὰ ἀρ τέρω τὴς ἡπέρο, τὴς σ᾽ 
ἐϑάκος ἐγγύϑῳν σὸς ἄρκψ. ὅτι σ᾿ ὅτω λῦ 
γει τὸ νότιον μέρ’, κοὰ ἐν τοῖς σὲ φχνδβόψ, 
τ᾽ δὶ σι ἐξ ἴωσι, πρὸς ἠώτ᾽ ἀξλιόρ τε. 
ἄτ᾽ ἐπ΄ ἀριοδβὰ τοί γε πτοτὴ ξύφον ἠσβόφιγᾳ,, 

κοὶ ἔτι μᾶλλον Ἐν τοῖς σξ, ' 
ὦ φίλοι, ὃ γάρ τοι ἰσίμῆν ὅπτα ζόφῳ. ὁ σῇ 

πα Νῶς, ' 
ὅ σΐ ὅπκήνζλιος φαςσίμβροἷος ὡσ᾽ Κα ταζαν,, 
ὃ σ᾽ ὁπ αὐξπται, | 
σε μἷν γὸ σίεξ χὥος τὰ τίοσαρα ἔλίμα ὦ 

τὰ τἰὼ ἠὼ, σε χομλύος τὸ νότιον μίρ(δ, ἔχω, 
σὶὲ τινα τότ ἔμφασιψ. ἀλλιὰ βέλτιον ἡ τ] 
τἰὺ σταροσῖον πὸ ἡλίσ νοξιγναὐτιϑίμᾶνου ἴῷ, 
ἀρκτικῷ μὲρε εὐφαίλλα ξιν γαὶρ τινα “ἥἰνόρα- 
νίων πτολλίω βολετοί σημαίνειν ὃ λόγΘγὅ- 
χὶ ψιλέὼ ἐπίκρυψιν δδάλιμω δῇ. σε γαρ᾽ 
{πάντα συωαφῆ καιρὸν, αὖϑ' ἡμέρας,αὖ 
σι νύκτωρ συμβ, υταρα πρλουϑέιρν, πὰ σἵ᾽ 
δρανια ϑήαλλά ει. ὡδὶ πλίον, τς μεσμμ- 
θρίαν μᾶλλον, ἢ ἵν ον σταραχορξιρ ἡῤιᾶς," εἰς 
σύναυτιομ. ὧν δὲ ὀσϊύσεως (ΑΔ, αὐατολὴς ἐπ; 
καταλϑψ εἰς στοιξι͵ κοὰ γὸῤ αἰθρίας ὅσας συμ 
βαΐνει, ἀλλὰ μεσημβρίας κοὰ ἄρκτου. μαϊλι». 
σίς γὰρ ἀρκτιχῷς ὄξιν δ πόλι’, τότα σὲ ἔμνας 
μλῤσ, κρὰ ποτα μὴν ὩΣ] κορυφίω ἡ βὴν γινον 
μᾶψα, τοὶ δὲ «σοὺ γῆς ὄντι, κοὰ οἱ ἀσκτινς 
κοὶ συμμεταβαίλλεσι. ποτὲ σὲ σιωυεκλάπον. 
σι 2] τὰς τοιαύτας σπαραχωρύσας, ὥς σε ὅκὸ 
αὖ ἀἰσιέιας ὄστου ὅδη πὸ ἀρχπαιον ἀλίμᾳ οὐ 
δὲ ἀρχή ὄξιν. ἃ σὲ ᾧξ»., οὐ Μὲ τούγανσὺ 
σίον ἂμ γνοίες, ἔυκλ- σὲ σῆς ἰϑιάκης δὴ» 
ὡς ὀγαδήκοντα σασίίων. πόδι μὴν ἐϑιάκερ 
ταῦτα. πίὼ σὲ ἀιφαλλίωίαν σιτηραῖπον ᾿ 
λιν οὔσαν, οὔπ' αὐ τὼ ἄρκκε δρ ναῦ ὀνόμασ᾽ 
σιοὖς χὰ χῶν πσόλεων οὐσεμέαν, πλές μιὰᾳ 
ὄτε σαΐμας ἄτε σάμον. ἃ ναῦ μὴν οὐκί ἐὶ- 
τἷν, ἴχνν σὶ αὐτῆς σϊέκνυ ποι κατὰ μέσομ 
“ον τεὸς ἰϑὰκν σπτορϑμὸρ. οἱ οἱ ἀπ᾿ αὐτῆς, 
σίτίκοῖοι ἸιΣλοαΐ παι. αἱ σ᾽ ἄλλαε κοὶς ναῦ εἰν 
σὶν ἔτι μικραὶ στόλεις τινξργποώνησ Ὁ, κοὰ 
πράνιοι, ἐφ᾿ ἡμῶν δὲ κοὰ ἄλλω χεροσίκτισε ἰ 
γαῖ’ αὐπάνιθ-, ὃ ϑὲ» Μάρκον αὐτωνίσ,, Ι 
ἡνίκα φυγὰς γμυόμῳ Θ' μιτὰ δ ὑσατέαν 
ἣν πρξξ κικερων! 96) ῥύπορι, ἐν πῇ κεφαλλησο 
νέᾳ διάτριψε, κοὰ τίν δλίω νῆσον ᾿συφκοοθ' 
Ἰσχην, ὡς ἴδιον κτῆμα, οὐκέφϑα μρότοι συσὺ ! 
νοικήστις ἀλλ καϑόσυυ τυχὼν» πρὸς ἄλε, 
λοις μάζοσιν ὧν, κατέλυσε τὸν βίον. οὐκ 
ὥκνησαν σῖέ τινόν' τἀὼ κεφαλάυίαν, πίῶ Ὁ 
αὐίν ζοὴ σϊουλιχίῳ φᾶναε, οἱ σὲ, τῇ τά; ὁ 
Φῳ γ κρὰ σαφίονρ τοὺς κιφαλλίωίουτ ὦ 

οὖ 



᾿ ΨἍΡῈΚ 

ἂν δι αἱ εἦῦ κοὰ τηλεβδόας, κοὰ τὸν ἀμι- 
Ῥύωνα σῖστρο «ρατόῦσαε μετὰ ἀεφαίλο τόν 
φικίονξως, Υ ἀϑ συῶν φνγαὶόιθ' παραληφη 
φθούτιΘ' κα τοοιόντο; δὲ τίὼ νηόν, ἥοασῖδ- 

γχεΐϑρ᾽ ἀεφάλῳ.(ῦ Ἰκύϊω δὰ ἐπώνυμομ ἐκέϊ 

γα εν, τὰς δὲ πσόλεις, δῇ, πταϊσίων αὐτό, 

ταῦτα σὶ οὐχ ὀμφοικώ. οἱ δὰ γα ἀεφ «λίιδοιν 
«αὐτὸ ὀσίνοσξι κοὰ λαίρτπρἡ δὲ τάφιθ’ κσῦὸ 

δ ιύτ, ἮΝ 
αγύτης ἀγχιάλοιο δἸαΐφρον’ δὔχομαι ἰν, 

Ὑιῤργχτὰρί[α Φάοισι Φλλῳρέτμοισιψ αὐῴοσα, 
Καλέισῇ δὲ νιῦ παῷμδς ἡ τάφθ΄. δα ἐλ 

᾿λαϑύιιος δμποικὸςσϊσλίχιομ “ἢ ἀεκφαλλίωϊαν 
Ι λέγωμ εβὸ γὸὺ ασῦῦ μὲγηΐι ἐρκτοα κρὰ αἱ 

λοιπαὶ αἱ ἐχιναϊσὶσυ, οἵ τε ἐνοικοαῦ τοι ἐπά 

οἶτι δ᾽ ἡλισί- ἀφυγμῆνο:. διόστόρ κρὰ πον; 
ὦτον τὸν ἰινλλίωμιον φνλλιξως ἐτάρομ μεγα- 
ϑύμων ἀρχὸρ ἐπειῶμ κάλει. 

αὐΐαρ ὀδὶνοσεὺς ἄνε μφαλλίωας κμιγαθύμος. 
Οὐτὶ ὃν σἱσλίχιον ἡ ἐεφαλλίωία καϑόμα 

ὑρύνεῦτε τὴς ἐεφαλλίωυίας Ὁ σϊολίχιον, ὡς ὃ 
Γ μϑάοων καλξι, τἰὼ μὰ γα ἐπειοὶ κατξι ον» 

᾿ χἰὼ σὲ κεφαλλανίαυ ὅλην {εφαλλ μοι, κοὰ 
᾿ μυῦ ὀσϊνοσξι, οἵ σἱ᾽ σο μιγηζι»οἱ ἢ σταλέις, 

᾿ ἠσλίχιον ὑφ᾽ ομύρου λέγωτοι ὡς γφφει φε 

ρεκυσῖρο, μαϑλισο σί᾽ φϑαν τεῦ τοι μύρῳ ὃ Ἄ 
"κεφαλληνίαν τὐὺ αὐτίὼ βε δϑυλιχίῳ λέγωψ 
᾿ἄπόρ ἣν μνυςύρων ἐκ δ δουλιχίοιο διυο 

᾿ κρὰ πφντήκοντα ἧσαν, ἐκ δὲ σάμυς πὶ συρὲς 
τε κοὰ ἀἰκοσι,οὐ γὸ τόν ἂν ἀν λέγων δῇ ὁ- 

 λης μὰ πόσους )ἐκ σὲ μιᾶς τῶν τεπαΐρων 
Τ παῤ ζνα «ὺ ἡμίσεις. ἀ σὶ᾽ἄρα ὧξ» σϊώσει 
ὑ [ς ἐρυσόμιϑαᾳ τὶς ἂν εἰρ ἡ σωμη ὀϊαμφν ὅίω, 
᾿Δσλίχιόγίεσαμηγ ἴε ἡσὶ᾿ ὑλύοηντα ζάκαυθον. 
᾿ς Κξται σὲ ἡ κεφαλλανία. 0] ἀκαρνωνίαν, 
᾿ διέχουσα τὸν λόυκώτα πόδι ποςντύκοντα 

] ᾽ν 

'ψαϑτονρ. οἱ δὲ τεοσαραίκον τὰ φασὶ, τό σὲ 
᾿ χελωνάτα πόδι ὀγόνόνον τα αὐ σ᾽ δ ὡς 

᾿ πρίακο σίων τίν πόῤίμετρον μικρὰ σ᾿ αὐ. 
1 κουστ πρὸς εὕρομ ὀρεινύ. μέγετογ σ᾿ δ, Θ’ ἐν 

᾿ αὐτῇ ἐν αὐπῇ ἐν ᾧ “Ὁ τό δ)ὸς χἐνησίου ἱδδόμ. 
9 ὃ σὲ Ξεῤῥοτούτη ὄτιν αὶ νᾶσ' χαπεινὸν ἰὼ» 

μὸν στοιξι, ὡδδ᾿ χασοκλυζεὼν πολλάκις ἐκ ϑα- 
λάῆε:ς ἐςϑάλα αν. πλησίον σὶ᾽ εἰσὶ τῶψ «ι- 

ἡ γῶν ἐν ϑρλκόλπῳ, κραϑιοί τε (α παλξις, μὲ’ 

ῬΕΌΙΜΥ 8, 4το 
εοίαζ ἀΐχετε 7 εἰεἶδολϑ, δέ αὐτιουίις {05 Ἀπι- 
Ρἰντεγοηεπι ἐχεγοίτ ἀπέείταίε, αἤΠπτπρτο (0. 
ςίο Θείοπεί ΗΠ ΟἿ ερμαο, ἐκ Ἀτῃοηΐβ ργοῖιν 
σο, ΑΙ ρΡ ἢ Ϊτγοης ἀείηςο πίσϊα ροτίτ, εᾶ ὧς 
Ρδαο ταί. ΠΟ ποπιοπ αἤεςυτᾶ εἴα 
{π(υ]1. Ορρίάα πετο αὖ {Π{π|5 ΠΠΠ5{ππτρήῆς ἐσ 
σποπηίπα. ΗΠας αἀξ πηίπίπις ἴθ ηε Ηοπτειίςα, ἃ 
πίᾷ Οερ μα !επεβ Ἰγί5.5 ὃ "αι 4 τ πεῖς 
ἱπιρετίο, Τάρῖιοβ αὔτ Νῖζες αἰτίοί ρατυίτ, απ άς 
Νεητεβ Ἀποίαϊο ργοσηδῖοβ ο᾽οτίοσ δαί... 
Ατρεϊασί ἀοέζοΞ 1 ρ[ο5 τεχ ἐρίς συρεῖπο.. 

Ηδαςδυτεπὶτοπιρείζατε Τρ ἤτ|5 1 ΡΠ Ϊτ5 ἀἕ 
εἰτυν Νεσπεῖο Ηεἰαηίςτιβ εὦ ΕἸ]οπηεῖο οῦςοῦ 
ἄλι, υ]Π οἰ Οερ μα! ! επί πᾶςσυραπϑ. ΠΠπ4 ε- 
πίπι τι Μίεσεῖε αἰΠερμδεταν, σους ὃζ Ἐς ί- 
πλάς5 τεϊίηπος. Εἰὰ5 αὐτῷ ἐπ υ πὶ Ἐρεί πε 
ἀϊξιί,10 ΕἸΙ4ε ρεοξεί Οπαπλο θυ Οταπι ΟΥ] 
Ιεπία ἄς σεηῖε ΒΕ] εἰ (οοἰτπη., πιὰ σπαπίπιο.. 
τυπιὶ ἀπσέζοττπ Ερεούσπι πο σα. 
ἈΠΕ πλσπαπίπιοβ ἀυχίς Οορ Δ]{6πα8. 

᾿ταφ πε ίη (Ερμα !επία [λυ] ἢ εχείτίτ, 
ΠΕοπιειἐηπίπιυτ, πο ερ α]!επίς ἱατί δε 
εἰδιῦ, Αιπάτοης τείξς. ἘΠῚ  ἐπίπι τεππεσηξ 
Ἐρεί, τστλπὶῦετο (ερ μαΠ!επίαπι (ερ μα! επες 
(υν ν]γῆς Ιρίοϑ αὔτ Μερεβ παδυίς, ἄτασῦί Ρα’ 
Ιεπίςβ ᾿υ]ςΠίο5 ἀρρεϊ αι Ε]οπιοίτ5. Ποτὲ 
Ῥπεεον 469 (οτίρτίβ οἰτεπ άίτ 9 ργαοίραε σοπσ 
ταις] οπΊείο; τί ερ Πα] επί [λυ ςπτ 
απ (ἀξ ρασηείατ. δίαθἀξ εχ ροατουίρ, ἀπὸ 
δέ χφυϊπαυαρίητα ἐ Γι] ςΠίο ρτοβαίίςαπεατ, ὦ 
ΘαπΊΘ ΠΟΥ Χ ΧῚΠ1. Εἰατά εηίπι μος ἀΐςετες 
ἐχυπηίπετία του. ἔχτῆᾶ σεγὸ ἀς ἡπαΐαοῦ αὐ Ὁ» 
πῦ ἐϊπιἀο5, απο  {{ τιί5 οδςεάδι, ἰητείίοσα- 
Βίπιτιβ, ]υς πᾷ [πεείς ϑαίηςε, Πυλπάο ἐϊὰ ἱπηυίί, 
Τυἱοἢίᾶζ βαπιξῷ δ πεπιοτοίλιη Ζεδογηιπ: 
Οὐ ετείυπ δά Διαγτηδηίᾶ (ερΠα]!επία {{τ εἴ, 

ΕἸ εαςαζα οἰγοίτον σαίη χυλοίητα ἀξ λπ5 Πασία 
τ6} συλάτασίητα, ας 4] ἀΐσιιπτ Δ ΟΠεϊοπαία 
τεῖο οὐοσίητα, Ἡ οτείο δά {6414 τγεςεία εἰς 
εὐΐταπη παδοῦ πη Ιοπ σα ἀτιτεπι ροτγείζα τεπάίς 
ἐπ Δυἤταμπι πιοπίαπα. Πα Χί ΠῚ ἴῃ δα ἀπὸ δα 
εχίδι,ίῃ πο Ιου 5 Διποίή τεπηρ! ἐἢς,Ρεποϑ (ἢ 
Ιυὐαπαιυὶβίπηα ας ἀυτί(5ίπια ἰμ1ὰ ΠῚ Πλτπ 
εβίςοίς πυτί!οπν, σὰς Ησαυ ἐπρεπιπιεγο ἐ πιὰ 
τῇ Ὀρειτάδτ πη πιατε. Ρεπερ δησοξαπι αυΐεπι 
Βυποίοςσιπ ίπ ἤπε ἔππε ταηῇ ὃ Ραϊεπίεβ. [πὰ 
τεῦ [τα σατπτιετο ὃζ (ἐρμα!]επίαπι ἐπτ||2ππ| 1. 
ςετ ΔΙϊετία, αυατη ροεῖα ποπιίπας Αἰξοιί ἐπΊ, 
αυς ποπ,ασαίεπι ροεῖα οαπίτιτ, τα 5 ροζηια 
πεῖαυστῃοτε ϑςερίίο. Ρούτα5 συίάεπιἐπίιπτα 
ἰοςαπάα παιίσία πα, εἰ θίρη ἴατεγο ριοίαπαάι, τ᾽ 

Ἀρο!οάοτως Ἁάπὸς ολπὶπιληεῖς ἀἰοίτ, ἰπ αυὰ ορρίΔυϊοπι εἰἴς ἱπαυίν ΑΙαϊςοπιεπας 
{ 

ὈΔ7.δς 
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ποπιίπαίιπη ίαρει ἰρίο {ΠΠπιο ἰδοεη5, ἃ ροε- 
τὰ ἡυίάεπη ϑαπιῦπι αἰ δ ΤἨταοίαπι. αυδπὶ 
Βοςτείηροῖε ϑαπιοίπεαςξ πόςαπηβ, ἰοπίςαπι 
αυίάεπι πουῦίτ οἵ ραΐ εἰν ἔναπι ςοϊοπίδιτ [οπί- 
οατα ποῆς υἱειασ, πες ἀπδὲς ργοτο {{{ΠΠ1{π5 ὰρ 
Ρεϊατίοπεπι,ου πὶ ἀε ϑαπιοτῆγαςς τοτρα [αςίς 
ποηπιηαιαπιρεῖ δ εζξίμτιπ1, 
Τρτεϊείαα; 8.411 ΠΕΠΊΟΥΟ[αΣ ἴῃ μετ ῖςο [{η1Π10. 
ΑΙίχυᾶάο ρρίπαηυατᾶ ςσίυπέξίοης ἱπ{πἰαεῖ, 

ἴῃ ϑαπιοπςπηρτοη, ὃ θα ρἰαηί(βίπια [ σίβ 
ΕΠ πυςίθι5 ᾿-επιποη.. Ε:εταπίπι, 

[πῷ δαπιίατο [πϑτί [τευ Π!5 πγεάίο. 
ἸΝογαγίσιίτατγ, αειτπι{| πὶ πιίπίητε οπίπα 

αἱτ. Νες πὲ εοάεπι σποπάδπι ρρεϊαθατας 
ποπγίης, [ε ΝΜ] εἰαπηρί 5 ροίξεα Αι επιίδ, 
ἀείπάε Ραττπεηία ἃ Πυπιίπε Ρατιπεπίο. πα 
πλυταῖο πος υΐο [πιρταίτι5 ποσίν, Ουδ4ο. 
αυίάεπι ἰσίτυγτείσπι ᾿Γγοίαπαι τεπιροτε 8α- 
τατι5.ϑ( (Ερμα! εηία δ δαπιοτηγαςία ποπιίηδ, 
Ῥαπταν, εαταπι ποπιίηα αὖ ρείσογαπι αἰίαπο {1 
15 ἱπἀυαίαε Παεῖ,εχ συΐδιιβ δ {Ππώ| πὰ’ 
πίξείξυπι εἴ, απο ργείεῖ απείχυαπι ἰΠποτίατι 
408 ζοΟΙσποϑ Ρο[Ἐ]οπίςᾶπι ςοἱοηίᾶ “Γεπιρτίο- 
τί Ργαίεητίαπι, ἐ ϑαπιο υεηίῆε ἤησαπηι, δέ 
βαιπιοη βαπιοιῃγαςίαπι ποπχίπαίε, Ρίλητπι ίη- 
πιδπὶ εἴς, απιίοβ μος εἴζε σοπιπιεηῖοβ οἱοσίος 
οαὐίδ.  εἴο διιΐετη {{π||Π{π|5 {{Π|{ ἀίσαας, αυί πο, 
τε ἱπίαϊα: ΔΡ αἰεί! 4ίπε ίπιροίταπι αἰαπε, δα. 
τλο5 παηῷᾷ {ππιπιίτα5 δέ αἰτία ἀο ποςαζαγ. δι- 
αυίάξ εχ εοίοςο τοί ριοίρει ρατεραῖ [4Δ, 
δὼ Ῥχγίαπιί εἰτλ5.8. Διεπαούῖηαι ἤλπ165 σεῖπε- 
Ῥαπιυτιϑυηι ααί ἃ δαῆ5 ρυοί5 ΤὨτγαςία: συ]τοτί 
Ρι5.8( φυί ςοπείπεητί Πηϊτίπηαπι μα ταθαητ, 
βαπιαπι ρρε αταπη εἴς ἀΐσαπεδεὺ {Π{{{ππὶ χυΐ 
δαραίαυτϊδίητί ποςαραηίαν, απ οβἕβ Ροεία δίῃ“ 
τίαβ πυποπραί στ ἰη.δαίογπι συ 4επὶ πιεπιέ 
πῃ Δυς μος ι5, 
(Οὐρία ϑαίουμπι οεἶγρεο πιαίξαταί 
Ωκεηι αἀ Τραπιη [πὸ ργοῦτο πο [Ροπῖς γε] 4μι}, 
- λλ)είρῇ ΝΊνΠίϑ ἀἰτίοη δε 5 ἐπ{Ὁ]|5 ΖΖα- 
εἰπίμιι5 ἐχριοᾶ 4 τείζατ, Δ ΌΪ]ο ρΙπι5 ηπάπι ας 
ῬΑ εηία δέ Ρεϊορσπείτ ἐπ οςςαίαπι μειρβ. 
εὔξῃ πιασίβ αἰτίη σοη8, Ζδοί πε τιεῖο δι τιι8, 
0{πι «ξεᾶ 8 (εχασίητα {πλ641|6 εἴ, αἰ εἴξ αὔτασε 
Βα επίᾳ δα τ4 4 (ρχασίπεα, πεππογοία αυίήξ' 
ττδ5.ετ τ ιίξεια, εἰσί ἀξ ποηηίηίβ εἰἰταβεῖς 
ςοἰορτίβ, αἱ εα ἀϊ απ5 δή Εείρεγίάα5 Ἀρδείες 
(ταᾳία εεία τα Π{ὰ τε εοξτα τεῦ μᾶς δ Θερ μαῖα" 
πίζ λα οτίξις (οἱ Εςμίπαάεβ ἱπίαϊς ἰαςῦε,ἐ ΩΡ. 
Ἰρυ!ίομα εἰς, Ἡοάίε πεῖο οἰίοπᾷ υοςᾶν, δέ; 
ποοᾶξαςαξς, (ἃ εἰξ ὀξέιχι, 5 ροεία θοὰς ἰά εἰς τε κ᾿ 
ἰογεβ ἀρρεῖ ας οΙίς πα ηἀξίαςεεα επί, 
δα Δοβεϊοιοίια ἱαταᾶτ αν ἄταχο ΕἸ (418 

ΦΥΒΛΑΒΟΝΙΘ ΘΕΟΟΘΒΑ͂ΡΗ. 

Φ ἐπ᾿ αὐδρ} Τρ) ἰδ μῷ [ειμῆνον. καλξ σῖ᾽ ὃ 
“τοιντὴς σάμομ, οὶ, τὐὼ ϑρακίαννἣν νωυῦ σι- 
μοθράκάυ καλδμᾶν, τὼ σ᾽ ἰωνικίω ἐσὲ 
ὡς εἰκός κρὰ γα πτἀὼ ἐωνικάὼ ἀπτοικίαν ἐσῖε: 
ναι φαῖνε. ὅς αὖ τιδιέφειλε ἢ “ἢ ὁμωνυμίαν, 
“δὼ τ ἀμοθράκης λέγων μὲν ῷ ἀδιθεῳ, 
Ὑψδ ἐπ’ ἀκρόϊάτης κορυφῆς σάμσ ὑλπέοσγον 
Θρηϊκίας Ὁ7Ε δ 18 συζυγίᾳ Ὁ πλεσίομ νϑσωψν 
ὄν σάμον ἐξ ἰμξρογ( λῆμν) ἀμιχθαλόιοσαν» 

Καὶ πολι. 
Μεοσηγύοε σάμοιο, Δ μθρα ποανταλοξοσηρ, 

Ἡσῖς μδὸ ὃν αὐτίὼ, ἐκ ὠνόμακ: σῖς, ὁ οἱ 
ἐκῶλξισο ξρὴ αὐΐξρρ ὀνόμασι προτόδομ, ἀλλὰ 
μελάμφιλθ-.ἀτ᾽᾿ αὐθεμίς, τα τ ϑονίᾳ ἀὰ 
“όϊ πότοι μῦ τόὶ τ ϑυονίο ὃς ἔμθρασος μων, 
μέάδϑ»,ῳ.π εὶ ὃν 9] τὰ βωϊκὰ σάμῃ μᾶν, κοὰ 
ἃ κιφαλλίωϊα ἐκἄλειτο, κοὺς ἡ (σμοθραὶκπ, 

ὁ ὧν ἑκαίδι εἰσήγω λέγαστινδτε «δὰ σεθάσ 
σίας αὐτὶ πόῤνας, ὃν (' λάβοις σάμον, ὥς π᾿ 
ἐμθοίοις ἰωνικὴ ὃκ ἀπτὠκισο τῶ. σηλομ δ᾽ δίο 
ἀὴ ἣν προτέρων τινὸς “δ ὁμωνυμίαν ἔσχεν, 
δὲ ὧν κάκεινο σϊδλοψ, ὃ τι τῆ “ἢ ἀρχαίαν σα, 
ρέων ἥρ λέγσσιψ οἱ φήσαντόϊν μετὰ πίω ἰω» 
νικίω ἀπικίαν (ὃ  τεμξοίων’ τ σσίαν, 
ἀφίκος ἐλθὲ ἐκ σάμα. κοὰ ὀνομοῖσαε σάμ. 
“Ἔ σαμοϑραϊκίωυ ὼς οἱ σάμιοι “ τ’ ἐπλάσσαν, 
σοσϑξας χχίοιψ. πειθανώτόβοι σ᾿ ἐξσὶν οἱ δὰ 
τῷ σαμίους καλξιόνο τὰ ὕψη φύσιν σιν εὖ, 

σιντοῖς, ὅς σίντιας καλέϊ ὃ στοιν τὰς, εἰϑ᾽ ὅτε- 
βοτομέμνησται σὲ δὴν σκΐων ἀρχέλοχ-. 
Ἁασίδι μὲν σαϊωψγις αὐέλεῶ Τὰ δὰ θάμνω. 
Ἐν ἀμωμηδν, καϊλλίπῳν ἐχ ἐϑέλωψ. 

“λοιπὴ σ᾽ δὴ δῇ κσυο Ὧο᾽ ὀσίνοσξι τέων 
μϑψων νῴσωμ ἡ (ωὐκωυθθ.μικρῶ προξασΐο 
ραν μᾶλλομ τὸ κεφαλλίωΐας κοιλιμῆύᾳ νὴ ὦ 
πσελοποόννῥσσγστιυάγηωμ σ᾿ αἰντίω, πλίο 
ὄδηρ ὃ κύκλιΘ΄ Φὶ (ακωώϑου ςχοίων ἑκωτὸμ 
ἑξήκοντα, δεέχει δὲ κρὰ ὦ κεφαλλάυίας σὺ 
Ἑξάκοντις σχοίσς, ὑλώσίης. μὲρ, δ καρ, 
δὲ κοὰ αὶ ποόλις ἀξιόλογ(' ὁμώνυμθ᾽ ,ἰντδῦ, 
θῳν εἰς ἑασόβίσιας “ὃ λιβύας͵ «αἰδγοιβιοιίλιοι, 
Ῥικκόσιοι, νὰ [αυϊας ἡ Θ τὸ κεφαλλέυίας πθὸ 
Ω͂ ΕΥ̓ ͵ ε ᾽ ] Ἑω, [ἃς ἐχινάσϊας ρυ ϑ᾽ νόσος συμβεθηκῳν,, 
δν)όγε σσλήμόμ ὄξι.καλϑσι ὃ ναῦ σϊωλίχαν., 
(Δ αἱ ὀξξιαε καλόμᾶναι, ἃς ὃ στοιήϊας θοὰς ἀπε: 
(δ ἡ μὲν δδλίχρς κξιτῇ 5] οἰνιῷσίας νὰ δ ἐκσὺ 
θρλίὼ  ἀχελώσ, δέχοῦς ἀράξο τὲ ̓  ἀλόωμ. 

ἄκρας 
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Ἰκρβὸ σκοῖος τα τόρ. κοὰ αἱ λοισταὶ σί᾽ ἐχι- 

ϑνε κὼ “πῶ ὃ ἐκθολῆς τὸ ἀχελώσ, τῦφντὲ 

 ἰαἰδεκα φασιίος ἐφεςῶσα ἡ ὠπωτεζτοινἡ σ᾽ 

ντάτω. τὐγύτε, πελαγίζασοι πρότόροψ, 
ΩΝ ἡχς, τὰς ἐδ, ὑνωπέρωκῳν αὐδὴν ἤσίῳν 

| πὰς δὲ, μέλλει “πολλὴ κα ταφόρομϑεν, ἡπτόρ 

᾿ δὰτίὼω παρακελῶζευ καλομαϑίω χώρων»ἣν 

 Ἡπϑπταμὺς ἀδικλύζει, πϑδιμαίχνον ἢ ἐποίειν 

ἡ παλαιὸν «δ ρος συγχέσίᾳ ἀεὶ, ὧν ἄπ - 

ἰεικυυ δος τοῖς ἀκαρνάσι κρὰ τοῖς αὐτῶν 

υδοιϊκοίνονεθ, γὸ τοῖς ὅπλοις, ὃχ ἐχοντόῖν 

᾿ἢαιτετας. ἐνίκων σ᾽ οἱ ππλέος σδιμμαίμθνοι. 
ἐφ᾽ ἧς αἰσίας κοὰ μύθξν πλανῶν τὲςγῶς ἡ- 
"ἄκλίς κατὰ πολεμήθεντί ὃν ἀγελῶου, 
δὰ ἐνεγκαίθούσ Φὶ νίκας ἄθλομὴν σϊείανε,» 

καρ γαΐμον Φὶ οἰνέως ϑυγατρος, ἣν τοεστοίαν 

τε σοφοκληςγ πτοία τῶ λέγ ὅστν. 

᾿ μνυτὴρ γα κὦ μοι τοταμὸς ἀχελῶον λέγω, 

Ἢ μὐ ἐν τρισὶ μορφαῖσιψ ὑϊξάπει νττοτροὸὺς 
"ροιτῶν ἐναρ γὴς τοῖῦρ(, ὥλλο τ' αἰόλ᾽: 
νραϊκωρ ἐλεκπός, ἄλλο τὶ αὐόβρίῳ τύπῳ 
ψόκρανθ’.-- -- 

τς μρρεϑέασι σ᾽ φιοι κοὰ Ὁ δὶ ἀμαλβάες 
γα ἂν λέγοντου ἰἀρας, ὃ ἀπίκλασον ἧρα 
λῆς τὸ ἀχελώσ, οὶ ἐσϊωπον ἕν: δὴν γάμων 
τ νὸν οἱ σι ἀκαϊζον τυ δ αὐδὖπ᾽ σάλκϑες, 
πχύρῳ μᾶν ἐοικότα λέγεσθαι Ὃν ἀχελῶορμ, 
»ασὶ κα ϑιίπόΡ (Βἐ εὖὺ ἄλλος στοταμός, ἀπό 

τὰ τῶν ἤχων, κοὰ τῶν κατὰ τὰ ῥξιϑρᾳ καμ- 

πῶρ ἃς καλοῦσι κέρατα, δραΐκοντα σὲ σα 
γομῆκος κοὰ τἰὼὺ σκολιότητα, βούπρωρον 
γε δὰ τίὼ αὐτίω αἰπίκν. σι ἣν κοὰ τοίυρο- 

πὸν τὸν ἡρακλία δὲ κοὰ ἄλλως εὐόβγυτι: 
κὺρ ὄντα, κοὰ Ὃρὶ οἰνεικκσϊύσαντι-, στὰς 

»αχώμασί τε κοὰ διοχετέιχες βιαϊσικῦναι τὸν 
ποταμὸν πλημμελῶς ῥξεντα, κρὰ πολλίω 
γῆς σταραχελώτισῖθ’ αὐαίῴυ ξιν χαριζόμε- 
γον ἴφρὶ οἰνξι, οὶ τόνε ΕἾ ἢ σὴς ἀμαλϑέας 
ἢ; Ξ ἤποξ τ 

κέρας, τῶν μδὸ ὃν ἐχιναίσίων. κοὰ τῶν ὁ; 
ξέωρ κατὰ τὰ τρωϊκὰ μέγατα ἄρχειν φπ- 

ην ὑωκθεις 
ὃν τίκ]ε δι Φέλ ἱππότα Φ)λόύς, (θές, 
ἥφσποε σϊδλίχιον δ ἀπφνἀοσαὸ παρὶ λω- 

παχὴρ οἱ᾽ (ὦ αὐγίας ὃ τῆς ἡλέας κοὰ 
ἂν ἐπῶν ἄρχων. ὥς τ᾽ ἐπεοὶ τὰς νύσους 

γαυτάς εἴχου οἱ συωεξαίραν τόν εἰς Ἵ» δὸν- 
λίχιον Ὅρ᾽ φυλέξι, αἱ σὲ τῶν ταφίωμ νῆσοι 
πρότόδομ σὲ τυλεβόωμ, ὧν (ὦ κολχὴ τάφιος, 
γωῦ δὲ τα φ)οῦς παλουμῆδα, γωοὶς ἤσαν τό: 
'χῶν, οὐ τοῖς “Ἰαετύμασιψ, ἐγγὺς γὸ κῶν. 
ται ἀλλὰ ὑφ᾽ ἐτίροις ἡγομύσι πα ηόμε- 
νοητὰ Φίοις κοὰ ταλεβύκερ, πρότέροαν μὲν 

,αἰσιδυ: πλεῖος ἀσί, τῖσαι λυπραὶὲ κοὶς προ. 
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Ρτοπιοητοτίο [πάτα ςεπίυπι, ὰ εἱίαυο; Ἐεἰιίπα 
465 Ρίατοβ ἐχίδπε οπεϊα {τετί!ε5 δί αἰρετα, ὁ 

αυίρυ αυς Ισρο Πίπις ἀρ εἰ απτε ἈΑεμεῖοί ετὰ 

Ριίοποπι Πλάή5 φυίπάςςίπι ἀατ, (τε υετο 

Ριορίαϑ ϊλάία αυίη, ὦ ρυίτ5 ρεῖαρο οἰγουτν 

Ππα ἔοσει.  πταβ επίπι αυί ἔγεασοπ8. ἀεξετταν 

πυαίαα {Πλγῖϊ ἐπ ςστίπτί5 τεῖτα [οί γεαίφίτ,α.- 

Ιία5 πιοχ τεάίρει, ἢ ετ(ᾶ Ρατας οἱ οἱη ({ἰς ἐπίπι 

Πηίείπιᾷ Βυυίο Ρἰασα ποςαητ)εἤεοίο αἴπηίβ 

ἐπᾶάας, Εατιεῖὸ οὖ ἀπείπαίς τρουίθι5 (τρεῖς. 

{{πιίτος σιμά εγευ δ εἶα ἑητεῦ τιςίπο 5 οίεθαΐ, 

τοῖος ὃ. Δοαύπαπαβ τογπιίποβ εἰ σῃδη8, 
Οὐπι αὐδίαί πα} 0 οἴεητ, ἀυπλῖβ ατίααἰοίο ἐς 

κοτταδαπιἰονίᾷ πεῖο τερουῖαθαπτ, ΄αΐ Ρ΄τ5 

αἱπτπη πεπάϊςαγαητ Ὁ εχ συ ταῦ 5 σοπῃ- 

δα εἰ ΡυΪα, φυλῇ ἀςθειᾶιτς Αςἰπείοτιπι ΕἸ είς 

εὐἱε,οαπι τ οτίας ρῥταπηα τεροσατεῖ (ὁ εη εἰ 

ΠΙς Γ᾿ εἰαπίτος παρτίαβ ἀάερταϑ εἰς. απ συ ξ 

τιασοσάίαττιπι (ςτίρτον ΒορΠοοἷεβ πος ρα ἴο Ιο 
αυςητεοπὶίηπιτοαἀυχίῃ 

Ῥιοςας ηἐ πη απτηΐβ πιοναῦ Α οποίος, 

Οαυίΐτηδιι5 πὶς [ουπγίϑ ἃ ραῖτς ρει, 
Ἰαηίξῆας ἱποςΠίςτατττ 5. αἰία5 του5 θαυ 8 

Ῥεῖ ποίδϑ ἄτας 
ΑΙ χυᾶάο πιοῖε παἱίάα σουίϑ μὲς ἴς ξογῦο ἔτ, 
Δαδυπεπδηῦθ! Απιαΐτμεοα σούπτ σαρτα ἕά 

εἴϊε, απο Ηετςυΐο5 Α0 Αςμεῖοί τοῖς εἤϊτερίε. 

[« Οὐεπεοο πιατίταϊς πιαπα5 ἀεάττ ΕἸογοτ 65. 
Ουρι ἐσεθτιβ σοι ρΙ ετίςρ {{πιΠἰτυἀίπο α68." 
ἄλπι αἰϊεσοτία σἀσοεητες, Ἀςιεϊοῦ {ἰςτς Πυιπιΐ 

ῃᾶτεϊίχια ταττο ςραίᾶτ, Ὁ ἰσΠο5 ἱρίοϑ, δζ ]-. 

τεοι εἰς πΠοχίοποβ » 4145 σούππα πΟοαηζ,' 

ἀιταςοπί αθοῳ ριορτοῖ ΘΒ] ἡτιατᾶ ἱρῇτ5]οποί 
τυδίπεπι, ες εἢ ἃ Βουίης ἐτοητίβ σα ΗΠ ε, 

οὐ]ξ χαοφ οπιπίδυς αἰίρησί Βεποῆςυπι πιου-- 
ταἱδτι5. Οςποο αἰπηίτατε οσπίππέϊαπι, ασσετέ 

Ῥυ5 δέ αηυαπῖ ἀπ βπτίαπι ρειρεύαπι ὃζ 
ἀαπιποίεαεητξ ςοδτους, (ὐππιίρ (5 ἀραπ 
«ατία ξοιγείιτ πσοητί, ατίας απ ρρίπ ἢ 
Δεβεῖοο υαίϊατίβ αστίβ. (ὐεπεί σταίία {ἰςοφαίξ 

απιηῦ, μος αὔτ πιαίτίιες ςοτητ εἴς.  οίαπί5 

ἰταὺρ τζροτίδιι5 ΜἸεσετῶ, Ἐςμίπαάαβ ὅζ Οχοαβ 
αἰτίοπε ροςαίς Ησπιειτϑ αἰςίτ, ἀε αὐ αίτ; 
᾿ἤϑ εἰαῖτις σεπυίς ΒΗ ΐετι5 ἀρίτατοῦ ἐαπούτί, 

ΑΝ αι Τμἰϊοίγινιηι «ομάϊι [ιοοοπίμ αθ τά ΠΗ ραΙΓΕΜΊ. 

Ἑυϊταυτ ράτεν ἄπσοας ΕἸ 45 δί Ἐρεουαπι 
ἀοπιίητις. ἄς ΒΑ5 ἐπ|Ὁ115 Ἐρεί τοππετῖε, παν 

σα ΡῃίοίΔα Γυ ςΠίᾶ ςοπηίτεβ. Τρ Πίοτέ τι. 
τῷ ἐπίυ!α Ἵ εἰεσσαζθιη ρτία5 ἐχείγεγο, Πα σα πι 
[υὑ δύ Ταρίπς, ύαπι πππο Τὰρπίππτεξ αο σᾶξ," 

δοοτίαπι αδ ἥδ. πεγαης πὸ ηυίας ἰρατήϑ ({ἀπὲ 
οαἴαι ρτορίπαημς) (εα αἰήβ [Ὁ ἀπςοίρα, 1: 
Ρἤήσ (τἱίςει Τεἰεθοίδέρ ςοπίείτυτα, Ῥυίπιυην 
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ἰσίταν Δπιρβίτιγου τὰ οἵ Οερμαΐο [)είοπίς 
Πϊίο. εχ Διπεηίς ρεοίασο, αἀπεης {{Π 05 ἀα. 

ὥλῃς ἐχειοίτ, ρίι5 γερο ἱπιροίερ μα! Π|- 

Αι Ηοπιειῦ ἐο5 τερίβ Ἰεηῖα ἀσηιπαίίσηὶ 

{υδάϊτος ἀϊχίε, ἐρίος λυσὰς, [4 ο[Ἐ]ατο 65 ἂρ. 

ρΡε απο, [ἴσος δέ Ὑ εἰςρ σα αρρεἰίας υπίιι ει 5. 

Ἡκας χυίάεπι ἀεδάίασεηείριις Αιςατπδηίς τη{π 

15 ἀϊςεμα οςευχτείθης, [πτοῦῚ εὐςδάςξ πεῖ 
Δαιθιρβείαπιζ Πηᾶ (αἰΈπ5 εξ ΙΔςυ5,Μἱγττατία 5 

ποπιίπει Δ ̓ νευςαάετεῖο ἀείποςρ5 Βαϊατδ 

δί ΔΙγξία Δεατπδηία οἰαίτατεϑ ίππε: ἐσυίδυι5 

ΑἰγξίαΙσπσε ἃ πιατί ηυίπάεςίπι ἀἰατ Δ ἀῆ5, 
δα πυᾶ αἰςατ 5 ες ροιτυϑ εἴτ, δ σαπιίαςο 

Ῥἤαπαπι ΕΗ ογςυ (5 ςετταπλίπα ςοητίηξς, απ 0 

ἄυχ φυί44] γῆρρί ορεια Β ογηδιγαΠ 0} ΕἸ εἰ, 

ςυἴί5 Ἰαοτεβεο οςο ργορτεῦ (οἰἐτα ἀπαθές, 

ἄϊοβ. πᾶς ργοπιοητοτία Οογίπτοτα δύ Εςλὶ 

᾿ἄες δέ υτδ5 Δἴαςι5,εοάξ ποπιίης 4π0 δ αἹία 

ΝΕςοπιςάία Ππτιδώ Αἰξαςεπ’ Ππσυϊατί πῖπτε 

το ποηγίπαῖα. ἘΠ, Οὐτποια. αυο ποςαθυϊο 

ορρίδυ!α δρρειαταν ἐπ Ομετοπείο Τμταςία. 

Ωυκ τίη πιςάίο ἤτα πππτιου πα οσπιοάος 

ροτας μαι. Ὠεἰνίης ίαης Οεπίαδα: δ ΑςΠε- 

ἴσοις. Ροίξεα Ιαςυς αὐ (ὐεηίλάλ5 ρετί πῶς. 1]! 

εαποπιίηςε, πα άία χαυίας τίσίητα Ισσίτ ἀπε ρα 
τὔο,[ατίτι ἀπο αὔτ χ ἘΠῚ ίαςυϑ αἰίαβ Ογηία 
ἱοπσίτιάίηςε δί Ιατἰταἀίπε ἀπρίο πιαίον. Τ εΥ- 

εἴα ἔτεπὶ ποπιίης Ν τία ὨίίςεΙσπσε πιίποτιγ- 
πία χυίάξ πιατε ἱποτεαίζαγ» γε αἱ αετῸ αἰπτίν 
ἀίο (ἱαἀίο πρετίαςεπι. Ρ οἴξεα Επεηιδ Ὁ Ἀ- 

Αἰίο Πα4η5 ἐεχοῦείϑ (ερτπασίπτα τεπιοίιις, ΡΟ 

Ἑπεπῦ πιοπ5 ΟΒαϊςί5 εἴ, σεπι Αιτεπηί ΟΥΠ5 
(Ὁ Παϊςείαιπι Ἀρρεῖίαι. ᾿ είπάε ΡΙευτοη,ἀείης 

Τ γείτπα ρασι. «αἱ Οαίγάοῃ ἱπουπηρίς ΠΑ ἀία 
ΧΑ Χίππιεαίτεηδηεαιτορε Οαἱγἄοπξ πετο 
Τιατπγαί ΔΡοΙ πίβ τεπιρ! ἐχίΠιίς Ροῖτοα πιὸς 
Ταρ ἰαίτ5, μοι ΜΜδογηία εἰυίτας, ἀείπάς Ν1ο, 
γειεα, ἰαχτα εᾶ εἰξ ριοπιοητοιία Απεγυίθπι 

Δειοιία ἤηί5 δύ 1 Οονίά 5 Ρίασα;. αὐ ΄πεπιλ 

Ἑσυεηο {παάία ίμητ εἰτείτεν ς, δί  Ηυποείπ 

πιοάσπι ἄς πιοητε ἤας (Βαίςί4ς Πτς (Παΐ, 
«εἰ Διτεπιίάοτι ἀΠοτίτ, ε ἰΏτοῖ Ἀεεϊουπι 

διΡΙευτοπζ ςοἤίταεπ5, Δ ρο οοττιβ αυτζ(ατί 

(υρετία5 ἃ πιε 4 εἴ) (πρτὰ ΜοΪ γογεαπι δ 

(πιαϊςί4ξ 8(. ΤΠιαρΒίαίαπι δί (αἰγάοης, ἱητεῦ 
ῬΙειτοηξ ἃ (βαϊείής Πιᾶ εἴτ «αὔίγπιαι, ηἱ ἔου, 

τε 4105 πχῖα ΡΙευτοης ροηζάτι5 εἰξ πιῦϑ ηὰξ 
(μαϊςεἰ, αἰτεῖ ατιεεῖι χαεπὶ Ομαί οἰ το οἴει, 
4υἱ χυίάς ἰαχία ΜΜΙοἱγοίεαπιίατοίς. (Δ ἄαπι 

ετίαπι ρέπεβ (αἰ γάοῃ ἐπι [λςτιϑ εἰϊιππασπιϑ (α- 
πὲ αἰῷ ριοίιπάμς δἀπιοάτιπ), 1 ΒΑΓΓΑΥΤΠῚ 

ΘσΈΟΘΒ Α͂ΡΗ. 

ἣν ἀμφιτρψων ἀδιορατόύσας αὐ ὧν μετίςς 
[εφάλο τό σϊεΐον(Θ- υἱ ἀϑίωῶν φυγοϊ αι... 
ἐκένῳ τὼ ἀρχίω ἰδέσίωκον αὐ νι ἢ προς 
σὴς (στο μύτη ετάχθαι φασί, λυσὰς καλῶμοο 
αὐσ,καϑάπόΡ Οἱ εὖ τηλεξύας ἁπανταάς, 
φησί, τὰ δὰ πόδι τὰς νύσος τὰς πρῷ ὦ ἃ 
νανίας, [χυϊαιμείαξν ἢ λενκάσος, ὦ Τάμύρκι 

κικῦ κόλπο λιμνοϑάλααἹ ὄξι, μυρτόνίοον 
λεόμλύε, τὴ ὃ λόυκάσος ξξῆς στάλαερος, ΚΘ ὰ 

ἀλυζια τ ἀκαρνανίας δὴ πόλις, ὧν ἡ ἀλυζία 
ποφντικαΐσεκα ἀκ ϑαλάπηας διέχᾷ «χοϊίουρν 
καϑ᾽ ἥν ὅτι λιμίὼ ἡρακλεῦς ἑδβὸς κρὰ σίμι. ! 
νΘ’ Σ᾽ αὐτῇ ἡρακλίος ἀδλσς,ἔργα λυσίπασο, 
μετίώεγκε δὲ ἐς ῥώμίω “ἢν ἡγεμόνων τς, ὦ 

“ἴδ τόπωρ ἐκειμδύος σ]ὰ τίὼ ἐρυμίαν, ὥτα ὦ 
ἄκρα κροινθωτὴ, Ε ἐχινάσιδιν, κοὺ τοόλις ἀπ ὦ 
οἰκός, ὁμώνυμ᾽ τῇ πόδι νεκομϑσίειαν νὰ δ΄ 
ἀσακίωὸν κόλτπτομ ἑνικῶς σπερσλεγομδύῳ, Ὡ 
ἡ (ριθωπῆ δι᾿ ὁμώνυμθ᾽- πολίχνη δὴν ἐν πῇ ὦ 
ϑρακίᾳ χεῤῥονύσῳ, ποίντα σί᾽ ὄνλίμῶᾶνα τὰ 
μεταχξν, ἐτ' οἰνιάσῖαε, κοὰ ὃ ἀχελῶθθ», ὦτα 

λίμν Τὶ οἰνιάσίων μελίτη καλομΆνγ,μᾶκου 
εν χοζα πριάνοντα σσιίωμ , πλαῖτ Θ΄ δὲ 
ἄνοσι. κοὺς ἄλλῃ ἰκωυίᾳ δεπλασίᾳ ταύ τύ ονκο 
μῆκθ’ κοὼ πσλωτθ΄, τρίτα σ᾽ δρία στὸ 
σότωμ μικροτέρα, ἡ μὴν ὃν ἰυία κοὰ ἐκοῖί, 
σίωσιψ ἐς τίὼ ϑάλα“Ἴαν.αἱ λοιπαὶ σί᾽ χω 
καινοί δῶν ἡ μισζδιον ἀϑ᾽ α ὄὐμθ᾽ εἰς δὶ 

ἀφ τὸ ἀκτίσ,Ξαἱδιοι «ξαπόσιοι εθδομήκον- 
σα, μετὰ δὲ ἣν δύϊωογ. το δριΘ’ ἡ χαλκίς δῇ 
χαίλκειαν ἔρακῳν ἀρτεμίσίωρθ᾽. εἰ κα 
ρὼψ,ειϑ᾽ ἡ λυκίρνα κώμηγῆς ᾿πσέρκε τοι 
λυσϊὼν ἐν πῇ μεγαΐᾳ φικσΊίσς Ῥιάνονία παν 
οἱ ὃ Ὦ καλυσῖωνα ὅδι Ἢ τὸ λαθραίσ ἀπτόλε, 

λωνΘ- ἱδρόγ. ἀϑ᾽ ὃ ταφάασθ’ Ὁ ὃρΘ, ὦτα 
μακωυίᾳ πόλις ἀτα μολύκρεια, Δ πλησίον 
“ἦο αὐπίῤῥιον, Ῥ τῆς αἰτωλίας ὅριον κοὰ πῆς 
λοκοζσϊ ἐς ὃ ἀὺ τόὶ εὐίωσ «διοι πόδι δ ὦ: 
κοσι, ἀρτεμίσϊωρΘ’ μὲν στω πόδι τῆς» ἀ 
χαλκίσιΘ',ἔτε χαλκέιας τὸ ὄρους,μεταξν, 

πόὶ᾿ ἀχελώου κοὶ πῆς πλευρῶν» ἑδβούων οὦ, 
σίω. ἀπρλλόσιωρΘ- δὲ, ὡς πρότόβδορ ὠσιόμ», 
ὡσσὲρ τῆς μολυκοίας κοὰ τὼ χαλκίσία, οἷς 
“ον ταφζασορ, κοὰ πίω κα λυσίωνγα, μετὰ 
ἱδ)ρύϑιι φησί. τῆς δὲ πλευρῶνθ' κοὰ τῆρ΄ 
χαλκίσι ὦ μὴ ἑτόδον ϑετίον “Ὁ πὼς σλεῦ 
ρῶνι ὅρος χαλκίαν καλόμῆνομ. εἰ μὴ ἄρα ὑτον 

ρομ σὲ δ χαλκίσϊα τίὼ πῶς μολυκοίαν, ἐσὲ ́ 
σιέ πιο» οὶ πεὼς τῇ καλυσιῶνι λίμνᾳ μι. ' 

λυ κοὰ δὐψυχι ἣν ἔχουσιν οἱ Ἐν σερίποαιςος 
ῥωμοῶοι. δὴ μείγαζας ἡξί δὰ ὃ ἀκαρνωνέαφ, ἡ 

εὐρυσικς 

ἱποοῖα ᾿ξ οπιαπί ροίςίάςπι, Οπχτευπιπ πιεαίτοτίαποα Διςαγηδηίος σεηζέπι αυαπάαπι, 
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᾿ὠρυσιχέους τἰνὰς φασὶν τ )λὠσίωριΘ’ λὲν 
γεϑυκ,ῶν ἀλκμαὺ μεμνκτοί, 

; οὐδ εὐρυσιχ» καλυσῖωνιο σὲ ποιμίω, 

Ἰλλὰ χρδίων ἐπ᾿ ἄκρας. 
ο΄ Κατὰ δὲ τίὼ αἰτωλίαν ἣν ὥλονΘο, ὡς 
ν᾽ αἰτωλικῷ καταλόγῳ μέμνητοι ὅμη- 
Θηΐχνν σι αὐτῆς λάπεται μόνον ἐγγὺς τῆς 
πλόνρῶνθ’ κα δὶ ἀρακίνθῳ ἣν σὲ, κοὰ λυ 

᾿ πμαχία πλησίον ἀφαυισμβών κρὰ αὐτὰ (εν 
οὖν χεὼς τῇ λίμνν σῇ γαῦ μὴν λυσιμαχίᾳ, 
πρότοβον σ᾽ ὕδρα. μεταξὺ πλόυρῶνγκοὰ 
ἐρσινόφς πόλεως, ἡ ἐώμα μὲν 
τἄλσμῆνα κονώσγαχκτίσμα σ᾽ νασπρξῳν ἀρσι 

᾿ όρς τῆς σἥολεμαίος τόν σϊδυ τέρα γιυσεκος» 
ἐμα κρὰ ἀδελφῆς εὐφυῶς ἀῤικειμδύν πσὼς 
ἢ ἀχελώσ δχθάσει, παρα πλύσιομ σῖς ἴι» 
᾿ υὰ ἡ αυλίνκ 6] ὠλφίῳ τοΐπονϑον ὅταν σὲ 
᾿ »ἢ τἀὼ καλυσϊῶνα ἀπειαν σι, τέρϑεσ’ 
᾿ γαυ οὶ τῆς χώρας δεκτίον, ἔρκται γα ὅτι 

τἰν χώραν δίχα διελόνταυ', τί μὴν ὁρενἀὡ, 
᾿ ὰ ἐπίκτητον, τῇ κῶλυ δϊῶνι πε σένεμων, 
᾿ἰὸ παεδιασῖα σὲ τῇ ππλουρῶνι. νωωὶ μᾶν δν 
᾿ κ τὐὐπόνετιαχιγκοὶ ἀπαγόρδυκῳν ἐκ τ συ- 
πηχῶν πολέμωγ, ἡτ'᾿ ἀκαρνκνία,(Θ αἰτωλοὶ, 
αϑαπόβ, κοὰ πολλὰ ἣν ἄλλων ἐθνῶν. πλῆ- 

᾿ τὴν μὴν τοι χρόνορ συωωΐμάναν αἰτωλοὶ μετὰ 
᾿ ἣν ἀκαρναίνωμ πρός σε «δῦ μακισῦνας κοὰ 
᾿ ἐὺ ἀλασοιλλάυας ὕσατα ἢ (ὦ πῶς ῥωμαίος 
τόδ Φὶ αὐτονομίας ἀ γωνιζόμθινοι. ἐπ εἰ ἢ κοὰ 
ἡμῃρθ’ αὐδοἕὦν ἁδνπολὺ μὲμνκπτανκοὰ οἱ ἄλ- 

γι ποι τοί τὰ) κοὰ συγχραφέις, τὰ δὸς εν, 

᾿ χύμως τὰ Οἱ δμολογομῆνως, τὰ σ᾽ “ον γνω 
γίμως.καϑαϊ πόρ τότο τσορκοὰ ἐμ τοῖς σὶκ 
᾿λεχϑῆσι πόδι αὐτῷ ἀϑισιισιεικ). πτοληθῆίον, 

ὰ ἣν παλαιοτέρων σιν δὴ ἀρχῆς ἐχόν- 

γων τάξιν," σα πτορομθύων εὐθὺς ἀϑὶ τῆς ἐν 
ι καρνανίας, οἷ, ἡν, αὐτίὼ ὃ λαἕρτης κοὰ οἱ ίᾳ 
φαλλί συ κατε τήν, ἄρητῇ ἡμῖν, τίνων 
δέ κατεχόντων πρόπόρομ, πολλοὶ ἡὰ, εἰρύκα- 

᾿ σιμ ὀκόμολο γόμανα ἢ ἐπόντων, ἀιφανὴ ὃ, 
᾿ χῃλάπετοαὶ τις ἡμῖν λόγι’ διαιτιτηκὸς τσε 
οἰ αὐ φασὶ γὺ ὅσ ταφίσς τε, ὦ τυλεθόας 

τ λεγομλύος οἰκὲψ τὴ ἀκαρνανί αν πρόπόϑοψ, 
κα τὸν ἡγυμόνᾳ αὐ δὴ» ἰεφαλογ κα πτιφικθςν 
᾿ σὰ τοῦ ἀμριτρνωνθ ἰυοιον πόδι τίν πάν 
᾿ φομνήσων,ἰιυοίδυσαε, κοὺ Ἰχύταης “᾿ἰ χώρας, 
ἐντόῦϑον δὲ, κοι Ὁ ἀὴ τὸ λόυκώτα, νομιζὸ 

᾿ μῆνον ἄλμα τότῳ πρώτῳ “πῶσμιϑύουσιψ 
ὡς σερείρυ τοι. ὃ δὲ ποινὰς ὅτι Ν ἠρχὸν οἱ 

σάφλοι ἣν ἀκαρναίνων πρὶν ἢ εἰν ἔεφαλ- 
“λίωας καὶ ἐν λαΐρτίιυ ἀπελϑὲρ οὐ λέ. 

ὲ γε. ὅτι αἱ ἄσαν Φίλοι “ἕς τοῖς ἔϑακα. 
σίοις λέγε, ὡς τ᾽ ἢ οὐσι᾽ ὅλως ἐπῆρξαν δ 

ΘΈΓσΙΜν ς: Ὁ “113 
Ἐμπεγίεἰιεαπι εἴἴς (ςείρίς ΔροΙοοττι5. ουίτς 
δρυά ροείαπι Αἰοπιδηεπι πιεπείο ἢ, 
ΝΝεφυίπας ΕπεγΠοῃετι5 Οαἱγἀοηίϑίρ [Ὁπ|Ρ. 
Μετυπτίη πετιίςε ϑαγάίπίςηί, (ἴοι, 

Ἀειοίία δυξεπι ἐαίς ΟΙεπτς οτρ5., Ρτοις 
ἴῃ. Ἀειοϊοτυηι ἀϊπυπηεταιίοης ΕΠΟ ΠΊΕ 5 π|ς- 
πλίπίς, Εἰπ5 αιίάεπι τλπειταπιοάο τιο[εἰσία 
τείαπι ριορὲ Β]ευτοηεπὶ Δταςσίητμο {δίς σα 
ἐἴανρεποβ συοααςε ογαῖ Γγ πγδς[ιία Πιμπι ριο- 
ἤταῖα, δ ἱρίὰ δα Ιαςδάίαςες, φυί ρτίαβ αυίάξ 
Ηγάτα, πος πειὸ τεπροτε ᾿υγ[πλδεϊία πποπλέ 
παρατας [πτεῦ ΡΙευσοποπι Ανπποέπίρ υὐθει 
δῦτε αυίάεπὶ τίςυ5 εγὰῖ ποπιίπε Οὐπορα, δὲ 
Πεαιιίταυτεπι {Π4π|υ πος, (ες πά  Ρεοίεπηρὲ 
(οίοῦ Ππλμ] ὃ ςοηίπχ,εοπιπιοάς αὐ ἃ τ εἰ οἱ 
τελη[!τπὶ ἴταπι. ϑίπη!ε χυίάαπι ὃ Ρυΐεπα, 
αυοά δί ΟἸεηι5 ρα εἴ (Οἵ τπιεῖο {π ] ἐπιεπι, 
ἱπαυίτ, Οαἱγάοποπι δί ρειτοίαηη ἃ Ιοοἱ παίμτα 
ςαρίεπμάαιι εἰν, Εσιταν επίπι,ος Ὀἱζατίἀπι οτὰ 
τα, πιοπίδηᾶ ηυίάεπι δύ Ἐρίέξεταπι πε ρο. 
{ἴτε δάἀερίαπι δἱγάοηί αι υετίπτ, τασην 
τιείο ςαπιρείτις ΡΙευγοπί. Εἰς αττεπὶ τεπιρα 
{ζαῖς ξεί(ςεπ5 αἰβί τις ΒεἴΠ5. 8. Δ ραγπαπίᾳ δέ 
Ἀειο!α ςσταδείςίε, (ςτις δ Α[ ἢ ρΙετ ρορυ!έ, 
ΡΙυτίπτοβ αυτζαπηοϑ Αισαίηαπες Ἀεἴο 5 δ» 
ἰαπίιί αἀτ εν ἤδςεάοηδβ, αἰίοϑῷ γαςος 
Ῥειάυτάπειτς ροἢτεπιίβ τοῖο τςρουίθ8 σοπν 
ἐτὰ ξοιηδποϑ ρτοϊρετίαις ἀεςειταητο5. Οτιαῖι 
ἀοασυΐδεηιίσίαιν ἩἸοπγοιτ5 ἂχ τεϊυί ροεῖς 
τειαπηζ [ετίρεοτος ἐγεηπεητεβ {Πογαπιτιλάίε 
τε πιειηοτίαπι,αἰίαυα χυίάἀέι ἐπ σηΐτεῦ δέ πιὰ 
πἰξοίτε, φυκεάαπι εζοπι ΟὈίςυτίπ5. συ ρα 
ίατα ἀϊέξα 4ε{{|5 οἤ ξάϊταιν. ΑΙΠπππταίπτιβ δέ ρυί 
«ἃ ποππιία εχ ἤ5 αυς ἱπείρίεπαάί ογάϊποηι Πα 
Ῥεπῖναςῖ ἀπδίτατίοηςξ αἤειᾶτ. ϑιαιίιη ἀε ἄταν 
παηίαίαπε ἡυο 61 αὔτις8 ΚΟ ςρΠαεπος εα ρὸ 
εἰτ(ἀπτ ἃ Ποία οσπιεπιογατ εἰς, (ἷ ηυίάδηι 
{{|ἀπ| οςςτιραίςηι δητεα, μ᾽ ετίῷ ςεῖτε εα 4ε τὰ 
Ιοουκίαπτ. Οξετοιτιπ δά {Π1᾽05 οί ἀΠσπα ρύον 
(υ]ἱεγαης, διίαρίατη αυίάξαρειτε πη αὐ τε 4ήυ 
ἀίςαπάί ΠοΡί5 ἔσγπηο τείας ἀς ἐρί!5. Ψυ!σαιοπὶ 
εἰς ρυίοτγίθιι (ες [5 Δ ςατπαηπίατα ἃ Τρ Ἷ5 δζ 
Τείεδοίβ μαθίταιᾶ εἴτε, εοττιπιῷ ρτίπείρξ Οε» 
Ῥμαίππι αν Απιρβίζγοης ἀοπιίπαπι σοπίείτ 
τιπι,Αἠίάζεητες ΤἌΡΠΟ ἐπίὉ45,ογαπιώ πιδτίν 
τίπιαπι ἱπηρετίο τεπυίς, Ηίης Δυτεπι τηϊιαν 
τὰπι αὐ [νεπςαῖ (αἰταπι Πυίς ἐρῇ Ρῥτίπτο δάίουν 
Ριυπιυϊίε ἐευητ,ας ἐπ Γπρετίουίοτι5 ἐπαῖταν 
πΐπγι5. Ροΐεα πεῖο ῳφ᾿ ἀρ! Δισαιπαπίρυ 
δῃξς ΟςρΠ4]Πεπυπιᾶς] δεῖς δα τιεητυτπ ίπηρε 
τίτατίητ., ἢς ἀείθαπι ΄σιίάετη ἕαςίς, Εοβ δυζεπι 
Ιεπαςεηίιι5 ἀπγέοίτίΑ ςσσίπη 5 πὸ αἰειίς. 
(υοείεςα υε] Ιοςουῖ ἀίίοης πο ραίῖο {ΠΡ 

; τοπιροῖς 
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τεπιροσε παδυοίπηΐ, θεἰ ἔροητε ςεϊεγαπε, θεἰ 
ἐπμαδίταπάϊ (οεἰεταίε υ[]}εἴαπτ. οἵ πεῖο 
ἐ Πιςεάαπιοπέ ηυί ἐππι ςτὸ Ρεπεῖορεϑ σεν 
Ὠίτοτε πεπείπηῖ, Διαιπαηίαπι ἱποοίυἱε ορίς 
τπιίο εἴ δαὶ δέ απο δύ Ρεπείορες σοέπιαποβ 
αἱτατι ἀσέτε,ίη Οὐγῆξα ροεία τγδάϊαίε, 
ΟΙΙ πα τε ραῖε5 ργορείαης παίϊατε ἔείοςες 
Ἰοατή οὐὰ5 ἀς (επγίπς Πα Ρυ]εἶιτο, 

Ἐτάεςταιρυ8:.. ; 
(Θειπιαηίῷ οὐτί ἔγαῖγεβ. τα πι ργουίπυ5 ΠΑ ΠΊ 
Ἐτυτγαιαςῇο ραΐετ δ ἔταῖτεβ πυρίε (πα Ρ εἰρδί, 

Ἐσοϑβ εηίπιῖ Δεοεάσπιοπε μαδίταίς, ματπά {1 
τὐπε τιειί εἰδ, παπὶ εἰεπηαςίηυ5 εἰίαπι εὸ ρτον 
Ποιίςξς πεησυδηυᾷᾶ Μίεπεῖαί ἀοπγαπι τετιεετί(ς 
{ετ πες {105 αἰίατη Παρ ίτατίσποπὶτεπαΠπ ἀχίν 
πῖι5. Ν επιαὶ Τ ὙΠάλττπΊ εἰτιδέρ ἔιατγςπι [ςατῖϊ, 
κ ἱρίοβ ἐραιτγία εἰες οι ΗΕ] ρροςοσῆ, Δα ΤΠε 
Πίσπι ΡΙευτοπίογαπι ἀοπιίητπιίείε ες ρίς, 
{ππλθ] Ὁ πιυϊταση τη Αι μεουπι ρίασαπι ος, 
φυραζαπι ἐπτογίς ραϊτίαίςε. [τὰ Ἐγπάαττ3ς- 
ςερταἰπυχοτεπι ΓΒείπή ΠΙΙ4 1 δ 44 ἀοτητιπι τε 
Ῥειῆς. Ατ]ςαιῖ Δ ςατπαπίο ραιίεπι αἀερίιπι 
(υνΠιτῆς. δ εχ Ροϊγεαίξα Γγσαί ΠΙία Π εγος 
ΡῬτιοογεαίίς, Ρεπείορεη (οἰίςες  τατγεσῳ Ρεπ ες 
ἴορεβ. ἵΝος δυτξ ίη παιίσηι ςαϊαΐοσο ἀείποπ. 
(Ἰταυίπιυβοαυπαη 8. {Ὀ!ςερτὰ απ δι {Π 
ἐχρεἠιτίοηε δ ςοηπυπιεταῖος δζ πλΠ τία [οσ 
εἰοβίαίε, η φυΐρτι5 ποπιίπατίπι ἀΐςεβαῖ., αυί 
ἠπειρορμ.1 τειτᾶ ςοπιίηεητς Πα δία αης Ἐξ ἐΓ6Π1; 
(υἱῷ Ἐρίτοη Παδεπεςδιτατίδέραντια ςο ες, 

᾿Νεςἀυπιίαπε Δολιπδηία Ἐρίϊτιβ ἔστι ςοπτί, 
ὭΣΠ5 Ποηηίπαραταϊ, πες εῖζα5 ἡ ἀκίν ἰά [1 
05. ΑΑὐ Ἑρμουύτβ πεσατῖτη κίας (οςίο5 ξαε. 
ΔΙςπιοηεπὶ ἐπίπι Ατηρ ταί Πα πὶ σπὰ σαπι 
1ἰοπιεάε, εἰχυΐϑῳ Ἐρίσοηίβ [αἰζερίο ςδιια 
ΤΠεραποΒ ρις]ίο, τεῷ Ρεπε σεῖϊα,ς Γίοπιεν 
ἀεί(οείεϊατεπὶ πῆ, ἕν ςὔ Π|ο ἀε Οςπεῖ Ποῆϊ- 
Ὅτι5 υἱείοης [ππιρίΠς, Ουπηῷ {{ΠΠ|{ Δ ετο ᾶ ττὰ 
ἡ α ες, ἱρίαπι Ἀιςατπαηίᾷ ἱπυαίς εἄζῃ ριον 
Πιλια υρίπσαῆς. Ηοςπτέροτε σαπιεπιπο- 
τς Αισίθοβ ἀσογεπππι, πιασῃα εχ ρας Ὁ ίον 
πχεάί5 ςσρ]ίςε ἰαο]εἰπρεταῆϊς. Ῥαυο ρόπ εἴ 
Δασετία Π|{ 1Π||ποίά ες ἐχρεάίτίο, πεείταπι 
Ἐς σπγεάε8 ἀοηγαπιτερεῖεπδ ρεδρεία πεπν 
αἰοαίεςπιρετίσην, Αι άίεθαι επίπτίποζξιο5 δά 
ἐρίαπι οδτιετεί ςορία5. πᾶ {Πππ| ας Δ ἀταῆί, 
Ὀὔσαείο ρατδίποςεήοτγειη ὃ παύεάεη εἴς, 
ΕἸκοίπαηυᾶ πεγίττιπι δ αηίπτο τιευίδητοπι {105 
δὰ ςαρεεπάσηι Ατσος, δ ίπ ΒΕ} οδ ππιπίςα, 
είοης δι (οείειαιξ ἀςειυἱῇῆς, {τῳ Τιοπιεάεηι 
οβρίεοικ ἰη πλήίτίος ρατεσηι ἀςςείδίΠε πη ἀΐσηα 
τι αὔτ ΑΙοπικοπ περ] εχίε, Οᾶορτξ (οἷος 
ἐλοαιπᾶπες ἰη τυ 1 «ἃ τε υίς (γε ςίς αχίτίος 

πόπωυ κατ᾽ αὐτὸν," πον τόϊν πτσαραχώρηίν, 
ἡ ΟΘ σωλοικοι ἐγφύον. φαίνονποι δὲγκοὶ ἐκ 
λακισϊαἐμονός τινί ἐποικῆσαι τί ἀκὰρε, 
νανέαν, ἢ μεϑ᾽ ἱκαδίς πόϊ ποϊωμελόπας πᾶ 
Ῥὺς»Θ γὺ δον ὁ ἐὺ ἀδελφὸς αὐτὸ ζῶνται 
«ἵϑασϊοσϊωσιμ δ στοιμτὴς ἡ] τἰὼ ὀσϊύοσ εἰαῦ 
οἵ σταβὸς μὴ ὄν οἶκον. ἀπεῤῥίγασινέεϑιας. Ι 
ἱκαρίου, ὥς (Ρ αὑὴὴὸς ἐσϊενώσαιί βύγαβα." 
Ξκαὶ πόδι ἣν ἀσελφῶμ. ᾿ 
ἢσῖα γὺ διὰ στατύο τε κασίγνατοι γε ἰξλογῆ 
εὐρυμάχῳ γύμαδτω, : 

χε ἐμ λακεσϊαξμου! πιθανὸν αὐτῖδ οἷν ου 

κ(ινγὃ γδ' οὐ δ'ταλέμαχθ' τι  μβνελάῳ ἡᾷ. 
τόγερ,  φιγυδύος ἐκξσε γα τ ἀλλίω οἴκησις 
ἡδελύήφαμαν αὐῬι φασὶ σὲ ταυσίάρεων Δ ἢ 
ἀσελφὸν αὐτῇ ἵκαρομ, ἐκ πεσόντας ισυο ἵπὶ 
ποκοωντί» τ οἰκειας,ελθερ ἰδ ϑέστορ 78. 
ἣν πλόυρωνίων ἄρχοντα, (δ συγπατοζκτῇι 
(δὲ δ πόμαίαν “ ἀχελώσ στολλὰ ἀδὲ μέρᾷ 
ἢ μδὸ ὃν τιωσϊἔρεων ἐπανελθὲμ οἴκασε γῇ 
μαυτα λήσιαν “ἢ Ὁ θεοῖο θυγατέρα Σ σὺ 
κῶρου ἀδιμῶναε τ' ἀκαρνανίας ἔχονῖα μὲρὸς | 
(ΔἸεκνοστοιψ μῶν [ε  τοϊδωελόπίω ἐκ ποὸ 
λυκάςας τὶ λυγαίσ δυγαβὸς (α εἶδ ἀσελφδ 
αὐτὸ, ἡμξις ἡ ὃν ὠπισϊέξαμῆν ἐν 6 καϊχλ 
γῳ νεῶν, ὅς ἀκαρνανας καϊαριθμο με Ϊ 

(ὦ μείχοζόνίας τὶ ἀϑι ἥλιον ςραϊάας, ἐν οἷς τῷ 
Ἰωνομά(οντο οἵγε “δ αὐτῆ οἰκδνες κοὰ ἔτεα 
οἵ τ᾽ ἡπαρογ ἔχου ̓ σὶ αὐτιπίραν ἐνέμοντο 
ὅτε δ᾿ ἡ ἡπέρος ἀκαρνανία ὠνομάζε6 τ 

ϑ᾽ὴ ἀκτὴ λδυκές, δύφορος σ ὃ φησι σύφρι. 
τόὐσαι, ἀλκμαΐωμ γὺ Σ᾽ ἐμφμάριω σύςῥᾳ 
Ἰσύ(ανία μετὰ σγομύσῖσς, Δ ἄλλων δνγὰ 
νων, (ὦ κα Ῥρθω(ανία δ πεθὸ θκξαίος πόλιμι 
σωωελῦειν διομύσιει, Εἰ Ὡμωρύ κῶν μετ᾿ αὐ 
εδὺ οἰνξος ἐχθρὸς, ἥν αδϑυχ στ᾿ ἑκάνοις “δ 
σωλίαν,αὐτΣ ἐς ἀκαρνανίαν ἰδελθερ, Ἴα 
πίω κἀϊαορι φεδη, ἀγαμὲμνονα σἱ ἐν εὐχὲ 
Ὁ ἀργείοις ἀδιθεμϑιν, ἰραϊάσαι ῥᾳσίίως, πῶ; 
πλέιςων, Ὁ Ὅϊς πόδι διομύσια σωυακολοϑῆ 
σάντων, κικρὸμ δ᾽ ὕςόλον ἀδυπεσόσες “δία 
ἥλιου )όσῖσ, σένα μὴ ἀστονζος αὐ (ΣῈ 
φραΐειαν ἐστανελθόνγες οἴκασξ οἱ πόδι δ) 
σῖν, (Ὁ γὺ ἀκόεῶδη πόδα αὐ μεγάλίω σε 
Ξτραμμθύίω σιαύαμιν, καΐάσιοιγν “ἐδ μελισι 
πῶσίικο(αν αὐϊοῖς ἀρχίω.Σ δὰ γὺ ἀφοάςυ,, 
ὃ σπταβὸς δὴ κλαρονόμογ Ταῦτα σὰ σαν, 
θενπανκαλὲν αὐτῶν ἀϑι τε τὠὺ Κ ἄρτος ἐπ᾿ 
ληψψ, ΕΠ κοινωνίαν  στολίμοι Σ μὰ δ΄ 
δϑομῴσῖαε τοειόδηντα μετεοιξίρ τὶ βραπειαῦ ' 
Ἣν σὲ ἀλκμαίων ἀγανακιῬαῦτα μύ φραντ᾽ 
σας, σὲ ἕω μεσὲ κοινωνῆσαε πῆς Φρατεος 
ας μόνους τοὺς ἀκαρνονας τοῖς Ὡλλάδιος 

ἡσῖ! 



Υ ΓΙΒΕᾺ 

ὅσοις σ᾽ ὡς εἰκὸς τοῖς λέγοις Ἑπαπολσϑύ- 

ἢ, ἀνταῦ οἱ ἀκαρνάνσιν, σοφισαῦγαι λέγον ποῖ 

ἡ, ἀρβαίους κοὰ τίω αὐτονομίαν σπταβ αὐ ἿὝ᾽η 

ἢ} ἡανίσαϑοα λίγοντόϊγὼς οὐ (ετεζδιοιγν» μύ» 

δι τῆς ἀϑὶ εἶδ πτογόνους «ἂν ἐκένων Ξρα- 

πσιἐβ ποφαίνει, κορὰ τἰὼ ἀκαρναν αν ὦνον 

ἰάϑϑαι φησὶν ἀ τὸ σταισῖὸς αὑτόν ἀκαρνά, 

Θ΄, ἀμφιλόχου: δὲ σὴ τόι ἀσδελφδ ἀμῷ;.- 

γῇ ιόχόν, ὡς τιεκ πίε εἰς τὰ παρὰ τί ὅμῳ 

οἱ ἀκέων ἱρορίαν λεγόμᾶνα. ϑυκυδίσῖας δὲ τὸν 

ἠμφάλοχον, κοὰ ἄλλοι ἀῷ τῆς σρατειας Τῆς 

τρωϊκας ἐπτανιόν στίγδχ ἀρεσκομᾶνου τοῖς ἐν 

᾿ ἔργει,ταὐτίω οἰκῆσαι φησὶ τί χώροω,οἱ 

δἂὺ κα τὰ δ αδθχίω ἧκον τὰ τῆς τόν ἀσελφῦ 
ἢιωαςέας.οἱ σι ἄλλως. κοὰ ἰδέα μιν πόδι ὡ- 

ιἀρνανων ταῦ τὰ λέγοι τ᾿ ἂν. κοινὴ αἱ δῷς 

οὰ τοῖς αἰτωλικοῖς ἀδιπλέκετοι ναῦ ἐροῦ- 
ἂν, τὰ αἰτωλικὰ λέγονται ἐφ᾽ ἑξῆς ὅσα 
πῶσλαξᾶυ τοῖς ἐραμᾶνοις Ἐγνωμδν; ὅν σὲ 
ουρητας ἣν μλν ἀκαρνάσι, δ δι᾿ αἱτωλοῖς 

πῶσνεμόντωμ, κοὰ τὴν μὸν ἐκρύτης ἣν ΓΊΦΗ 

βοίας Ὁ γυνθ- εἶν φασκόντωμ,ἐπεισὶν νὰ 

ἰμρθ' αὐδὴν μὲμνρται, τὰ παῤ ἐκάνο πρῶ 
ἐν ἀδισικεσήζορ. οἴοντοιι σι αὐτὸν λέγειμ, 

κἰτωλὸς μᾶλλον ἢ ἀκαρναναφ,εἰττόβ οἱ σταρ 
β ἰχονίσῖχε σαν. : 

᾿ ξρριθεὶ δὲ μέλας, τρίτα τ’ σἱ ὦ ἱπππά- 
τα οἰνσῦς, 

᾿ 
΄ 

Ν 

, αὖτῇ δι᾿ ἀσὶν αἰτωλικαὶ πόλεις ἀμφόν 
Π γχόδαε, κοὰ φέρον τοῦ ἐν δε᾽ αἰτωλικῷ κατὰ 
λόγῳ. ὥς τε ἐπεὶ τίιὼ πλόδυρῶνα φἰκουῦ τόν 
φαίνονται κοὶ κατ᾽ αὐ δ οἱ ἀουρῆτου" αἰτω 

᾿ λοὶ ἂν ἄν. οἱ σϊ᾿᾿χὐπελίγοντοῖν Ὧρ᾽ “ηρόπῳ 
“πῆς φραίσεως σταροθγον τοι ὅταν φῆ, 
Κεῤῆτες ἐμᾷχον, (ΘΒ αἰτωλοὶ μλνεχοίρμαε 
᾿ἄμφι πόλιν καλυσϊῶνα. 
τ ὁσὲν χὼ ἂν ἀνοίως ἄπῳν οὕτως͵, ἐμάχονῷ 
᾿Βοιωΐοὶ κοὰ ϑκξαῖοι χερὸς ἀλλύλους, οὐσῖ᾽ ἀρ 
γξϊιοι κοὶς τοελο τόννύσιοι, ἐστεχϑη σ᾽ ἐν τοῖς 
ἐμπθῶ ον, ὅτι ὁμποικόν ὄξι τὸ ἐθΘσῆς φρέ 
στξως,κρὶ πὸ Τ ἀλλωγ ποι περιμμᾶνωγ. 
ὧν ἡ ὃν δυκχπτολόγομ,εκξινοι ὃ λεγεϊωίεμ. 
πὸ ἂν μῆ δμοεθνξις ὄνϊας μησὶ αἰτωλός ὧν 
᾿πλάνρωνίσυς ἐν ποῖς αἰτωλοῖς κατέλεγῆν, 

ὍΕΞΟΙΜΝΨ 5, 44: 

Ῥαιτεπὶ αἀποηταῖίς, Ε]αΐςε ταιίοπ ἐδ ἐσομίοϑ (υς 
Ραγ εἴ ) Αιαιπαπεβ, κοπιαποβ ροίζεα ζα τε 
ἱπάυχίς, αὐ ἐχρεαϊταπι Ὁ εἰ Πρειτατῷ, δύ 

τὐπεπαά! που αεημπεγζιαν, αογτεβ (οἷο (ςίε 
δαὐποιίῃϑ σουτιπὶ πιαίογεβ, δύ σεποτίβ ἈΠ Π Οὐ 5 
πα] αὐ τίο Του υηΠε ες επίπιίη Ἀεῖος 

[ΟὐτΠ| ςοη(ρίτατίοπε,ατχ ] ήςῷ ἀϊπυπιειδά 5. 

περ ίεουίασι ρει (ε ππεπιογαγοττ, ΠΕς Οπληίς- 
πὸ {πα ἰρίαπι ποπιοη ἐπ ΕἸοπιετίςο ςαγπγίπε 
{πέοιτοταν. Ἐρθουας ἐσίταν ἰρίαπι Αςατπαηίδηι 
απῖς Ττοίαπα τόροτα ἱπραἰτᾶ 18 ΑΙςπιοη [45 
εἰῶς, Ατρος Απιρμ!οςμίᾶ αἱ [10 ςοπἀίτα πες 
(ς ἀειιδίγαι, Αι ςαγπδηίς ποις αὖ ΠΠ|π|5 ΗΠ] Ὸ 
Δοωνθλὴς ἀρείπατία είς, Δ {{π1{πὸ [ταϊγε δ πὶ 
ΡΠ οοσ, ΔιρῃΠος πᾶ σις παπουρατί, Πς 24 
ἀϊοεια Ἔχιγα Εἰοπιεγίςᾷ ἐχουσες μου, ΜῈ 
τὰ ΤὭσςογ ἀί 465 8( αή ροιπίροης Ἀπιρμ!οςμ 
ἃ Τιοίαπα τεποτίαπι τη] τία, ς τε5. Δτσί ποασα 
΄αᾶ εἰ δηίπιο Γςἀεγεπτ,ἤδης Παίταίς τουτᾶ ἴῃ 
(τατεγηί ροτοητατιδ πςοείδίοης πεηίζτσπγίτιε 
πηυίαᾶ αἰενατ)μιαηζῷ αἰ αἰίτεγ, ΕἸἰας φυίάςζ ἀς 
Ἀρκατπαπία ρεςου]ατίτει ππεπιουᾶα {πσουγπτ, 
Οδιπμηίγεν αταῦο γεδι5 ἐπιρ!ςαπτυν Αεῖο- 
1ιοῖβ ἐχροπεπηις, Διειοίουμπι ἀοίποερβ σοίία 
πδιταϊατί. πὰ Ρτοτες τΔπὶ ἀἰϊα ατπιπιετὲ (6 

στεθίπιι5. παι ἐσίταγ υτετεβ αυίάαπη δα Δ- 
«λιπδηεβ. συίδαπι δά Δετγοῖοβ δὐοήςαηί, 8ζ 

ποηημ!! ἃ Οτεῖα, αἰίηυ εχ προσ σεπαβ 4 
χίπξε αἤεαςεςαι, ασυίρρε ςαπὶ Ἐ]οπΊετΠ5 συ; 
ἀρίογυπχηιςανποτίτ,]ιος {ΠΠπ ἀίςίτ απτε οπηπία 

ςοπίγἀειαπάα ίυπε, ὕληι τ οχίίπιαπι Παπι 
Ῥοτίι Αειοίος ἀίςετς αὐὰπι Ἀιςαν ΠΔΠ 8, 
Ωμέφυίάεπι Ροττπαοηίάς πιοιτιητ, 
ἈἌρτίυς δίῳ Μ]εἰας ἐηαος ἀςετ, ΓοΥτα5 Οεπεῖις 

ΡΙευτοῃζ εἰατᾶ δί ςεἰίαπι (σα γάοπα ςοἱεραπέ. 
Ἀπιθοαυζεπιμας Δετοίίςα ἔαεππιπί ορρί- 

ἄλ, δίῃ Διοιοίοσιπι ςαταίασο ἔσιτπυν 4010 οἵν' 
«ἃ Ῥοίξησαπι ΒΙεμτοπίς μα τατου 68. (00 ἀπ. 
τεπιτῶροτε Ουτεῖςϑ εἴτε εἰ ἀοραπτατ, ἰπιίττιπι 
Ἀειοιί ἔοσεπε Ὁ αἱ πείο ἥβ ςοπτιδάϊοπητ, εἶο- 

εὐτίοηία πιοάο δά ἀπιςιπτ»]αλπάο ἀἰςίτ, ἡ 

Οὐτεῖεβ ρυσπαηι Ἀεστοϊέμ επίς ἔσγοςες 
ἹΜαπίαία (αἱ γ ἀοηίϑ. : 

Εἰατα επίπι (ἴς ρρυίε ἀἰχίει Βοσοιή δες 
Βαπίἑπτετίς ρασπᾶ οδίετεθαηῖ, πες Ατοίαί ἃς 
Ρεϊοροπῃείαῃ5, Εχρίαπαταπι πᾶς (προτίτ εἰ 
μᾶς εἰοατιεπά  Ηοπιεις εἴτε πιοτζ, δί ρΡέπ ες 
Αἰίοβς ρϑείδϑ τ (4 εἴτε (ςγπιοπίβ σεπῈ5. Παίς 
εἴσο [βοίϊε τείρσά τ τος, [ἰςαηταᾶε!{ απο- 
παιατποάο, {{Ρ]ευτοπή αἴ Δ είοῖ πεῷ πᾶ- 
τἰοπί5 εἰμί4ξ εἴτ, εο 8 ητεῖ ΟΣ παπιεῖαΐ, 

Ρ 

144,1. 



4.46 
Μετ Ἐρίιοστς βτοῖοβ σεητξ εἴἴξ ἂς πυπῷ 
αἰίοεπα δϊεζζος ἀϊοηρτοίαϊυ εἴς, (κιενᾶ 
πποσα τοίρίςετγε αὐίάζ Ποιπηίπυπιπιεπιοσία τα 
Ἰοι, ἱπυϊὀίατοβ ἃ ρορυϊατίοης ρειπηᾶ[ς ἀς 5, 
εἴ ῥτορίει ἸΙοςοτῖ αἱρεγίταςεβ, πὶ ἩΕΓΟ γε ΤΙ ΠῚ 
Ῥειίτία ΒΕ ςαττιπι, ρτπείρίο χαίάεπι Ουτεῖεβ 
-ἀστ ςυπτ οςςπραίδε τοϊξατατν δε συπὶ εχ ΕἸὶ 
ἀε Ἐηδγιηίοηίβ ΗΠ 65 πεηίες Δδτοίυ5,ρίοξῳ 
Ῥια]ο υἱοίςς, (ὔτετεβ ἰη Διςατπαπίᾶ ππιποὰρ 
ῥεϊ[ατᾶ (ς τεςερίῇςε, Αλτοῖοσ δᾶτ ςοπίσηξο8 Ἐ- 
Ρεῖβ5 ἀοπηᾶ τεπετς ἱδί πειυΠ ΠΠΠπηὰ5 ἤτον 
Το: εἰαίτατε5 ἀεςξ ςσ αἰ {{{ς ΡοΙξεείοτε ἀεδίης 
φἐἴαίς αὖ Οχγίο Αλπηοπί5 ΠΙίο ἡτί ἐχ δτο τα 
κιαπίπγίσταυίτ, ΕΠ πὶ τεσπαεητίρτιβ ἱπιγο 8. 
ςο]οηίβ ἕα{{{π|: παρ ίταίδηι, εαυτπι τειῖμη τείτ 
τλοηίο δάϊεςίς ἐρίρταπιηαῖα, το ας φαί ει 
δὰ ὙΠειπιορυΐας οδί εἰίσεπἀουτπι πιλρίξετα- 
τα σπ1 ΠΊΟ5 Ῥαςπ|5 εταῖ,α λιτοὶ  {τυαπὶ η- 
συϊρταπιίη μΡαῇ, 
Ταριᾶάα τε] πτί5 αὐτοτξ δά Αἱρἢεί σεγτίςεβ 
Ἑδυκδῖαπι ΟἸγπιρίο υἱαύάπυπι (ἐλάίο 
Ἐπαγπηιίοηίς Αἰτοίθπι, πος ἀπτεπὶ ἐγεχεπιηῖ 
το έν ρρυίς υἱυτατίβ πιοπυτηξια ρεζατεῖ. 

ΑΙκειτπὶ δυτεπι πη ΕἸεοσυμι ἔοτο δά (Οχυϊέ 
(λτυλπι ἱπίςτίρτιπι εἰ, 
Ἑπαῆς οἸίπ| Αἰτοῖ 5 Ππασζ5 αὐ οὐἱσίηε σεητξ 
Ὀυτεῖαπι τετα5 μαίξα οτος ρατγατίὸ 
ἴδεπι ἀπηΐς ἀεοίπγς Πγρί5 (τ 5 Επηοης ἐουτί, 
Οχυΐυ5 παης πετει ςΟξταιχίι πιοξίθτι5 ΟΡ, 

ΜΜυτυαιίαπέ ασυίάεπι ΕἸςσοταπῇ δζ. [τοῖο 
τυπὶ ησίςεπὶ σορφηλτίοπειὴ ρει πος ἐρίφταπι- 
πιαίὰ τεζις ἰσπίῇοατ, απο [ἀτελπεῖ πτίῷ ποι 
πιοῦο ςοσπατίοπεη, ες οτίαπΊ ἱπτεῦ (ε αὐτο. 
τὲ ἐξ. Εχ χᾷο 605 πγχεητίτί αύσαίτ. αὶ ΠΟπ 
ΕἸεοτυπὶ τοῖς. (εά Δτοίογθπι ΕἰεοΚ εξ 
ςοΐοηοϑ αἰξείδητ, δ οτίρευγα αττεπη δ (ππτοπ- 
τίας ἀἰΠοπαπιίαηι., δέ ἢἰς εαάεηι οἰξεπάιε υἱ- 
ἀείτ, αυαπὶ πο5 ἰη [ΕἸ ρΠίςο ἀρροίαίπιαβ ὁ- 

- χασυΐο, σαι ἐπίπι ἱπΐοίλτοβ ἃ ροραϊατίοης, 
ἀποδάτείρίσετε ΄συί πὶ Ποπαίιτιπι πιεητοτία 
τιαίες, ἀίζαι λτοῖος δί (ὐυτεῖεβ ρεποείρίο Πᾶς 
ἀσιππὶ Οσςσιραίς, πος υτίηπε ςοπίξημεηβ αἱ, 
εἰς αἴξειτς ἀεεραζι, Ουτείαβ τοσηρὰβ ἀἀτ, 
σε {π|π| τεῖταπὶ το] αι ροΠ ἀεηῖεβ β εις 
ταληίς, 51 ἐπίπι ἰπαἰοίατα ἃ ρορυϊατίοπε. δί 
ὨΠΠατᾶπὶ αἰίεμας Πἰδίείζα ἀϊτίοηί ποςατί ἀε- 
Ῥεθατ,  εππιπὶ ργοηηίίδί [λζτι ἱπηπιεπιού, ποπ 
ἐπ πξοτείεα Ορροίτιη, αιιοά αν ΕἸΠΕ ρτο 
Ποείίςεηῖςε Αλτο!ο δέ ἰρίουτπι δ ο ρεῖ Βε}|4 τί 
ἄϊοτς, (υγεῖοβ ἰῃ Διολιηδηϊάπι (ε τεςερεῖε. 
(ὐυδηληῖ ρίζαν εἰ  4[6 Ροριυϊατίοπίβ ργορτίε 
125. 4 ἂπι Β ΕΠ} προτατί, ασιαπιίῃ τεϊίπαπιεεε 
Ἡοςῷ ἰρίυπι αρυά Εἰεοβ ἐρίριάπια τείξατυτ, 

ΣΤΒΑΒΟΝΙΣ ΘΕΟΘΒΑΡΗ, 

ὐθ- αὐνοαίίσεως, ὃ τῦτ'᾽ ἀδιφίρά, ἀλλὰ 

ὄύφορθ᾽ σὲ ὅὺ αἰτωλδοϊόν Θ΄ δ μεδεπὰ 
ποτῖ γεγηνημῆνψον ὑφ ὑνίροιςγἀλλὰ “ταν 

» φὰ 
Θ΄ αὐδὰν, εἰ μὲν ἀσράπας, ἐς τίὼ ναῦ καὶ 
λομάψάυ ἀκαρνανίαν ἰσσυχωρῆσαι, εἷὰ σὦ 

δι᾽ ἐκ τῆς αἰτωλίας, παρατίϑασι δὲν κοὰ τὶ 
πότων μαρτύρια τὰ ἀῤιγραίμματα. } Ὧ 
εν ϑόῤμοὶς τὴς «ἰτωλίας, τα τὰς ἀρχόερε 
σίαν τροιῇ ὅλοι στοέτριον αὐτοῖς ὄξιμ ἐγκεχᾷ 
ραγμβώον τῇ βάσει τῆς αἰτῶ λοῦ εἰγῶν Ὁ.» 
Χώργς οἰκιςῆρα σταῤ ἀλφειδ ποτε δίναις 
τρεφϑγύτα στίδεορ γώτου ὀλυμ-πιώσι» 

Ἑνσϊυμίωνος στάσι αἱτωλὸν,Σ σι αὐιθα 
Αἰτωλοὶ σφιτόβας μνῆμ ἀρετῆς ἐσορᾶν 
τὸ σὶ᾿ ἐμ τῇ ἀγορᾷ ἣ λέων ἀϑὶ ὧο ὁξν 
λου αὐσροιαύτι, ! 

Αἰτωλὸς ποε]όμ σὲ λεπὼμ αἰγόχθονα οἴμοι 
παῤ ἰσρῆτιρ γιιώ σισοὶ πολιὰ κα μώμ, 

τῆς σ᾽ αὐτὸ γηνιᾶς δεκατόασορος αἴμον, ἴθ, 
Οξυλθ- ἀρχοάίω ἔκτισε πίω δὲ πόλι;. 

τίὼ μδὸ ἕν συγγῳίειαν τὸ “τῶς ἀλλά, 
λος, ἢ τε ἡλέων, (ἃ Τὴ αἰτωλῶμ ὀρθῶς ἀδὲ 
σημαΐνετοι δὰ δὴν ἀὐιγραμμάτων, ὕϑομολι 
γόμθύων ἀμφοῖν, ὃ τέ συγγηύειαν μόνομι 
ἀλλὰ κοὰ Ὃ ἀρχεγίτας ἀλλύλωμ εἶν! δ 
λῶς ὀδελέγχαι ψαῦ δυμαύους εν λέγοντας» 
δ αἰτωλὼν ἀπίκος ἐν αἷὰς ἡλέσο, μα μος 
σοι ἣν ἡλένων οὖσ αἰτωλούς, τἰὼ σ᾽ ̓αλόομολί 
γίαν “ἢ γραφῆς, κοὰ Φὶ ἀπφφαίσεως. Φαίνεη 
αὐ ἡ ἀϑιδιδιωγμαθ- Καὐταῦϑὲ, ἂν πὸ 
ἀδὰ τῶ μαυτέσ πὶ ἐν δελφοῖς ἀφιςγία μᾶνι, 
ἐπὼν γαὺ ἀπόρϑητου ἐκ πὸ μνημονδὺομᾶνε 
χκόνο “τανὸς τίὼ αἰτωλίοω εἰπὼν δὲ κοὰ 
ἀρχῆς τἰὺ χώραν ταυτίω οὖν τουρῆτας πῶ: 
πασίέν, ὥφειλε μὴν ποι γυτος εἰραμθιψοιογἄ: 
κόλσθομ (ὗν φέρειν. ὅτε οἱ κουρῆγερ δγεμε, 
νωνΐως εἰς αὐ κατέχονίερ ἢ αἰτωλίαν γῆν 
ὅϊω γὸ ἐμελλον ἀστόρθα[ός [ε,(δεπ᾿ ἄλλοις ὅσια, 
“ποΐε γιεονῆᾳ ὀρθῶς ελεχϑύσεονν, ὃ σ᾽ ἐκλαθά, 

τόναντίον. ὡς ἀΦλκομύο οὐκ δῇ ἰλιδὸς αἱ 
χωλδ, κοὰ Οῖς πολέμοις ἰρατῦντ' αὐ 
οἱ (ουρῶτις ἀπῆλθου ἐς τἰιὺ ἀκαρνανίαν, πὶ, 
ἕν ἄλλο πτορθφσεως ἴδιον, ἢ τῷ πολέμῳ ρα» 
σιϑίμγοκγκοὰ τί χώραν ἐκλιπεν, ὧδ» ἢ 
ὑσίγραμμα μαρτυρξ! τ σταρῷ τοῖς ἀλάοιρ.ς 



Ὶ ΓΙΒΕΚΒ 

δ χῷ αξτωλός φησι [υπήίζυτο κουρῆτιν γίω 
νοὶ »τολλιὰ καμὼν, ἴσὼς σῖε τις αὐ ῳχίη λέ- 
γεν αὐτὸν ἀπόρϑεον τίὼ αἰτωλίαν, ἀφοῦ 
ἥδνομα Στ τα μετὰ τίὼ αἰτωλὸ σἴδσίων. 
ἄλλ ἀφήρη τοι, κοὰ πτόι νούμα τί ὃν λόγομ, 

᾿ς φῆστες ἐψ τοῖς ἐφεξὶς, Ὁ μι πλέϊσογ τόν λαδ 
᾿σόὶ σα μθύοντΘ- ἐν τοὶς αἰτωλοῖς «ὅξ» ἐν Ὁ 

ΝΣ ἐπαῶὼν λιγωγσυμμιχϑῳύτωμ σ᾽ αὐτοῖς 
ὑςόρου αἰολέωμ, ζο᾽ ἅμα βοιω τοῖς ἐκ ϑεῆα, 

λίας αὐαςαὕπτωμν, κοινῇ μετῷ τότων πίὼ χώ 
ρῶν κα τασιξὶν. ἐῤ ὃν σι χωρὶς πολέμου τὼ 
ἐὐλοτρίαν ἐπελϑόντας, συγκατανειμα να 

ποϊοίχοσι μησὲν δεομβύοις κοινωνίας “Ριαά 

᾿ τρρν δὲρ εδν ὁ πιτὸν, τὸ δὲ, κρατουμθύοις 

᾿ς ὅπλοις ἐπίσης συμβίωδαι πισόν, τί ὃν ἄλ 
λο στόρϑασις," “ὃ ἐρατξιῶσα σοῖς ὅπλοις, οὶ 

ἀρλλόσιωρ» σ᾽ ἔρυκῳν ἐκ Φὶ βοιωτίας ἃ; 
πιλϑθόντας ὕσνταο Ἱσυρὴ δ)τκιγοὰ ἐντοίκους 
πεὶς χὐτωλοῖς γβνομθύος,ὃ σι ὥσπόρ κα Ῥρ- 

ϑωκὼς ἀῤιλέγει-ὅτι τοί τς κοὰ τὰ “Ριαῦτα 

σδακοιξουῦ ἐωθαρμᾶν, ὅταν καὶ τί ἣν πραγμά 

᾿ πχωγι-ταντιλῶς ἀγρομῆνομ ἡ ψσῦ σἱα σδύξαν 

᾿ ἔχου. Ῥισ τ. σι ὧν δὺύφῳ ορ()“Ἑτέρων ὄμως 

᾿ ἐρώπων ὅδ, Δ αὐτοῦ ξασεσϊασμέν ὅτως; 

᾽ 

ἐσπαινίστος αὐἋὉ πολύβιθ., ἃ φύσας πόδι Ὁ 
θλ(οικῶν καλῶς δ δύσοξογ,κάλλισα σαι" 
φόρον δζηγξια)ῖ πόδι ἀτίσεων συγγ)υιῶψ μεν 

 Ἰχναςάσεωρμ ἀῤχηγοξυίμεις σε φησι Ἰὰ νιωῦ ὃν 

᾿Ἰκσϊαλώσομϑν (ΟΝ πϑδὶ ϑέσεως τόπων σα. 

τημάτων, Ὁ» γάρ ὄξιψ οἰκωότατου χωρογρις 
φἰχ.ἀλκαμίωὼ συγεὼ πολύβιε δὲς Τ' ἄλλων 

δυγματικας ἀρ φαίσεις πρὶ ἣν σ]αταμα)- 
σχὼν ἀστγὼμ, οὐκὲν τοῖς ἔξω τῆς ελλάσί» 

μόνομ,αλλὰ κοὰ ἐν ποὶς ελλίωτκοῖς» κοὰ σα» 
᾿ δισῖὸς εὐθωύας, τὰς μῆν. ποσεισϊωνίῳ, τὰς 
᾿σἵ᾽ ἀρτι μισϊώρῳ, τὰς σ᾽ ἄλλοις πλείοσι, κρὰ 
ἡμῖν ἔν συγγν ὑμίω Ἐχειν, πρὰ ὅ σι υλιόβαίνειμ 
σῖει, πικρὰ τῶν “Φιούτων μεταφέρουσι τί 
“πολλίω ἱΞορίαων, ἐὰν τι σήαίω μᾶν, ἀλλ᾽ ἀγα- 
“πἂν,καὐ τὰ πλέω τῶν ἐρυμῆψων ετίρσις ἄ- 
(ξινον λέγωμϑν." χὰ “παραληφϑούτα κατ᾽ 

ἄγνοιαν ποτιϑῶδν, πόβὶ δὲ κουρήπτωμ εἶε, 
κοὶ τὰ τοιαῦτα λέγωτοιι, τὰ μὴν ἐγγυτέρω 
ὄντα τῆς σπτόρὶ αἰτωλῶμ, κοὺ ὠκαονανωμ το 
ρίας, τὰ σ᾿ ἀγτέρω. ἐγγυτέρω μὲν πὰ ι- 
᾿αὗτα οἷα πρρέῤντοαι, ὅπ) τίν χώραν ἡ 
ψυῦ αἰτωλίᾳ καλέξιτοι, κουρῆτοι ᾧποαν.. 

ἐλϑόντου" σἱ οἱ αἰτῶλο! μετὰ αἰτωλοῦ, 
φούτους ἀπέβαλον ἐς τίν ἀκαρνωνίων. 
κοὰ ἔτι χὰ τοιαῦτα, ὅτι πἰὼ πλόυρανίαν 
τυ κουρντῶυ οἰκουμβύίω,, κοὰ κουρῆτιμ 
πῶσαγοραυομαψίω. αἰολξις ἐπελϑὸντόῦ' 

ῬΕΟΠΙΜΨΥ 5. 447 
ΝΑ Αλιοῖας ἱπηαίς (τοι τοῖταβ Παίξος ποτ 
Ρατασίς. Ἐοιταῖ!ε ἀίχοτίς χυίρία ἱρίσπι, ίπιπο!. 

ἴατι ἃ ρορυϊατίοπε Αλτο ἃ αἰογοῦς, εχ απο πὸ 
πιεπ ἐπ άερτα {τ ροίὲ Ζθτοι ργα ςητίαςν ς 
ταπι ἐητΕ] Πσοητίος τατίοηζ ἃ Ὀ ἘΠῚ, οὔ ῃ εἐχτς 

τίθτι5 ἀίςίτ ρΙυτίπια ρορυ] ραντ ἐπ ιτο "δ μοῦ 
πιαηςητίϑ,μαπς Ἐρεοτᾶ εἴς ἰη 6 Π5. δ οὐῖπη 

ΡοΙπιοάιτιπι ἐρί!5 ςοπιίχτί ἄλο! 5 Πα οτίητν χα 
πᾶς Βαροτήβ ἐ ΤΠ ΟΠ ΑΠα ςοπιίστατιπτ τῶ 
ται ΐτει σαπι 5 οὐαπλτοπας, Νυιπαυί ἰσίν 

ταῦ σοπείησίτ αἰίεπιιπι ἐητλσητο5 στη) ρατγί 
τοῦ εἴ ροἢεἰϊονίδιιβ ραττίτ {πε δ εἰϊο, χα!» ἡ. 
ἀξημ]α ταί ρου {ἰτ το πηαπίσπο. 61 πος ααΐ- 
ἀεπὶ ετεά 16 ποη εἰϊ,ατ στ πΔ οἷ ατιο 5. Ρ οὐ αὐ- 
πιὰ ἀετίςειί5 σαί αι π (ον ςσοηποηίτο οτα- 
ἀϊδίϊς, τ σίτιτ αἴτιά εἰς ρορυϊατίο ατιὰπι ρεῖ 
αὐπηα πρεγατς Δ ρο οἀόοετι ετα πη στ, ΕἸ γα 
165 ἐ Βαποεία ἀἀπιεπταητοβ (ςγίρταπι εἴς δ ἄν. 
τοίου ἀςςοίας ἰαῖος . ᾿ ετ ἱρίε ρεγίπάε αοτε 
Βεπετεξεεζ ςοηίεείαπρειλα ας ΕἸςς ἑζαςρ ας 
ταἹία ἀΠίρέτει ἀσσιτατο τγλέξατε σοί δίπλα, 
απ τα5 αἰίσαυα πε ἐπ ἀπ τατίο ἐπὶ αἴϊευταν ο- 
πιηίηο τε} [αἰ ίδπὶ παρ ες ορίπίοπεπι Ἐρἤοτιβ 
(λπὲ στη ταἱ 5 εχί[τατ,ταπι ἐπ τε !] 005 ἀπτεςεῖ τ 
{τ πη Ρ οἰ γἱίυ ἐρίς {ππατοίς ςοΠ!ατιάας. Αἰς 
ἀετεδυκ((πηυί)αταςί5. Επιάοχιις σαυίας δες 
πε, (πίεγιπι Ερίτοττβ οριίπιε ἐσχροπεης ας 
τίς ἀς ιἀ!ῇςοή5. ἀξ σοσπατίοπιίτι5 ὃ τεαπίπηί 
στατίοπίριι5,4ε υὐδίμπι τς ἢ οὐ ἹΡτ|5, ΪΝΝοβ δυτξ 
((πηυί) ια ίη ργαίεπείαεί (πττ ἀρεγτία5 ἀ δ 
εἰαταϊίπταϑ. 8. ἐς Ισσούτηι {τι ὃ ἄς ἐπεεγααϊν 

15. Ηῆος εηίπι ἰοςογαπι ἀεἰοτρείσπί ργοργή δέ 
τὐττη εἴ, 5ε( επίπι ὁ ΡΟΙΥί οὐπὶ ΑΙ οὐτπι (εἢ- 
τοητίαϑ ἃς ορίπίοπεϑ ἀε αἰ απτῆς ἐπ το πςᾶ5, 
πδίοἱᾶ οχίτα (Πεα οί, ποτ εἰ ἱπεγα (ΠΥ (ΔΊ, 
δί πυμς υίάξ ΡοϊΔοπίο; πππς Ατέεπηίάοτο, 
αἰήοζ ςσρ[υτίρ ἐπα οία αἰ τίθει, 8ζ( ΠοΡίς τις 
ηἱᾶ ρτςίξεβ πηι πιο ἐπα σποτίβ οροσίεῖ, ΠᾺΡ 
(ΑἸίθτιβ αἱτίβ αἰ Πουί ἱπσεητζ τι ηϑίογεπεεϑ αἱ τ 
αυδίη ρατῖς ἀεῇςίπιτ5 Ρεσςαπείβιιε, Ποτίηι (ἃ 
τί5 παρ εγευί ςατετίβ τηδίοτξ ἀἰέξοτγ ρατζ πτε- 
Π5 ἐχρίςεπταϑβ , ἀπ ρογ σποτγατίοπς οπια, 
ΔΡΡοπαιη5.1)ε Ουιτεείσαϑ ἀτιῖοι δάξπτις [ΑΓ α 

[εταπτι, αυδ ἃ ρτορίτ5 δά ΔτοΙοσῖ (ςτίρταν 
τ25 δέ Διεαιπαπαπι δοςςἀπηΐ, Πα Δπ| δας ίοπ 
οἰυϑαδίαπιοΡτορε αὐἱάξ πααία ΡτΟτΆ] πα 5, 
αὐυοάτεσίοπεπι ΠοςτοπΊροτε Αλτο  απὶ ΠΣ 
οὐΠβαταπη παβίτατιετε Οπγοτέβ,  ἀπιεπτδηξεβ δῖ: 
τεῖη Διιοίος «ἃ Δλτοῖο, ἱρίοβ ίη Δςαπαπίαπι 
ἐχρυ!ῆς, ΓαΙία ετίαπι ἔεπιητος ααοά ΡΙεαγον 
πίμπι ἀσταπι αἷν (ὐυτοίίθι5 μαδίταίτιπι, δέ ρτον 

ἐπάς Οὐτειίςυπι ποοίζατιπι; ϑο 65 ἱπυαάξιερ 
Δ 
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ἑπτοτοοροιας, ροίοΠουίτιβ οἱσ8 οἰοξε5, τοις 
τααοδπ5 αὔτ υθοσυς (τοῖα ἱπατιμ Παί οί 
ἐποοϊ Πς,αἰβίάτις τιεῖο ἀς 1 λπτο σαπηρο Ῥεῖ 
ἴσαι σετεητοβοσαπι Ποίζε8 δητοτίουξ σαρίαγεηῖ 
«αίατίς, εοκύρ ἀ Πταπούεητ, αἷν οσείρίτε οαρέϊα- 
τος εχείεΠςε ἃ ποπις ἀξεοπίοβ. ἡ πάς ἀῤ δ κα᾿ 
ρᾶς,ἰά εἰξιτοηίυτα κορῆτας, 14 εἴ, ἀετοπίος ἀρ- 
εἰϊατοσ, 8. η Δλτο (ἃ παδίτατί πιίσταῇς. Οὔ 
ἰευτοηίβ ἰοςα ροίπτοαάτ οςςιραεπί, [Δ ἢ 5 

Ἀεἰεϊουπὶ οὐαπιίποο {πὰ 0 οὔ ἱπτοπία {εν 
τάτεπῖ ςρίτα, ιατπαπεβ ποςατί σορίο, ΒΓ εἐί 
4πεῦοίο ΔὉ πείος συσάαπιτταποριατίοποπι 
ποπιξίεπας αἰσητ,41 7 ἃ πιστε σαοάᾶ (υτίο 
ῬΙευτοηί ἐπιηλίποπεί πγεῖοβ Πουμίπαῖος, Ε]ᾶς 
τοῖο Αλτο]ίος πατίοπίβ ἐδ χιιᾶ 48 οεἴϊε [ἐατιεῖ, 
ἴσας Βορδίξίε5, στςοκίρ ΧΕυτγίδη 68 Δ] ας 
ςὔρίυτοβ. Διτο! α αὐεξ Βέξατία (τι ἀἰ {8 ἀ{- 
τα. Οαἱγάοπίαηι ρίαρᾶα Οεποο τερσπαίδηι 
ζυϊπ πτοπιούαδηϊ. ΡΙσυτοπίδιτι τπιογὸ αἰίσυα εχ 
ρΡατῖς Ῥατιπαοηί 445 παδιμῇς, Αἰστῇ ςΟρ]ίςςς, 
αυί (στ πάτιπι ΡΟ ΟΠ, 
ῬΙευτοηδί ςοἰἄτπτατο δ (αἰγάοπα ρεααϊιᾶ, 

Ὑπείαπι ταπιοη ΒΙευτοηπίάπι τεπιε, χα ί 
Οὐυτείαπιὶ ἀπίξοι,ίοςος αυίάεπιίπεται Ο πη εἰ, 
ΑἸεδαες τιεῖο ραζού, ΕΟ ατιῖεπι αἀποτία5 Ος 
ποῦπι δύ ΝΜ] εἰεασταπι αὐ 1 πε ία ας ἰησίπεπ- 
τε, οὗ {πί5 «αρττ ἃ ἐροϊαπι ἐσσυηάυπι ἀρτί 
αδυΐληι, Π ροεία στε ίπγαβ. Ν᾽ αατζεπι ρέορα- 
ΒΥ πε ὃ πθίσατυπι εἴ. Ρτὸ τερίοηίβ ρατῖς. 
ΝΑ ῆς ἀϊείταν, 
Οὐτεῖεϑ δέ ριισπαςς5 δ τοΙ! Β ]Π σοι ρα, 

Εἴας χαυίάξ ρτορε,Ιοησεαῦτ δύ Ἔχίτγα πιαίθ- 
τα ίσητ χιο αἰο συ ρίορτει ποπγίηί5 ΠπΉ Πα 
4ίης, Αἀ τ 46 ρὲχ μή οτίςος δἀ πιοῦν, πε χυί 
ἐξ (υτειίςα δζ ἀε (ὐυγειίθτις εο πιο ἀΐςιην 
τος σιο δέ ἄς {Π|5.υἹ ΔλτοΙ] ἰΆτη Νὰ αγ παπίδπηζ 
ςοἰπείπης, αὖ {{Π|5 χαίάς Δ ΠΤ ττιητ, ΠῚ πεῖῸ 
πτασίϑ (ππητ ογπιοηί, “αὶ ἀς ϑατγτία δ πίβ» δ 
Βδςςῃ 5 δέ Τ ςγείβ παρ εαν. Τα᾽ε5 οπίπι ἄδεπιο 
Ὧε8 συοίαα ἀεοτύμπης πιίηίγοβ (ποῖα τι]. 
φαης, Οὐ πεῖὸ 65 Οτεζεηίοβ ας Βἢτγσίαϑ ο΄ 
αίάεεε, (οτίῃς5 ποπη}Π {5 ἐπηρ] οἰτα5. ραττίπη 
τον τ ςί5.. βαιτίπι αἰίσυο ραῖο ςστείαϑβ τγδα - 
Δεγονατί οὐ 5 ἡ πείαπι ίη (ὐγεῖα εὐιιοδτεί, πα. 
ἐγίϑῳ ἀεουῖ ςετεπποηίᾳ5,,η ΒΥ σία δύ ἑῃ [6ς 
᾿Γγοίαπο ἰοςοίβ σε εδτᾶά45. Οὐθι5 (Δ πη τῇ {δτ- 
ποηίθτι5 πιασπα πλείοίαϑ εἰξιαπη αἰή εοίεπι 
“Πεσατοῖαβ δ ὐοιγρᾶϊςεβ. δζ Ἄθεγοβ ὃ Ιάςφος 
᾿)αδγίοβ δὲ 7 εἰςίπας οἰϊξάδε. Δ]ή σοσπαῖοβ 
τῃτου ἔς δύ ρΌΠ||α5 απαίάαπι  ρίοττιπι 4 εγεπ- 
ἐἴα5 1ηἴού 608 εἴτε ἀ{Πίηστιαητ. πὶ πος τε πῚ τι» 
Ὠἰποῇ αδάσηι ες ποία (ρδιι5 αἰῆαίοδ, 

ΦΥΚΑΒΌΝΙ " ΘΕΘΘΒΑΡΗ. ᾿ 

ἀφάλοντο, ἧὰ δὲ κατέχοντας ὑδέθαλομ, ἀρ» 
χέμαχθ’ σ᾽ δ εὐβοεὺς φασὶ εἷσ, ἰσρῆτας ἐρ 
χαλκίδι συυοικῆσας σιωεχὼς σὲ πόδι πὸ λμο 
λάντο τεόὶσ πολεμοαῦ τας. ἐπεισῖα οἱ πόλει 
μοι τῆς ἐώμεης ἐδ)οα ον» πῆς μποῶςν,αὔο 
εὖὐ κατέασωμ πόθον πομῷντας γυϊῶα, 
σὰ σῖ ἐμποῦν κώρεδαι, διὸ, (ἃ κουρῆ τῷ 
ἀτὰ τῆς κουρᾶς ἐληϑίωσαε, μετοικῶσαε σὶ᾽ ἐς 
“ἢ αἰτωλίαν,(α κατασιόντος τὸ πόδι πλόν, 
ρῶνω χωρίαγαξὺ πέραν οἰκοιῦίας Τ᾿ ἀχελώσ,, 
ΟἿ χ Ὁ ἀκόρας φυλά εν τὰς ἀεφαλὰς, ἄκαρ᾽ 
νος καλξιδλοι, φὔτοι σ᾽ ἀὴ ἥρω. σόνομα, 
ο(ξὶν Ὡκό;τόρον πὸ φύλοψ, οἱ σ᾿ ὅπῃ πᾶν ὄρους 
σόϊ κουοίου εἷν κουρῆ τὰς σνομεχόδίω χε τθ, 
σόρκάμανου τῆς πλότρῶν ΕἸ) ἦε φύλορ 
“ἱ αἰτωλικὸν ὧς. ὡς σὼ Φιξιςγκορὰ ἀγραίυς» 
κοὶ εὑρυτοαναςγκοὰ ἄλλα πλέω, ὡς σῇ ̓ είρητῇ 

σῆς αἰτωλίας δέχα δεμρημδύας γτὰ μὴ πόβὲ 
κῳλυσίωνα ᾿Ῥ οἰνίᾳ ἐχορ φασί͵ τῆς δὲ πλάῦ 
ρωνίας μέρ» μὴν σι, κοὺ; «ὧὰ σεχρθαονίοϊας 
ἔχειν αἷὸ πόδι ὸρ ἄγριορ, οἵ πέρ, κίον ἐν 
“πλόυρῶνι κοὰ αἰπανὴ καλυσίῶνι. ἁῤικραν 
σειν μδῦ τοι ϑέφιου Φὶ πλάνρωνίας, Ὃν τγι- 
ϑόρὸν τῷ οἰνξωρ, ἀλϑαΐας σὲ ποτέρα, ἡγουο 
μϑύων Ν κουρύτωψ. πτολέμου σ᾽ ἐμπεσόν» 
1’ τοῖς ϑισιάσῖαις πες οἰνέα, κοὰ μελέᾳ- 
γρου «ὃ μὴ ποιωτὴς ἀμφὶ συὸς ἐξφαλῇ, κοὰ 
διέρματε, κοὶ τἰὼ πόδι τῷ κάπρου μυϑολογί» 
αν. ὡς δὲ ἢ ἀκὸς πόδι μέρ» Φὶ χώρας, ὅταν 

Ἅ ταν “ ΓΚ 
Κυρῆτες τ᾿ ἐμάχονῶ, Εἷ αἰϊωλοὶ μηνέχωρμοι, 
ταῦτα μδν τὰ ἐγγυτέρω, τὼ σ᾽ ἀρ τέρα 

φὶ τυνδέσεως τοῦ τα ἄλλως σὲ σἹὰ τι ὅμὼω 
νυμέων εἰς τοῦτον σοὺ ἣν ἱσυρικῶμ ἀγόμε- 
σα, ἀυπτόρ κουρνπκαὰ μὲν κοὶς πόδι κουρετῶμ 
λέγυτοιι ὁμοίως ὥς στό, κοὰ τὰ πόδι τἶν σέὼ 
αἱτωλέαν κοὰ τί ἀκαρνανίαν οὐκασάντωμ, 
ἐκένωμ μδν οἹχφέρειν, ἔοικε σὲ μᾶλλον οὶ 
πάδι (ντύρων κοὰ σειλίωῶν κοὰ βακχῶν κοὰ 
“τύρων λόγῳ, τοιῦτος γαὶρ ἕινας σ᾽αίμρνας 
ἡ πιϑασόλους ϑεὼψ εἷν ἱσρῆπτας φασὶν, οἱ δὲ 
πἀϑαδιδύνίες τὰ ἱρατικὰ, Δ σὰ φρύτις ἰόδαρ 
γίαες τισὶν ἐμπεπλεγμῆνοι, ταῖς μδν, μυσι. 
κοᾶς, ταῖς σὶ ̓ ἄλλωρ, πτόδε τε τ τόν διὸς σι 
συπροζίαν δεν τῇ ἐρήτι, (ΘΟ εἦο τῆς μεβὸς 
δὴν θεῶν ὀργιασμὸς ἐν τῇ φρυγία. (ὦ ποῖς τι 
οὐ “ἢ ἰσϊίω “δ Ῥωϊκί Ἰόποις Τσούπε σ᾽ δὲν 
ἐν Οἷς λόϊοις τόζοις ποικιλίαν ἦδν, εὧὖν αὐεᾶνο 
Ὅϊς ἀυρῆσιος τωρυθανίας ὠκωθείρος Ο ἰδιαὶ 
ος σϊακίυλος, ΘἸελχῖνας ἀρφαινόντ,  νσυεοςς 
γυνξις ἀλλύλων δ μικρᾶς ἕνας αὐΤατὼς ἀλλύςς 
λαρσϊαφορὰς σ]ατελλόν ὡς ἢ τύπῳ ἐπὲψ. 
( ΣῈ] πλέον ἅπανίας ἐνθοσιαφικός τναρυς 

κοἡ 



ὶ ΓΙΒΕΚ 
'κοὶ βακχίκοὺς, Κρὰ ἐνοπλίν ἔινόσ ει, μετὰ 

ϑορυβου, κρὰ ψόφου, κοὰ ἀυμβάλων, κοὰ 

φυμπίνωρ νοὶ ὁπλωμ. ἔτι σ᾿ αὐλοῦ, κρὰ 

βοῆς ἐκ πλήιντας κατὰ τὰς ἱδδουργίας 
ἐνφόματι σ᾽ακώνων ἐκ κοὰ τὰ ἱδ)ὰ τρότπτον 
᾿πινκ κρινογτοιξιάνας τοῦ οὶ τε, κοὰ δ σαμο’ 

" ϑρακῶν.χοὰ τὰ ἐν λίμνῳ, κοὰ ἄλλα πλέω. 

: δ] Ῥω πτθασόλους λέγοις εὧσ αὐ υς, 

ἐσ μιν ὃν ϑεολεγικος τυῶς ὃ τοιοῦ τ Θ’ “ρό- 

“Θ᾽ τῆς ἀδισκόψνως, κοὰ δκ ἀλλότρι "σῆς 

τὶ Ῥιλοσύφου διωρίας ἐπεισῖὰ ὃ ὁμωνυμεχ 

ἣν κουρύτωμ, κοὶ οἱ ἱστορικοὶ συωΐγαγορ εἰς 
ἂν χὰ ανόμοια,οὐσῖ᾽ ἂν αὐτὸς ὀκνύσαε μὶ ἂν 

ἐπὲιν πόδι αὐτὴν ἀδλπλέεον γν παρα βαίσει, 

στῶ δ εἰς τὸν οἰκξιον τῇ ἱσορία, φυσικὸν λό- 
γ,ἰαὲ τοί τινόῖν κοὰ συωοικειοιῦ βσλοντοα 

χαῦτ᾽ ἐκάνοις, κοὰ τυχὸν ἴσως ἔχον τοχί τινοὺ 

“ἰϑανοῦ, ϑαλυςολθαῦ τας γα ὡς αἱ κῦραι, 

σούνομα, «(ῶν ὧϑ. εὃσ πόδὶ τίὼω αἰτωλίαν 
φασί δῖν γα (καὶ τινα “οιοῦπου ζῆλον ἐμ Οϊς 
ἴλλασι, Εἰ ἰάονας Ἑλκεχίτωνας εἰ δαὶ Δςυ 

πόδι λεωνίσϊαν κτινιζομθύους, ὃ τὶ δῥίασιμ εἰς 

σίιὼ μαϊγίιυ, κα ταφρονεθὴν κε λέγουσι ποῦ 
ὧν πρσῶνγοὺ δὲ τῇ μαΐχι ϑαυμιδϑῆναι, ἀ- 

πλῶς σ᾿ ἡ πϑδὶ τὰς κώμας Φιλοϊεχνία στωξ 
φαχε πόρί στὰ ϑρεψεψ, κοὰ κουραν πρὶ χός. ἄμ 

εφω δὲ, κοί κόραις κοὰ κόροις ὄδιν οἰκεία. ὥς 

τὶ πλεοναχῶς Ἢ ετυμολογὲμ «ὧδ κουρῆτας 
οὐ ὄν πόρῳ κῷτοχι. εἰκὸς σὲ κοὰ τὺ ἐνόπλιον 
ὄρχασιψ καυὸ δὴ ἀσκαμάύων οὕτω πόδι κό- 
μων κοὰ «ολίι πρῶτον ἀσαχθέισιχν ἐκείνων 

κουρατῶν καλουμβνων παρασίξιν πρόφα, 

σιν, πολι “Εἷς «ρατιωκοτίροις ἑτέρων Σ Βίορ 
ἐνόπλιον ἔχουσιψ. δ᾽ ὁμωνύμως, κοὰ αὐτὸς 
κουρῆτας λιχϑῆναε,ρὺς ἐν δυβοίᾳ λέγω (ὃ 
αἰτωλίᾳ, κοὰ ἀκαρνανίᾳ κοὰ ὄμερΘ ἢ δυς 
νέους «ρατιώτας οὕτω . πτῶσηγόρδυσε. 
κοὶ κριναίμαν Θ΄ κουρῆτας ἄρίτλας σπτανα- 

χωΐψ, 
Δῶρα ϑοὴς παρὰ νὸς ἐνέγκειν ὧσ᾽ ὦ - 

χιληξ 
Χϑιζοὶ ᾿ϊσαμῆν, 

Καὶ σπάλιμ» 
Δὔρα φίρον κουρῆτον ἀχοωοί, 

πϑὶ μδ ουἷ, γῆς Δ» κουρητῶμ ἔτυμον 

᾿σιωτίκῆ, οὶ τουῤῥιχη, σδϊαλοὶ “δὲ κρὰ ὃ πυῤ’ 
͵ Γ] τὺ ν΄ ΟΣ -“ ͵ ῥίχι Θ΄ ὃν φησιν εὐρετέ ἕῖν πῆς ποιαύτπες 

ἀσμύσεως τῶν νέωμν κοὰ τὰ «ρατιωτικά. 
σόσὶ" ὡς οὗ συμφιριῶαι. πὰ τοιαῦτα ἐν 

᾿γόματω . κοὶ τίὼ ἐνοῦσαν ϑιολογίαν ἐμ 
γὴ πόδι αὐτῶν ἱσορφίᾳ , νωῶ ἀϑισκεήήκομ, 

λογίας ταῦτα, ἡ δὲ, ἐνόσλιδ): ὄρχησις «ρα “ 

ὉΕΓΙΜΥϑ, 449 
δ ΒαςεβίςοΞ, ἰκζρ ἀιηνονᾶ Ἀσίτατίοῃ ς τυπηυὶ- 
ταοία, δέ συπὶ{γερίτα ας τάσοτς ογπιθαἸδόρας 
τΥπιρδηίϑ δ ἀυτιϑ8 ἔτοπὶ αἴ τἰρ5 ποοἰξεγατίο- 
ηἰραβέρ ἱπτεῖ μοι βοαπάδ [ἐπρείαοίεπτοβ, πές 
πιϊπ Πτοτγᾶ μαδίτο, ρει οἱέςα πιοάο στο (8 ίλοτα 
Ἐααϊιᾶτες. Ηας δ ϑαπιοιῃταςῖ εἴϊς ἰη {πο δέ 
αἰία Ρίατα, χυία ἥ Ὁ πηιμ [τί τπιοοίτζειγ, Ν εἰ ο- 
πἰπιαοίο οπληίβ Πα 115 σοποτία τπεο] οσίςτιϑ εἰς 
«τρί ατἰοπίβ πτοάτι5.πες αὐ ΡὨΠοίορ οτῖ ρσ 
(ουτατίοπε αἰίεπτ5. οι ᾧ αὔτ ποπηίπί8 {{π||}{ν 
ταάίπε ἀεατετίδτι5 εἰ τοτίς ἐπ απ αἰ 5 πε] τ 
ςοζρεχζι, πες ἱρίς ἀπιρ {8 ἐπ 4 στείβί Οἢΐ5 ραγ- 
τε ἀείρῃε πεῖρα σετε υετεδου, ΡΠ γΠςᾶ τατίο- 
πομιίξοτίς [απι!ατζ αὐήςίζ5, τῷ ΠΟ ὉΠ ῃςς 
Π|15 σδίππσετε ποίζιε5. σᾶ ρα ἢ τατί (ον 
(Ἀπ ίππατεητ Ὁυτεῖαβ ἐπίπι Δ το! ἃ Παδίταητες 
ποπιῖέῃ ποςδάςρτοϑ εἰἴϊε ξετῦτ, τιία Πσυτί ἀόρας 
[τος εἴ  ρυιε Πα, πε ερτος ἰῦσαβ ἴτοἰαβ ἐπ ἀπᾶτ. 
Ἑταίπιοάί πᾶς ἐπιίτατίοπξ ταοίς οὔς. Εν. - 
πῈ5 Ἑλκεχίτωνας, 14 εξ τιδῃ τοῖος ἀἰςοί [ἐ απτου 
εἰ 1 οοηίάα ςοπιηΜ Πτοπεβ ἐστεοϑ ἐπ ρτο]ίο 
τΥΟΪτὸ5 σοπηρῖοβ ρείξίης, οπτοπηρταί ας! 4 
Ῥείο με ΡειΠ5,ςοπιὰ θεῖο [πη ἰρία ρασπα ἐπ 
ταἱόζοσβ δαπλίτατίοηί παίτΟ5. Πρ οίτον αατο πὶ 
ἀςοιταία απο ἄλπ| (5 Π τοπίστα δά ἐπιτιίοπ. 
(ἃ ςείατίε εἰτο ΠΠοτᾶ σαρίΠΠο5 σσπαιπιτ, Ν τᾶ 
τιείο ΡΠ ττιπὶ ΡῈ ΟἸοναπιζβ ρεοργίαπι δύ ςο- 
πειυτὴ εἰς, (το ἣγ τς πιο εί[τίαιπι Ποίςοηάέ 
ποηιίπίβ τατο πεπ δέ εἰγπιοϊοσίαπι (πγείες 
Βαβετε [εἱς ςορίοίςίρ υἱάἀοαπίαγ,ογς ἀ 1ε δ 
τη ξεγᾶ {Π8 (αἰτατίο δ ἃ εἰβ ρυὰ5 ἱπιγο, 
ααί εἰτοα ςοπιᾶπὶ ἀῖορ ζοίαιτι ἐχεγοίτατί ἔτιους, 
αὐ ὐτεῖεβ ποςαγεπταΐ, τσ αυίάσι πεσο- 
τίαπι οςςαίοπαπι {15 ργς διε ςτεα! ἀογίπηγας 
[ουτίουεβ ἐπ τὰ τα ΠΠτατί σαετειί5 ἐπλάογοι δ σεῖς 
(Δταπιίπἀε διπτίβ εἰζαπὶ Πα ούεητ τὰ εοάεπι 
ἰηΠσηίτος ποπιίπε, πγεῖαϑ ἱρίοβ ἀρ ρε ατί. 4 
ἴῃ Ἐπβασαίαπι, φαί ἠῃ Αλτο!α δύ Δ αὐπαπία. 
Ηοπλιειτιβ δυτεπι ετἰαπὶ πη {65 ποῖο5 ποσαρ- 
ΡεΙΠαυίς ποπιίπε ἀεςείπεηβ ἐπα αϊ, 
Ῥικίϊαδητες ἱπτεῖ ἄιοῆασος 
ἵΜαπεις ἄς «εἰ ετὶ ἀϊεξίπια ραΡΡε τεξειγθησ, 
(Ὁ υκ πιοάο ροΙΠΠοἰτί ἔοττί ἐπ εγαπητ5 Αι ἙΒ 1], 

Ετταπ5, 
ἹΜαπεία ροσταδαηΐ οἰτία 5 Ουτοίε5 ἄιομαὶ, 

Πειυτειᾶ άξ εἰγαιοϊοσία παῖς Πα ζεπτις, 
Ἀτανίοπὰ πείο (αἸτατίο πα τατί ἄς πποῖς θέ 
τῆίςπα δύ Ργεῃίςμίτ5 ἐρίεἰ παίοίοίππε, ααίνα 
{αἰπτοάί ερειῖού ἐχείείεή,Ρ ᾿απιεη 9 δα πη}. 
ταῦξ ριιεττίαπι ἕαίΠε ρετπίθεῖ, το αὔττου πα 
ππτπὶ Ποηπλίπα γοξεγδητυί, δύ 1 ἰρίοτα ποτίτία 
(δ τπεοϊοσία, ςοηγἀοιαπά απο Ὀ οὔτι, 

3 

ἸΙαὰ. Σε 



45:0 Ὁ 
Οδπιαπερτιοξεο, ταπὶ (Πταοουῖ πιιὰπι [σατ, 
Ῥατοιῖ οἷ, (ἀοιίῆοία ξείπίπα οἴ απίπιοτί γοπιίς 

Ποπεασίτατο, αἰίαμα ααίάς οἵ παπιίη 5 αἰδατιίο 

Λε, χαᾷ τῦ σωὺ ἐνθοσιασμῷ ἀρρεἸαης ΑΙίηπᾶ πε" 

τὸ Ἀδ6 ἱπίριτατίοπε τα}, Ργδῖετοα πόπα]α οἴ 

πιαποαςπομηθα πς. Οὐοἄδπι ετίατι οσςαΐ, 

τὰ Ποπίβολτίοπε πος εἰ πηγ[ξίςα, “τις ἄστη ἀρ οῦ 
ται βοςαῦτς Ποίρία πατυτα ἱπίπτιας. ἴΝαπι ἐρία 
τεπλίίβίο πτεπτοηι αὖ μπιαηΐς πεσοτήβ αρτν 
εἰτρας ἐπτο εξ πὶτοῦοτα δά ἀἰυπίτατεπι ΠΟ Π’ 

τεχείς, Ετίρίς επτπαΠαΐπιοβ, πος εἰξ,, ππηλίη 5 
αἰηαιίο,ἀἰίπαπι συαη ἄδπὶ ἰηἰρίτατίοποπΊ ,8- 
Ῥεζευΐάετυτ, δ δά πατίοίπᾶἀί σεηπ5 ργοχίπις 
αςςεἀετε ρίατιοτο οςςυϊτα ἰΔοίοταπι Πρσηίπςα 
εἰο, 4 εἰς τηγίίςα παπιοη ποπείξαϊ, εἰ5 παῖα- 

τλπι ἐπιίίαπ5,Ππο[ἐπιπιίῃ (ςπίστι ἐἤυρσίεπτομι. 

Ἱπῆοα συοῷ εἴτοα (αἰτατίοηξ δ παγπιοπίδηι 
«απτᾶζ τιοτίλτα οὈ! οἐατίοπε ὅὃζ αὐτίβ ρυ οι τίν 
εὐάίπε. ἡ ἀείτατξ Π05 ἱρίοβ ταἱί ἐς σαυία σοητί, 

ται εῶᾶε εἰίπι {Πυ4 Δ εἰδ. πιοτῖαῖεβ τᾶς 

πιλχίπιε ἄςοϑ ἱπιίτατί ασυᾶάο Ῥεηςῇςί {πτ, Ἰὰ ς΄ 
᾿Αἰίας ηαίς ἀΐκετίς, φυᾶπάο ξοο]ίςε5 πε. συοά 
σαυάετε εἰξ δί [ςτο5 ἀίεβασεῖς, δί ῥμοίοΡ ἢ ἃ 
τί δι ταυίο ατιίπσοτε ΝΟ εηίπὶ δά ἀετετγίοτα ἢ 
ἥυίϑ [ΔρίὉ5 ἤατοχ πιμίςί5,.ἀ πο αρτάτοϑ ἀπίῃ. 
εἰα ςοπαειτεηκίριιβ δί ςοπυίαη5)Ἰτατίρτι5.ςεν 
τιίϑ τε! υϊϑέρ ταϊραι5., περοτί χυίάεπιίρίυπι 
δοςσαίετιγ Οπτοαπι ἀἰςρ] Παιτπὶ παίατα εἐχὰ 
«Ἰίας ἐητήταταν Βίπο παρ επϑ ἐπίτία τι. πο εἶτ 
«Δ ῬΙαϊο δέ δηῖε ΠΠ Ργιμπασοτίςί. ΡΠ] ο ΟΡ 
τασ[οατα σοςδποτε, απίαοτίσπι πιαπ ςοη 
ςοπίυ ἃ μλιπιοηία ςοπίξατς ἀϊήειτιηζ, οαγης 
τουποιπι σεηυ8, ἀφουτπι Ορτι5 αυίτγατί. 5 ς εἴ 
«ες πιυίο ἃζ Φροιϊο πιυίατῦ ἄτιχ, δζτοτα ρος" 
εἰς ἀἰαίποιῖπη οἄτυτπι, “1105 Πγηηπος ἀρρεῖ- 
[ληῖ, εἰ εργαιτίχ. ρας πλοάο ὃ πιογαϊξαρρα" 
ταῖαπι ππαίοα διε δυσητ, ροτίπ ἄς 3. οπιπετε 
«ἴσπι πηρητί5 οἤ οί ρεπε5 ἄςεοϑβ εχίίξαι. ΡΒ] ασίν 
ταί ἰσίταν (Ἰταςοτᾶ τοτᾶ ςετεπιοηίαϊς περοτί 
υοα Οὐσία τιοςαπε, Βαςςπαπαϊείρ. δί Οοτί" 
εαπιὶ, δ (Δοτοτῦ τηγίξετία ΕᾺἿῬ το ρατεί διεγίθτις 
τπητ, δ. ΔΡοΙΠηί ἃ Ηεοαία δ ΜΙ 5 ὃ «ατε- 
τί5.]λεςῆτιπι αὐστεπὶ ποςᾶτ δύ [ἰοηγίαπι ὅ ες 
τε πὶ πιγίτετίοσυτιπι ἀπιςεπι ἀςπιοποπΊ, αγθ 
ταπιί οεατίοπεβ. Ομούεα εἰίαπιίβογοστπι ίο- 
Ιεπηίᾳ ποσυπι ἀδοστπι ςοπηπτιηία σης. Μία" 
ες πεῖο δύ ἄροϊϊο. {πὰ φυΐίάεπι σΠοὐεξδιτΠι 
Ρια[465,ἱςἀυΐεπι δί μαῖτιπὶ δί ἀπ πατίοπίβ 
«πασίτετ. Μ]υαττιπι αυζεπι πιίηίτί ἰαπεν ἐταν 
αἰτί οὔππεβ ργορτίεί πυῇςί, ΔΡοΙΠίπίβ5 σεῖο 
{της δ {Π| δέ πλῖεβ τιπίπ ει. (εγετίβ χυίάεηι 
(υπς φημ ίτε5, τεάίξετί, δ (ἀςχοχῦ ἑμτοχρτεῖο8, 

ΦΊΒΑΒΟΝΙ9 ΘσΕΟΘΒΆΒΆΑ͂ΡΗ. 

ΝῚ 
͵ 

κοινὸν σία ἀἰασγκοὰ ΤΙΝ Ἑλικών, κοὰ ὅξϑον, 
Βαίρον δὲ Ὁ τὰς ἱφδοποιΐας μυπτὰ σὐϊσξος, 
Ἑρρτίοστκῆς στοιξίόλος, τὸς μθν, στὰ ἰνϑυσιαφ' 
μῷ, τὰς σὶε χωοίρ. ποῖ τὰς μδὰς αετὸ μουσι 
κῆουτὰς σὲ, μῦ. ποὰ σὰς μϑ μυτικῶς γ τὰν 
σὲ ἐν Φανόβῷ, κοὶ τόιϑ᾽ ἡ ᾧυσις ἵγσῶς ὅ 

σαγορόύει ἃ πα γα αὕισιρ Σ νὸν ἀστογ εἰ πὰ 
ἣν» ανθρωπικῶν ἀοολημάτου, τὸν δέ δ τως 
νὸν βέπει πῶς Ὁ θδον ὅτε ἐνύσσικσμὸς Ἐπίτ 
πνδὺ σιν τινα ἤξιρο ἐγεῳ δόκει,  δοῦ μαντῖν 
κῷ γγνει σπλησκίζαυ, ἡ σὲ ρυψιςὴ ὐουκὰῷ ᾿ 

ἱόρῶν σεμνοντοιξι  ϑέιον, εἰ μσμᾶζη τἰῷ φύ 
σιν οὖν» ἐπφόύγοσων ἡμῶν πίον οὐδδησινοΐο 
στ μυσικὴ πιέρέ τε ὄργεσιῳ ἔστεγχοὰ ῥυθμὸρ, 
κοὰ μέλ γβδονᾷ τὶ ἅμα, κοὰ τολυτιχνίς 
“πῶ ϑέιον ἐμᾶς συμ σῆς ἐξ] ποιατίῦ αἱ 

“αν. 6 μὲν γ εἰρη τοῦ, ποῖ Οἶορ οδθ κὐϑρῶ- 

ποτ, μαϊλιςῖς μεμειῶν εἰσ θεὸς ὁτῶν ὄσοόλ γε 
σῶσιψ. ἄμανον σ᾽ αν λέγοι αἰς ὅταν εὐσϊαιμὸ 

νῶσι, τοιδ τὸν σὲ “Ὁ χρέρειμ, κοὰ τὸ τορτάζειβγ 
«οἱ το Φλλοσοφειψ. κοὰ μοσικῆς ἔσηεδηοα μι 

“»ῷ ἃ τις ἐκοΐωσις πτὸς το γξιρον γγύατοῦ Ὁ 
μοσικῶμ εἰς ἡ σϊυσταϑειας πρεπόντων τὰς 

σίχνας ἵν τοῖς συμτιτσίοις, κοὶὶ ϑυμίλαι (ὦ 

σκίωοαο,κοὰ ἄλλοις τοιόποις, σα βαἰλλεῶτω 
Φ πρᾶγμα. ἀλλ᾽ ἃ φύσις ἡ δῇ» πποισιδυμα!, 
σων δ'εταζεόδω τί ἐρχίὼ ἐνϑουσὲ Ἐχουίᾷ, 
κρὰ σὰ ξορ μοσικάὼ ἐκώλεσον ὃ πλάταγι 
κοὶ ἐπι πρότόρου, οἱ παυϑαγόρειοι τὰν φιλο. 
σοφίαν, κοὰ καϑ' ἀρομονίου Ἣν κύσμον στῶν 
Ξαναι φασι τοᾶρ πὸ μοσινὼν θεω ἔργον σαν 
λαμξαύοντόυ ὅτω δὲ κρὰ τί δὰ εὐῶν καὶ 
πασκδυίω τῇ μουσικῇ πρσνίμεσιψ ὡς πᾶ! 
σοἐπανορϑωπεκὸν τὸ νὰ τοῖς ϑεοῖς ἐγγὺς 
οἱ δὰ ὅν Ὁλίωες, οἱ πλξισϑιῷ διονύσῳ πτῶσ' 
ϑεσαν, κοὶι 6 ἀπολλωνε κοὰ σὴ ἐκά τὴ Ἰος 
μᾶσαε ϑεαὶ,κρὰ ἀπτύλλων μουσπγεταζηκοι 
ἡ ποικτικὴ τον ὑμνκτικὴ οὕσα . ὡσαύτω, 

δὲ, κοὰ ταῖς μούσαις κοὰ τῇ σϊήμψρι ν 
ι 

κοὰ Ὑ0 χρρικὺμ 9 κοὰ πὸ πόδι πὰς τιλεχὰ 
αυςιεκὸν, ἰουεχόν τὸ κοὰ Ὃν διόνυσομ παλοῦ 
σι. πρὸ ὸ7νὺ ἀρχωγετίω τῶν μυςτπρίωμ» τὴ 
σδιύμετρι’ σϊαίμονᾳ. σϊγν δροφοοίαε τε το, 
χορξιαι 5 κρῖ σελετοὶ κοιναὶ πτῶρ ϑεῶμ εἰς 
πουτωυ. αἱ σὲ, μοῦσαι. κοὶ ὃ ἀπτόλλωμ γε 
εδὰ πῶμ χωρῶν πιςᾶσιμν οἱ δὲ, (αὶ τον 
σχὼν κοὶ τῶν κατὰ μον τικία!, πρόσπολοι ει 
σῶν μουσῶμ οἱ ποιποισϊδυμάναι, σεν τοι, 
κρὰ ἰδίως οἱ μουσικοὶ, πτάϊ σ᾽ ἀστόλχων δ, Ἷ 

ποὶ τεγκοὰ ὃ πόδ μανπικίω!. σἰζμιτρθ ες 
οἱ τε μύςυα»κρὰ σϊκεδῦχοι κρὰ ἱόβοφάντο 

δοννοσι. 



ιγνσον δὲ σειλίωνοί τὰς πρὸ σώτυροι κοὰ 

᾿αἰχχκολ ἰκῦχε ἐκγκοὶς ϑζπ (ἃ μιμαλλόνδῃ 

ἰναϊσξο, ὦ νύμφας "ὦ τίτυροι “πθίαγορδυό 

ἡνχε ἐν δὲ τῇ ἀρύτε, ὦ ταῦτα ἃ τὰ Τὶ διὸς 

τὲ ἰδίως ἐπετελέιτο μεϑ᾿ ὑργιασμδ (ὦ Φιό 

ὧν πθασόλαν, οἱ πόδι “ διιόνυσον ἄσιψ οἱ 

Οἀτυροι,τατοῦ δ' ̓ὠνόμαζον ἱσρῆτας νας πὶ 

ὡς ἐνόπλιον ἀΐνηεσιψ μετ᾽ ὀρχήσεως ἀρ 7ισον 

πο πϑευσάαδνοι μύθον ἂν πόδι τὶ ἢ στιὸς 

υΐσεως,, ἐν ᾧ ὧν μὴν ἱρόνων ἀσάγουσιυ 

ἰϑισμθύοψ καταπίνευ τὰ τέκνα ἀκ τ γε 

πωςεὐϑὺς, τἰὺ σὲ ῥέαν τσειρω μβψίω ἀϑυν 

; ἥϊιϑος πὰς ὡσιϊνας, (ὦ πὸ γβρρναϑὲν βεὶφΘ 

 π ποσίῶρ πιοιξιν, Εἰ πόδισώφειμ εἰς διώχμι!. 

πθεσὲζῳ συω γοὺς λαβὲιν ὧν ἀσρῆτας, 

᾿ ἡ μετὰ τυμπτάνωψ,νὴ τοιότωμ ἄδλὼν ψώ. 

ἣ φωρ, ἃ ἐνοπλίσ χορείας, (ὃ ϑορύδο πόδι πιῦ 

χόϊ; τὼ ϑεὸρ»ἐκ πλὺ ξαν Ἐμελλον τὸν ἐρόνοι» 

ΩΣ λήσειν νασοασαίαντσῖν αὐ Ὁ ἧρυ πόσιν, 

γῇ σὶ αὐτῇ ἡφνίλθᾳ ὃ πρεφόμνομ ὑπ αὐ- 

τὸ δα δέοι, ὥδδ οἱ ἐσρῆτ τ ποι σὰ τὸν 

γῆν. (Οὐ κύροι ὀντόϊν ὑαοργέψ," σα Ὁ κουρο 

“1... 

 ῥοφὰν Ὃν σιία, λέγωτοι γα ἀμφοτίρως,, 

ταύτης ἠξιώϑυσαν φὶ πῶσηγοοΐκς, οἱονεὶ 

σάτυροί τινάν ὄντοιν πόδι τὸν οἹία, οἱ μάν ὃν 

᾿ϑλλίωσῦ τοιοῦτοι πτϑρὶ «δὰ ἐργίσμους.. οἱ δὲ 

᾿βϑεκωυτόν, φρυγῶμ τὶ φῦλον (ὦ ἁπλῶς οἱ 

φρυύγσι». "ἢ Νὰ τρώων, οἱ πόβὶ τὠὸ Ἰσίίυ κα΄ 

“πικουῦ τόν, ῥξαν μβλγκοὶ αὐτοὶ τιμῶσι καὶ 

᾿ ὑργιαζασι ταυτηγμητίοα καλθαῦτοῦ ϑεῶμ, 

καὶ αἵίσυν. καὶ φρυγίαν. ϑεὸν μεγοὐλίω. 

δὲ δῷ τόπον ἰσϊχέωμ, καὶ δινσϊυμί! (ως καὶ 

«συλία!ίων, νὴ ππιοδίνοαυ τὶ δια καὶ ἐυξίλίω, 

οἱ δι᾽ ἐλλίω σιν εἷὰ πεϑασόλυς αὐθὶ ὁμωνυν 

μωςἰσρέτας λέγοσιυγδ αἰώ γειὰ τῆς αὐφὶ 

μυθοστοιΐας, ἀλλ ἐτέδας ὡς ἂν χσσυνργός τι- 

νας, τοῖς (χτύροις αὐάλογου (ὧν σι αὐεἰὺ, νὼ 

κορύβαυτὰς καλῦσιςμ οτυρόῦυ σῖ᾿ οἱ πτοιε- 

στὴ Τὴ ποιτων ““απονοιῶν ἔντε γι πίνσια 

ρ(Θ' ἐν ζρ᾽ διθυράμξῳ δ ἡ ἀρχύ. (ράμξῳ, 

Ποὶν μὴν ἀρπεοιοινοτονίας “᾽ Χοισϊαὶ σἸιθυ- 

ταναδδ εὶς 7 πόρὶ Ὁ σἹιόνυσομ ὕμνων Φ7ε 

σταλπιῶυ νὰ ἢ ὕφόρον μείαθὰς ἀν [5 φησί. 

Σοὶ μὴν κατιίρχει μᾶ τόρ στείρα 

μεγάλοι ῥοίαθοι ἐυμξάλωψ ἐνδεκἀχλάδωμ 

Κρόταλ᾽ αἰθομῆύᾳ 1: σϊις σσο ξανϑῆσε 

-«όύκαις, τίω κοι- 

γωνίαν “δῇ σεδὶ Σ διόνυΐζν ἀρσεχέγντωμ νο 

αἰμων -ἥγὰ τοῖς ἕλεσι, ἃ δὴν ἡατοῖς φρυξὶ 

“τϑὶ ὶ μλτίοα ἐν θεῶμ στυυοικὼμ ἀλλύλοις, 

εὐριπίσῖας ἐεεν ταῖς βάκχαες τὰ ἥφασλή- 

σια “ποιξι ἰῖς φρυ γίκς ἅμα, κρὼ τὰ λύσ]ᾳ 

συμφέρων τ ] Ὃν ὅμηρον, ἀλλ ὼ πήσσαι 

Ἰμώλον ἔρυμα λυσιίας Θύκῦς ἐμὸς γυ. 

γαϊκόυ, ἐμαδ᾿ τύρύματα, κρὰ σάλι 

ΒΕσΙΜν ϑι: τς 451 
1 ἰδειί αὐτοην, δι οὐ, ϑαῖγτί, Βαςοῖνο, ἐπα, δ 

Ταγίς δ ΜΜϊπια]οπο5 ὃ Ναί ε5 δ Νυπερῃς 
δί αυο5 Τ ίτγγοβ θοοδης, Εἶπ δέ ἐρία ἰουίδ (- 

αἴαίπ Οτεῖα ροῖ (ο]εηπεπῖ ςεσοπηο λα ἐἰά εἴ 
οτσίαίαγί τίτπι ςο! ἐρτᾶτον πγίπ Πγίβέμ τα  ρτιϑ. 
Βαςςῇο απτεῖῃ δάίαητς βαζγεί, Πο5 (τ οῖα5 ΠΟΥ 
πιίπαραητ,αἀοίείςοητεβ σαοίἠληι,ατηι ο παπΊ 

ἀαδπ άαπι οτπν (Ἀ[εἰἴλτι5 ἀρ Πτατοπὶ σὐζεοδ, τον 
ξεγοπτεβ απαπάλπι ἐς ἰομΐς οτσίης [αΡυΐαπι;, 

{π᾿ πιὰ βατιτπᾶ ἱπιτοάυςατπιοχ ΠΙίοϑ ατίπία- 

εὖ εὐἰίπεηπἀεποταητ, πεῖ τιεγο ἀοίοτες 

Ρατίεπαι ἀἰδίπταΐατε ςοπατᾶ, ποτ ἱπίαπιξ ἰστν 
σεαδίεσαπτῦ, δί εἰ! υτ ρτὸ τἰτίθιι5 ςοραγαπ 
τξι Ουᾶ αυίάξλά τῷ αἀίμτογεβ (ὐυγοῖαβ αἰϊππις 

τς ΠῚ ςυπὶ τγπυραηίϑ ταί Πγερίτι, ἀγπνίοπαπ 

εἰ ἐπούφα τυπιο τληῖς5.δλπὶουτίοίς οἰγοῦ- 

{(ἔαπύς ϑαταγπε ἀτεοπίςς, δ( ΟὈ υἱοπε ίπσ 

ποῖαι πθ  υπὶ πῷ ἀσποίοας ἱμξαπεζ. Βδάεπι 

αὔτουνα πιά ΐοίῃ αἱ ἐρί!5 πυϊτίοῃ 41 ςδπγξάατί. 
(τοῖο ἑτα,ἰα εἰξ συτατοτεβ οἱ συία ΠΌΡΟΣ 

εἰταίηίτατεητν εἰ αυία Ἰομΐ5. καροτροῴέον, 

εἴξ αἰϊπιοηί(αιτῦς εηίηι ἀἰοἰτυΥ) ΟΡ Εγατί {1π|, 

ἀρρεϊφείοπξ μαπο πη αἤοςυτί, χυαῇϊ οἰτςα ἴθ 

οἷ δατγτί φυίάα οχτίτοτίπε. Ἴ αἰ ε5 ἰσίταν (Ἰτοαοῖ 

αα Οτρίοτγῇ ορετγατίοπο5 ἔπητ, Βογοογητεβ δὔς 

πατίο φυςάἀδίπεεν ΒΡ τυ σᾶβ εἰξ, δι πιρ ςίξογ τες 

το ΡΙγσοβ τού ρέορε [48 Πα ιτἄτο πεῖ 

Ρτφοίραο πεπειᾶϊξ ποποτε,εἰυκ τσία ἔγοαθεπ 

τᾶιε5.}4φηαξ ἀεοτᾶ πιατιξτιοςᾶς δύ Ν ο[ᾶ, δίς 

ἄσαπι ΡΠΙγοία πιασηᾶ, ἃ Ιοοἰς ἀπ δ Γἰπάγ- 

πιεπαπῃ ὃζ Βγίςη, δ Ρι(δίπαητίᾶ δέ Ογθεῖεπ. 
(Ἰαείίαπὲ πιίμιτοϑ εἰπ|5 παπουρᾶς αΠῸ π0- 

φαὐαΐίο Ουτεῖεβ, πῦ εχ εαάεηι [αἰ υ]ατίοπε, [εα 

αἴτοιοβ υαῇ πιίπίίετοϑ δαιγτίς ἐπ ράτεξ, Εοίαξ 

ὃ (ὐοιγϑᾶτεβ ποπιίπαης Αἱ πετο (ςπίσυπι 

τεεβ περοεια, Ρίπάλιυϑβ υίδεπι ἐπ ἀπῆν, 

τατος ουα5 ἐπίτίοι εἰς, 

Ἀπιεΐἐςερετεισσίοις ιτλῖα οἂτ᾽ ἀτηγτγᾶθο. 
Βεςοτάλζαπι ῃγπιπο5 } θεῖο ἀς ραῖγε, 8ζ 

Ρυίίςος ἃ πυρεπίπιοϑ τη τευ ἱπαυίτ, 
ΤιδίἈπὲ πιαϊογίηείτοατ, 

Δαταίεί πιασαί σγαιραίοταπι τερίϊτ|5) 
Ἑελίβαχαιάσης Παυαβίαῦ ρίποβ. 

Ἐετεϊίηυια οδπιοπία εἰἷς δ (ἰτφςίς δ Ῥεγρὶ 
θυθ,ας αὐ [ἱδοτᾶ ρατιξτίες «οἰ ροιτίπετ, 

διὰ ἀεοτῦ πιαίτοπι πιο ϊτατα ίσης. Ἐυτίρίε5 

χυοα ἐπ Βαςοπατττασοσάία,, Ῥμχιγρ στ αθδς 

481 ἀδοιυ τ γάία σοηΐεγεπ5,[ππ|ϊα εἰς [Δ οίτο 

δζ(εευπάτιι ΕΟ πλε τ1Π|» 
“εα ὁτηιήίετεβ πιςας, 
(στα πιεαζ ἱηπεπταν, 
Φυκ Τπιοίυπι [υγάία οαἰξεϊίψπι ἐποο είς. 

Κυπαοῷ»; 



ΟΜ ΤῊΝ 
Βελίε υΐ υἱέα ἔοο οί ας ορεγατία (είβ, 
ΜΜευβῷ ἀπιάσπα Οτῖας Ογρεῖς ςετεπιδίας ἕὰ 
γιίργᾶβί ραπιρίπα (ΟἹ (5 πεάεγα σουοῃδειϑ. 

ἴτεπὶ Βαςςῆα, 
τοι ἀεο πατᾶ, ἀεῖ, [ιοηγίυπι ἀεάδυςοῦε 
ΑΡμιεγσῇβπισείδυ8, Διά (τροίς τεῖτε ρίατεδβ. 

Οτοιοίεαι ετίᾷ τῷ Πί5 ἱπησίταὐα πτιπο πιο, 
Οςάες Ὀσγεῖαπι ἸχεϊοίοΙ Οτέτες 
[οὐια σεηϊτοτοβ. υἱοί τρία, ΝΥ αἰρ τες οὐἱτα, 
Μρίδγτιί τοπίππι οὐρεπὶἤυης 
ἹΜΙΐ ονγραητεβ ἐχοοσίγαγαπε (δίαντιπι 
Οοεπα απο Βαςςπίςο τοπο, ϑοπᾶῷ Ρἤνγ- 
Τίιδίατυπι ἥδε ππασποε πιατῖτί5 δά 
ἸἸαπυπι ροίυεπιητοποτῖ Ευαπτῖ Βαςς παν, 
Διάζατβυγτεβ βαιγτί ΜΠ τγ ΙΝ Πα εἰαπιίτατᾶτ, 
ΟΠμοιεαδᾷ Ἀαάιάεγαπτιίεππαϊες, 
Οὐυΐθυς σαυάει Βαςςῆτι5. 

ἴπ Ῥαίαπιεάς σπούτ ἰσυεης πη αυίϊ, 
ἵνοη σππὶρατῖτε ΓΊΙΡετὸ ἰαίςία!εΠ5, 
Ουΐίρεῦ 4ἀπι!ατάίον οματὰ συ πὶ τπαΐγε 
Τγπιραποιῦπι(οπίκιι, 
Ἐλϑίεπαπι δύ ΝΜ ατίγαπι 
ἙτΟΙγπιραπι ςοπστεσδηῖοϑ πῃ ὈΠΌΠῚ, 
Ετ τιδίαιτιπὶ αυσσγοητοβ γερεγίοσεβ, 

Ὀεἰεδιαητεβῷ τυτίας Βαςοδίςα δζ ΡΠγσία 
ἤπτοϊ οσίεταητ. [Δἀπιέρ ἰρεπυπιεῖο δί ΟἸγαν 
Ρυπιςοηξηετείοπατε οίπητ ο1ε5 ΄υΐά ται 
αυκρτοτηίαπτ ΟἸγπιρί ποπιίπειαίσατί, [ἀκ (οί 
Ἰίςε αὐ Απιαπάτί ρίασαπι ΕΠ δ ΝΜ γέία ΟἸγπι 
Ρυ5,[ ἀκα συίάεπι Πηίτίπηι5., ποη τἀπηεη ἐά διτι 
σαπι [44 ϑορβοοῖέξ ργοίεξο σαπὶ Ν]επείδαπι 
αὖ Ττοία (οἱ είταπι Δ ςεῖτι ἰαςετεῖ, πη ΡοΙγχεν 
πδραι]ρειί; Αισαπιειηποόπεπηι (ΡΠ επίεπι 
Ρἰαςαπήα Μιπέ στιαίία., Μ]επεῖαί (εἴπου 
πεπ πάτο, 
Τυπίςοοηίίξεη5 δά [ἄαραπι το Ὁ Γ6 ΠῚ, 
Ἐχ ΟἸγπιρο σύόφες ἈπΠΠ4Π5 ἱπηπιοῖδ. 

Τιρία (οηίτα ἃς Πίξυ]α ογηλΡα] ἰδίῃ, ας ἔγπι, 
Ραηίϑ δῖ ογοῖα ἰ5,ο]Δπιουθυβῷ δ ὁυαείοπίβ. 
Ρέδυπι ρα ΠΡυ, Ταίδτιβ ρτορτία συσ ταν 
Ρετίατ ποπιίπα: εἰ ατιο πίη ἴγο5 (Αἰ τατογεϑό 
δί(αείουῖ σατοτοβ ΔρΡ εἰ Ἰαραητ, σαθεγοϑ (οἱ 
«εἰ δί (ὐοτγραπῖςβ, 8. ΡΠ, βαῖγγοϑ δύ ΤΊ 
το δ ἐρίππγῷῳ ἀειπὶ Βασοπαπ τεπὶ ἢεᾶ, Ογ- 
θεῖς δ Ογθεῃ δύ ᾿Ππάγπιεπαπι; δος ἐρία 
δὰ δαδαξίας5 Ρμτγσίογθπι εἰς, δέ πηοάο πείςίο 
αίο ἱρίς ετἰᾷ χαί πιαιείβ ραεγαπι ΓᾺΡ εὐΐ ραιτίς 
ςοππίτί 5 ἐγ ίτ. ϑίπγίία ἵαπε ὃ χτιςαρυα Τα 
ς(5 ςεἰεδγαηταν, ατιοε ΟΟἰγτία δύ ΝΜ] επαϊίάϊα; ἃ, 
Ῥυά χιος δ Οτρἢίςα πηι πα εγᾶις ρίλπιία 
πε οἴγη ασυς ρα Ε4οηο9 ςο] ταν, δ εἰυ5 ἰῃ 
Πιαπιοητα πιεπιοιαῖ Αλ ςὮγ 05, 

ΦΊΒΑΒΟΝΙΞ ΘΕΒΟΟΚΑΡΗ. 

ὦ μάκαρ ὃς ἴις δυσϊαίμων Βιωτὰν ἀγιοδῦ, 
τά τ' ἐμὰ πῶς μεγάλας, ἐ 

λας ϑεμιεδύων αὐάϑύρσον Ϊεζινάοσωμν, 
Κιοσῷ Ξεφανωθεὶς θόλαπόύει Αἴτα θζαχχε 
Βρόμιομ υτᾷισῖᾳ θεὸν θεῦ Διόννίον καϊάτοίαι 
Φρυγίων δ ὀρξωψ. β 
Ἑλλάσνς εις δυρυχώρος ἀγμὰς, : 

Ταὐλιψ σ᾽ ἐν ποὶς ἑξῆς κοὰ τὰ ἰρντικᾷ 
συμπλέκει τότοις. 

ὦ ϑαλάμδυμα ἰσρύτων "Ζάθιοί τε ἔρᾶτες 
Διογονεορες φῥαύλοι φὔδα Ῥικορυδες αὐ οἷον 
Βυρσότρνόρ τε ἀύκλωμα πο, ἵΜμοικορυῦκοος 
ες εῦρον. αὐὰ ὃ ὀακχεέίῳ σιωόνῳ ἔξρας, 

αὐὰ σὶύο δοᾶν φρυγίων αὐλῶν νδύμον 
»᾿ατρός τε ῥέας ἐς Χέραθῆκαν καλ’ 

λίκίυπον δύχσμα ἐαιχᾶν. παραὺ μαι- 
νόμῆνοι σάτυροι ματίρθ- δῥκυνυᾷν- 
Ῥῥίας. Εἰς δὲ χρρδύμχτα 

προσῆψαν βιετηοίσίων Αἷς χρώρᾳ διονυίος, ᾿ 
ΚαΣξὲν πταλαμίσιᾳ φεσὶψ ὃ χορός. ᾿; 
Οὐ στὼ διονύσῳ κομῶν, ὃς αὐ ἰσῖαν πάρ. 

πῇ) σιὼ μαβὶ φίλα τυμπάνων ἐκκχοις. 
Καὶ σειλινόμγ» οὶ μαρσύχν, 
Καὶ ὄλυμπου στωυὰ οντόςν εἰς τ. 
Καξεύρετὰς αὐλῶρ ἱσυρουαῦπτόῦ, 

πάλιψ κοι δτως τὰ διονύσια κερὰ πὰ φρῳ 

γικ ἐς τὺ συμφέρασι. τίω τε ἰδιίυν κρὲι τὸ 4 
ὄλυμπον συγκιχυμῆνως πολλάκις ὡς Ῥαμ 
Ὁ ὅρΘ' κτυπδσιμ.ἐσὶ ἡδ ἕν λόφοι τυήαράν 
ὄλυμποι καλύμανοι πὶ ἰσῖας {5] τίν αὐτά, 
δρίαυ ει δὲ κοὰ ὁ μυσὸς ὄλυμπ(θ΄, ὅμορίθ» 
εδὸ ὀχ αὖτος σὲ πῆς ἰσῖᾳ, ὃ σ᾽ ἕν σοφοκλῆς, 
“ποιύστες ἣν μϑνξλαογ ἐκ τὶ προίας ἀπ᾿αϊρᾷ 
ασόυδενία ἐν Τὰ στολὺξυνα, Ὑ στ ἀγαμέμνονα 
μικρὸν σολάφθῆναι δσλομϑν δθιλα(χ τ 
“ἢ αθίωᾶν χίοιμνἀσάγᾳ λον Σ μδείλαο 
Σὺ σὲ σὶ᾿ αὖϑι μίμνων κατ᾽ ἰσϊαίρν χϑόνας 
πρίμνας ὀλύμπο σιμαγαγὼμ ϑυκπόλει, 
Ἱῷ σ᾽ αὐλῷ, (Δ κίνπῳᾳ κροίζλων ἐκ (ἃ κυμ 

βἀλων»"ὁ τυμστάνωμ. "ἡ ταῖς ἀδιβοιήσυσι 
δυασμοῖς (Δ σπτοδοκροςταις,οἰκξιας ὑἐδυρονδ, 
καὶ να Ὁ ὀνομάτωμ ἃ ὃς ττραπόλος, ὦ χα 
ρδυϊὰς, Δ θόραπόυϊὰς Ὁ ἱδρῶμ ἐπάλορ,κωδᾷ 

ρας (ἃ κορύξαυας, ὦ πυᾶνας, νὴ (]ύρος (ὃ τὶ 
Ἰυρυτ»νὰ Ὁ θεὸν ξάκχον νὰ Τὸ ῥίαν κυβελημονὰ 
κυβίων, νὼ δινσϊυμίωθίων νὰ [δε Τέπος αὐΐσφ,να, 

(ΒΑ αὐπό;, τότος σ᾽ ἐοεκεγνὸ δὰ Ῥὶς ϑραξὲ 
᾿ ᾿ τ: τ 1} 

“τὸ τι κοτύτια γα σὰ μὰν δε σπταβ οἷς κρὶς 
ἡ ἢ τ Ὺ ἌΡΗ “- ι ἌΡ 

σὰ ὑρφικὰ τίὼ κωταρχίω ταε.πτῆς μὰ οὖν ὦ 
κότυΘ’ ὁ ἐν τοῖς πσϊωνοῖς αἰαύλθ: μέμνῃν 

ϑ ν ΑΝ , ᾿ 5» "Ὡν ΓΞ 

“ εἰπτὼμ γα, σεμνὰ κότυς ἐμ τοῖς "σϊωνοῖζ,ς 
ἜΝ 



Ι ΨΙΒΕᾺΒ 
Νὰ δι᾽ ὑργαν ἐχὸν τὰ τδῦ πϑδὰ ὧν διόνυσου 

᾿ ἡϑέως ἀδϑιῴερει, 

᾿ αἰ)ὶρχοβσὲ βόμβακας ἔχων τόρνο κάμαθν 
᾿ς ριχκτυλύοϊειον, 
᾿μπλασι μίλος,μανίας ἐπταγωγομδμοκλοων. 

δὲ χκλκοθέοις κοτύλαες ὀήοθξι. 
᾿ Καὶ στάλιῳ, 

γαλμὸς σὶ᾽ ἀλαλάζει, 
᾿ ταὐρόφθογγοι σ᾽ καυομυκῶν τοι πτοϑον 

᾿ κάφαυξς φοδέριοι μέμοι τυμστάνα σ᾿ ἠχώ. 

ὥϑδ᾽ «υογάσ βροντῆς φέρετ βαρυταρ. 

το. ταῦτα γδ Ἐοιπε τοῖς φρυγίοις»ποὰ δκ αν 

᾿ γειπκῦς γενῶς πτόρ οἱ αὐτοὶ οἱ φρύγ δῦ" θρακῶρ 

᾿ {ποινοι ἐσὶν, τω (ὗ πὰ ἱόδὰ ἐκειύον μετενύ 

ΠΣ διόννῶν ἢν Σ ἀσϊωνὸν λυκδργεν 

τωφσζοντες ἐς οὃ.Ὁ ἱσλῶν Ἀὁμσιορωπίαν 

ἀνί ον. οἰξὴ δὲ τό μέλος, κοὰ τόν ῥυθμοῦ, 

᾿ ὰ δόργαύωψ, Θ ἡ μυσικὴ τοῶστε θραπία, 

οὰ ἀσιᾶτις νγνόμισται. σἴηλομ σ᾽ ἐπ γα δ τό 

των, ἐν οἷς αἱ μόσαι τετίμέω τοι, πόδια γν 

. δόλυμπ Θ’ Ο σίμπλα, Ὁ λίθεϑρομ Ὁ στὰ 

᾿ μαεόρ ἣν ϑράκιᾳ χωρία κοὰ ὄρκιναῦ δὲ ἔχοσι 

 ιακοσθνόιν͵ τόρ 7: Ἑλικῶνᾳ καθιίρωσαν ταῖς 

ἰὗσαις θράκου: οἱ τ Βοιωτίων ἐποική(αν ες, 

ἰδ τὸ Ὁ λιβαθοιάσϊων νυμφῶν αὐὔἴσρομ 
πιαϑιέρωσαν, οἶτ᾽ ἀϑιμεληϑούτόι τὶ ἀρχαίας 
ιασικῆςγ ϑρῶκσι» λέγοντι. ὀρφοῦς τε; κοὰ 

᾿ἰσσαξθ»". κοὰ ϑάμυοιςκοὶ ρ᾽ εὐμόλπῳ σὲ 

οὔνομα ἰνϑον σε» κοὰ οῖ διονύσῳ πτίὼ ἀσίαν 

Ἰλω καϑιδρώσαντον αἴλοι δὶ ἐνδικῖς ἐκέι- 
νυκοὰ τὐὺ πτολλίω μυσικίω μετικφέρουσι, 

δὰ μαύ τις φησὶν, ἰαθάρων ἀσιδὰν ῥάοσωμ, 

Ἰδὲ εἶν αὐλὸς βόρδεκωυτίους καλέ! ὦ φρυ- 

γίας κοὰ δ ὀργαύων για βαρβάρως ὠνόν 
αςαν ναϊμθ λα, κοὰ (ἀμβύυκπ, ἡ Δ βαϊρβι: 

7’, κοὶ μαγασῖσι, κοὰ ἄλλα πλέω. ἀϑη. 

γάζοι σὶ᾿ ὥς τῷ πόδι το ἀὐλα Ολλοξρνουῦτες 

ατελῆσιμ, ὅτω (ὦ πόδι εδὰ θεός, πολλὰ γ᾽ 

ΝΡ Ἐγικῶν ἱρῶν τἴγεσῖεξαυΐο, ὥς τε (α κω. 
᾿μωοϊήησαν, Ὁ σιὰ, (ἃ χὰ θρἀπια»νὦ πὰ φού 
για, δῇ μὴν γὺ βυδιδίων πλάτων αἱμνν), 
ᾧ δὲ φρυγίων σδικμοΐ γύας, σαξ αἰλλων τίὼ 
αἰοιίνα μετίρα (δ αὐδι ὡς τελύσε τῇ μητρὶ 
συυόντα, νὸ σωθιασόύονπος νὸ ἀὐλφβεγγόμε 
γον εὐοὶ, (υ βοῖ πολλάκις, νὸ ἄπηκο ὕπς: ταῦτα 
γα ὅτι (ῳθαζια, νὰ μηρῶα ὦ σ᾽ αὐες, κοὰ 
χαῦτα εὕροι πόδι Ὁ σϊαεμόνωψ τοτωγ»νὺ Φὶ 
ὀνομάτων ποικιλίας τὸ ὅτι ὃ πρόασολοι 
κῶν μόνον, ἀλλὰ νὸ αὐτοὶ ϑεοὶ σπτῶσηγορόύθῳ 

σαν, ἥσιοσος δὰ ἑκατοίσ, τὸ Φὶ φορωνίως 

ϑυγαβὺς αφῦτε γγνεῶτα θυγατέρας φασίν͵ 
γῶν ὄρει νύμφαι θεαὶ ἐγφνονΐο. νὼ γηοῶν δι 
οἰχνῶν(ἀτύρωμονὴ ἐμεχανοσλ γῶν, καρη]εςς 

ΕΟσΙΜνς, 453 

Ηἰς πιαηίδ. ΒΟ ίοᾶ ἑουλδιᾶ ἐσγζ9 ἀἰοἰτίς τα 

ἸϑἸοάυ]ο5 ςοπιρίετίσηυπι αἰ εζξονοπι Πιγοτίσ, 
ΤΠ πείβ ἀτοςο 5 εἰππίτ, Κὐμποδῷῳ, 

ΤἸοάυ]α5 εὐἀίτυτ, 
Μιυσίαητ εχ οσςςοῖτο τατιτίοπί πηέπτί, 
(Ἰταυβ τγπιραηπί(οπίπις, 
(αΠτοπίσα (ρτειταη ε ἔετειτ, πιοηίδηδίθ 

Βαδεητοβ ἰηἰγυπιεητα πη γ05, 
ΤᾺδοτ ραἰτίς πιοχ ἐπ ίςας δύ τἰθίαϑ τοῦπο 

αβιἢςς ἐπί ΡΥ σί5 Ππγ α αὐ ραν εἴ υίρ 

Ρες ἃ ΤΠταοίριι5 Ρηιγσοθ ςοἱοπία ἀυχετίηί, 

(στα ρδυίτεγ ἰη 4ς διτυετι πο ΑΡου ἀπο Ρὰν 
τίει ἃ Ἑἀοηπ Γγευσα τη απ οσρτεραπίες, 

πιοῖοϑ ἰη Ἀοτίς Πππῖο5 ἐππππδης ΕΒ σπῖτι αὐτξ 

δύ Πατητοπία ἐη{πετιπγζείδέρ δ ππτίςα εἰἄτοια 

Τριδοία, ΑΠαπαΐζ ρυταία οἰ. ΝΝᾶ πιαηίξείξατιις 
(4 εχ Ιοςίδ,(π φαΐδαβ ςο!τα ἀπτπιία ΝΑ Ρίς:- 

τία δ ΟἸγπιρα δύ Ρίπιρία δέ Ειρεῖιγᾶ αυοη- 

ἄληιίοςα πιειε Τῆταςία, δύ πιοπίεβ ἡπ|ὸ5 πᾶς 

Νγαςεάοπες ροῆιάσι, (υἱέβ πτοία Εεἰίςοπα 

«δίξειατᾶν, Τἤταςοβ ποτε, Βοσοτίος ασοοΐα;. ταῦ 

ἥ υί Γἰθειμτίααπι πγπιρ πατῦϊ ἀπα πὶ ςοηίς 

εταταηῖ, δύ χαί ρείίςς πτυίος ουτᾶ ἐπα ἀεάς 

ταης, Ττδςςϑ ἐς ρειμίρδταν, Ερμοπτβ, Οὐ- 

Ρίιειις, δ ΜΤἹυΐξαϑ δ ΤΠαπιγτείς. (Ὁ {4 ετίᾶ Επ 

πιοῖρο ἱπάε ποπιςίπάίτιπι εἴς, (4 εἴτ. «απτοτῖ 

ορείπιο,υίζ Βαςοῆο τοίδπὶ ΠΑ το πτ5 [πάίαᾳ 

ςσίεειατῦτς δ αὐ εἴτις ςαἰτῦ πεπάϊςαττπε πο» 

πιασπδίρπιαῇοα Ρουτίοποτιδάτηξ. Νηάε χαυΐ- 

ἐᾷ ἈΠαιίςᾶ ἱπχυίτ οἰτπατᾶ ρογουτίε 8 9 Αἰ {8 τίσ 

μία Βεγεογητίαβ πσςατ ας ΒΒεγσίαβ. [πἴξετιν 

τἠεητοτῖ οτᾷ πα 48 Βατρατῦ ορτίποης ποςα- 

δυϊα ΝΝΑΌΙας δί δαπιθυςα, Βαιοίτοϑ δ ίαρα 

4ε5 αἰίαέρ εὄρίπτα. Ατποπίεηίοϑ αὔτ {ςατί τεσ 

΄υίϑ ἐπ τε». ποίρίτ δέ ἐχιεγλοσῖ Ππυάίοί ρες 

( κτοναητ, ς δίῃ ἀεί5. ἔχτοιπα οπίπι ππαϊία {π|5 

{τερετε λοι ίτα υτίπ ςοπιοσ 8 ςοιηρίατα δέ 

ΤῊταςία ΡΠ σία ἀςξοληταῖα {π|, ΡΙαο παπας 

Βεμάϊάίοτί πιεπτιίοηξ ἔςοίς, Ῥμτγσίουαττεηι 

Τοπιομοπος, ριοΡτίβ εαίπι αἰ ςίζλπβ ἄς ν 

τίς πταίγξ ρατίτου δ ἰρίαπι, αι αὶ οἵ πηαῖτε (08 

αἱπείεῖ. ςοπηίταγείαν ἔλογα ΠΟ] εητί {{πιυ]ς (8. 

ἰατοῖ. [πτετίπι ογοδτο εἰαπνίίαπ5 Ετπτος ϑάθος 

ὃ Ατίες ἔγεβ.» πα ηαίάεπι οπιπία βαΡαξίον 

ταπιτίτα ρίοίατα ἴσης δέ πιαῖγε ρογάοῖα. Ηκς 

ἰηίαρει ἄς 4η5 {Π|5 ἐοταπιίρ ποπιίπιιπι πατίεν 

τατετεροίἐ5, πούς, που πιοάο ἀςοπιπι τη 

πίβεί ποςεηταν, [δά ετίαπι [) εἰ. ΕΠ 6 4π5 4.’ 

ἄεπν Ηεκαῖαο ἃζ Ῥμοτοπαί ΜΠ συίπησεῆ- 

[45 ἐχείΠε ἀτοίτ, ἐ σαίρας Οτεααβ, 4 εἰξτπὸ 

τἀπᾶς ΝΥπηρίιλ5, ἀεαϑ τε, αρίεὐοτῦ απο 

Πίιρεαι Βαϊγιοχμπι δέ σπαμοτθπι,ξζ Οὐτοῖᾶϑ 



ΞΥΒΔΒΟΝΙ9 ΘΕΟΘᾺΚ ΆΑΡΗ. 
454 
ἀεοϑϊαίογοβ, δὲ (αἱιαῖοτο ἀϊςί, ηὐρίτεγῖ ἄς ΡΠ ς 

τοπθο ποαπιξ ςσίοείρίι, εἰ  ςίπε5, 8.0 Ρ τσ 5 

(Ουτοταβαίπουίς. ΔΙή πιοτὸ τοιτίσεπαϑ εἴχαλκάασε, 

τς, 4 εἴς, ετε (ταταῖοβ, ΑΙ αὔτ πῦ (ὐυτεῖα8, (εὰ 

(οτγρᾶτεβ Ρθγγσαϑ εἰς, ΠΟ 5 πετὸ Οτείξίεϑβ ἂῖ 

πυερτίπιοβ φὰς ΠΕ ΌΡοδα ἐπ άτς ἄγπιὰ εγοᾶ, 

τῇ δέίρίος ΟΠαϊοί επί ἀϊξοβ. Δ!ή ἄμε αὉ 

Τιτδηϊ.εείθυϊος (οιυᾶςεβ πιίη[ἴγ05.. αὐ πα 

ἰηβεαόῖος, ὁ Βαδιείαπα ρίεξος, 48 ετᾶ ἐ ΟἹ 
εἶνίβ αἰᾶ τη Οτετεη σεῖο Ὠιϊξοτία, πιγεῖεϑ Ιον 

αἱ ἐἀποαίοτεβ ηὔςυρᾶϊαῖφ ουἱοάεε,ἐ Ρἢτγ, 

σἰατιδίπος ἐπ Οτετᾶ αὐ [μοι ϑαπΓ  πλεπιο 

τοι Τ οἰεἰ ποίη ποάο πουῦβηε [πες τον 

γηΐτεβ ἐπ Οτειᾶ, ηπι οἱ αἰ Ζά  ςυτᾶ σοἤεγῦτ, 

Οὐτεῖεβ ποπιίπατί πε, ΑΙτεγ πιοτὸ Πουῖ (ον 

τγθατξ ςειάοις δέ Ργάπα υ]015 “δ ἀίτοτ, Ριὰ 

(ἤ5 οςςαΠοπῶρρυίης ρεπεβ ᾿ἐμοάίοβ, σου" 
σαιζι, ΟοΥγ ᾶτεβ ἀφπιοηε5 εἴς συοία Μίπεῖ 

τ δέβο! 5 ΠΟ 5. εἰ αἰ αἰή, ϑατύτηί ΗΟ 5 ΟΟΥῪ 

Ῥυᾶτες,41ή [ουιί5 δ ΑΠίορεβ (ὐοιγρᾶτοδ. πος 

«ἀξ αἰᾶτεοίαξ εἴϊς, χυί δι σα ει. ΑΡήε αὐτξ 

{πος ἐπ βαπιοιαταςία, ἢ ρτίΡ ΝΜ] εἰίτα ἀϊςεραῖ,εο 

τῦ ἀοῖο δδίοπεϑ μηγίτίςαϑ εἴς. ΕἸοος ἀξ τηϊπί- 
τα Ἀρρτορᾶβ δοερίίυ5, {πη σολάπιπατου αρτι 
ἰατᾶ, οαπὶ ΠΌΠ η βαπιοιητγαςία παγίς πειρα 
ἀε Ολβετίς ρέειαϊῖ,αρρδίε ραγίτεν δί βιεπηρτο 
εἰ Τμα[ή ορίηίοπξ, χιιοὰ ἐπ βαπιοιῃγαςία θα 
τί [λεια ρίεςετίηϊ,εο5 [ἰς πορατί, αὐτοῦ ἢ1- εἴς, 

ἃι44 εχ πιῦτε αίη Βετεογητία τεσίοπε (ρει 
οταῖ. Ν᾽ δπυ!!3πὲ Οὐτεῖο5 Ηεραῖα πιίπίτος 
ατδίταπταν, οί ςἅ (ὐοτγΡαπείριιβ ἤάεπι {πητ, 
Ἐδυτίσπι ϑοορίϊα5 αἤίγπιαι. εις Ποποταβ (Π 
Οτετα πο υἱυγρατίμες εὰ ἢ τεσίοπε εἴ πιο- 
τῷ εἴς, Ευτίρί {5 τευ 5 στιά ς5,{ε{ τἄτιιπη, 
τποάο ἐπ Ρηιγσία δ Ττοδάς, υί πεῖο (4 ἀίςᾶτ, 
[Δ υἱαπηεητίβ πιασίβ ατί συᾶπι Ὠἰ οτή5. Οτιρ» 
αυίϊάεηι άπ πιεπῖο εἴδε ἔοττε Ιοςοττπι ΠπηῈ- 
τυάδίηςηλ ΝΜ] η5 επίπι]ἅα δί Οτείεπί!5 ἃ Ττοί 
ἐμ εἢ Ας Ὠίᾶςε ἃ ίπᾶστο δοερίϊο ε[Ἐ]ο αι. 
δ κ Οτεῖα πιοπβ. ΟΠ] 5 πείο [4ςς Ῥγίπα εἴς, ἃ 
4πο δίττθ5 Ργιπα ίαετα πιεπιούαῖαγ. ΠΠΙΡΡο, 
ςοτοπαίτεπι Διἀγαπιγείπος οτα δί ΗΙρροςο- 
τοπίσπι πη τεῖα εἰς, ϑαπιοπίππι ἰηίαϊα ρίο- 

«ποηίοσίαπι ίη οὐταπι Πευσῦβ. δύ σαπιρτ ἵΝε- 
ἀηδία τεῖτα δέ ΑΙεχαηάτία:. Δισυ[|ατ8 πιοτὸ 
Ἀιρίατιβ σγεαίαπι θεῖ δ Ν υἱοᾶπο (ὐλππΐ- 
μαι τείειτ,εχ σπο χυίάοπιτίεβ παι πὸ δε 
τρὲ χυίθαβ πγπιρῆς δ ειίάες. Ῥμογεοί 5 δὰ 
τοτιλάϊε εχ Ἀροϊίπε ας Εηγεία ποὰξ Ογίραη- 
{65 εἴϊε ρτοσεπίτοϑ, ϑαπιοιῃγαςίας ἱπςο αἱ. 
Ἐχ Ολρείὰ πεῖο Ρχοτεί Π]ία. δ νυ ϊςᾶπο {γ65 
(θεῖος τοιί4επι αν πηρίια5 (αΡ ει 468 οτἴαδ, 

ϑεοὶ Φιλοπαίγμμονδῖν ὀρχιςρδϊυ ὁ σὲ, τέ φν ὁ 

ρωνίσῖα εὐψας,αὐλυτὰς (ΘΒ φρυύγας εὅστον καὶ 

οἴσεις λέγει. ἄλλοι δὲ γαγηνξιο. ποὰ καλχώ 

ασισὶας ὃ σ᾽ ὁ τό κουρῆτας λέγει νἀλλὰ οὐδ΄ κα 

κορύθαντας φρύγατηεκάνος σὲ ἰπορήταρ σις 
οἰϑέϑαισῖ᾽ ὅπλα χαλπᾷ πρώτος ἐν δυβοίᾳ 
διὸ, κοὰ χιλκισῖξας αὐςξῦ ληϑίυσας, οἱ δι 
αὑτὸ τιτάνωμ ἑξᾳ δυϑίυσαε πτασόλος ἱνό, 
πλοῦ εἶν κορύθαντας ἐκ Τὶ δακτριανῆς 
Φαγμδύες, οἷσι᾽ ἐκ κόλχων φασιψ. ἐν δὲ ποῖϊ 
ἐρυτικῆς λόγοις οἱ κουρῆτες διὸς προῴεις λί 
γον ται, αἰ φύλακι ἐς ὡρῤπίω ἐκ φρυγίαι 
μεταπεμφϑούτοϊνσσο Ὁ ῥέας, οἱ ἢ πελχίνω 
ἐν ῥῥοϊῳ ἐννές ὄντων, δία συμακολυθόσαν: 
ας ἐς ὑούτίω. κοὶ τὸν δα κοροροφύζανϊαν 
ἰσρῖτος ὀνομα οἰιῦχε, ὑνρθαυπα δὲ τότωι 
ὑτόρου ἰδρέα τὐοῖνης ὄντα {τί πίω ἥδ τοῖ 
ῥοότοις “ἀναοιδυ πρόφασιψ τοῖς πρασίοιςγῶ 
σελέγεψ ὡς ἀρν κορύθαυ τοῖν σ᾽ αἰμονὲς ιν:! 
ἀϑίωξς, κοὰ ἠλία πϑβσισι ἐπι σὲ ἔρόνα Ἰωὶ 

εὧν ποούθανπας.οἱ σὲ, διὸς κοὰ καλλιόπη 
φασὶ Ἰὸς ὐκξὺ τοῖς καξέροις ὄνας. ἀπτελθὲ 
σὲ τότος εἰς (ὡ μοθρακίω καλσμλϑίω πρότ' 
ον μελίτίω.τὰς δὲ πράξεις αὐτὴν μυσικὰ 
Ἢν, τιχῶτα σι δκ ρσεξάώμαν Θ’ὃ σκόψιθη 
ὅν μύϑος σιυαγαγὼν πότος ὡς μποϊρνὸ 
ἐν σαμοϑράκε μνεικῦ λόγο πόδι κα βέιρω 
λεγομλύσ, ἴα τίθασιμ ὁμοίως, (Δ «Ξπσιμθρύ. 
το  θασῖο δϑξαν ὡς πὰ ἐμ σαμοϑραίκε ἱδὴ 
σοὶς καβέροις ἐπετελέιτοικαλξιῶσα σε φι 
σιν αὖ; «ἦν ἐκξιν(θ΄,ἄης τόν ὅρος πόϊ ἐν τὴ Βὶ 
καυτίᾳ καβειρα, οἵἷσὶ᾽ Ἑκάτης πτρασόλσον 
μίζοσι ἐδ ἱμαρᾶτας τοὺς αὐτοὺς τοῖς κορύΐβῃ 
σιν ὄντας. φησὶ δὲ σππάλιψ ὃ σκύψιΘ΄ ἐν τί 
ἐρύτε πὰς τῆς ῥέας Ἰιμὰς μὴ νομί ζεῶ, μὶ 
ἀϑιχωριάζειμ.σσφνανπιόμϑν’ δεῖ τό εὖροι 
σίδου λόγῳ. ἀλλ᾽ ἐν τὴ φουγίᾳ μόνον, (δ σὶ 
πρωα! δὲ. τοὺς δὲ λέγοντας μυϑολογειμ μᾶλι 
λον ἢ ἱσορξιμυπεὼς ὧδ» δὲ, κοὰ τἰὺ δὴν πόπα 
ὁμωνυμίαν συμπράξαι τυχὸμ ἴσως αὐτοῖς, 

ἐν ἰρύήτα . φὶ σὲ ἴσῖας λόῷθ- «σὐτναγὰφ 

ἱδρὰ πύτνα ἡ ποόλις ἱππποκορωνὰ ἵε “ ἀσ)ρ 
μυιωῆς, κρὰ ἱππποκορώνιον ἐν κρύτη σὰ 
νιδρ πα Ὁ ἑωθινὸν ἀκρωτόοιον Φὶ νήσα, 
παισιίομεν Τὰ νεαν)οίδι, ΑἿΣ ἀλεξαυόρέωψ, 
ἀκοσίλα θ΄ σ᾽ ὃ ἀργξιος ἐκ καδέρῳς Ο' ἡφ 
- κάμιλ) λὲ γᾷ. Ὁ ὃ, βὲς καθειρσο, δ υύμ, 
φᾶς καθηράσϊ:ς, φόλικύσϊης δ᾽ δ᾽ ἃ-πολλων, 
Ὁ ῥυϊίας {ὐρξανΐας ἐννέα ὀἰκᾶσαε δ᾽ αὐϊδρὲν 
(ἀμοθράκμ. ἐκ ἢ καβέρης τὸ πραϊίως» ὦ ἡφαῖ, 
Ξσυκαθέρος βε.» α νύμφας βὲις καθ άοίσιαε., 

φκατίςς 
| 



᾿ ΓΙΒΕΑΒ 

κῶτέρῤοις σι ἰσῥὰ γυεϑυὰ «μαίλισκ μδὸ ὃν 

ψλίμνῳ, ( ἔμθρῳ αἷὺ καδέρος ἀμὰῶν συμ 

Ἀρακ)ν ἀλλὰ ᾧ ἐγ ῥοίᾳ {{᾽] τύλεις, τώ σῖ ὃ- 

ὑματὰ αὐδὴν εἰσι μυσικῴ, ἡρόδυτΘ’ δὲ, κοῖς 
ψμέμφα λεγέ ἣἥρ κωβέιρων ἱόρά,καϑάσῃ 
δὰ τόϊ ἀφαίςον, σχφϑᾶραε σὶ αὐτὸ καμ- 

υσίω, σι δι᾿ ἀούοιτα τὰ χωρία Φὶ ἣν σίαι- 
κόνων «ὐτὼψν πὸμῆν, τό γε τφρυβαύτιον δὺν 

τι αμαξιτία φὶνωῦ ἀλεξανἄρεων χώρας ἐγσ 

γὺς τό σμινϑίέσ, κοὶ ἡ κορυβιοσα ἐν τῇ σκα- 

Μμίᾳ πόδι ποταμὸν εὑρύρν ττε,δδ ἀωμίωω ὁμώ 

υμου δ τε χειμαῤῥον αἰϑαλόφντεε, πιθανὸν 
πὶ φησιν ὃ σκήψιθ)» ἀσρῆτας μᾶν κοὰ κορυ 

ταντας ὧν «ὧυ αὐοδὺ οἱ πόδι τὰς Φὶ μεβὺς Ἔ 
γεῶν ἀγιξείας σεὸς ἐνωπλιομ ὄρχησιν ἰήϑεοι 

Δ πόροι τυγχοίνοσι παρελημμᾶνοι, ἃ κορν 

ξαυτόῖν δὲ ὅτ τό! κορύσίοντας βαίνειμ ὀχ 
πκῶς ὃς α ἐχτάρμονας λέγει ὃ ποιητὴς, 

λόῦ σὺ ἄγε φαιύκων ξπίάρμονες ὀίρι ἄριτοι. 
“Τῶρ σὲ κορυβάντωμ ἐν δρχεσεκῶὼν (ὃ θα 

ππασμιῶρ ὄντων, Ὁ αὖ μανικῶς ἰμωνομύσ» 
ρύξαυτας φαμῆν. σἴχκτυλος σ᾽ ἰδικίρυς 
γασι ὠωνόὺ; ἱεκληϑαοτόυ πρώτος οἰκήθρας, 

ΟΡ ΚΡ] τἰὼ Ἰσϊέω ̓ πσωρειας. πόσας εδὺγὺ λε 
και τὰς σσωρείας κορυψὰς σὲ, σὰς ἄκρα 
νὦ ὁρῶν, αἱ ὃν ἡΣ] μέριΘ' ἔχατιαὶ ὦ τοῦσαε 
ἢ μητρὸς δῇ ϑιῶρ ἰδραὶ πέδι τίὼ ἰσϊέυ, σον 

ργκλῆς δὲ οἰτοζι, σοντε ἐὺ πρῶτος ἄρσε- 
«» ͵΄ Ρ Ω ΨΥ " 

ας γϑυξ)ι οὶ σισϊηρομ τὰ ὑβδῦρον κοὰ ἐργᾷ 
᾿ἀνὸ πρῶτοι, κοὰ ἄλλα πολλὰ ἣν πῶς ὧν 
ϑίον χρασίμωψιταρντε σὲ, κοὰ ἀσελῴας του- 
γωγιχῷ δὲ Σ ἀοιθμᾶ σϊχκτύλους ἰμλκδίισαε, 
ἔλλοι σ᾽ ἄλλως μυϑόύασιψ, ἐπτόροις ἄπορα 
πα! ἥζοντόο, δ φόροις ἢ.(Ὁ τοῖς ὀνόμασι, 

κι τοῖς ἀριθμοῖς χερῶν τῇ, ὧν στελαμῖνον ὄνον 
ἀζσσι τιναν ἃ σϊαμνανεα,  ἀρακλέα, κοὰ 

ἔχκμονα, κοὼ οἱ μδν ,ἀϑιχωρίος Φὶ ἰσῖας οἱ σὲ, 

οἰποίκος, ραν τοῖν δὲ σισίμρον εἰργάστονν) ὑπὸ 

τότωρ ἐν ἐδὶκ πρῶτον φασί. πτοίν τόν σὲ, κοὰ 
γέατας ᾿πσειλύ γασιγκοὰ πόδι τίὼ μπτέρα Φ 
ϑεῶν, ἐν φρυγίᾳ ὡκπιότας πόδι Ὥ ἰσϊίωυν 
φρυγίαν τίὼ ρωάσια καλοαῦτοῖν σα τὸ εἷὸ 
φρύγας ἀδικρα τῆσαι πλκσιογώρους ὄντας, 
Ῥὶ τροΐας ἐκ τοεπορϑεμβύυς, πονοῦσι δὲ Ὁ 
ἰσϊαξων σ᾽ακτύλων ἐκγόνους δῖν πούς τι ἔα. 
εὔτας κοὰ οἷ κορύβαυτας, εἷὺ γουῦ πρώ- 
πους γλυνυϑρύπας ἐμ ἐρήπη Ἑκαᾶσπον αὐόγρας 

᾿ ἰαίους σἱακτύλους ἰληϑίυδαε, τούτων σ᾽ 
ἀτγόνους φασὶ κουρῆτας ἐυνία γϑυλῶνα, 
σουτῶυ σῖ᾽ τάφου σίεκᾳ στισιας πεκνῶσας 
εδὸ ἰσϊαίους καλουμθύους οἱχκτύλους, περ» 

᾿ἔχϑυμῆν σὲ σα πλειόνων ἀπὲν πόδι τού. 
᾿πῶν ἀκέττόρ ἡκισι (ιλεμυϑουῶτοι;, ὅτι τῷ 

ῬΈΓΚΙΜΨ 9, ΞΟ Ὰ 
τη αᾶτ τρία εἴϊε ἀἰςαίδ.]η Γ πο θεῖο ρυ 
[(οὐτίτι ας [πιρτὸ δδείοβ ποποτί Ππαϊρίτος οὐτί. 
αἰῇέ,(εὰ δ ἐπ Ὑ τοί ρεῖ υγθε5.]ρίοτῇ δᾶς πο. 
πγίηᾶ πηγίίςα (ατ Πεγοἀοτί αυοῳ τε ίπιοηίο 
δρυὰ Μεπιρίη ετίαπι (αθετοτῖ ἄς ἃ Νυΐ 
«ἀπέ Ρμᾶπᾶ ἐχιίτς, εδέρ ἀεἰευ ΠΕ απιργίξη, 
Ἑδτιεῖο οςα ἀαπιοηῦ ἡξοττιπι ποπούε πλοῖα 
Ρτοσίυς εἴϊς, Εἰ (ὐοτγβαητίᾶ εἰς εῶρ! ἰῃ Απια- 
χίτία οσα η Δ] εχαπασεουῖ γεσίοης, χα δα 
τη, 8. (ὐοτγ ΗΠ ἐπ ἀστο ϑοερίο, ά βυυίαπι 
Ἡευτίξιζ δι τίςᾶ ςορποπγίπξ διὰ εἰ τοττζεξ 
ιμαϊοξητα  εἴὸ αὔτ ίπαυίς Βοσορ» ΠυλΠΠ5 
εἰ εοἴαξ εἰε (τεῖος δύ (ουγρᾶςος, σαί ἱπ σπᾷ 
ττῖ5 ἀεοτῖ (ΔετίΠ 5 ἀγατατί [αἰ τἄτοβ. οαίπί δύ Ραε 
τί υπταἤαρτί το δατ οτγΡᾶτες ἈρρεἰἸατί, 
ἱπτιεγ (αἰ τἀ ἃ ςἀρίτὰ ἰαζεζι, 0 4 κορύτηευ αἰςίτ, 
αυο5 ΒειΑγπΊοΠα5 τις Ἐ]ΟπΊειτι; ροεῖα, 
Ἐυρεαρε ῃελςᾶ Βειαγπιοπεϑβ ἐργεσῇ δάπιης 
Ηίης ηὐί σαρίτ (τη 60 ἑαόξλπε ὃ ηυμχίής 

αἰρίγαητυν δ [υγήβ ἀρίταηΐ, Οοτγθᾶτας αἰςίπι». 
50πε οί ἀίςαπτ ΄πος [λό γίος ἐος ἃρρεϊα- 
τί ργίπιοβ (Ὁ [4 ταάίςος Βαδίζατοτεβ. ἥδηνρε 
ἄςς πιοιί, ἐπα ταάίςεβίρ πορατί. (πτπ|α πεῖῸ 
τπιοιτίςεβ, Οπηπος ἰσίτυν ρατεςυατ εχιγεπγίτα- 
165 οἰγοα [4 ἀεουῖ πγαῖτί εἴτε ςοπίξετγαϊαϑ, Ορέ 
Ηίο ἔτοπὶ ΒΟΡἤΠΟ εἶί5 εἴξ, συίπῳ Ρτίπτος αἰγὸς 
[υἱξ,χυΐ ἔετττιπι ἐχοοσίϊαπεος ρυίσιμαι δεῖς 
ολτιοσε Αἰ αρ Ρ εὐπλοτα πιουτα!τπι ταί πεςεί; 
(ατίλ Ἑοτυσα Ζαίπορειίαπι ἐχεεῆς όσοι. ΑΒ 
εο ἵταῷ παπιοίο ἀδέϊγίοκ. (4 εξ, ἀἰσίτος ἡᾶςιι»- 
Ραῖοπ, ΑΙή (ληἐ αἱίο πιοάο [ιδιήδηκις, ἐυδία 
ἀυθής Δεςυπιυίαηίε5,τατής ας ἀ ει ξείδυς ΠΟ 
πιίπίρυ5 ας ΠΗπΊειίβ ατεητεβ. ἐ αι ϑαίδηγέ 
παπὶ σΠπεπάδπι ποπγίπαης, δύ Πλδιππαπειπι 
δὲ Ἡεγλείεθηι ὃί Ασιποπεηι. Οὐ 4Δπ| ετίδην 
ἐοϑ ίπαάίσεπα [46ρ, συ ίάαπιτεῖο ἱπαυίπο αἵ 
ἰσετητ, δ οπιπεϑ {ΠΠ05 ργίπιοϑ ἐπ [Δα ἔσιττσι ἃ-- 
Ῥτίςαο παιγηῖ, οππε5 πιᾶσος ἐρίος δύ ἱπολη- 
ταῖοτεϑ (υίΠε πιο! Πσαπι, δ οἰτοα ἀξοστπιπηλ- 
ττοπὶ (εἀτο5 ἰη ΡΗτγσία, αἤίπεβ Ια ἀοπιος 
τεηυς, ΡΗτγσίλπι Ἴτοϑάεπι υοοίταπτε9,“υία 
Ρμιγρέβ ργορίπημοβ Ἰτοία ροριήλτα υἱόῖο- 
τε5 οςςυραΐσης, ἘχηΠπίπιαπε λιιτεπ ἂρ Ἰἀαίϑ 
δῶγιίβ, Ουτεῖεβ δ (οσγβαπίες {απ ρτον 
Βπαῖοβ. ΡυίπηΟ5 εἴεηπΊ ἐπ Οχεία σεπίτοβ υἰσ 
το 5 ζςεπίθπι. Ιἄκο5 [λύγος πυπςυραίοκ, ἃ 
αυίρτι5 συίάεπι ρυοογεδῖοβ Ουγεῖεβ ΠΟΙ ΠῚ 
ἐχείτς. Ἡοστπὶ {Ππρυ]ος υἵτοβ ἀεςεπι σον 
πυίςε. εχ ηπο Ἰάκοβ ᾿λλῶγίος ποπιίηλιις. 
τε, Ῥιοάπετί χαίάεπη {ππγτ15 υσ Πίΐςε ἀε τεδι5 
ἈΠΊΡ ίοΥ ἃ ΟΡ 5 ἰμπιείςίυχ οτατίο, φυληυαπα 

Οὔ, 
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(ιδυϊαπιδτοι πο πιίπίπνς τεπεαιπτγ, ἡσἱᾶ 

Βαοίρ( περοτιία τπεοϊοσίς σεπυ5 ἀτιίησαῃτ, 

Οαληί5 δῇ ΤΣ ἀς «είς πετοίτ5 ΟΡ πίοπο5 

[ιδυϊακέρ (ογατατατ, οσςα ται 5 ἐπί ππιδπίεβ Ρτίν 

(τουυύηι οοσίτατίομε5 ἀε γέρας ἱρῇ5 πατυγαῖεβ, 

δύίπτεν ἀἰπειεπαῦ [Ὁ] (τπιρεῖ ἐχροηζτεεδ. 

ΝΜ πίπενί τείο ἐπίσπιατα ἀ Π σεητοῖ οἱ πεῖε πὲ 

ηυλ; (ες, ἐχροίίτα πιοτὸ ἐπ πιεάίο ᾿Ρυϊοίον 

Υἱ ςορία,ραττίπι αυίζ ἱπτεῖ (ς το ςοτἀαητίαπ, 

ραιτίπι πετο ἀἀπειίαητίᾷ ἄλγε ζςοπτία [λε]τ5 

οἷδ χυἀπᾶ εχίρῇϑ υοτῦ εἴτε ςσίεξξεπια5, 46’ 

ἴε ὃΠ᾿ πχδιαπλ5 ουασατίοποϑ8 δύ εοτῖ επί ααί ἀΐ 

αἰπίτατ πιά δι, δέ ρίοτᾶ απος ἀεοτᾶ δύ ρίας 

πυππίη!5 ἱπίρίτατίοη 685 (τ ξαθυϊαπῖσν, εἄ επΠὶ 

οὐ οδυΐδτη {ας «αὐ! οἴξο5 αὐρίτγαπταν εἰς 605, 

διά ριουίάεητί αρτοβ, [ΠῚ ΟΧ «αἴοτί5.1 εχ 

Ῥαΐτε πα ΠΠ5 τετῖ ΠρηίΠοαιοπίριις. Μοπταπες 

᾿ ἐδίτατπασατίοηί ἱπαυΠπτίο σοπυοηίτγας θ6ΠΔ- 

εἴο,ἰπἀαραιγίχ ον χυτε δά αὐτος υἱυπι ΠΟ σπᾶ, 

τ οἤεαρρατεᾶι. Νιυπιπᾶ εἰ αἰβατίο, ζ σα] ετι5 

το! οἰοία ας ἀαίπατίο ἀσστεσᾶαί ἃ αἱεξιδάί 

αἰπὶ μαδοι, δζαττίβ πιαοίςς πἱοίπίτατξ, ΓΆΙΟΝ 

ἐΠ Ππυδίοία αά ατῖος Βαςςπαπαῖες ἐχογοί τίς, {{- 

ττὐ! ἃ. Οὐρμίςαβίεά ἐρῇς [τίς εἴς. ΡΟ δυτξ 

ἀξ Ρεϊορόπεῇ ρη ἀξ αής (η{π||5. Ππηὰ] οί 
ὅδυιητίαςο ἤἥπυ. δ ἀε αἀϊαςζιί.4Π {ΠΠ ἀἐ [στιν 

τἰπιο. ἀείήςερ5 ἀεσίεια ἀϊειζα εἴ Πρία ἐπίπι 

ἐπασίς 5 Ρεϊορσπείτις [ιρταΐρ οεἰγοδαα ας τος 

(όια ἰηίαϊας αὐ οτίξεζίρεξίατ, ίῃ {{π|5 δέ Ογοία 

ἀς5 ἀὐβροιαάεϑἐ(ατ, Π|ς ηἀΦ πχεπιοταία ἀΐσῃς, 

Ὡς απτρατᾶ ἰηΠσπες Νςίης ἀς Οτεῖα δῇ οὔϑ 

δα Τεγαπι Επιάοχ ἱρι ἰρία πη ἄλσαο {τᾶ εἴτε 

Ροΐασο τι ΠΝ αὔτηῖς ἀίςοτε οροιτει, ξ ἐρ’ 

(λανίπιεν Ογτεηςᾶ ἃ (τς [, ο ἀΐςο αας ἃ δτι- 

πίο τί δα Γιαςοπίςᾷ Ιοςαῖα εἴς, ἰπ Ιδοίπισίηξ 

πήττειν οτίβ ςα τον ἀἰΠα ἃ Ὁ οςοαία ἐπ οττῦ, 
80 δερτοιίοης ηἀζ Αδσεο ρξαηδίξ ρεΐαρο, {{- 

ὅτὰ ἃ Ογοιίςο. ΔΒ αὐτο απτ Αδίςαπο δἰ, 

Ἀεσγρείῃ αττίπσξις ρεἰαρ" Ἑ Ῥπιστοτήβ δατῇ 

Ια οςοίἀσταίε εἰξ,πετοῦϑ δά Ῥῃαίαγ πα, ατίτ 1 

πῦπαδῦς αὐ ἢα4.:οο. δ ἐπ ἄσο ἀἰπία τ ρυλστο 

υἱα ὁ σα ρεδατίη Νοτῖ κριδ μέτωπορ, ἐά οἱξ 

ἢιδς αὐϊοιίς ρρειαῖ, Αγάιοᾶ πεγοΟίπιαττς, Ὁ, 

τίοηταίε αὔτ ϑαπιοπίζ εἴδ, ἱῃ οὐ Ρ]05 (5 απ 

πὸ πταΐτο πεισῦς. Μ]ασπίτιάίηξ ας ἀςῇηίτδο 

Πειατεβ, χα Ἀρο!Ποἄουιβ ἐχαΐλα ἀΠ τί ἰην 

ἰς ταῦ το[πλξ ἐχρ!ςατς, δοίταδίης 448 [π- 

ὅτα Πα ζοος 8 τος [ατἰἀίης ποτ ΠΟ Ρ πιὰ 

ϑηίταἀίη ς ἴτε αὐαδίτας (εο 4 Πᾶς ρίτι5 απ 

ἢ Σοςο αἀίογῇ ραζοαῖ, Αὐτοπηίἄοττβ αὔτ φοοο, 

δύ τοο οἤετείεις. ΗΙ γοπγπιαβ ποτο Ιοποίτααί- 

πῦζοοο, εἴϊς ρίαιυ5, ἰατίτυ ἀἰπξ ἱποεῇ!ς ἁΠΠοτίς, 

ΦΥΒΑΒΟΝΙΞ ΔΘΕΟΘΟΆΚΆΑΡΗ. 
ϑεολογικῦ γρύους ἐφάαήετοίι τὰ πράγμα; 
σὰ ταῦ ται πᾶς δὲ δ᾿ πόδι ἣν ϑεὼν λόγΘ’ ἂρ. 
χαζας δϑεγάζει δϑξας κοὰ μύϑυς, αἰνυήομει 
νους ἦν »ταλχιῶμ. ἃς ἄχον ψὺνοίας φυσικῶς 
πόδα ἣν πραγμάτν, κοὰ πε σιϑούτων ἀεὶ 
τοῖς λόγοις τὸν μῦϑομ, ἄτταντα μὴν ἕν πὰ 
αἰνίγμα τὰ λύειν ἐπ᾿ ἀκοιβὲς οὐ ῥα σίιον, ὦ 
σὲ πλόϑος δὴν μυϑόνομοψωρ ἐκτιϑούτος 

ἐς πὸ μέσον, Τὴν μὴν ὁμολογόντων ἀλλήλοις, 
ΤΡ σ᾽ ἐναντισαβώων εὐττορώπόδορ αὐτισδ ὦ 
γαιγτο οββ αὐδῇ ἀκάῴζεψ απ’ ἀλυϑέρ, οἷον τὰρ΄ 
ὀραιδασίας Φ πόδι τὸ ϑέιον ασοσϊχξόντων Θ΄ 
αὐτῷ ἫΝ» θεῶγιποὰ «ὅσ ἐνθοσιασμὸς, ἀκότωρ 
μυϑούσσι κατὰ τί αὐτίι αἰτίαν, καϑ' ἣν» 
κοὰ ὄρανίσς νομίζειν οἷα ϑεὸς ποὰ γεῶνοι τιν 
κουον ἣν σὰ ἄλλων κοὰ δὴν στοσαμασιῶν, τῆ 
μᾶν ὃν ὀρειθασίν τὸ μεταλλάυπικορ, κοὶ 
ϑαρδυζειὼρ,  ιτηζεκο Ὁ “πῶς ἂν Βίον γρασὶ 
μωγεφαίνα συγγηνὲρ. δῇ, σ᾽ ἐνθυσιασμῶψν, 
κρὰ ϑρησκείας, κοὰ μαυτικὴς ἦ ἀγυρτηνχῶν 
κοὶϊ γοκτέιας ἐγ, νς, ποιοῦπου σὲ, κοὰ τὸ Φλλό, 
ὥεχνον μαἱλιστς ἢ πόδι διονυσια κὰς τίν αν 
κοὰ τὰς ὁροικάς, ἀλλ᾽ ἀπόλου πόδι αὐτῶρ, 
ἐπεὶ δὲ πρῶ πόδι “ πσελοσποννήσον δὴ" τὸ 
ἄλλων νήσωρ δεῤλθομδν, Ὁ δὴν ἐν ϑοῖ κορανας 
ϑιχκῷ κόλπῳ Τὴ στ αὐ πόδι ἔρύτης ἐφῳ 
ξῶς ῥυτίον νὴ γα αὐτὸ τὸ πσελοστοννύσυ δ, 
(ΕΔ εἰς Ὁ πῶετω, νύσων Φ πόδὶ ἐρφτίω ἐμῇ 

ταύταις αἴ το ἰωκλάσίσῦ εἰσὶ, (ἰ αἱ ασορὰ» 
σῖσι». αἱ ἡ, ἃ ξιαε μνήμης, αἱσῖ᾽ ἀδημότοβκε. 
ναυὶ δὲ πόδι Σ᾽ ἐρότας λέγομαν. δ)’ 
ὃν ἐν Ὅρ᾽ αἰγαξῳ φυσὶν αὐτίὼ ἱσ)ρυ ὧϑ. σε 
μὴ δ]ως, ἀλλὰ ἐξιὼν δ αἶα ξὺ τὸ κυρίυαϊαξ, 
ΟΦ ελλασὺς “ ἀξ σονὶσ μέχρι λακωνικῆς, 

ἀϑὲ μῆκΘ’ σαύσαις ταῖς χώραις ἴδ άλληλϑ 
δὰ τὶ ἑασόλίας ἀϑι τί ἕω. κλυζεέϑαι δὲ ἃ: 
ἈΝ ἄρκτων. Ὅρϊ αἰγαίῳ τποελαίγει, δ ὃ 
κρητικῷ ἀὴ σὲ νότο 96 λιξυκῷ Ὅρ᾽ στωα!: 
σοντι στὸς Ὁ αἰγύσηιον ποελαγθ᾽. ἣν 
ἄκρων τὸ ἦλ τασίοιου δι ἡ πόδι φάλαρναι 
πλάτ- ἔχορμ σ᾽ακοσίων σα δων. κοὰ ἐς σώ 
ἀκρωτύρια μόβλιζομᾶνον, ὧν “ὦ μὲν νότιορ 
λένται κολῦ μετωπογ, Ὁ σ᾿ ἀρκτικὸρ κίμα. 
ρΘ΄, Ὁ σι᾿ τῶογν “Ὁ σχμώνιον ὄλτιν. τόρ πε: 
σου ἢ σονία ὃ πολὺ πῶς τω, μὲ γεϑι» 
σῶσι κράπτης μὲν ὅν φασὶν ἀκοιδοιῦ ἄξθλλι 
σϊωριΘ’τὰ πόδι τι νῆσον ἀφορίζεται. μὐπ' 
μὲρ πλειόνων διλιλίωμ σιζ δέω μ. κοὰ ἢ πηριϑ 
γοσίωμι πλάτει ὃ ὁ (5] Ὁ μὲγιθθ-, ὥδδ᾽ ὃ κυ 
κλθ- γίνοιτ᾽ ἂν ὃ πλὲομ ἡ ποςντακιο λιὲ 
σείδεοι, ἐρτεμίσϊωρος ὃ Ἰερακισιλίος Ὁ ἃ 
σὸν φησιν. ἱδρώνυμὁ ὃ μῆκος διοιελίσς φύϊ , 

“οἢ πλάὸς αὐωμκαλον»πλάόνων ἂν εἴν λὲγῶ 
7) 



Ι 
᾿ ΤΊΙΒΕΆΚΒ 

᾿ς ἡνγάνκλου, " ὑίον ἀρτὶ μἱσδϊωριΘ’κατεξ τὰ Ἢ 

πρίν μὲριΘ' σδ᾽ μόκος, τὸ δὲ οὔϑον ἰῶμός 

γὰν ὡς ὑκατὸν σχδγωμ ἔχων κατοικίαν πὼς 

μὴν τῇ δορβέῳ ϑαλάήϊκ,αμφαπαλίαν, πὼς 

᾿σβνοτίῳ, φοίνικα τὸν λάμπεω, πλατὺ ττὲ 

γιὲ {ΡῚ μέσον ὄδη,σπτέλιψ σ᾿ ἐντόύθῳν ἐς Ῥ 
ὅτιου τό πῶτίρο συμπίσήσσιν ἰδ μὸν αἰ! 

᾿νἐνσυ., πόδι ἑξῥκοντα σχσίους δ ἀρὰ νινώας 

δ λυκτίωμ ἐς ἱσράπετναν, κρὰ  λιβυκὸὼν 

᾿αὲλαγθ' ἐν ̓ όλπῳ σ᾽ ὄωρ ἡ πόλις, ὦτα 

᾿ πρόασιμ ἐς ὀξὺ ἀκρωτύοιον “ἢ (χμώνιορ ἀϑὶ 

γί αἰγυπῆον νδύογνκοὰ τὰς ῥοσιίων νόσους. 

οἰκὲ δι ὀραινὰ, κοὰ σδϊασξια ἡ νῆσΘ’) ἔχε σ᾽ 

αὐλῶνας εὐκάρπες ἣν σι ὁρῶν τὰ δ πὼς 
᾿ βύσιγοκαλέιτοα λδυκὰ,, ὃ λέστόμανα  ταὺν 

γί ταν] ὕψι ἀϑι ὁ μῆκθ᾽ σ᾽ ἐκτεταμέ 
᾿ γαῦσα τριακοσίων σἀσίίωψν. Ε᾽ ποιοῦ γα ῥᾷ 

᾿μροτελδυχῶσαν τως ἀϑὲ σὰ φονά ἐν μέσῳ 

ο᾽ δδὺ Κ2] Το εὐρυχωρότατου πῆς νύσο “Ὁ ἷ- 

᾿ γαζογ δρΘ- ὑψηλότατομ “ἣν ἐκᾶι πόδιφοβὲς 
ΠΑ ἐν ἀύκλῳ σασίων ἑξήκοντα, πόδιοικέιτῦ 

ἔ 

τίν τοῖς λόυκοῖς τὰ “λ»ἀϑὲ νότον, τὰ σ᾽ ἀϑὶ 
υγίὼω ἴω λήγοντα, ἐςι δὲ ἀὸ Π ἀυρίωαίας ἀϑὶ 

ογὺ κοι μύτωσπτου σϊυοῖν ἡμόρὼν κρὰ νυκίῶν 

πλοῦς, τῷ σὲ ἰωμαίρα ἐσὲ σείδιοι ἐσπακύσιοι. 

σαξὺ δὲ ἰύϑαρὰ ἀὴ δὲ τό σαμωνίου πῶς 

ἐγυσῆον τιἥήάρων ἡμόβῶμ » κοὰ νυκτῶρ 

“πλῦς οἱ ἡ), πριῶν φασισκοίίων σ᾽ δ, τότων 

ἐρ τος τακισιλίος ἐρύκασιμ οἱ ἢ ἐπι Ἐλαΐ 

ογόνων. ἐρατοΐδονης σὺ ἀὴ δ τῆς ζυρίωαίας 

μέχει,ἔριδ μετώπο διοιλίος φησίμινθῳν οἵ 

"ἧς τσελοπόννησον ἐλαῆσς. 

ἄλλη σὶ ̓ἀλλωγγλῶοσα μεμιγμλύψ' φασὶ ὃ 

. σουτύς" ἐν μὴν ἀχιροί. 

τὺ σ᾽ ἐτεοκρῆτις, μεγαλίρρες, οὐ ἢ ἐνοϊῶνες 
᾿ἀωριξις γε τριχοξίκαῖν, στϊοι τὰ πσελασγοὲ, 

᾿ς πτόταν, φησὶ σέφυλθη, μ πῶς ἴω, 

σἱωοιξις κατέχειν» σὲ σίνσμικομ ὑυσϊῶνας» 
Ὁ δὲ νότιον ἐτιοκρῆτας, ὧν Ἐν πολίχνισμ 

᾿ πρᾶσορ, ὄστου Ὁ τἶν δικταίον διὸς ἱόδόν. ὧν 
᾿ οἱ ἄλλος ἰαίοντας πλίον οἰκῆσαι τὰ ποεοῖίᾳα 

'σὸς μδὸ ὃν ἐτεοκρῆτας, κοὰ εὖ ἰυυσιῶνας αὐ 
᾿ σύχθονας ὑπάρξαι ἐκὼς ὧν ὃ λοιπὸς ἐπήλε 
σίας ὃς ἐκ δε αλίας ἐλθεγ,φκσὶν αὐδρωμ-ὶ 

"δἹωοιάσος ἡδ πρότόδογ,ναῦ ὃ τῇ ἰκιωζεδος λε 
᾿ γμλύης δῆς ὡρμήθαεγγῶς φησιψ οἱ πόδι ἢ 

εαἰδυνασὸν οἱκήσαντόυ' σϊωριξις. κοὰ ἔκτισαν 
υτίω! τε ἰιοινεὸν (ἃ βίον (' ἰυτίνον, ἀφ᾽ δ, Ὁ 
Φιχοίϊ κου σον τό ποικτόι λέγον τοι. ὅ ντάνυ 
ΕΣ Σ αὐόβοωνθ᾽ λόϊογ ἀιρσϊι χε), δ ἡγκρά 

᾿ πολι δϊωοίσια, ρίπολιψ ἀρ φαίνον σιν, τ σὲ 
᾿μηβύπολιγξ σϊωοίξων ἄποικον, Τθυήαλῶγ. 

πν 

Ῥιᾶ 
{εοᾶάα άδτειο εἰ, Πᾶς πόπο]!{{πλ.σοος, εἴ 

ὈὈΕσιΜνς “57 
Οἰχευϊεᾶ αὔτ ρίυϑ αυὰπι αυδεῖ Αντοπιίάον δά 
τετι Ιοπσίτυἀἐπία ρα, ἃ αὔτίηε εἰς {Π}- 
πτ05 Ἔχίπις δα Παάία ςξτ παδίτατίοηξ Παρο5. 

Αάδοτγεαϊε ἀξ πιατε Αὐηρμαρα ᾶ, Δα Αὐυϊτα 
ἴεπειο ῬΠοσηίςξ ἄρεί ΕΠ σεῖο ἰῃ πιεάίο [ατί 
{πταιτατίτις ᾿ίπς αὐ αὐξπιπι ρτίοτίβ ςοίποίἀ αι 
δα Ὠπιᾶ τίρς, ἡ Παάία 6ς, ΑΒ Νιπόα "γᾶϊίο 

τῇ αἀ Ηἰεταργιπᾶ ρεϊασιιοί [γαῖ [πη ἤπῦ α 
ἀξ εἰαίτας εἰς, ἀείπς ργοτεπάϊταν δα ἀουτ Ῥσ 
πιοπιοσγία ποπνίπε ϑαιηοηί δα Αλσγρι ἐπ οἰέ 
πᾶς, ἱπίυἱας ποάίονα. [πυ]α ίαπε ἀξία δίτασ 

τὯπια εἰξ. 041{65 μαϊρῦϑ ἐπισίξεγαβ, τηστε8 η4ξ πὶ 
οςεαίυπιίρείδαητες,λευκοί,πος εἰς Αἰ ί ποοίτᾶ- 
εὐτ,α! τυ άίπε Ταγσείο πῦ ἱπίετίοτεβ . οπρίτα 

ἀϊπε αὔταά 24.3.5. πιασηίτυά, ἐπι, δ ἀοηα 

ἐπ ἀπουείας ἀείίπῶ5 ἕαςἰξτες.1π πτεάίο ταδὶ ἰὰ- 

εἰ(οίπια ρζἀ εξ ἐπίτλ, ατὸς [ἀατιβίαγοίς (ει 
«ἄοπῖ ςεἰΠίδίπι». συδατα τιετίτιαι εἰζου τ πὰ 
μᾶς Πλ4.6ς.ΡεςἢδειίΞίπνίς ΠΠε πὲ ορρίαίϑ ἰην 

[δι εοτοης ἐποοι εξ, ΑΙή πιπτ [-εὰςοπῖ {Ππηϊες, 

Ραΐτίητ ίη αὐτῶ, ραττίπι ἰπ οτίξεξ ἀε[πξεεβ. Ε 

Ογτεεπαίςα πιεῖο ἀ Οτίμπιετορό,μος εἰξ ἀείετίβ 
Εσεξ, ἀϊειᾶ ἀποτᾶ εἰς, ποίῳ τοιίξ παυίσα- 

τίο. ἃ Οἰπιαιτι εξ δά ἱπεειίαπεοο ίῃ πιό- 
ΡῈ (πε Ογτημετλθε βαπιοπίο (ἀξ ἐπ ΡΥ 

ἱεγῖ αυατετηδ οποία ρατεῖ παιιίσατίο, 

{ τεξουίτ αἰ χαί οί πιίπυ5. Εγδτοίμεῃ 65 ἡ“ 

ἀξ ἐ Ογτεπαίολ τί δά ατίειί5 τσεξ ἄπο πλέα 
-“λάαίοτα πααυίς, δίης ἐπ Ρεϊοροπηείθπι πιίηῦ, 
ΑΙΠ αἹίατᾶ ποτα ραν (ατοίηστ ἀξ ςδίυί, 
[πἀτ Ετεοσιεῖοβ πιασπαπίπγί ἱπίας Οὐ ἀοη (5, 

Ῥοτίεπίεείρ τείξατίᾶ ραττίεί εἰατίέρ Ὁ εἰαίσί. 
Ἐχ Πίβ(υς αἰτ δια ρΗΥ}5) οτίοίεϑ οὐἰζιαΐεαι 

οἵδ ίποοίᾶι, οςοίἀξιαϊ Ογάοπεβ, [ταῖς Ετεο 

οτεῖες,υοτ Ριαίαπι εἰξ ρα Πα ἀπέ ορρία, 

υδι Οἰδαι ουΐβ ρμαπᾶ ἐχιαῖ,ςαίετοβ ροτξίεβ 

εἄρεῆεία πισίς ΠαδίταΠεΙοςα. Ετοοοτέτες ἱρίν 
τος δ γάοπεε ίυίς ἐϊοςίϑ οτίρίπε ἀυχίῇς ρτο 
Βαδή! εἴ, υοϑ αρογίσεπεβ ποςδης  είαθος 

δυιΐεπι αἰίαπάς ςδτιεπα5, απο5 ἐ Τ Ποῖ] ἃ δά" 

πείζος τείξατις Ἀπάτοπ., αὐ αυίάεπι ρυα5 

ΤῬοτίεπῇς,παπς πεῖο εἰξ ΑΑϊοτίςα πιπουραία. 

ἈΡ εαρτιοπιοίοβ αίς Ῥαυπαίϊ μαρίτατουεβ Ὠο- 

τίεπίεβ» ΄υί Οτίπευπι δί Βοξῖπι δί (γείπυπι 

πἀἰποαταπῖ, εχ 400 ἃ ροεῖα τείξατίάπι ἀίοί 
Τιαςπαίςεβ ἀρρεϊίαπτυτ. Διπάτοπίβ (απ αἱ, 
ὥἄδλποη δἀπιοάσπι ἃ ρίετίίαιε ἀρρυοραπίυτ, 

εὐπτιίτίδυπι Γοτίσαπι ἡυαίετηίβ σοηἤλπίεπι 

αὐὐδίδιι5,14 εἰ τειταρο! πεττροἰ ἐπ ία εἰξ, αυὐδε8 

ττεβ ςοπείπεηΐειη ρίλης Πσπίβοεηί; πιείσορον 

τς σεῖο Ποείξζίυπι, ςοἱοηίαπι ΤΙ Βοαίοστησι. 

οὐ". 



ὈΔ0{.-. 

ἀξ 
Τιζαυίδ πέτο ἀϊδος ρυιᾶς Τ ποπαίςαβ., πε] οὐὰ 
τιϊποτείςς, εἴα Ππ (0165 τιςίη ἢ {πι||ε5.( ἃ 
«ὔτρίυτίπιξ ἐπ Οτεῖα οἰπίτατεβ {Π|ωλτπρ {{8έπγοὲ 
τῇ τε ἂς ΠΠ πε ϑέπτα ρυςςε!ς (ποίοβ, ΟΣ 
τγπα, Ογάἀοπία, Εχίπιίε μεῖὸ Ὁποῖα ρεφοοπῇβ 
ἐχίο ες ΕἸ] οστει, Ὁ ἐπρῦις δύ ΜΠ ποί5 τερίᾶ πιὸ 

«αῖ, δ καῖε ροίϊετίοτε ἀἰυτία5 ράυταῖ, ρείπγα5 
αἰσηίτατία ραττοβτεροττᾶβ, [πάς δά ἱπιὰ ἀεττα" 
ἶλ, τηᾶσηὰ εχ βᾶτίε ἐπέίτττα 8( Ιεσο5 ἀηχίίε. 
Τισηίτας αὔταα (Ἰουτγηᾶ [γάϊα( τἄϑίατα ΡοΥ 
ἀέπίς, Ῥοϊιποά αητίχυϊ ἄσητο τερατγαῦς α 
Οἰταηῖ αἱῷ αὐπΠουϊτατξ ππειγοροίίς.. δία πεῖο 
(ποίας εἰς ἐπ ρίαπο πυρί ρείς τοι αά, Πα- 
Όδε,(ἡ ᾿γδία ἀτῳ (Ἰοτιγηίς τεῖτς πιςαάίο 144. 
Σοοιἀδ ρίας, ἔγιο σᾶ} γα ροεῖα ποπγίηαί 
Πα4.12..1Ὡ δσε αὖτ ἃ πιατί ατόοη ἐρεξεδιε ποῖ 
ἴω εἴν "ἴα ά.4ς 2... (Ἰοτῖγηα σεῖο ἂν Δίτίςαπο 
9.1 γέξιϑ πετο δύ ἱρί ὃς ἃ πιαιί Δ(τίςο (124. 
8ο.(ποίυβί ἐπιροτία Βαθοι ΕΤεγδεί οὔ, ἔεγταν 
{Ὁ ἱΜίποϑ ἐπιρου τήπηραίϊε Δαληΐ, αὶ ΡῸ 
Πιᾶ εἴ Πετ  γίο ρα 415 ριιετρεγῆ ριιαηᾶ. Βτί, 
{τίς αὔττξροτίθ» Οποῖαβ (εγαταβ Ὡρρε! αραῖ, 
ἀ ρυφίαδτίς Παπή ποπχίπε. Ϊ ἀτετίϑῷ τείεατᾶ εἰξ 
ἹἵΜίποέξιι (οἰ ετε(δίαγᾶ Ιερα]ατοιῖξ εἐχείες, ρτίν 
πᾶ πιλείβ ἱπτροτία τ ξαίοαίε ᾳ « ἐπί εξ 
τίᾶ ρατιίαἐ ες Πα στ 5 ἐπ ραγτί τιδ ἐσ ἀϊάϊῃςε 
(ποῦ χυίάξ ἐτεσίδε Ρεϊορδπείϊ, ἅ η Αι χυί 
οπεπιρείατ. τ πετο αὐεμοῦ Ερμου εἴ Μί- 
Ὧο5 συ ρί αητίαί(είηνί ΠΑ ἀΑππδτῃγος ἐπί 
καῖοῦ Ἔχτίτίτατί 4 ἀΖ (α[Ἐτία δέ πε χαίταῖε ςε- 
ἰεδειτίπιί, ἢ ἀρρ εἰ δείο πε ίποίϑ ἔγαίευ ἔαΐς. Π|Ὸ 
αυίάξρτίπι" Ιερίδ ἱπὉ] δ Παρ ίτἄ 4{5 αὐδί. δ 
ἐἰ ΠΠ0π{Πἰτατί5 (ἢ πγϑίετίοτεϑβ τί αἱ ξά  ρεῖ 
ἀυχίς [5 ροίίτα ίη πιεάτ ἀεοτεία δύ Πασυΐααρ 
ἴοπε εὰ ἔειγε σσπιόγαραταν ΕΠ ς ἰσίταγ εζξαδτις 
ἹΜίαος ποι ρεί ἀπποβίυσ αἰ )]ουιβ απτττιπὶ 
«Οἰςξάεβατ, οί, ἀεηίῷ ἱπληπούατι5 ἀείςεηάςε 
ὕατ, οσ επξα ηιιο ταπεπ5 πιδάαδία, πιο σΟη 
(υ1τὰ δί (απ ίοπες ἰουβ εἴς ἀΠεγογεῖ,ῦα εχ 
ςατία ροεῖαπι ἀϊκί6 ἤπης ἔῃ πιοάυμπι, 
Ηἰε υοηάδιι Μίποβ ποπα τεσπαῦοιαῖ ἀπ η, 
Ἐχςεϊία ππαπάδίδ ἰοτίβ καρῖαπϑ8. 

Ἡκπςεῖ αὖ ἐο ἀϊῶα Πητ,τεῖοεες ε{|0 ττιγσ 
(1 ]}105 ἀἰΠεπιίπατετγε ἰἐγπιοη 5,8 468 ἤ8 δά. 
Ὀσιίοβ. τ τγγᾶπί5 ὃ υἱο  ξεία ἱπηροιῶϑ, 8( ἱπηρίς 
αἰδυτα ςοΙ]Π ρος ἐὐδίετίι, τα σου 75. ΓΜ] ποτῖαῖ- 
τὸ, ἀργγίπιπῦ, ΓΠεἰείζ ἃς [λα ἠΑ]{ ςαίαπι τὰ 
ἀεπιοβ. ἢΙαςίλπε σποηδπὶ πιοάο {εἰς μαΐρεδί, 
ἐπαιγαῖα {ΠῚ ςΠΠτὰ σης. Α]ἕὰ αὔτ ἄς {10 ἀἰξα ἃ 
Ὠϊς αἰ(σγοραι Ναίαπε, η Μίποξαι ἱπίυϊα: ἀίςᾷε 
ποίριτξ (τε χαί ἐπα σεπᾶ, Ηαίς αὔτίςεὔς ρος 
τὰ πιλρί5 αἴϊοιτου εἰϊ ἰλυτοτί (επεζείς, ὦ αἰςαῖ, 

ΒΊΒΑΒΟΝΙ5 ΔΦΕΟΟΘΟΒΑ͂ΡΗ. 

ἐγείομ τὸ ἡράκλειομ, ἡ κνωδσὸς μίνω σῖϊ φασιψ 

Ῥιχάίκας δὲ σϊε χουν ται, μῶι τὸ “ἢ Ῥιλοφίκο,, 
Ἂ 5, δ᾽ , κι.» Η ΄ δή ἡ τῷ Ὑ βιχινίος ΕἾ αδὰ λόφος ἐφαμίλορ.τοό- 
λεις σ᾽ εἰσὶν ἐν τῇ ἐξρύτι πλέιος αν, μὲ γιστας 
«Ὁ ἀδιφανέσατοιι τρξιουἤνωοσὸρ, γόρίυνα, 
ἐυσϊωνία. σ] κφόλόντως 4ὲ τίὼ ἀνωοσὸμ, κρὰς 
ὀμηρίΘ' ὑμνξι. μεγάλίω. καλῶν, (ὦ ἔασίλφου. 
τό μίνω τὸ οἱ ὕςόρον, (ἃ σιὼ ἃ διετέλόυσε" 
μέλοι πολλδ φόρομθύη τὰ πρῶτ, ἄτα Ἐταςῦ 
πεινώθκ͵ (ΒΚ πολὰ αὶ δ β νομίμωμ ἀφαριθα, μεν | 
γίτκ δὲ Ἢ ἀξίωμα ἄς τε γόρίωαν,( λυκῷρ, 
ὕςόδου σ᾽ αὐέλαβεσείλιν ὁ υταλαεὺρ οἄμαᾳ 
“Ὁ τῆς μητροπόλεως, ἔξ τοῦ σί᾽ ἐν τοεσω ἔψὦ 
κλομ ἐλρυᾷὰ ἡ ἐνωοσὸς σὸν ἀρχαῖον τριάνονμ. 
πὰ σχσίίωμ μετα ξὺ σῆς λυκτίας κρὰ σῆς γορ᾽ 
τιωΐας σχαϊίσς σχκοσίσς, Φὶ δὲ λύκτυ, ἣν ὁ 
ποιμτὴς λύκτον ὠνόμασφν, ἐπα τὸν ἄκρσι,δο 
δε θαλίζοσης ἀνωοσὸς μὴν τῇ βορέν τοφύτε Δ΄ 
γρτωνα δὲ λιθυκῆς ψνονήκοντα, λυκτος δος 
τὸ αὗτα τὴ λιβυκᾶς ὀγσνάκοντα ἔχει σ᾽ ἐπί, 

ἑδλνέιῳ λράστκδλος θ6᾽ ἀμνισῷ, ὄπτσ πῆρ ἐλη» 
ϑιαςἱσρόν. ἐκαλέιτο σί᾿ ἡ κνωοσὸς κέρατθο 

7 « [4 προτόδογ ὁμώνυμφ᾽ Ὁρ᾽ σἴδαῤῥίοντι ποτα 
μῷ. ἱσόρα οι σ᾽ ὃ μίνως νομοϑέτης γηυΐϊϑαὶ 
αποσίς ,ϑπλα]οκρατῆσαε ὅκα πρῶτ», 
“ρίχα δὲ διελὼν “ἶ νῆσον ἐν ἐκάτῳ μέρει κτίν 
σαι πόλιν͵ δ δ κνωσσὸμ, ἐν οἱ καϊανζικρὰ; 
σῆς τσελοποννήσα,(Δ αὐτὴ σ᾽ δ σπῶσθύρᾳ» 
Θ΄, ὃς σ᾽ ἔρεκῳν συ φορίθ-, ζυλωτὴς ὃ μίνωρ᾽ 
αρχιζίσ τιγὸς ῥᾳσἸαμαύθυ), δκαιοτώτα αὖ΄ 
φρὺς ὁμωνύμο τῷ ἀσελφῦ αὐ“, ὃς πρῶτ 
τἰὺ νῆσον ὑξιμόρῶσαε δυκξι νομίμοις κοὰ σῳ 
νοικισμοὶς πσόλεωρ,κοὶ ’πολιτάχωσκε ψάνο 
μῆμθ- σἴϑκ διὸς φέρειν ἑκα σα δὴν τεθεμαύαρ; 
δ᾽ γμαίτωμ εἰς μέσογ, ὥϊον σὲ μεμομῆνθ- τὸ 
δικίνως σῖ οὐνεα ἐὮὉ ὡς ἕοικον αὐαθαίνων ἀδὰνς 
“Ὁ σὸν διὸς αὔπτρογικοὰ σδατρίδωρ ἐνϑασξ, ἀν 
πϑει συωτυταγμδύᾳ ἔχων τἴδαγελματα ταῦ 
γα, ἔφασκυν ἐν τῷ διὸς πτ στίγματα. ἀφ᾽ 
ἢ αὐτίας χοὰς ἣν σπτοιπ τὼ ὅτως εἰρηκφύαι, ὦ 
ἐὰν ἐγϑτίσε μίνως : 
ευνεώρίθ" βασίλσυε διὸς μιγάλυ δαριτύς,, 

τοιαῦτα σ᾿ εἰπόντ(" οἱ ἀρχαξοι πόδι αδ᾿ 
τὸ πάλιν ἄλλος ἐρήκασι λόγος, π᾿ ἐναυ τίν, 
σς τῦτοις ὡς τυραυνικὸς ἐς γηνοιτο Θ βίαι-. 
Θ κοῦ σϊχσμολόγ. βαγῳσϊδνδν: τὰ πόδι, 
“ μινότοιυρου, (ἃ δ' λαβύρινθον, κρὰι πὰ θασῶ 
συμϑαντα;χοὰ σϊαισϊϊλῳ. ταῦτα μὴν ὃν ὃ 
ποτέρως ἔχα; χαλεπόμ ὄεψ εἰτσᾶψιἰςι δὲ, νὰ 
ἄλλ’ λόγθ- ὃχ ὁμολογόμᾶνθ", τα εν. 
γὸν τῆς γῇσο ὃ μίνωᾳ λεγόντωμ, ἣν σῖ ̓ ἀϑι», 
χώοιορ, ὃ μὲν τοι σου τὴς σῇ σιδυτέρᾳ δυκᾶ, 
μᾶλλον συωυνγορᾶν ωρφοίσω, ὅτων φῇ, ὅτι, 

Τιρῶτομ 
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ἊΓΊΙΒΕΑΒ. 

πρῶτον μίνωα τέκε ἐρύπῳ ἐπίσροψ. 
τοὶ δὲ πὶ ἐρήτας ὁμολογξιτοῦ ὅτι {] Ἰὰς 

| “παλτιὸς χρόνος ἐτύγχαννν δυνομομλ κι κοὰ 

᾿ιλωτὰφξαυτῆς ὧν ἀρίεος δῥελλέψων ἀπέ 

᾿φινγνγὲν σὲ τοῖς πρώτοις λακεσϊαιμονίστιχα 
ϑάήθῥ σλαϊτων τε ἐν τοῖς νόμοις σϊπλοῖ, κοὰ 

δύφορ-ὶν τῇ εὐρώπης πολιτέᾳ αὐατέγρα 
φονὕςόγον δὲ πὼς Ὄχᾶρον μετέδβαλῳν ἀδὶ 
᾿πλᾶσομιμετθε γαὺ «ὧὺ τυρούνον, οἱ μαϊλιοῖζ 

ξοϊωσαν τίὼ καϑ' ἡμὰς ϑάλα ἥαν»δϑι ἐσὶψ 

οἱ δασεξάρμδνοι τὰ ληςύθια, τότος σῖ᾽ ἐπτὸρ 

ϑησαν ὕϑόρον οἱ ἰἰόλικσυγκατελυ(αν ὃ πᾶν 

σας ῥωμοῶοι τίω σα ἰού τίωυ ἐκ ππολεμύίαν, 

“όυ κοὰ τὰ πειρατικὰ τὴν ἀιλίκων φρδθία, 

νιῶ ὃ κνωοσος (Ὁ ῥωμαίωμ ἀπεκίαν ἔχειπόδὰ 

μδὸ ἔν κνώοσδ τοῦτα, ύλεως ὁκ ἀλλοβίας 
ἁμῖν. σἹὰ δὲ τ αὐϑρώπινα, κοὰ τὰς ἐν τοῖς μὲ 

“αξολατι σωωηυχίας, ἐκλελαμμβύωμ συμ 

βολαίων, κοὰ δὲ ͵ σααρξαύτωμ ἡμῖν πῶς Ἄ 

“πόλιν, δορύλαιθ- γὰρ (ὦ, αὐὴρ σακτικὸς τὴν 

μιϑοισϊ το τό! εὐόργύτα Φάλων. 5 τΘ’ οἷα 

“ἰὼ ἐν ποὶς πολεμικοῖς ἐμπειοίαν ξονολογέξιν 

ἀποσϊειχθεὶς, πολὺς ἐμ οὔ πῆι ελλὰ δὲ κοὰ τι 

ϑραίημ, πολὺς σὲ, ὃ τοῖς ἴδια Φὶ κρύτας ἰοῦ. 
σιγοϑιπὼ τἰὼ νῆσοψ ῥωμαΐωψ ἐχόντων. συχνῦ 

Ἵ “ΦἜοντθ’ ἐν αὐπῇ 16) μιδδοφορικδ Ξρατιωτι 

κῷ σλύϑους., δ᾽ δ. κοὶ τὰ λκεύοια πληρδό)ος 

᾿ συωξξαινον, ἀϑισϊαμουῦτθ’ δὲ τόϊ διρυλάα 

ἡ“ ἡ] τί τυχίω,οὐνετα πτόλεμθ᾽ τοῖς κνώσσίν 

οἱς πρὸς τυ γυρίαυϊας αἱρεθεὶς σὲ φρατη γός, 

κρὰ κα τορϑῶσας σἤῥ; ταχέωρ » ἤρατο τιμὰς 
χὰς μεγίσας, κοὰ ἐπεισῖν μικρὸν ὕςόμον δ 

ἀϑιδολῆς συλοφονηϑῳν τα ἔγνω τὸν ὄυ γί 

"πάω χουν Ὧν φάλωψ, ἐν σινώπε τίὼ "ἂν 
ὴ χἀὺ δὲ εἰς γωυαἱκὰς, κοὰ σὰ ποιός ἡκοίᾷμ. 

ἀργνὸς ἦὝ ὑκξκατέμανοων ἐν πῇ κνωφσῷ, 

πυκνόσιοιξι τοί σι ̓  ἐκμακεπισῖ’ γιυαεκὸς 

σόλότης τὄνομα, σῖνο μδν ξις, λα γεταν, κρὰ 

σραταρχαυγῶρ τὸν οραταρχον ἐσαπόγηρομ, 
ποὰ ἡμὲις ᾿ἰσῖνε ἐἰδουμὴν, ϑυγχτόβα δὲ μίαν, 
σινοῖν δὲ ὄντων ἱϊῶν πόι δυόῤγετο, δεεσίεξα- 
σο τίἰὼ βασιλέων μιϑοισίχτης 5 ὃ πτῶσαγο, 

ρδυϑεὶς εὐπάτωρ, ζσεκα Ἐσε γεγονώς, τόν, 
ἡ σῷ στιύτροφθ’ συῆρξῳν ὃ τόν Φιλοτοῖρο ον 
φύλα ὦ σ᾽ ὃ Φιλέίτοιρθ’ ἀσελῴος “τό 
πακίικὸ δνρυλάσ. εὐ δ)ρωϑεὶς δὲ ὃ βασιλεὺς 

' ἀδὲ χοσδ το ἠρκξῃ» τῇ σιω!πηροφίᾳ πῇ “πῶς Ὁ 

ἐπρύλαογ, ὥς ὑκ ἐκέινον μόνον ἔγῳν εἰς τιμὰς 

χὰς μεγίσας, ἀλλὰ κοὰ ἣν συγγγνῶν ἐπεμε- 
᾿λξιπο, κοὰ οδὸ ἐν κνωσσῷ μετι πτίμπτ» δὰμ 
σὲ οἱ πόδι λα γέταν. τόν κἂν τεχ τρὸς Κοῖα τα- 
σελόυχενοος αὐδ; σι ̓ ἀνσϊβθωμλνοι,  ἥκομ 

ἀφίνίες τὰ ἐρ ἀνωουῷ, τὶ δὲ λαίετο θυγώταρ 

ὍΕΟΙΜΨ  5.. 

Υλϊποξαι Οἰεεέτεσοιι εἰξ επύχα ρυίουειη, 
Ὁ τεῖα πεῖο ΠΠπὰ ππίπετίς ςοίεπτείατ σεν 
τϑο;4υοά ρτί[οίς ἐξρου.ορείπιίβ οἴοι ἐπίξίτει- 
ταϊερί :εἰαϑέρ ξπτυῇοϑ δ ἐεδξατοτοϑ ἔα Πς (τε 
ςοτῦ ορεπιοϑατῷ Ρτίπιατίοβ, ἀδεἰαγδητοίη ρτίς 

ταίδίρ ᾿ξ -ἀσεάεπιοπίοϑβ [ἰςττίπ πο ππλίπε ἀε ἰς 

σίβ.ΡΙαῖο ἀεπιδῆτατ, δ Ερίπου’ ἐπ. ἀξτορυ. 

Ἑυτόρα (οἱρῆες ροίϊεα κα ἀετοτίοτα Ρ᾽ υτίπητξ 
πναταῖα, ἀοἰαρία εἰ ΝΑ ῬΟΙς τγγᾶποϑ ἢ ποίτα 
Ροραίΐαπετε πιατίδ, ἱ [απ α ἰαττο οἰηία ἐχοορε 

ταπι, ΠΟ 5 ἀςπίῳ Οἰέςεβ ροϊἐπιοα ἀεμπαίξαθε 

τας, απίπετίος αὔτ ἀειυχόγο οπγαπί, Οὐοιαπὶ 

άξ ἀεθεἰ!άτεδ, δύ ρίγατατῦί (ΟΠ ς απο]! εὐοῖ 

τότες: δε υεῖο τρείατε ποία ξἐ οπιὰπα μού 
Πάει ςοϊοἠί,. Ηες ηαξ ἄς ποἤο,υρε ηάεπὶ 
ηἸίπίπιε ΠπΟΡί5 αἰίεπαιν εὐ ρριεν τοτᾶ Ὠθηγα- 

πατῇ τιατίείατεβ ἂς ξατῦ ςσαἰτίο! 685 οτρηλεζοατίο 

πεβ,εὐξειδ ἐοσταης ἀοἰεςοτᾶτ, δί οσάοτς εἰν 

σα εἰυίτατξ, δ. ἅ ποΡ 5 αἥτιοιᾶτ Ροπ. ἐλοιγίδι 

τοί ρει ξίπι τα τατίβοπιασηα ΝΜ τὨγ ἀατί, Ἐν 

πεῖσεῖς ςοσποιηηξίο, Ρεπευο  ζτία δέ [απηΠίατί- 

καῖε ἀεπίηοῖ» ετατ, Τίς ρρτεῦ Ὁ. 4 6{{οἰςεία εχ- 

τειποτᾶ πα ρές ἀοσηαῦ τεσυξε,ψ(α (τ 
εία. ἀεημϑ ἐπ ΤΗτδςοία γεηιιϑ οὔ λον πη, Ε 

Οἴεῖα ρῃοι(ςξε,είατ το τρε Οτεῖα ποαᾶ πῃ 
Βουα.Ῥιᾶεε ππεγατ,ουπι πιάσῃ πο σο Πατίοσ 
τ ΑἸ ου πῃ αὐ ἐπ τοῖα οορία ποτίατοῖ, υΠ]α 
τιἰοοίπίᾳ ςΟρ! εσαηξι Οὔζρ ἐοτταίτο ΓοΥγΐατ 
Ῥαιία πιοταγεῖ. πτεῦ (ποίβίοςβ Διο Ἰοιγπίοβ 

αἴτοχ με Πα ςσῆατῦ εἴς, ςυἱρίπηρετατον ἀο] εζξι5 

Του λυ, τέρπιατοτε Δ  ρίροιε ρετῦδ, ίποξτεβ 
ἁἀερι εἰ Ποπουοβ Ραυ]ΟρΟΙΣ ουοπίς αὐ οἴ{85 
τα] ίατος Επεῖσοῖξ ἰη δίπορς {π{|4η58 δί ἄοϊοίς 

πεοαῆξι,τεσηί [ποςοἰβίο αὐ υχοι ΠΡ εγοβῷ ρ΄ 

ἀεπετίο  έ εἰρο τε. ἀεἰρεταῦϑ ποίϑί {εἰς ςῦ- 
εἰπυίτ,υδί εχ ὕχους Ν]αςετιία στε ποπνίης 51Ὲ 

τοῖα ῥί ρείοαι, Πᾶ αάζ απιᾶ, εν 5 ἀπε (Έχαις 
ἀποβ. ἀρετᾶ διδιτατασοᾷ, ἐ χυίθιι5 διγαίασομᾶ 

εχιίτεπια α (ςπεΐζοτς οσίοίξᾶ,Πο5 ἐρῇ υ{4{π|’, 
Οὔρατάπο Μτβυίάατί πρἢίτο5 εἤεπι ΠΙ, ΜΙ 
«Ὠτίάατοβ τοσποιιςζηῖο Βπραίογτεσηῖ {ἰςοςεῖ 
(ογδοςορίτ,ἅπος παία5 1 Ἡ ςἐΟοία5 δ υἱέας 

εἐδ(μετυαίηε ςδίαξα εἰς Γδοτγίατι ΡΒ ετςτί 

ΠΙτα5,αί αάξ ΡὨ Ιρτουτιϑ πη! τατίϑ {Π{π|8 1 οΥγ- 

[αἱ ἴατει οεχίπερας ᾿ξ εχ ἱριτίπ πηαίογξ αἀθϊτιβ 
ατατξ, τἄτορεις «διυίξει ὃζ οσίμετιάίπε οδ΄ ἐν 
ἄλλτιις εἰ Γοτνίαί, τ πὸ πισάο ἰρία δά ΔΉρΠ 

Ππιος,ρυοχοτίς ποποσεϑ, ες εἰ οσρηδίοτοπι 

εὐτπι ριίβοίρυαπι τερετίς, εοδίρ αυί Οποίν 
Παται ἀεσελαητ,ασςεηίογς Εγαηταῦτ ἀσεῦς 
του, εἴτα απ πῖο ραίγε, ί ἰάπὶ τιτ]ε5 πε - 

τὸ ἑπίοταηίδηποβ. Οπηίδίς εἴσο Οποίβί οι 15, 

αὐ εὐπι (είς ςοπτυϊετυης, ἱνρεία αὔτεπι ΒΠί4 
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τιλττίς πος πλαῖεν ἐχείτίς. ο ἰσίξ ἤογζεε ἔουται: 
τιὰ το» 8( Ηίίςς φαοῳ (κεἰ οίτατε ἤοτεγε {πτὸ] 
εποπίςίρίο αἄτ ἀείετο, δ Βουῖ τεβ εχείπεϊεε 8ί 
Δ ίπτα τηητ τετγαζῖα.15 παπο ἀςρτεμεπίυ εἰς 
δά τ ρε Δ ἀξ οπγδπίς5. θα ίτοϑ (ΟἹ ἐοίτα 8 τις 
{δέ τεσπᾶ τε[ιίτασγειαν ΕἸ. ποίου δετιβδς 
[οσάεια αδίεζϊα, δ ἐρίι η Πηϊτί5 ἀσςερτίβ ἔοτέτν 
πα πατίετατί. Ἔχείηεί. Ε]υΐμβ απὸ σεπετίβ ἀς 
Οποῖϊο πιξείο εξ. Ροί μᾶς τ (Ποτιγηίοτ οἰ 
ττᾶϑ8 (εσ{ Ροτοτίε Ιος τεπαίτ. Ε]ς πᾶς πητιν 
τα ἱητεγίς (οςίεταϊς ἐοσάοτγαῖες. γεϊηα5 ΟΥΆ5 
ίυς ἀϊτίοπί (ρα άετςε, (τ ἀϊτίοπε πετο ΔἸ Πεπείς 
τε5, δίτειυᾷ ἱπίυ] δά αἰ ςοΥ ἰᾶ ἱπηρ! πα ετς. 
Ογάοῃτιετο πιαχίπηϊ αἰτεγατγᾶ πυύτίη ράτεξ δά 
αϊταπγῶι υτεί {εἰς ἀρρ]ουτςτ, (Του πα ῃ οᾶ- 
Ῥοίία εἰς, οἱ τα ἀξ οἰπζα ππῦγο, ΗΠ οπιεῖο τς 
(τε, (Τοτεγπαί ταῦτο αἰγοζδαϊα, ροἴ εγίῃβ τετὸ 
αι ες ἀπ αἀδηηεηῖο πιοτίβ, ΟπΊηὶ τοπηροτς 
πιοση αἱ σαζα ρειπηαηίτ, ἄσηες ΡιοΪεπς5 
Ῥμήορατζουύπιατος δα οὐξοσίηία ἀπε ππηίξα τὰ 
ἄποετε σοερίτιδυθίπάς ἰηςοἱς οἰγουίτᾶ αἰδίο! πε 
τὔϊθορτϑ ἐστεσίτηι αὐ (1 4.5ο. Γ Πλταῦτξ ἱρία 
ἃ εἰὰϑ επηροσί αὐ Διἤίςαπο πηαυί {τλ6,, οο.1. εν 
Βεηυβποςατῦ. Ε]αθ οι δί αἰίπ! ἃ ἐπιροτί ΜΜ]ειαὶ 
ἴζ: ποπηίπε [1Δ4.1..αὉ {1 ἀϊη5. ΕΑ ρεηαθίξ 
τοι [εἰπε απιηίβ,ἱς πειὸ οττᾶ τγαχίτ εχ ἴνε 
ὕεπα, Γ εὰαςοςοιηαϑ τῷ δ {{Π|{π|5 ἀπιαῖου Επιχγπ 
τπείυ5,4ε 0. ἘΠεορἤταῖτις (ττρείς ργοαί 
ἀιεπ1|0, ἀε δπιουίρ. [Π]} τας Ἐυχυπιβεῖο [σα 
ἐστοπιδϑιας ἐ Ργδίο σαεηάᾶ [δὲ καηξ Δάάαςε- 
τεῖ, Ζπεπὶ Εχ ςετταπιίη ρτρηγ5 ππᾶ αεοσταβ 
εταῦ ἙΌχυητπεῖις. Εἰπίτίπγί πστο ἰππε {ΠΠ|5 Ῥγα- 
(ἡ, πιατί Πλ6. αἰ λπτος δο.ἀ(Ποτιγπατιείο 180. 
ἵπεεν Ετεοοιοῖαβ πείο δηπυπηείατί ἀἰξππὶ οἱ 
Ῥιαίίαπη,[π πος εἰᾷ τταδξα Ια  Ιουΐβ τέρ!ᾶ 
{{{πε Νάγα ἐε ρτοχίπια εξ, ποη πιοπτίς [4εἰ 
αἱςίπα. ατἰπααίτ Δτατυδ. ἴΝαπι δε δῷ [4α δα 
οτίςητοπι (ΟΠ πὶ τ Π|6 αὐ εἰ ΠΠα4ἢ5,ὰ δαπτοηίο 
δαίοπη οὔτι, θγαίυ5 Δαταπη ἑητεῖ ϑαπ ΟΠ  ἘΗΠῚ 
Ῥεπίηίυϊατηζ {{τὰ εἰξ. Πυρτὰ πᾶτε Πααία ίςκα- 
φίπτια. απ ατιτοπ ΕΠ εαργιπῇ εΠοἤληι ησα 
πεῖς (οἱο Νεσιαδημαπιτετο ἃ (α Ππγαοῆο τας 
ὧδε ἀϊΐςί ρυζαπε, πο οἷ Βυίτοπιδεῖγς ΜΜίποίς 
ὉΠ  ἐπτίαπι οταίατα εχ υἱὲ  ζε πισετεῖ, ίῃν 
τ σϊίκτυα., ἰα εἰν τοτία ρί[τατοττιπὶ ΤΟ] πα οτίτ, ἢ. 
ἀε Ογάοηίο ἰος [ἰγηπαηι ἀρρ εἰ ἸΔτιετίπε. 
Τίᾶξε αὔτπιοϑ εἴξ. πες εηίπι οπιπίηο εχ πουῖ 
ἰοςοτῦ υἱοίπί5 Ογἀοηία εῖγα ςοπίξατ,ίαςεῖ 411- 
τοπι Π Οσςδίτπι (ρείαῃ Δ4 ἐχιγεηγίζαϊεβ ἐπι 
ἴα. Ογάοηία (ἀπὲ ρίασες πιοηϑ εἰξ Τίενεις ἴῃ 
απο Ρῃαηῦ εἰξιπὸ χυίἀεπι ιῶεᾶ (ε [γη 
ἡδῦπι. Ογάοηίᾳ ὑεῖο τοῖα. αὐ πιαῖε ἤτα εἴς, 

ΒΥΒΑΒΟΝΙΘ ΦΕΟΟΚΆΑ͂ΡΗ, 

(ὦ ἡ μότορ τὴς ἐμῆς μπρός, δυσυχθιῦθος 
μὴ σὰ Ἑκένο, σιμόν πυχξιν (ἃ πότοις σωωξο 
ῥκινε, κα τελυθον. σὲ,ἐφωραϑη γα ἀφλος 
φὰς τοὶς ῥωμαΐοις τίν βασιλέων ιφ᾽ ὦ αὐήρῳς 
ἐς τίὼ ἀρχίὼ καταςῆσαε Τεισυγκατελυδα, 
κοὰ τὰ τότων κοὰ ἐπταπταινώϑησαν. ὠλιγῶκ. 
φή85 σὲ (ὃ χὰ πόδι αἷὺ ἀνωοσίσς συμβόλαια, ' 
(δ, αὐαἴὸ μυρίας μεαξολὰς σεξαμβύσς. ἀλλὰ 
γα ὃ πόδι ἡὴ τ κνωοσδ λύϊος “Οἰδαίθ. μιὰ ἢ 
ταὐτέω οἱδυ τόρσύσιαι δυκῷ, {51 τάδ διύα,, 
μιψοἡ δ γορταυίων πόλις, συμπρώάπασαὶ 
σι γὲρ ἀλλόλαις, ἃ παντὰς ἵσοκκόος ἄχον αὖ 
“ται «ὧν ἄλλες, εσιᾶσ αἱ τε δέςησαν 15] “ἢ 
νῆσον «πτοδύκε σὲ (ὦ ἡ κυσιωνίᾳα μεγίξα δ᾽ 
ποτίροις προσγφνοιτο, ἰξιτῦ σ᾽ ἐν πσεσίῳ ὼς 
ἡ ἣν γορταυίωμ πόλι, ἡ σπαλαεὸν ἦδ ἴσως 
φυτειχισμῥη, καθτίστόβ κρὰ ὄμηρ ἔρφκει 
γύρτωμὰ πὸ ποχίεοσα, ὕφόλομ σ᾽ χῃ βαλβστο 
τὸ τέ Θ΄ ἐκ θεμελίωγ, κρὰ στάντα ὴὸν λεύνοβ᾽ 
μείναστε ἀπέχις )’, ἢ γὺ ὃ φιλονγέτωρ σῆδε 
λεμαῖζ. ἀρξάμβν» τειχίζαρ,οίον ἀϑὲ ὀγσοῦ, 
κοντὰ σοφίας γγαρῆλϑεμόνομ, ἀξιόλογον δἰ ὐς 
ὃν ὕζεπλήρυ στοῖαε ἀύκλορ ἢ οἴκασις, δότω 
τόκοντα Ξχοϊίωμ. διέχει δὲ “τ λιβυκὴς ϑασ᾽ 
λάδας κοὰ λίθου) Ἃ ἐμπορθορ αὐτῇ, φύνεν. 
νύκοντα, ἔχει σέ τί κοὺ ἄλλο ἐπένειον Τὸ μέκυ 
σαλλον͵ διέχει σἱ᾽ χὑπῷς Ἑκατὸν πριάποντάς, 
σἤαῤῥξι στ᾿ αὐτὼ ὁλίων ὃ λεθαεθθ- στοσα μός, 
ἐκ ὃ λεύίωίθ ἐἦ χδὺυκοκόμας πὲ κρὰ ὃ ἐρᾶν 
τὰς αὐτό! ἄυξιύθξρς,ὃς ἱσυρέι θεόφραςος ἐμ 
Ὅσ᾽ πόδι ἴρωτ- λόγῳ. ἄθλων ὧν ὃ λόνκοκθ, 
μας ζῇ δυξιωδέπῳ πῶσίταξον, ζνα φασὶν 
τῖν (δορυυτὸν ἐν πράοσῳ ἐμωύα αὐαγαγξιμ ὁ 
δε", ὄμοροι σ᾽ ἀσὶν αὐποὶς οἱ πράσιοι. τὸ μῆ 
ϑαλα!ήϊες, ὃ γόρταυ Θ’ δὲ διέχοντόυ εκὰ τὸν 
(Οὐ ὀγόνύκοντα μεταξύ͵ ἔρωτι δὶ σι τῷ 
ἐσιοκρότων σπῆρχῳν ἡ πρᾶσξν", κρὰ ὅτι ἐν» 
τοῦτ "τόν δεκτοιΐα σζιὸς ἱδλόν. κοὰ γε 
σἸίκτη πλησίομ ὐχ ὡς ἄραζς σιεσῖὸν ὄρει ὦ 
σίχιου.κοὰ γα χιλίσς ἡ δίκα Φ Ἰσίης ἀπιεχᾷ 
σῶς αὐίοιουῖα ἥλιον απ’ αὐτῇ ἐφμούᾳ. δῷ 
μωνίσ ἑκα πόγιμείχξὺ ὃ Σ᾿ ὡμωνία ἃ ἡ χερὶ 
ῥονύσο ἡ πράζςϊουτο, ἰπαὲρ φὶ ϑαλώῆαι 
ἑξήκονία σχσίίοις σι χονῖες, τὶ Βρίαύκοῦ ριὸ 
ογόοϑκονΐα, κα]εσπαν αν σὺ πραπύενιρι, δ 
δῦ 565.Σ καλλίμαχον λέγᾷν φασὶμοῶς ἦθδα 
Ἰόμαρίυς φόύτ σῷ» “δ μίνω βίαν, γὺ τὸ αξκα 
ἅλοίζ ἐς ἁλιΐα δ κίνα, ὸ σὰ ὧν οὕπη μδὰ 
στίκίυννα ζτοῦ Τὶ κυσϊωνίωμ πϑί(ἀποσῦ θέ 
σι κα ὃ Ὁ ὄρος, ὃ ἢ γὺ ὅλως ἐκεφτόνων δὴ Οὴ 
Ἰόπτοις Ἰδίοις ἡ ζυσϊωνίαᾳ. πὼς δ ὍΝ ἑξασεοΐις 
{ξιτρ τὸ νέσσ πσίρασι, πὲ μϑν τοι κυσϊωνίας ὅ 
φος ὅδ Π{Ἰυρ᾽, ἐν ᾧ ἱρόν ὄπιν, ὁ σἹικκξον ἀλδὲ ἣ 
δικίιύναν κυδιωνίς σ᾽ ἀϑι ϑαλζῆκλι φω ἱ 
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βλίπεσα πὼς τὼ λακωνικία!. διέχει σ᾽ Ἐ- 

᾿κατίρας Ὁ ἰὸν τὶ τε κνωσσῦ (Οὐ ̓  γρτύνος, 

οἷον ὀκτακσσίος στιδισς, ἀσήξρας δὲ ὀγδού- 
᾿ς κοντα ἢ ταύτης σἐ ϑαλαϊῆας τεοσαράκον- 

πα ἀτήερας σὶ᾿ ἐπίνειορ ὄδι ζίσαμ)". πῶς 
᾿ξασέραν σί ̓  ὅμοροι τοῖς ἰυσϊωνια τοις πον 

ἴ λυῤῥίωιοινπαῤ οἷς ὄδιν Ὁ τ δικϊωύνας ἱσρόμ. 

᾿ἀπίχοσι δὲ τὶ ϑαλαϊἤης ὡς σκεαίκοντα στ, 
᾿ δίσριφαλα σάρνης δὲ ἐξήκοντα, ἀωμησιὸν σ᾽ 

ὥκῦν πρότοβομ, εἶτ᾿ ἃ χροὶ (ὃ λαϊκωνσῖ: συν 
νῳκπί(αυντειχέσαντόν ἐρυμνὸν χωρίον βλὲν 

“πορ πὼς μισιμέρίαν. σ᾽ καυὺ μίνῳ σύψμῳ 

κισμύωμ Ῥιὼμ, τἰὼ λοιισίμ! φαιςὺς σ᾽ (ὦ 
αὗσα ἣν κατίσκα ψαν γορταῤιοιγ ὃ εδὸ γόρ- 

συνθ- διεέχο(αν ἐξύκοντα, τ δὲ θαλάήης ἄ- 
ποσι, τό δὲ μετάλλο τό! ἀϑινέισ, τεοσαραΐκον 

“«αντἰὼ σὲ χώραν ἰχεσι οἱ κατασκάνοΐες, 
γϑρτωυίων αὐ δὲ (ἢ Ὁ ῥύπιομ συὼ τῇ φαιςῷ, 
φαισύν τε ἐύτομ τε, ἐκ δὲ σῆς φαεοῦ τον ὧν 
καϑαρμὸς σπιοιηζαντα σἹὰ ἣν ἐπῶγ, ἁδιμΐ 
σῖ ὦ φασὶν Ἐν, κοὰ ὀλυοσίω σὲ φὶ φαιςίας, 

λύκτο δὲ ἃς ἐμνή ὥκμῆν κοὰ πρόπόρομ, ἐπί- 
νειου ὄδρμ ἡ λεγομδψα χεῤῥόνασ Θγὶν αὶ Ὁ 
βρυτομαίρτεως ἱόβον͵ αἱ σὲ συγκαταλεχϑέι- 

σαι πόλεις ὄκετ εἰσὶ, μιλυτός σε κοὶ λύκα. 

ς΄. τἀὺ “σὲ χώραν, τἀ μβν ἰνέμαν:» λύκ 
“τοι τίιω “ὲ ἀνώοσσιοι » κατασκώψαντοι' 
“ἰὼ τπόλιμ, τὸ δὲ στοικτδ᾽5 τὸ εὐ. Ἑκα τόμ’ 
“πολιμ λεγοντίθ τἀὼ κρατίω, Ὁ δὲ, γυνφνην 

κονταπολιμγευφορίθ» μὲν ὕΞόρον ἀϑικίιδδὴν 
ναι τὰς σϊεκα φησὶ μετὰ τρωικὼ νασὸ τῶν 
ἀλθεμαᾳ Ὁ. συωμακολοθησαν τ, σἸωρκξων͵ 
Σ ΝᾺ ἂν ὀσϊνοσία λὲγῴ γὴν γνηκουαίπτολιψ ὀνο 
μαϊίχι. δ Ὅς ΓΝ ὃν πιθανός ὄξιν ὃ λόγος, ἄλλοι 

οἵ «σὺ Ὁ ἰδυμβμψέως ἐχήρῶν καϊχσκαφίωϊκε 

φασὶ τὰς σϊέκα.ἀλιστε μετὰ τὰ βωικῷ φη 
σιν ὃ γτοιντὴς εκαντάντολιμ σα αίρξας τίμ 
ἐρήτίω, ἀλκὰ ἄλλ᾽ κατ᾽ αὐτόν, ἐπ γὺ Ὁ ἰδὲ 

πῶσωτοσ λέγά. εἰ σΓἐκ Ὑ πότε ὄντωμ ἕενὸς ἣν 
δ λοις κα ϑάτην ἐμ ὀσϊνοσεια ἐννονκπκονχοίστο 

λιν φραὶ 4, καλῶς ἀχον ὅτω σϊενεῶ δὰ συγ 

χϑρυίαιμᾶν ἄξ» γεγὰ ὃ εξῆς λόζ" σωζοι τ᾽ ἂν. 
ὅτε γὺ ἐξ τ Ξρατείαν, ὅτε {}] δ ἐπανοσδ᾽ 
“Ὁ ἐκῶθον Ὁ ἰσνωμυέως, ὡς εἰκὸς ὄξιγ σοὺ δῇ 
ἐχθρων αὐ τὰς πόλάς ἡφαν δ)ε]χύπας, ὃ γ 

“ποιωτής φῆσι, παύσας δ᾽ δυμβνεὺς ἀρύτίω 

ἀσήτατ᾽ «ταίρος, Οἱ φυτὴ ἐκ πολέμου, στόν 
οί οἱ διιν᾿ ἀπῆυρῳν. ὥς τι τὸ τότο “ὃ παθος 
ἐμέμνυπ᾽ ἂν. γὸῤ σιέπτε ὀσϊνοσεὺς ἡὰ ἔγνω Ὑ 

ἀφανισμὸν Ἔ πόλετωμ ὃ μψσῖγν; συμμίξας 
' Ἑλλύσωμν ἀπ] δ] “πλανίω, μὐ 8 ὑςό)).ὃ ὃ, 

1 συςραϊσυ(ὰς ἰδομῆνξι ὁ συμαν σωθεὶς 

ὀκέινω [ὰ συμξαύτα οἱποι,αὐ τῷ ἐξ η “λ τρα 

ὈΈΟΠΙΜΥ". 4δι 

ἐπ βαςοπίς ἰρεἰ 395, εἴ ρατί Ὁ τα ρα 
τίο,Οποῖϊο ἱπησαπι ὃζ (Πουῖγπα δα ἢΠλ.Ὀςςς, 
ἈΡΑρτετα πετο χ χι ποσδυτξ πηαυί ΧΙ. 
Ἄρτεια ηαυΐάξ μαθεῖ επηροτία (απιᾶ, Ογάο- 
πίατς Πηϊτίπτος μαι αἷο οςςαία Ροἰ γυγπεηίοϑβ, 
Δρια αῦο5 [δ γηπο τεπΊρ εξ. ἈΡίθπταῦς 
ἃ πιατί αά [124.:ς., ἃ Ῥῃαϊαίατπα τιεῖο 1 ρας 
τίοτίδιιβ από απηίϑ υἰςατίπι Ππαρίταρᾶτ, Ροίξεα 
Γλςοπε5 δ Αςῇῃςεί σοπυοπίεητεβ Ππαρίτατιουίτ, 
σαπιίοοῦ πτατο πηι πίτ δέ πη τα! ΑΠ ητίη πες 
τίς ρείαπις ἢ τείρι5 ἃ ΓΜ]ίπος υὐρίρα5 κα έ 
Πολτίς, μα τυ τείζατ, απ ετιείτοτα (του πῆ, 
ἃ (Ἰοσιγπει χ Δ. αδίεητξ, ἃ ταν τἰσίπεί. Δ 
ἐπιρουίο Μ ετα!ο Χτιιάστασι συ ροίδί τ, 
4υ{ΠΠ ἐπεττοσπης, (Ἰουγπήβ συὸς {πρίετα 
εἰς Ιἐ μγείαπι τ Ρῃς ΠΟ. ΡΗς το οτίυ πα ἐχρία 
τίοπε5 ςατπιίηίθτι5 αςίεπτεπι Ἐρίπιοπίάοπιία 
ταπτ, τ Πγαπὶ ἀς ρυγσαπιεητίβ τπιοσίστι5 εὐ 
αἰ, ΟΙγΠα φυοφΡΠο τίς οὐς εἴς ἐυ5 ἀε αυα 
ἴα πη ΠῚ ΠἰΠΊ115 απτεα. ἐπιροτί παδεῖ συοά 
Οπειτοποίυς ἔπιε ρεπίπίμ]α ἀρρεἰἰαῖ, εἰσί Βτίς 
τοπιατγ5 οεάε5 ίδεία εἰν, Δι ππυιηείαῖς απ! Δδπὶ 
υοπάαπι δ ε5 ἀ4εἴετα ίαπε, ΜΠ} εἴτι5 (οἰ πες 
ΔΓ γεαίυ5,ασταπῃ ΠΡῚ ἀϊαίίετε, ραττίπι ̓ υγϑῆ, 
Ραιτίπι (ποίϑίί, επιεσία ρυίτπιβ αθε. Οππιῶ ἀἐ- 
ολῦ ροεῖα ἐπη!Ὁ]τ],πῦυπο ατί4επὶ σιηπης ἀπτξ 
χοῦτθος οδτίπεις Ερδοιος ἰαπὲ ροξετίας ἀς 
ςεπτοομάιίτας εξ αἤοτίτ. δουπάσπι ΤΥοίοπα 
τειπρούδναρ Αἰτπεπιεπε Ατσίαο, σοπηίζα πε» 
Τλοτίπρυς, τεῖαπι πὲ ΚΟ, οπτίπεπτειη τς 
Ῥὲς αὖ ΝΊγῆς ποπηίπαιδπι ἀἰςίς. μἰς ρεοίεῶο 
Ριοδθ ίοσ εἰς (εττηο. ΔΙή αατεπι ἀφο Ὁ [ἄοσ 
πιεηεί ἱπίπηίς 8 ττε5 ἐπειίαβ τας ππεπιουᾶς. 
Οατείτπι ροεία ΠΟ Ττοίδη 8 Γοπιροτίριιβ, ἰε 
Ροτίτιβ αἴας πα Οτεῖαπι ἑκατόμπολιμ. [ἡ οἵδ᾽ ςεπ 
ταπι υρίρτιβ ἱππυαπι εἴς ἱπυί ρίς ἐπίπι 
ἐπα ρειίοηδ Ιοαυίται]υο ἀ {| ααίβ εἰα5 προ 
τίρ5οηπεπ5 ἱπιτοάπςεζειις, ἴσας ἐπ Οαγί 
ίξα ευτα υγΡ 65 ποπασίητα τείειτ, Πστοίξε ἀςοί. 
Ρίεπάᾳ εἴτει εἰοσμτίο, δ (ςατεη5 (αἰ παγεῖαγ ον 
γλτιο Νεῷ επίπι ἀυταητο πα τία πε ΡοΙ᾽ [40 
πγεπείτεάίταπι εχ Τ τοία»είαϑ ἱπίπγίο! ργο θα δέ 
Τίτος ἀεσειι τατρε5 ἀεἤετχεῖς Ναπι εἰα5 τείτε- 
5 εἴ ροεῖα μος πιοάο ἀΐςεπϑ, 
ἀοπιεπεῖ ςυπἦοβ Οτεία ρεγάαχίξ απιίςος 
ἘΕΙ͂Ιο ργοξυσοβ, ρΡδεί πυ απτα  τυ]έτ τη άα, 
Ηυἱΐα5 εἰ ἰαδυτο πιδτίοπξ ἰεοίοτ, ΕἸ ς. 

πίπι γῆ ε5 εαγᾶ υτϑίᾶ ἀοιπιίοπε ποπεῖαῦ, 
αὐ πυ] ςσπεπίῇς (τες πε εἶ ετγαγεῦ,πες 
Ροίϊεα ςδτίσετατ,Π|ε αᾶτ δύ πη ἐχρ εὐϊτίδε (Οοί᾽ 
ΙΦοπιεπεί, ( ἤππητ ἱποο[ ππ’|ΐ5 ἐπα 5 πιίηίπις 
(οἰεθαι, 44 {Π| Φουα οι επίος ἀτιπι πιΠίτατει, 

ῷ 3 

Οὐ τς 

Οὐ" »- 



4.06: 

δίίπίμο δ ῖο γεάίται, Γε ὰ πες ΡοΙς ἐμ ε στα 
ἀκα ἵνα ἢ «5 εἴ (Οζη5 δύ απγίςί5 σαί πο 
Τα πι8. ροτῶϑ τί τοσοῦ εἶς Ὅτ ςίτοα ἰπίπλί 
εἰ πὖ τηὶ ἱππαϊείςειε ἀεπεγάτας ἄςοξ {Π|9 ον 
Ὀες ἑπτογοίρετξι, 1115 εἰς ἰσίξ οὐς Οὐεεξπα εἰτν 
ςαίτα ἀεἰςείρείο, ἐ εἰ πεῖο ρυδ]ίος, αυᾶ Ερλοτ 
(ςείρεία ἐχροίαίες, ρυπγατίαβ ροιτσγοτε ρασταβ (πἘ 
Πείας, ἵνϊαχίπγα αὔτ, εσα]ατογίπας, οπῦ εἰς τ 
ἀεῖ, { οἰίτατο5 δ [Π5ετίατξ ςσαϊτς [πετίητ, Η]ᾶς 
ἐπὶ (ΟἹ εἴϊε, ἢ Ῥοπα ροίΞίἀςεί ρρτία εἴς [αείε. 
Βοπᾷατεῖο τη (εγυτυτε ίσητ, ποι (ἀΡἀϊτοτ, 
{ες ἐπιρειᾷιία εἴς Οὐ πεῖο ἱρίλπι μαΐρεπε, ηῖ5 
πεςείϊατίᾷ εἴτ ςυξο αἰ, ἴτας ρ ςΟςονά! (ςαίεο 
αἰτίτι5 ὁχογοίςζεί αὐτιεγίατί, τις ἐ ἀεἰ ἐς σίσηϊε 
δχ δυατίτία. (οὐ {|ςϊ πιοάεἰξε,τεηυίτετίβ 
εἰτᾶ ἀεσᾶι, εἰδ πο (πα . 10 οσταπιεϊᾷ, πὸ ο- 
ἀ{ ἀεηίῳ οδίξατε ρα. ἰΔεο ρθε α ςδτιξ 
τ 5 στέρεβ ρρε!]αἰσᾶς σόπιεατε αἱ ορᾶΐ, αἱτί 
ἁὐτς φτατί5 αὐ τιτος αὐ σα υίαία ἢ υὐτί α ποκα Ρᾶξ 
συοσιτίν αὐ τεππιίοτεβ ες οὔ ἰοσαρ᾿ ετίθυι5 ροΥ 
τίοηζ ἐρυ δ] ςί5 αἰϊπχζεί5 αἰςημπειξί, Ν ταῦτ ηῦ 
[οτπγίίπϑ (εα Παάτοί ςαρεἴϊοιξε ίπ ἀγηίβ ἂς ἴα 
δου αν ἱποῦτε ραετίτία ςοἰπείαςεγε, τ ςαἰοτ 
δί {ἰρ’ ἃ υἱᾷ αἰρειᾶ αςοϊυξῷ δ ἀγα υᾷ ἀεἰρίςα 
τοῖ, πίῃ σγσιηδί5 ἐπ ἔτι δέρ ραρηΐ5 Ρίασαβ 
Ραταίξςεζε, ΕοΒ ππεῖο ἄγου, ὃζ ἰητεῖ αὐτὰ (Δ]- 
εἰρ.εχείςεῖς, 5 ρείποίρίο (υτει {Π|5 οἰ {ς 
ἀειῦτ, ἀείηςε ἐπ(ξειχίς υτ (αἸτατίοηξ χυᾶ Ργτ- 
τας ἀρρεῖίατι ετίτ Αἰταυξι,αάεο τς ἢς [4 α- 
«παι Ρε ος ἔσετσίς αὐ] τατίβ Ἔχρειβ, ϑίπλ τεῦ δ 
ταγεπηγίς (ὐτετξί 5. πτου]ατίοι, ατῳ «δοζιίθ. 
Ὀτεγεηΐ, 6 δὰ ςἄτ επδ5 τεπουζ μαθειςι ἐπεζεί(5ι 
τ, πο 5 ΓΠαΙες ἱππιεπί εὐ). 4 χαξ υττερεῖῖο 
τῷ δύ πγηλποβ Ραδη88 δζ αἰίοβ σοιίς {Π{π|5 σᾶτιβ 
τηασπᾶς ἐσ ραττξτεροηᾶς δέ ατιυϊαᾶτ, Ρτα- 
τείεὰ ὃζ ίασιο δ σαίσεο Ὀτί ΠΙΠίτατί, εἰδίρ ΔΙΏγἃ 
ἔῃ Ρτγίπίβ ργειο[Π5ίπγὰ ἤετί πιππεγδ. ΒΡ] ἐπί τὰ 
ἀατ πιοτεβ (τεγεηίεβ πιᾶσῃδ εχ ραῖῖε Γ᾿ λςοηί- 
ςο5 οἴ ε,αττεί πεγίταβ μαΐσετ, ας Π οτὰ ἀξ ηπ, 
τὰ αἰ ζείν ἃ δραιταπίβ ἐχρο]ίτα πιειίησ, (γετ- 
ες ἄλαβ ἐπ ρείτ5 οἰαίτατεβ πεσίεχογο, δίεγτίπι 
(ποίβίοτᾶ τες "6 ςᾳ5 ἀρ οΙ επεῦ, (Οὐαί πεῖο 
ἐπ{πἰτατίοπεβ ἱερόβις ἀρια [γος αἴ (ὥοἵ- 
τγπίοϑβ,αἰίαϑέρ ρΌΠΠα5 αυρία τ ο8 ροτίας 
ἀρυά {05 εἰἰς, Ετεηίπι η Γ ἀςοπίςα πετυξίοτα 
εείπαίςαης, γα ίογά!εσες το ς5 [Δοᾶτ. ΠῚ 
εοτῖΐ ςοϊοπί σις θα γεττΟ ΡΟ 8 τ οΥ 8 σοῃ 
{πετα ἀίπζρ ςο(εγπᾶτ, αιμα [ΟΠ 16 αἰίοηπ εἴτι 
ε05 ἡ (ἢ πτλείίοτί πτθαης ταί ςο Πᾶς, ἀετετίοτα 
(ς ἰπγίτατούε5 οἤξάετε. 5:4 επίπι παῖς παιιά τα- 
ἐε αἰςοί. Μειαἴα πὰῃφ εχ ἥβ αυα πισάο ςοπῇ 
Πᾶαιείπ ςοἰεὐζυτᾷ φἀ ἀυοί πηίπίπιε οσδειοῃ τ, πὶ 
το ἢ ςοπεατίαπι ἐχοί!εχῦς ςοηἀίτο ἐπὶ, 

ΤΒΑΒΟΝΙΒ ΠΕΟΟΒΆΑΡΗ. 

τέων. οὔτε 1 τίὼ ἐπάνοδον τὰν ἐκέιϑῳν. 
ἀλλὰ μίὼ ὁ σὲ τἰὼ μετὰ τἰὼ ἐπανοδογ:ἐἰ 
μετὰ πάντων ἐσώϑη δὴ Ὁτοίρωμ, ἰοιυρὸς ἐ, 
σπανῆλϑῳον ὥς τ ὁκ ἔμελλον ἰσιύσειψ οἱ ἐχϑροὶ 
σοσῦτομ, ὅσοψ σϊεχκ ἀφαιρξι ὅντα πσόλεις αὐ- 
τοῖς, δὶ μὴν ὃν χώρας δ κρα Νν, τοιαύτη τὶ 
ἡ πόδιοσιέια. τ δὲ πολιτέιας ἧς δὐφοριθ’ αὖν 
γα χὰ ἀυοιότατα ἀϑιόδοαμὲιν ἀπὰ 
τως ἂψ Ἐχοι, δοκξι σῖξ, φησιν ὃ νομοθέτῳς, 
γίτον ἰσοῦς ναι ταῖς τοόλεσιψ ἀγαθὸν, 
ἐλσὺ θόλίαν. μόνίω γαὺ ταύ τέω ἰσίᾳ ποιξὶν 
ἐτκί(ῳμδψωντ᾽ ἀγαϑά. τὰ σι᾿ ἐν σϊσλίᾳ τῶμ 
ἀρχόντωψ, ἀλλ᾽ ὄχι ἣν ἀρχομβψωυ ἄν, Οἷς σύ 
ἐχόσι ταυπίω φυλακὰς οἹειγυτίὼ μὴν ὅν δμέ 
νοι δεχοσαάσιας αἱραμθῥης ἐπτοιντᾶψ; ἢ γῷ 
νετῦ σὰ; πλεονεξίαν. βυφίω, σωφρόνως γὰὺ 
(δ λιτῶς φῶσιν ἅστασιμ. ὅτε φθόνον. ὅτε μί. 
σθ΄.ὕϑ'ύξριν ἀσταντὰν πτῶς εἷὺ ὁμοίσς. 
σῷ ὧδ δὰ σππάισῖας εἰς τὰς ὀνομαζομῆψας ἀτὶ 
λας ἰολόύσαε φοιτᾶν, “ἄὸ σὲ τελεισρ, ἐν ϊ 
σὺ οσ Τίοις,ρ,.Ζκρλδσιψαὺ δειαςσυοσίτια ὁπ 
Ζίσων μετάσιοιον οὶς δύ πόροις οἱτσρνέτόβοι. 
διιμοσίᾳ βεφόμανοι, τε ρὴ τὸ μὴ δφλίαν δὰ 
αὐνόβοέιων ἔρα τιν ἐκ το αἰσϊωνοόπλοις, (ὦ τοῦ 
νοις σι τρίφῳψ. ὡς τε κα ταφρονξιν (αν 
τ΄, κοὰ ψύχος, α Ῥαχείας δσῖδ,(ὦ αὐάνίσο, 
κοῖς πλεγῶν δὴ ἐν γυμνασίοις κοὰ μά χρῖι 
ταῖς Μ᾽] σιωταγμα, ἄσκξιν σὲ κρὰ ποξικὰ 
( ἐνοπλίῳ ὀργόσεεδμ κα τασίξιξαε ἀουρῆ 
πρῶτον ὕς ὅρον δὲ κοὰ σωωτάξωντα “ἢ κλ 
θξισαν ἱστὶ αὐτό τουῤῥίχίιν. ὥς πα μεσὲ φὰὶ 
«οεδιὰν Εἶν ἄμοιρον δὴν τεὼς Ἂν πόλεμον Ἁ 
σίμων, ὡς σ᾽ αὔτως τὸ τοῖς ῥυθμοῖς κρεῖωνφὶ 
γελῶν ΙΣΤ Πὰς ὡσιὰς στωϊονωτοῖοις σιν, ὃς 
λκτὰ αὐδυρξιν.ᾧ (Δ ὧν παιᾶνας κοὰ τὰς ἂὶ 
λας τὰς ἀδιχωρίσς ῳσϊὰς αὐαζιθξασι,(Δ ποὶ 
λα ῖῖν νομίμων, "ὦ ἑῶντι σὲ, κοὰ «ασνσϊεσε 

. τὦῷῷ»«ᾳὦἙΝ" --- πῶ] «- Ὁ. “Ὡς ΠΩΣ ὩΣςῳ Ἡὠὺῖιῳὠοὺ.οὦοννν"»ΠὈΘΘΘΘΨΨὈΎΘὈΟΘΟὈ .ΨΠΡἌΓἧἼὝΡΠὝο ΒΟ 

ὯΝ τἶἣἯ ἘΞ ὁμδν ὩπΦὋ 

ἀκρεβωκγναιε δὲ εἴ «παρτιατας, ὅν σὲ ἐρῆ, 
“ας ὀλιγορίσαε κακωθειτῶν ΤΝ πσό λεωψγνκ 
μαϑλισακ πα κνωοσίων ἷἶν πολεμικῶν. Εἶν ὁ 
σινα δ νομέμωψ, πόδι λυκτίοις κοὶζ γρρίαυς 
οἱςο κρὰ ἄλλοις τισὶ πολιχνίοις μᾶλλομ ἢ στὰ 

ἐκέινοις, κοὰς σῖῃι χἡ λυκτίωγ νόμιμα στοεξὶ 
μαρτύρια, τὰ λακωνικὰ πρεσξυτόδα ἃ 
πποφαίνον σας κἰζηίκας 7.) ὄν τας φυλάτην τὶ 
Φ μεβοπόλεως ἴθα, ἐπεὶ ἄλλως γε δϑηθες 
ἰὸς βελζον συωεςῶ ας, (α πολι δυομθύσ 
χάρόνων ζειλω]ὰς ἀγρφαίνᾳν. ὁκ 67) Ἰχῦϊα λὲ 
γεὼδ).ὅ 7ε γν ἐκ Ὁ νιῦ καθεςκκο τ, τὰ σπίλαι 
Ἰιιμκοιδὼν δξ, ἐρἸαδκυία ἐκβέρων μείαπ᾽ 



ΤΓΊΒΕΚ 

ων 7. γὺ ναυκραΐθν πρότόβορ Ἰὸς κρῇ- 

χας ὡς τινι ἡ ϑοιμε ζεῶ) σε ος πασοισ 

μῆνας μύ εἰσϊγϑαιγὰ ἰσᾶσιψ.Ὁ κρὴς ἄγνοξι ἣν 

Ὦὸ ϑάλαυσαν.νιῶ σῖ ἀχθεθληκονχε Σ ναυ- 

ἴκσνωνμ.6π ἄποικοι Ὡινοῖν γεγόνασι Φ πόλεων 

Ἰὲν τῇ ἀρύτῃ ασαρτια γεν ποῖς ἐκένωμ 

γομίμοις σδ᾽αμνειν ἁδιναγκῷ ϑα. πολλὰς τὸν 

ἩΝ ὠκικί δίων μὴ φυλάη πὰ πάώτρικιπολ 

λὰς σὲ κοὰ δ» μὴ ἀρικέσίωμ ἐν ἐρύτῃ τὰ αὐ 

τὰ χεῖρ σοῖς ἀπκίκοις δα, δ τε παρε. δ, 

δν νομοθετίω λυκδρίογοταγντε γγταῖς νεῶ- 

“ρον ἀλθεμθύος ἂν σόϊ «ἀλαντθ. τίὼ εἰς 

᾿ χρήτίω ἀπρικίχν τῳ μδὼ γὸ ἱσορδιοῦ κίοσον 

πϑσια ἵ Ὁ ἄς γΘ.- κτί(ἀντΘ' πόδι Ὁ η 

χχόνογοάνίπα “πατροκλῆς απάρτίι σαυῳ 

κιζειλυκῦρῳ αἵ ὁμολ-γξιόδαι πόδα σεν τῶν» 

ἐκτον τὴ παβοκλίος γιγονούαε, τὰ δὲ μιμέ- 

ματα μη εἶν πρότόρα ἣν παρασῖειγμάτωμν, 

μπσὲ τὰ νιωόρα “ἣν πρεσβντίρωμ. τί Τιε 

ὀρχύσιψ ἰὼ πόδι τοῖς λακισϊαεμονίοις, 
λχω 

οἰαἰζοίαν. κοὰ ο ῥυθμὸς, κοὰ “σιαιᾶνας αὖ 

ἡξ] νόμου ἀδο μος (ὃ ἄλνα πολλὰ ἥν νομὲ 

μὼν κρατικὰ κα λέξι δ) σταῤ αὖ τοὺς ὡς αὐ ἐκέι 

ϑῳν ὁρμώμδνα, ἣν σῖ ̓ἄρχζωψ τὰ ῥϑν κατὰ 

σὰς δγοιῴσεις ἐχειν τὰς αὐ τὰς ἐπωνυμίας; 

ὥς πέῤ, κοὰ τἰὼ ἣν γιρόντων ἀρχώω (ἃ τί 

Εἱπαίων. πλίω ὅτι εἶδ ἐν ἔρύτα ἱππίας, 

ποὰ ἵππος ἱεκτη να συμξέξακῳν.ν ὃ τικ- 

μαΐρ() πρισξυτέρων Εἶν Τὸν ἄρισα ἱππίωρμ 

“ἰὼ ἀρχίω, σώζάν γὼ τίἰὼ «ποιμοτώτίω πῆς 

“πϑσηγονίας. οἷὺ δὲ μὴ ἱπποκρατξιρ, τόν ἐφό 

ρος ὃ πὰ αὐτὰ οἱςὲν κρύτι κόσμιοις διοικῦν 

σας ἑτέρως ὠνομᾶ δ. ἢ συοσιτίαν αὐδρέι 

αν τϑοὶ ἦὰ δὲς κρασὶν τῶ κοι ναῦ καλβιῶτα, 

δὰ ἢ δὶς ασαρζοάτοαις μὴ δαμέιναι κῶλομε 

γίω πρότόδομ.παβ ἀλκμᾶνε ἢ ὅτ κι ὅγας 

Φθοὶν ας δε, ἐνθιαίοισιν οὐ σθοέιων ἥϑὰ σίας 
τυμοόνεοσι 

πρὲπεγολᾶνα καϊάρχᾷ (συ ἣν Ἡρη τ, 

ὡς (ὁ παῤ εἷὺ ἀφκκοι λυκδριθ’, 7] 

πιαύτίω αἱ τέκν. ἐσελφὸς ἂν πρεσθυτόδος ἢ 

λυκόργσ πολυσίοὐκης δος ελόυ ἣν ἔγγνον 

κατάλιπεπ γμωοκα.τῷ δ ὃν ἐδασιλόνῳν 

ὃ λυκδρίος αὐτὶ Ὁ ἀδελφδ.γθυομθύσ ὃ παι, 

᾿ οἱϊδς, ἐπτερόπυ ον ἐκέίνον. εἰς ὃν ἡ ἄῤχη καθύ" 

κο(ὰ ἐτυγχᾶνε, λοι συρσμθῃ σὰ ἃς αὐτῷ. σαν 

φὼς ὥπῳ ἐἰσίγναι δζ, θασιλοϊίοι. λαβὼν σ᾽ 

ὡ-σόνοιαν ἐκξιν ὠὡφ εκίστα Τ λόγο σαθάλοι 

Ὁ ἀδιθολὴ οἱ αὐ τὸ “παισῖός. δέσας μὴ ἐκ 

χορ ἀρβανόντ' αἐτίαν αὐτὸς χε πόδὶ εχ 

ὑρῶν, ἀπῖργν ἐς ἐρήϊίω Ἰαυϊωω δὰ ὅτι λέγεδνν 

Ε΄ χρη λθονα ὅπιλισιαζαι θά λρ 

ᾧ μελοποιῷ αὐσ)ὶ (ὃ γομοθ ζω ὦ. ἱσορήίαν!α 

ὅν Σ ῥόπ᾽, ὃν ῥασιάμανβός ε πρότοϑ) 

ΕἾ 

ὉΈΟΙΜν 8. 463 
Οτειδίς εδι ρυίοσίδιἅπί8 πδυίρααί ρηποίρατα 
τεπυΠε,πάς ἰη τιετετίβ ραεγθή (εγπιοπξ ὑ} 
σαι εξ Τη5 ηὰς πουίοίε σποτατε ἀἰδίπιυϊετ, 
Οτεῖες πείοίς ρείαριι 'Ναςαδττξ ἀπηίεγε πατ- 

εἰςᾶ. Οὕ ποῖο πόπα!ξ ϑρατταπουῖ τη γεία οἰ" 

ττατᾶ ςοἱοηί βυετίητ, δέ ἐπ εατί ἐπ|πίτατίβ ρηπιὰσ 

πετεςοδόξί Πποϊίχοςι, (ἢ ετίᾷ ραναΐτε ςο]οηΐδς 

Ισσοβ ραιγίαβ η οΡ(οττιε:ρπιῦΐτος ετίᾶ θα ςΟ 

Ιοπίος Οτεια ποίππτεαάξ τεπέτ,ηος {Πς ὁ 5 

Ιοηία Γγευτσί ἀξ δρατταπατ εσῖ ατουξ, ΑἹ 
τποπιεης, ὐἱ ςοἱοηίᾶ πε τίη Οτετᾶ, φῃῷ αῖα 

τἰδσηίουξ ἐκεί εδίμας. Ἡδς ἐπὶ Οὐ. Π]|., 

ἌΑτσοϑ ααίβοδυίε, ἃ τξροτε Ραϊτοςίε5 δραττᾶ 
ἐσαϊαίτ, τετᾶ (τρτοτεβαισπιης, υγουτρῦ σθετο 
(ἐχιῦ (εςάα Ραιτγοοῖξ εχείε7 πεπιίηε ἀἰίοε- 
Ρᾶτε πιεπτογαῖ Νεφ ἐπὶ ἱπιίτατίομε5. ἐχξρίατίν 

δ᾽ εἴϊε ρυογοβ,πεαβ πουίοτα πεταε5. 5] τατίο. 

πξὦ [-ἀςεδοπιοηῆϑ ςδίπετᾶ, δ ςσοζει5 τὨγτῇ- 

πιίςοβ δ Ῥραπεβίεσε ἀεςᾶτατοϑ, δί αἹία ςῦρ! τι" 

τὰ Ῥ τίτα 4Ὁ {ΠΠ|5 Οτετίςα πσςατί, Πυίρρε α ἰπάε 

ἀεάυόα ππεποπ περέι. Εκ ρυςί5 αὔτ ραττίπι 

εαίαἀξ παδεῖε συδετπατίοπε δ τετᾶ ςορποπιέ 

πα, υτ! (τηίοτᾶ τηαρίτατᾶ δύ ει, αἱ Οχς 
τίε5 εατε5,δζεσιιοβτοπετε οδτίσίς. Εχ 400 Ὧυ- 

ἀπιεπτ [λεία τ πετυβίοτξ εἴτε εατ ἀϊσηίτατξ 

αιὰπι τες ας Ν οὐ ἐπὶ ἐο5 αάθιις Ἀρρεἰλτίο 
πη ςδίσιτιατε, ρίοϑ δτ ςυτίπ γε αἰεπ με 

εαυοιᾶ πυδία πὸ βαθεῖς. Ἑρμοτοβ θεῖο εξ 

ηυς ἐπ Οτεῖα δάπιίπήξγατε πισπεγα, ρει αἰήβ 

ποπιίπατί ΠΟ σα 5, Ψ ΠΣ αὔτ συοσιτίαμ,1, ΠΟ Π- 

υἱόξυπι, Ρεπες Οτότεηίοβ ίη πάπουί τεπιρε, 

(λιεπιίοειατε ποπιεηγαρια δρατείαταδ ΠΟΙ ἐ0 

ἄυτατε 400 ρτίυς ἀρρε!αταπι ποπιίης, Ἀρυά 

ΑΪεπιαπεα ἰδπε ς πιαπεῖε, 
ΤπυἱηΠδιποτοςοίσιας ΡΒ ΙΠίπεβ αὐτμου εἴ δ 

Π)εςερατίπεποατς ΡαδΏδΔ. (εοπυίυαβ 

Ψυϊσατᾶ αποῳ εἰ ίπτεν Οτείείες γουτρ τὰν 

Ἰξοῦ «αὐ ρεστίπαιᾶ ηῆφ ας. ΡοΪγάεζεεβ 4 

ἀξ γευτσί ἔάτοῦ παται πιδίογ ἐταῖ Πίς ίη Ἐχίτα 

αἱτς ρεςσπᾶτς το! τυχοτξ, ἱπτουίπΆ ΠΥ σατο τὰ 

ετίϑίοςο τεσηίτεπεραῖ πα θεπα8,εάϊτο δᾶτ πὶ [Ιυ 

«ἔ ρυετο,ο Γγουτον τυτοτίο τερερατ οἤϊςίο, 

χὰ χυξτεσπί εταῖ ἀϊσῃίτα5 ρα όταγα. Ουϊάδτιες 

το {Π8 ἐδ υἱείο πιοτά 5. ρα (ε ςίτε αἰχίς, ᾧ εκ 

οαυία ἐρίετεσπατυτ᾽ οἴει, τις σαρτὰ ίπας (υ- 

(Ρἰοίοπενατ εχ ποςίεσπιοπε ἑη ἀίατπ ρα ετῖ 

οαἰάπία υπσο ςαρετεῖ, ογπιίάλπ5, πε Π ἃ σαία 

ρῥυεείητοτίγοι, ἰρίς {Π8 Ὁ ἐπίπτίεί5 εὐἱρᾷ ποῦς 

τοτοῖ, ατρίτίτοτ ἐπ Οτοτᾶ, Ηἰες ρετεργίπατίοπίϑ 

«ααῇὰ ἀϊπεπιίηαϊ. Εὸ ρέει ὙΠαϊεεί πιο! ςοδέ 

ταηδᾳητο ςσίσετυάίπείείε ἀειίπχίε, ἃ ημο 

ἀοδρίυίτ, πᾶ πιοάο ῥα πη 
4 
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ἀείηάς Μίῃοϑβ ἴεσοϑ ἃ Ιου δα πιοτίαϊεβ εἄσγοί, 
Ταίπ Αλσγρτο πειίλτα ροτί8 {ΠῚ ἰυτα ἀἰα οί, 
(ὁ. χἀτιοπτᾶιτξ ἀείπάε Ομ οὔ Ἡοπιεῖο ((εσπῃ 
ἀᾶ χυοίαᾳ8) ςο!οηαίᾶ παρα, γαπαπι ἰη ρᾶ- 
τιίατι τοήῃε,θ ῳ εχ ΡοΪγάεέξεε ἔλῖγε ΟΠπατί, 
[χλ περοτοπὶ ἱπιρεταπτεπιτερετιίῇς. ροίξεα δά 

οτἀίπαπάδϑίεσεβ ἱποίιατα, ΡΟ ΠΕ] εϊρῃίς 

αὐήῃε, δ ἱπάς ἐπἤίταυτα ἀείεγεητξ, Μιίποία ἐπ 
ἵπούοπὶ ἐουϑ απίτο πα σπα εχ ρατῖς [πα Ὁ 
ταθ! σαῖς, ἘΡΠουτιβ ρτίπτατία ἰη Ππου 8 τα]!α Ρ 
ἀἰαίτι ρα Οτεζεηίεβ εἰσ αἴατίδ ὈΧΟΙΟΒ τὰ 
Ρίεπάαβ, οὔ ἴο5 οὔρε! τ, 08 ἐ Ραεγογᾶ στε 

σε ἀεἸίσας Νόσπετο {πατίπι ἡτιρταβ δά ἐς ραεῖ- 
[5 ἀεάεςᾶι, (εα οὔ δά ἀοπιείξίςα συδείπαηήα 
(τίς ἰάοπεα πιοιίητ Γοτίβ ππασῃίταο εἰὲ, {{- 
αυίάεπι πατοτ εἰξ,τατειπος ραττῖς Ῥοπουτιπι αἱ 
ταί ἀίσπι Ρυιείοβ Πυίάεπὶ τεῖαβ ἀϊίςετε. ὃ εχ 

Ἰερσίβ.ςαπτείϊεπα5, δ ποία πτοίίοος ἐρεςίε8 πη, 
ταῦτ. Εοβ πεῖο δάδας ἱπηίοτεϑβ δα βγίβιτία 
ρεγάποσης υἱγούσσι, παπιί αὔτεπι ἐς εητζες ἐπ- 
τοτίείε ἀεστιητ, δι τείεί δηγίς] 5, Δ ἐπτέρ 
ἴοι Βγθειηῖ τοπιρας, ἔοι οεῆταϑ ἔα ετίτ, ἘςΠΡήρ 
ἢ δ αὐ ρυρπᾶ ςοπίετεπείρτιϑ υἱγίβ πιίῃ τ ετία 
ἔλείαπε, εοἀ επιίρεχ οίρο δί ΠΡέϊπυίςεπι, δ δα 

τιοτα5 αἴτοσαπι πιίπίταπὶ ἐρυϊαπι ΟΠ] εἰ αἱ 
τοτυπιτοθυίδο ρεςβείτυτ!ἐστιπὶ πιασί εἰ. 14 
ἰοτοβ δή στεσεβ ἀεάυςτυτ, εἰλείοτεβ ἱπίεγ ρας 
το 5 δοβοτεητίοσεβ σίεφοβ δἀτππλης, δύ ΠΠποτ]ίς 

Ρίο ἐουτπὶ τἰγΡ15 ΠυλΠΙρ τίπιοβ ἀσοτερᾶί, 

Ῥατζέτ αυιΐεπι ἀσφτεσατοτίβ οὐ Ρ᾽ τίπγαπι Ῥτοείς 
ὅυ5 εἴς στερσίβ διιτπουώ εἰξ δά τιεπατίοπαϑ ἐ- 

ἀυςξαί, ευττεπάίζ ςετιαπιίηδ δίτερε!!ξ απιεπὶ 
Ῥίαπι ραπίεηαι, Ετίατη ρα] ςί5 εἀποαητας Αἱ τ 
ταεητίβ. (ειτίς αὐΐεπι ἀΐερ5 στεχ δάτιεγίτι5 
φτεσαπι σπὶ τἰδία δύ [γτα. οὐπὶ τΠγτΠπηΐ5 τπὰ- 
σπίβ αὐ ραρσηαπὶ ςοπἔεπιητ,Πςυτίη τε ςοπίαε- 
παῖε δε! Πἰτα, ρίασαβ ἰπίεγαηι, Δ] 085 σα 46πὶ 
ΤΛΔΠῸ τε Π05. ἡπαίάαπι ΔυΓἘπὶ ἈγΠΊΐ5 ἔειγείβ, 
Ῥγορυίαβ ἔτεπι {15 ἀς ἀπιουίρυβ πιοϑ εἰξν τς 
ποι {πδ6ι.[εἀ υἱο] εητία δέ ταρία ἀπιαζιιπὶ ΠΟΥ“ 
τίρίαπε, ἀπιατου τίάτιο ας ἀπΊρ 15 ἐαπι]ίατί- 
τι ριαάϊοίε ςίεπάδπι ἃ (ε ταρίπαπι. Ὁ αἱ πε- 
τὸ Ρυείστη δας οςσαϊτεηῖ. 01 [Ἰατυτᾶ ἐτε υἱληιὶ 

ποη Πηδητ, τυτρί(δἰπιί ἐπ ἀἰςτ, ρετίη ἄς ἃς ρτιε- 
τ ταἱἱ απιατοτε ἱπαίσηαιη εἴτε (ατεδητατ, δί τί 
τατήο Πηττιεῖ κασαϊία πη, τεἶ οεῖατε ργοτιεζξίο 
τα πὶ Πα! αα Ποπογεπι ριοτί αἰ ταρίδπτ,ἤ σοη 
τεηίζιεβ, δέ ἰπ πισᾷ εο5 (οἷα ςοπειζεπτεβ, πιο. 
ἀείατε οοΠ απο ϊεσίτίπιαπι Δ πιρ!εμτε5. πηι" 
πιι5. ΑΙία τπιετο σοποςάπης Ὠτ68 (οΠ]!ςεἴ αἰ 
ςείε, Το ἢ ἐπάϊσηιιϑ {ταυξετιητ. Εχίταϑ ἀπ- 
ἐεπχτεί συφάαπι εἰς οἰϊεπιατίο, σαοα ραεγαά 
ροντόν, ἂμ σ᾽ κὐάξιΘ", ἀφαιρουιῦτποι . πύρας δὲ τῆς ἀϑισιέξεως σιν ἕως ἂν αὐαχϑὴ ὁ σᾶς ἐς τὸ 

ΞΥΎΒΑΒΟΝΙ5 ΠΘΕΟΘΆΑΡΗ. 

κρὰ ὕςόρον μίνως, ὡς πόδι «ὅσ διὺρ δῦ νόμσ 
ἐκφέρει ὡς ὧν οὐθρώπος, γηνόμθνον δὲ κα 

ἐν αἰγύσηῳνκοὰ καταμαθόντα (κα πὰ ἐκξϊ 
μιμα ἐμ Ὀχόντα σῖ᾽ ὥς φασί ἴινες, κοὰ ὁμήρ 
σἹἐβρίξοντι ἐν χίῳ, κατάραι πώλῳ εἰς τῇ οἱ 
κίαν καταλαθδὲν σὲ, ΘΟ ν Σ ἀσελφῦ ὑὸν 
πολυσϊεκον χαρέλαον ξασιλόύοντα͵ ἀιϑ' ὃρ 
μῆσαι σϊαβέναε ἐὧ νόμος, φοι δῆτα ὡς τοὶ 
ϑεὸν ὧν ἐνσελφοῖς. ἰκάκξιθον κομίζοντα 
“πΟοίγματα, καϑτετερ οἱ πόδι μίνῳ ἐκ το 
Ῥο Ὁ δοὺς ἡδαπλύσια ἐκένοις, τὰ πλέω δος 
ἐρατικῶμντὰ κνοιότατα ἢ καϑικασὰ Θιὰ 
σα ἄρηκε, γαμξιν μδ ἅμα νταντ δ αὐαγιό 
ᾧντοι »ταβ αὐτοῖς͵ οἱ Σ] Ἃ αὐτὰρ χρόνον ἐκ ἃ 
Φ ποαἰσϊων, ἀγέλας ἐκ μοιθρύτες, ἐκ εὐϑὺ 
σ᾽ ἀϊοντοι πταῤταιϊοῖς τὰς γαμηϑέισοις πόδι, 
σίας ἀλλ᾿ ἐπαὺ ̓ σὶα ἱκαναὶ ὦσι διοικειμγὰ τσὶ ᾿ 
οἱ αὖὸ οἴασ, φόῤνὴ σι ὄξιν αὐ ἀδελφοὶ ὦσι,“ 
“οήμισυ ἢ ποι ἀπολφῦ μόρί δ )᾽, στβισίαι 
σὲ γραϊμματά τι μανθανεμ, κοὶς πὰρ ἐκ ἢ 
νόμων ᾧσίὰς ,ἰιαὶ τινα ἀσϊε τ μοσικῆς ἀν 
ἕν ἐτινεωτέρος ἐς σὰ συοσίτιᾳ ἄγδσι τὼ αἱ 
δρξια, χαμαὶ σὲ καθύμνοι διαιδντρ μετ᾿ ἀλ 
λάλωμ ἐν φαύλοις Ῥιξωνίοις, χειμῶν. Ο 
θέρος τὰ αὐτά σ]χκονᾶσι τε κοὰ ταυοβῖς,κο 
Οὶς αὐδράσι συμξάλισσῃῳ εἰς μάχίω, (ΘΒ οἱ ἐ 

Σ αὐδῇ συοσιτία πεὸς ἀλλύλουεγκοὰ “πῶς Ὁ 

“σὄδα συοσίτια.καϑ' ἑκάστου δὲ αὐόῆρξιου ἐφῇ- 
ςπκε σχικισυνόμίθ» οἱ δὲ μέιζος ἐς τὰς ἀγέλας 

ἄρνπαι, τὰς οἱ ἀγίλας σιωάγυσσιψ οἱ ἀϑι, 
φανξσιχορὶ δὴ τοαϊσϊωψεκοὶς δειυα τώτατοι, 
ἑκαςΘο ὅσος πλεῖςσς οἴ Θ΄ τέ ὄξιν ἀθροίζων, 
ἑκάςης δὲ ἀγέλας ἄρχων δδν ὡς πὸ πολὺ, ὃ 
“τα ϊιρ Ὁ σιωαγαγόντ΄.ἰὐρι’ ἂν ὑὐάγᾷν 
ἀϑὲ θήραν, (Δ δρόμας,Σ σ᾽ ἀπειύδντα κολω 
ζνο τοίφοντοι δὲ σϊεμοσίαυτακταῖς σῖξ τιν 
σιν ἡμέραις ἀγέλε σὸς ἀγελίω συμβάλλει, 
μετὰ αὐλδ,(ῷ λύρας εἰς μάχίω ἐν ῥυθμῷ, ὥς 
“πό,( ἐν «οἷς πολεμικοὶς ἀωϑτίσιψ͵ ἐκφέρσ- 
σι σὲ (ῷ τὰς πληγὰς τὰς μέ, ἃ χειρός, τὰς 
δὲ (ἃ σι όπλων σισϊαρῶν. ἴδιον σ᾽ αὐ ποῖς πο᾽ 
πόδι εἶσ ἐρωτας νόμιμον. ὃ γα τοφθοὶ καῖ τόδ. 

γοῦζον.) «δὰ ἐρωμδύοςγάλλ᾽ ἁρπαγῇ. πρλὲγᾷ 
σὲ τοῖς φίλοις πὸ πριῶν ἡμόρῶν ᾿ὶ πλειάνωμ 
δ ἐραςὴς, ὁ τὶ κίλλοι τίὼ ἁρπαγίω σοιξειόναι, 
ὍὋκ οἵ᾽ ἀρκρύσην μὴ Σ πίάσια," μὴ ἐὰν στὸ 
οδυεῶν δ ἰαγμδλίω δοϊὸν» αἰδιίσων ὅδιψν 
ὡς ὑβομολογομῆψες ὅτι αὐωϑξι.ὃ πόϊς ἄψ 
“Ειότο ρας τυγχάνάν, σιυυϊόντες σι ἂν μὴν 
ἣν ἰσὼν ἡ ΠΝ ὑωδῥεχόντωμ, τὶς πῷ σταισιϊὸς 
σιμὴ Ὁ οἷς ἄλλοις ὃ ὡρνπάζωψ, Σδιδιώκον] δι 
αὐθῴψαν"» μόνων μέρίως, Σ νόμιμομ ἔκπσλι» 

ροαῦποῖν, τ᾿ ἄλλα σὶ᾽ αὐϊλβέπσσιν ἄγειν χιαῖ“ 

σόν α΄ 



ὭΩ 

ΚἊΚΙΒΕΚ 

γ ἀροπέσανγ' αὐσδοξιον ἐράσμιου δὲ νο- 
ζουσιν,ὁ πὰ κάλλει σ]αφέρον τὰ ἀῊνὉ τὸν 
εφρέᾳ,κοὶὰ κοσμιότητι, κοὰ σϊωρισάμθν θ᾿ 

ὕγει ἰὸν στϑισια Ζ χώρας ἐς ὃν βόλετοι 

ποριξτπκιολσϑῦσι δὲ τῇ ἀρτπτεγῃ οἱ παρα 

᾿ νόμοι, ἐσιαϑούτ οί δὲ ᾧ σιωϑαρόύσαν- 
“» δϊίμίωον, ὃ γα Ἐξεσι πλείω γρόνομ κατί- 

ἐν ὃν πόάσια ἐς τὸ πόλιν κατοξαίνοσιψ, 
Φιετὴ δι ὃ πάις δῶρα λαβὼν, σολίω πολι 
ικίὼ, ὦ δουῦ  ποτίριον ἰχῦ τα ἡὰ, πὰ ἡ ] 

ἰὼ ἁρπαγίω ἀντοιῦθαᾳ ἥϑαϊιμωρξιν ἑαυΐῳ, 
σὰ ὡστοιλλά «ὧδ. τοῖς δὲ καλοῖς τἰὼ ἰδίκαν, 
ΤᾺ πῶγένωρ ἀδιφανῶν ἐραςῶν μὴ τυχέὶψ. 
'ς δα ἣν βότντον ὥτον σταϑῦσιψ ἔχουσι δὲ τε 
ιὰς οἱ ἥδ σιιϑοντόν, ὅτω γὺ κα λῦσι εἦυ ἂρ- 
ταγγντας. ον τι γα τοῖς δρομοιςγιὼ (ὶς σρό 
ιοῖς, Οὗ “οἷς ϑοόνοις ἔχσσι πὰς ἐντιμοτιάτας 

᾿ ὥρας. γῇ τὰ σολῇ ποσμέι ὥς σα φόβόντως ὁ’ 
᾿ γἰετῦ δὴν ἄλλων τῇ δυϑόσκ ἥδ ΤῊΝ ἐραξῶμ, 
᾿ ιρὰ ὃ τὸ τε μόνοψ, ἀλλὰ νὰ τέλειοι γπνόμδνοι 

Πιάσημου εὗδῆτα φέροσιμ, ἀφ᾽ ἃς γνωδήσι) 
καϑθ- κλανὸς γβυόμαν Θ΄. ἦὰ γὰῷ ἐρωμϑὴ 

λδσι ἰεξλεινόμ ΟΣ σὶ᾽ ἐραςἰιὺ Φλλάτορα [αὖ 
Ὧν τὰ πόδι ἐὸν ἔρωτας νόμιμα, ἄρχοντάς 

σῖεκα κἱρᾶντῇ, πόδι δὲ Φ μεγίςωψ:συμθό 
ες χρῶντῇ τοῖς γέρσσι κα λομῆνοις. καθέστν 

᾿7 σ ἐς ᾧὧξ τὸ συωξόοιου, οἱ τ Τ᾽ κόσμωψ 
Τ χρχᾶς ἀξιωμβοι κὺ τὰ ἀλλα δόκεμοι ἔρινόμε 
[ νοι, ἀξένω σ᾽ αὐαγραφῆς τί Τὴν κρατν σπτον 

'λιτέαν ᾿αέλαξον σιια! τε τίὼ ἰσλιότοτα Οὗ 
᾿ σίὺ δύξων.ὃ νεολλὰ δὲ σἠαμδύᾳ τότ ἥβνομί- 
Τ μωγνἀλὰὰ Ὅν» ῥωμαίωγ σ]αϊάγμασι αὶ πλξισὰ 
σἹιοικειτ, καθά στρ,» ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπταρν 
χίαις συμξαίνᾳ. πόδι δὲ τῷ ἀργηδ, ἐἰσὶν ὑπύι, 
ϑύρα ἡδλ᾿ 7 ἀυρίμωμαίων μεβύπολις,ἄπτοικος 
'λακισϊχεμονίωμ. ᾽ὴ πλησίον ταύτης αὐάφη, 
ἐν ΚῸ Φ αἰγλύτο ἀπόλλων᾽ ἱδρόν, λέγ» σὲ 
τὸ καλλίμαχος Ὁτὲ δστως, αἰγλύήτίω αὐά 
φίωϊελακωνίοῖ! τεονα θήρα τοῖς δέ θύρας 

" μνκῶ εἰς, μότυρ εὐὐππα παρίδος ἡ μηίερυς» 
ἐσι δὲ μαΐκρα ἡ θέρα σΐχπκοσίων ὅστε “ἢ τσε 

οίμέβον σασίίων, κάμθύη δὲ [5] σίίωυ νπου Τὰ 
“πῶς ἡρακλέῳ δρὶ ἐνωοσίῳ.στιἐχφ σὲ τὸ ἀρὰ, 
της, ἐς ἑτηακοσίος ςασίίας, πελησίου δι᾿ αὐφὶ 
ἈΠε αὐαίφν, νὼ θνρασία. τότ’ σι᾽ Ἰὸν κῶς ἀ- 
πιχί νασί δ τος, ἐν ᾧ κυῳσεῦῶ) φασι Ἴινιο 
πτινϊὰν ὅμηρ), οὶ ἢ τὶ ἴσ πτὸς τασέραν ἰόνῖι» 

᾿ 

ὉΕΚΓΙΜ Υ͂ ξ. 4ός 

τρτοσίβ κιατ ροτποηίαί, Απηιλδξ αὔτ πο ταὶ 
(ουπιοία ρυτᾶτ,αυὰπιτοδούς ἃς Πφπυΐΐατε ρτς 
ἢλες, δζ ἀοηΐς αἢεῶᾶ αράυςίς ρυετ, αὖ εοὸ δά 
4 πιδιιυΐτ ἰο οἴ, ή5 η Δαπηεταρι ςΟςουγίτ- 
τίρ  έπετο σοσπα πεηδτυζ οὐ Ε5 ἀςςερίτ, 
τιεβείσίο ἀίπιίετίς Νοη ἐπὶ Πίςες Ισσίοτε (ρατίο 
Ρυετάτειίηεις. Ἐχίηἀς δά υγθεπιτοιεγταζαν, 

Ρυειΐῃ οὔ πιιπετίρ, αρίςςαίτ,α αὐ άαςε Ρίπιε- 
{τῶρονε ἐπ υὐοτεαποᾶτ πισπετίθ, δ πιΠ] τατὲ 
(οἷα ὅζ θους δύ ραΐεγὰ ἀοπαι. πιίυίπιο{ ἐπε 
εχ ἱεσείαποίαξ ἄοπα αἰίαίρ ρίττα ργοτίοία, τα» 
μαίοοβ Ῥρίει ἐπσότοιη ἐπιρξίατα τιΐπι ςΟἰοΥτίαξ, 
ΒουξίσίΓ]οτί ἱπιπιοίαι, ἰδέϊζο ἱπτοῦ τεάἀειιμῖοβ 
ςοπλίτοβ ςσυαίο. Βοίξςα ογατίο δά δηγᾶτς παρα 
ταις ας Πε οδ εὐατ ἤὰε πο, ρίαἸεσερῃίρέ 
τε, ϑί φάξ αυϊίρίᾶ υὐπι 1} ξεςετίτ, ἐο ἐρίο ἴῃ τὰν 
Ριυ, μᾶς ἰδέ {ε τοτίστοβ Δα ττοβέμ.  εὐτιηῖ 

ποπείεί5 ἐοτανᾷ, ἰρεςίεἰ ἀεςοτζ, πιαίογῦς» οἷο- 

τίά,ης ἀπιόῖ ορτατε, ἃ ππης πῃ πιο αἰίςίαηξ, 
Ωιυαυΐάξίητοηδι ποποίϊατ(ίς εἰ ταρίοϑυο 
«ἀααυίρρε α{Π εὰ φξἴδες ας ἔπ συ ΠΠ 5 4π|» 
Ρ[δίπιοϑ (οττίᾶξ Ιοςοβ. πᾶ ρτεχια ςατειίβ ἔρίεπ 
ἀία » οτπᾶϊ, φυῖ ἄοπο δῷ ἀπιαζουίιδοςερειῖί, 
πεφ εατηι καῖε, (εὰ ετίᾶ ρίεης ἀἀοΠτ πησπίο 
τευ πε[ίπτξιο, υο αιμίς Παἰίτο [αοἶ!ε ἰπ- 
τειποίοίζ, δ απταίίτα χυίάςξ κλεινόμ.1.ΠΠ|Π επ1. 
δταδι θεῖο φιλϑηθρα 1, αγἀεηίοπιαρρο ας. Εἴςε 
δί αἸία (ππε ἐς ἀιηδτοιί ΟὐειξΠἸεσίτίπια, θτΕ 
{(εὔῖοβ δυε ἀεςξ οεἰσαητῖ, αὐ 59 δα πιαχίπτα ςῦ», 
{Π|᾿τής πυρί πο8 ξηο5 ποοίτᾶς. Ε]ᾶς αὐ ςυτί 
ςοπἤιίταιηῖ, φαΐ οὐπαπιῦτο ρτίπείραςα5 ἀΐο πέ 
ἱπάίςᾶϊ, ςοεετίβέρ ἐπ τευ ρτοθατί, (γετεπίοπι, 
εἐπυίάξτεπι ἀίσηλπι, τος (ςείρε8 πιαη ἀατεῖυῦ 
ταῖτιβ (απιτστα ρσορίεγ ΠΠ 5 ργορτίετατξ, τυσι 
ριορτεῖ εοστιπὶ ορίπίοηξ αἴ φ]οτίατη, αστιπι 
τπετο ἰεστπι πὸ τηθΐτα ρεγάαταητ, ἰς μ᾿ ατίπια 
Ἐοπιδηίβ αἀπιίπίϊταπίαν εὐϊί5, σπεπηαάπιο, 
ἄτπι δ ἰπ αἱήβ ῥγοιίποῆβ επεηίτ πίπῖς απτεπι 
εἰτοα Οτειασιίαπε Τἤετα, Ογτεπεηίίππι πιείτο 
ΡΟ! 5,ϑραιταηα ςοϊοπία, ΔΡυ ἐαπὶίαςει Δ πᾶς 
ΡΠε,ίη χαα ἄπ σ᾽ ει ΑΡοΙΠΠί5 τεπιρίατη οχίαῖ. 
ίοεἰτ αατεῖι αἰ ἐπιαςίη18. 
ΝΝυης πυίάει πος ραῖο ρίεις Απαρβζώρ 
Τ δεοηίςᾳ Πηίτίπηατι ΓΤ Πεία;, 

Νυποπεῖο Ὑπετος πιεπιίοπεπι [λςίεἢ 5.41 

Νοβεεπιατεύ ραττίς, αυᾶ εατο (ρίζάος {Ππ|πγατ, 
Ε{αὔτοδίδρα Ἵμετὰ σου η οἰγοσίτι {τὰ ἀἰοτῖε 
δα ἰπ(υ18 (4 ἰαςεη 5, ]εγαοϊεοϊποίβίο ρρίπ- 
πη ὐλεδᾶς ἃ (τεῦ τλά.7ο.ςαΐ δέ Απαρῃς 
δι ΤΙ εταίϊα αἱοίπα εἴς. Δ ἡ5 {ποῦ ] 5 ἴπ5 ρατυα 
{π{υ]14 δ εἰς, πα αῦα ροείαπι Ηοήτείτπι ἱερο} 
εὖ εἴς αἰυης, Εχ το υετὸ ἐπ οςςαίθπι παυίρδτίν 

τα Ὁ 
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δίςεπ Οσσυγτ, δ ςἀστ ἈΙΡΠοΙεραάτις, αὐ 
Ἄυαταϑ [ειτοᾶ πᾶσορατϊ, ΟΡ εἰπ5 ἀυγίτ δέ αίρε- 
χίτατο, ΗΙβέρ Ππίτίπτα εἰς Οἰπιο!». ἃ χύα τεῖτα Οἱ 
πλοία πᾶςπραξ, ΔΒ εὰ δίραπαβ υὐἱὰΐ ἱρεαρί; 
[5 εἴτ, τα φααϑίρῃηί αἰγασα! ἃ ΟΡ τεπυΐτατξ Ρ 
Ῥεϊαμς Ργορίοτ {τ εἰ Οἴπποῖο δέ Οτεία Μῶν 
ἴοϑ5 ἑηίΟ]α ἐ{|5 ἀἰσηίτατε ρεςἐἀτίοτ. ΑΒΕ Ὁ 
ΘΟ ΠΟ, Ρπισεοσίο ΕἸομοηίΐςο ΠΠ4Π5{ςρτίη. 
φοητίβ5, δέ [εγε τοιίαξ ἃ Ὀίγππαο. Εἰς ίηςον 
ἴλ5 Διποπίεηίς ητῦ (8 ἐπηπι{0 ἐχείοίτα ας 
αὐἀῤοίδετέβ ππίποιίο5 ξουπιέ τχποί αι Ες σαί 
ἀπ ας ίπ Οτεεςηῇ ἰαςεπερεΐασο. πη σατο 
ταλσίϑ [ εἶοβ επιίπεῖ, δέ εἰγοπαπῖες {Π| Ογ οἷα 
ἀ.5. δύ ἐρ{15 πο θεηῖος δροιαάος, ἰά εἰξ ἀϊρεν 
[πὰς ααίθτιβ {ἰς σης 1128 εἰγοα Ογεῖαπι ἐπδύ. 
ταυίηλῃ 5.) εἴοϑ ἐσίτιν αὐ 8 Πα εῖ ἢ ρίαπο ρο- 
{πᾶ ἃ ΔΡοΙΠ (5 τξρ! αἰ ᾿ λῖοπα, Ογπίμτις 
δατπηοηβ (δ {ηγ{5 δύ αἰροεῦ οὔθ ίς πΥδ.. 4πι 
πϊϑέρ ρει ἐπί πίη πιᾶσπιις ἰαδίξ, [πορβ 
πουπίπε.πίσ]α εαίπι ράττια εἴ ἱρία απ δητία, 
τιι5 πγάσπο πη ποποῖς (απ ἀεοτγῦ στατία, Δ Π6- 
τοίςί5 ἱπηοοδΠ5 τεπιρουίρα5. ἔλθ τ]δα πα ττὰ 
εἰἐἄεγαηε  ἀτοπᾶ, πος ἰηΐοςο ραγίξ(ΟἸτΠῈ 
ἀοΐοος, ἢ Αρο ἐπ Πππ] ὃ Γ απᾶ ἱπ Τα ςεῆὶ 
εὐίαίτ. ἄπτεα φυίάδ(αιϊ αἱτ Ρίη ἄαττι5) ἱπτο] εγᾶ, 
ἐλ εταῖ ἱπτετ υ445 πὰτήβ υηά τα! Πατίθτις ασίτα 
κτλ ίςα οὔ τυΐοίπι5 οἱ οσιαἀπεηίτ ραυταβ, πα“ 
τὐοΥ του τίδ.ὁ γα οίβ σοαπτηβε, ἀπ πη ρε- 

εἴ ἰο"!4ο ἐκ αἀὐαπιάητο σοπείππιοιαπῦ, ΠΡὲ ἔτ - 
[ἰσοαὶ ἐπίχα οἱ Πίτρξ, Εδπὶίηὲ οἰγο πΠαβίτατος 
οἰοτγίοίαπιτεάαίεγτίηἰ] αν ασ45 ργοίηάετιο 
σἅπετε Ογείλαεβ, δύ Ποηουίβ Ἂς συ] στατία ίρε 
ἕϊατοτεβ δ ίᾷςτα ρα δ] οἐ πηίίοστιητ, πηι} ὃ υγίγ 
σίπεοϑ σοξῖτ5, δ ἐτεααξεδίπτοβ σα πέπταϑ ἀρ, 
φτεσαῦλητ, [πἰτίο φαΐ ἀποάεοίπι μι ρετί 
επί, ΡΙπτεβώρ ἀσπαίο ίππτ, Αυτειηἄουτβ αυτξ 
εἰσ ΗΠ εἰ επᾶ ἀπ πιετατίβ αν ΤΙ Ποτίσο( (πη 10) 
αἱ διιη ΝΜ]δοτα αἀίαςει, Δα [1λ4.66. Τοπσίτα- 
ἀϊίης ΑθΡ Πᾶς επίπι αἱ Ογοϊαάεβ εχί τι ποπηί- 
παταῦτ εοη, Ἡεἴεης ρρίπαηιμίδίπηᾷ, δες πα 
μᾶς δεγιμτῖ, δύ Βειγρμῦ, ἃ Μ εἰ, δύ Βυρῃπᾶ, 
δ Οἰπιοιᾶ, ἃ. Ρσερείητμιπ, δὲ ΟἸίαγοπ: οί 
[145 Ραγῖ, Ναχῆ, γε, ΝΜ γοοπαπι, Τεπαπι, πη, 
ἄταπι, (ἀγαιπη1,41{5 σαίάειη δή ἀποάεσπιαῖ 
τί οπ 425 αὐδίτγου, Ρεερεπιδτπι αυίάεπὶ 
ΟἸίαττπι δέ ὐγαγαπι πιἰπίπιε, ΒΕ χυίδυι5 ετὶπὶ 
Δα (ἄγατιη ἰαεξί5 ἐξαγεπι πη ἀποοτίβ. πε πάδπι 
ἀσποτιί της τίσυαπι, 4 Ἐπὶ ρί(ςαζούεβ ἱποο- 
[εὐζε, Οὔ ἱπάεἰοἸ πεγεπιαβ,!ερατᾶ ηπξάᾷ ἃ ρί 
Ἱολιοτγίρ 4 Οςείατ τα ΠΠ αὔπερ ρει μα αἴτΟ 
(λι οτίπιῃί αα Ἀίδαο τεπεη5 τἰππηρῃὔ)εο 
{1 π παυίρᾶβ μὰ Δα ρετοσιατεδτείρσαίτ, σποά 

ΦΥΎΚΑΒΟΜΝΙ9 ΘΕΘΟΚΆΑΡΜ. 
σίκίω,κοὰ λάγασα, ὦ φολιγᾶν φοῖ. 
ἄρατθ᾽ σισϊμρίϊω ὀνομάζα σὰ τί τραχ 
τύτα ἐγγὺς σὲ τότωμ ἰμμωλίθ- ὅθον ἡ γα! 
Κιμωλία ἔνθῳν ἡ σίφνιΘ' ἐν ὄψει ὅδίν. ἐφ᾽; 
λέγοσι σίφνιον ἀσραγαλου σἹὰ τἰὼ εὐχέλα 
αν, ἔπι σ᾽ ἐγγυτέρω κοὰ Φὶ ἰμμώλο κρὰ πῆ 
κρύτης ἡ μῊλ Θ᾽ ἀξιολογω τέρα πῦον διε: 
σι τό ἑρμιονικῦ ἀκρωτπρίσ “" σκυλλαῖο σῇ 
δέος ττΠ]ακοσίσς, τοσότος σὲ ο(ἐσν τι κοὰ τς 
δεκίαυναισ, ἀϑίωμαζοι οἵξ στοτε πσίμ αυτό 
φτρατειαν θη δὸμ κατέσφαξαν οὖν πλεῖςσι 
οαἷττοι δ ὃν ἐν δ, κρηεϊικῷ πσελάγει,ἐν ἢ Ὁ 
αἰγαέῳ μᾶλλον, αὐτῇ τεὴ σίαλθ» (ὦ οἱ πόδ 
αὐτί ἐνκλαάσες, (ἃ αἱ ταύταις γγοκεμαψας, 
ασὸράσι σιν ὧν ἐἰσὶ κοὰ αἱ λιχϑέισαι πόδι “ὦ 
κρίσίω ἡ μὴν ὃν σϊλίθτὴν ποεσίίῳ [ειμάνία 
ἔχε τἀν στόλιν, κοὰ Ὁ Ἰδδὸμ τό! ἀπόλλων 
πρὶ πὸ λητόϊον, ἐπεέρκευτοῦ σὲ Τὶ τσόλεως δ, 
οΘ' ὑψαλὸν ὃ κῦϑθ᾽ κοὶ “ραχνν ποταμὸς Σ 
σ]αῤῥει τὼ νῆσον ἱνωπὺς,Ὁ μεγας,κοὰ γαδέςν 
νῃσίθ μικρο)͵ τι σίμη το δὲ Ἐκ σπαλαεδ σὰ 
εδὺ ϑεὸς ἀτὸ ΣῊ ἀρονικῶν χρόνων δέαρμηύι ἡ 
μυϑόύετῦ γα ἐντιιῦϑοι ἡ λατὼ τὰς ὠσῖϊνα 
ἀγϑεϑαὶ, τόντε ἀπόλλων» κοὰ τῆς ἀρτίμι 
δι Θ΄ ἣν γαὶρ πο ππεέροιϑον, ὁ φορυτφαησιμὲ 
πίνσϊαρίΘ’, Κυμασί τε,ττανϊοοϊατοῶν αὐὐ 
μων ῥιπτύάσιν ἀλλὰ ( ὃ γον’ ὃ τοότ᾽ ἐσ 
ναισι θέιαις ἁδιβαίνειψ» Δὲ Ἰξοα ες ὀρθαὶ ς 
προεμνῶν ἀπώρσ(ω χθονίων. οὐ σὶ δ᾽ 
ναῇ ορεαϊον πσεραᾳ ἀσϊχμοιΐο η σίκλοι κἰρῆν 
Ἰνθαϊεκοις εὐσϊαίμον ἐπόψα ἐούναν. 6 

ἐνόοξορ σι" ἐποίπίεν αὐτῆι, ὁ πδδιοικίσδιν 
γῆι καλόμᾶναι ἰυκλάσες, [5] ὠμά αίμπαῦ 
(αι σϊκμοσίχ, θεωρὸς “ἐκ, Εἰ θυσίαςγ χωρὰς 
τ θγϑωνσταναγύρᾷς τε ἐν αὖ τῇ σαυάγοσαι 
μεγάλας. καταρχὰς δὰ ὃν σωσεχα λέγωτος 
“πῶσηγνσυΐο τὸ πλέισς ἀρτε μίδιωρ (6) σι ὃν 
σίχοιθμξῖ) πόδὶ “ὦ Ἑλφύρς επώμ, δι χὰ θοοί, 
κα μέχρι σανίσ τὴ ἐκάη, μάκρκ σαδίων ὁσομ. 
Ἑξῴκονία μῆκος, κὴ ἰκύπης γαῖρ φησιμοαἷ 
καλόμϑραι ἀυκλάσὲς ἀσίμ. ὀνομὰζᾳ ὃ κίων, 
ἐγγυϊζτω πη λέω κ Εἴ μετὰ παὐτίυ κύθρομ, 
(ἃ σξοιφν, (αὶ μῆλον (α σίφνορ, "ἢ κέμωλου (ὦ 
πρεπὲσινϑον, νὼ ὠλίαρομ, νὰ στῶς ταύταις, 
σπεάρου νάξον, σύδομ, μόκωνοψ᾿ Πιδογγαϑόθοου, 
γύαρογ. πὰς ἦὰ ὃν ἄλλας δὴν σϊώσέκᾳ νομίζω, 
“Δ. ἢ πρεπέσινθομ, νὸ ὀλύαρομν γύαρομ, ἧντ 
Ὅγιὧν πῇ γυάρῳ πεθοδομιδ εἰς, ἔγνων κώμιοψ᾽ 
αν ἁλιέων σιωοικόμϑῇ,. ἀπαίρονες ὃ ἐσὲ, 
ξάμιθα πρεσδαυτὰ ἐνθρν σὲ ὡς καί ρα “τῷ 
κιχαρισμῆύορμ ἣν ἁλιξωμ τῖνα!. ἣν σι" ἐν κὸν 

Θίνθῳ καί(ῳρ ξασϊίζων ἁδλ᾿ὸν θοίαμξον τὸν᾿ 
ἀκπικ κὺρ) συμπλέωμ σὰ λεγο πῶς σοὺς 

᾿ ' “πὐυϑο- Ι 



ΠΕΙΒΕΚ 
γυϑομδύος ὅτι πεεσέσύα πόδι σφασμὸ Ὁ 
᾿όρωψ. τελέον γαὺ σ)ραχμὰς ἐκαιὸν παφντῇ- 
ονττε(ᾧ χὰςς ἑκα Ἦν χαλεπῶς αὖ τελοῖγν, 
ἰωλοὶ δὲ τὰς ἀφρίας αὐ δέ, κοὰ ἄρα τΘ-ὶν 
οἷς {Σ] λεσῆον. 
'λκθὶ συμμῆψφς μῦν σισϊκράα φολεγανᾷρῳ 
ἰλὴ ἃ γναρον δελαύσωτοι αὐτίκ ὁμοίίω. 
τι μι ἂν σϊλλομ φύσυξον γγνομαϑίω ὅν 

ὡς, ἔτι μῶλλορ ἠυξησε κατασκαφξισα (πσὸ 
ὠμαίων πορινῦζθ᾽ ἐχέσε γα μεταχώρησαν 
ἱξμστοροε, κοὰ Φὶ ὠτελάας τοι ἱσρδ πῶσκα 
μῆνες αὐτός ( Φὶ εὐκαιρίας τόϊ λιμβύορ. 
καλῷ γα ἀξιπαι τοῖς ἐκ Φὶ ἐπαλίαονκοὰ 
ἢ ελλαἱσῖθ᾽ ἐς τὺ ἀσίαν σλέευσιμ ἡ τε πῖν 
ὕγνοις ἐμστορεκόντι πρᾶγμά ὄτι, (ἃ στή, 

“ες ἧσαν αὐ τῆ, κρὸ ῥωμοῖοι δ ἄλλων μα, 
ισίχοκοὶς ὅτὰ στιω:ε κει ἡ κροινθ ἀβώωαζρι 

᾿ «λαβόντες Τύὼ νῆσομ, κοὰ Τὴν ἱδρῶν ἅμα (ἃ 
ἡνἐμπορέωμ ἐπεμελοιῦτο ἱκωνῶς. ἐπέλ- 
ὀντόϊν σῖ᾽ οἱ Ὁ μιδιμσὶ τα σρατηγοὶ (ὦ ἀν 
ἠ(ὰς τύραννξθ- αὐπέὼ διελυμέναντο γγᾶν. 
αγκορὶ ἠφέλαθον ἐρύμέω τί νῆσομ σαλιψ 
ἱῤῥωμοῖοι, οὐαχωρϑίαντθ᾽- ἐς τίὼ οἰκίαν 

β 'ᾳσιλίως, κοὶς διετέλεσε μᾶλρι ναὺ ἐνσξῶς 
ρα σστε ἔχουσι στ᾿ αὐτίω ἀϑίωαῖοι, ῥό- 

α σί᾽ ἄρημομ νπσιδιόν ὄξιψ ἐν τέτρασι τῆς 
'ἥλου σχόιοις, ὅπο τὰ μνήμαα τοῖς σκλίοις 

᾿δῆρμ, δ γα ἵξεσιμ ἐν αὐτῇ τῇ σϊύλῳ ϑτίσγεμ, 
ἡ σὲ (ιαίψν νεκρὸν ὁκὶ ξεσινσε, ὁ ὃ ζαῦᾳ ἐν σῥ 
ῳ πρέφειγ. ὠνομαζξ σὲ, κοὶ ὀρτυγίᾳ πρό 
᾿ϑου ἀΐως σὲ γεβάπολις μδν τσαῖρξε. λέ 

τον γοχὲ ἢ σῖυο ἡ τι ἰσλὶς Θ ἡ παρθαΐα, ἐς ἃς 
πωνπολίδθασαν αἱ λοιτεσχέι ἢ μὴν στοιδεοσα 

᾿ἰς τίὺ κωρθαΐων ἡ δὲ κοοιοσίᾳ ἐς τίὼ ἰσλίο 
᾿ἢκ ἐκ σὲ φ) ἰσλίσιθ», ὅ,τε σιμωνίσιας (ὦ ὁ 
λοοιὸς, κοὰ βακχυλίσιας ἀσελφμσῖδς - 
εγοῦ, κοὰ μετὰ τικῦτας ἐρασίςρατθ᾽ ὃ ἰαν 
Τός, χοὰς δὴν ἐκ τόν πδδιγγούτα Φιλοσύφωψ ἀ- 
»ξων,ὃ δορυῶονίτο δίωνος (ελωτῴς. δὰ 

Ἷ τδϑις ὃ δυκὰ [εθειναὶ ποῖε νόμος. δ εἰμνη}) ἃ 
“ ϑύχυάθ, καλὸν ο ζων νόμεμὸν ὅτι φανίᾳς 
"μὰ διυάμανΘι{{ καλῶς, ὁ ΦἈ κακῶς. 
Προσί το: γν ὥς ἑοικῳν ὁ νόμος «ἐὺ τσὶ 
ἡ κουα ἔα γεϊνότας κονεκζεῶ, (δ Σ σΐαρ- 
ὧν Ὅὶς ἄλλοις Τἰβοφίω, Ὁ πολιορκομλύος 

πότε τω ἀθίω χέων, ψεφή( ὧὲ φασὶ οἷν 
σδυσάτες ὕ αὐ ἀφβανὲν δοιῶνς Ὁ’ 

πλόδος Ἴ Ἰὰς ὃ ταύ δὲ σπτολιορκδνίας, ἔξι 
) δι ἐν δρᾷ τὶ ϑχλάήις διέχοίᾳ ἡ πόλις ὅσον 
σρύτι (ἃ ὥκοσι σαδίσς, ἐπένφου σὶ ἀσιν αὐφὶ 
χωρῶν ἐμ ῳ ὄὅξιν ἱσ)ρυμβύᾳ ἡ κροποσία κρ- 
ϑικίαι ἃ σὲ ἰώμες ἰχοῦε, τι σὲ τὸ πες τῷ 

᾿ Ἰοῤνοσίῳ σμινϑίου ἀντόλλωνος ἱϑρὺν, νὴ πρὸς 
δῇ πορήίσσι, μεταξὺ δὲ τὸ ἱῶοῦ γχρὰ τῶν 

νον 

ἀβεν γᾶ» .- 465 
ἰευᾶα! στατία τωρυεί,"ἐσείοηε πιπαοιοξδλα Ος 
(ατξ, [τας πιδ5 ςπίπι νου, δί.4ς, (εἰς (οἴπεις, ὁ 
4’ ςζιεπα8 πλάσῃ αἵ ἀϊβιοαϊτατε ρξάετε ροί- 
(επι. Εογᾶ ετἰα γδτιις ἰηίτία ἀεοίατας ἱπορίδπι, 
ΤᾺ φμίάεηι ὁ Ταῖομα ἰπ(οττεα ρετηπαπος Ρ᾽οϊοραπάτο, 
ΜΙ τα 14; πηπφμᾶ «ἀ Ογατπ ίσει [ἰδ «ἀκξιαΡίς, 
1 εἰᾶ ἰρίξ μᾶς π πιοάᾶ πῃ πιᾶρηο ρἱοτίς στα. 

ἀυ οσ[ξίτυτᾷ (Οοτίπεἢ» ετίᾶ ἃ ̓ α οπταπίβ ει» 
ΔπΊρ]οτξ ἐπ πιοα δςςιιπνααυίς, Εὸ ἐπὶ πεσὸν 
τἰάτοτεβ ςαπιίστατᾶτ, ργφ(ςττίπι ς ἐο5 τξρ!! ἡπιν 
τα Πί[45 ἀςςεγίογοῖ, δ ἰρτπι5 ρόττδ ἱπαίταί οἷ 
«αἴἸο. Ετεη πὶ εχ [κα]ία δ ἐ (τεςία ἰπ ΑΠᾶ παυΐ 
φᾶτε. ςσπιοαιξίπγε ἰαςεῖ, σσιιεπίεπτίῇ ἂψ ἴτε 
παξεία τεί πιεγοατοτίας σά υςίτ, ἱπτοτέβ σξίοτος 
τηαχίπηεϊξοπηαπί ἰπ δὰ ἔλυΠατίτον οδίεγπαραΐ 
εἰ (τε Οοτίπιῃο. Εν Αιβεηίεηίεβ γελοῖα ίῃ 
Ῥοτείζαιξ πίυ]Δ, 8. Δετονᾶ ὃ πεσοτίατοτῶ εν 
τα [υἱςερετερτρείρυ, ΜΠ τ γί ἀδτίοί πετὸ ἄτιςεβ 
εἐλίηυδλαεητε5. 1 γαπιιβδίρ {Π8 6 ἀεἰοἰ(ςξαα ἐπε, 
ΡΕΙΙζ5, ἐπηκαθρφούος ἀοσπηάτερσετεστεῖ 
(ο.Γ  οπδπί ἄεπυο «εἰεειᾶ τεσ ρεταγ ΓΠΓ08., 
δίλα πος υίς τἔρ"ίη ἅπτὰ ράυτατίπορία, Ατῆε 
πίεη{ ἀϊτίο τί (δ ἀίτα. ἐΠεπεαδᾶι ἤ48, δ ἀς 
{ξτατα οχείτίς ἐπί], Ὁ Π εἶο 4. 4ΠΠᾶ9 144. 1π ἅ 
Γ᾿ εἰηδίπείερυ!ςῃτα Ηλι! επίπι ἱπιε)εἴοπ 
Πλοῖτι05 Δ ΓΓΕρ οἰ γα, ατιΐ στεπιατε 85 εἴς, Οδηξ 
εἰ ἐπ [ ο[0 ἃἴεγε πέρας. Ε ρυίίοί Οὐιγρίαπε 
ποπιλίπαυεζε, εο5 αὔτ ἤτετηδϑ οστίπος πγρ 65, 
ἱπάς ἐεταροΙ δ πιο ςείτατα, πα τιεῖο χοπᾶτι σας 
τῃςα (οἱ ςετ, δέ φυῇ [τ] ἀρρεἰΠᾶἅτ,αα πᾶς το- 
[αυατῖ μαδίτατοτγες ςσοιμτετᾶς, (τι ῃ εᾶ ηαξ ἃ 
Ραξέείἴ8.[πΠἰ πεῖο ἐ(οτίίία, ἘχΤυ]Πἄε βίπιο. 
πἰάες ςσαξαοτῶ ἀττπου ςατπιίπα, ἀυχίς οτίσί- 
τ πεςηῦ {|| εχ ἐταῖτε περὸβ Βδςς γ]ε5, δὲ 
Ῥοίεα Ετα[ἐγαι πιεά!ς ἑηΠσῃίς, δύ ἐκ Ρετίρα 
τειίςοτ (εἴα ρΒίοἰορμοτᾶ Διο, Βίοις Βο 
γγΠ ἢ επεηί!ς ςπτα!τβ, Ρεηε8 {πο 5]εχ αἰίηυδάο 
ἴατα ζαί{ε υἱά εἴ, ςυΐο5 δύ Μεπαπάεσ ππεπηίηίτ, 
Βεἰ!αίπασίτ εχ Οσοεπῆμαι εἰς ΒΗρηίΐα, 
Αυἱϊτείξε υΐπετε πέσε τυτρίτες πεισηῖο: 

Ἑαίχίτ επίπι τς υἱάειαν εχ, πταίοτεβ ἀπηίς 
(εχασίηία παῖσδ, ἀζοηΐτο υἱται Πηίτε. υστεῖτ- 
ααί5 οἰρατία (ας εγεητ Οππηζς αὉ Αιβεπίεπῇ 
θὺ5 οἰ ίοης γσεγετιν δα υδπάο, ἀεογου; 
(ς πιεπιογαῃῖ εχ εἰς Ππδῖτ πιαχίπιί πιοττί 46. 
ἀετεπτατ, ἀεβηίτο Δ ποσαπι Πτιπλεῖο, εῸ5 811- 
τεηι {ΠῚ οὈ (Ὰ4ετὲ ἀεἰξἰτεχιητ, δίταπι εἰς ἰῃ πιο 
τε ορρίάτιπι, Ιοπρέ ἃ πιατί Αα αιέπο δέ υἱρίπε 
λάία. ίυ5 επτροτίμπι [σοι εἴ πὶ ́υο ΟΟες 
{1 Πτὰ πιείατ,πε τηΐτι5 συ πη ρασί υἰςίπιε ἐπ: 
ΠΟΙ ΠΟ 5 αἰ πιαπίοπ 5 μάθε π5. απ ε5 Οοσί(ς 
{ἰΔπὶὸ πτετο ϑηγίπτμεί ΡΟ ἐπί ἤπιπι εἰ τεπι-: 
ΡΠ πη; Ρεηεϑῷ Ροζεεαπι,ἴητες σάεπι αὐτ δέ 



οὐ οὖ 

465 ΣΥΒΑΒΟΝΙΚ 
Ραεεῖα ρατίεείμα ΝΜ εάυπα Μιὲπεῖμπας (ΕΠ 
ἐπ, αυοά Νιεῆοτε (ες εἰὰ5 ἃ Ττοία τεαιτῦ α- 
ἀϊβοαυΐε, (οτίίοία απο Ηεἰχᾶ παδεῖπιπξ. 
Ῥοί παπεῖδίαχυς δέ Απάπις παπιά πιεπιούαδί 
[εεαπέίπίυ!α:, δέ Αγ ἐ {πα παῖιι5 εἰς Ατοἢίς 
ἴοςδις ροεί. Ρατή ᾳάξ Ὑπαίππι «ἀΠςαππιης, 
ἘΠῚ δίῃ Ρεορδείάε Βανί ορρίἀα, (π πος ρίε. 
εἦο 18 εἴϊε ἀίοίξ ἀίσῃα χυλπιρείζεδ. [τεία δά 
την [λ4ἢ πιξίατᾷ Παϊρδς, Ρατα5 Ιαρίάξ ράαςίί, 
΄υξ Ρατα ἀρρε ᾶτ, αἰ πιαγπιούεαβ (συ]!ρίυταδ 
ἀρε(δίπτα, ΕΠ ἐπίπι ϑγγαβ ρυίοσε ρ άπ (γ118- 
Ῥα,ἐ πα ΡΒεγεςογάεβ Βαρθίμ5 ἀπχίς οὐσίηεπι, 
εοίπηίοτ εἰς Ατμεηξεας. Ε]υΐπ5 πιζείοπμξ Ροες 
τὰ [ες τὲ ετατ, ϑγγίδπι ΠΠλπιὰρ Ρ Ιλ }8, 
Ἰηίωϊα αυασ ἀληιδγτία, Π ουίδπ αὐ αϊετίβ, 
Οπγσίο Πλευ]τοτε Όρ Δ. 
Εχεαι δ Μίγεοη᾽ ΤῸ} αυ8 σίσαπεῦ ποιηίδί, 

τος ἈΔΕογοῦῖς πιαόζατος ἰαςετε ἐλ υϊαξ,ἐ χὰ 
ἀετίαλια εἰς ρυειθίᾶ, Οπιρία υδτιπᾶ Μγοο- 
πᾶ χυδάσησξ αὺς παταίὰ αἰη σαί, δ πη 
εἴτ ἀείςερίοπεῷ ἀτιςᾶξ, ΝΙγοοπίοϑβ εἰ ἃν 
εἷᾶ εαἴαος ἀρρεῖᾶς, ἐα {Ππ4 τε εὰ ραἰδίαι δχὰ 
Βετετίῃ ἐπί, 5 ερἢ» δᾶτ εἴς, ἐπ πᾶ εα [Δ ϊα 
αὐ]οαξι χας ἀϊςξίη Ρυ] 5. ξξ ρι[ςατοτξαν 
εζααάυχίῆετειρ.π ἢ Ρετίς᾽ εὖ πιαίτε πᾶς 
ρου τεπεραΐξ,ε ρᾶτεῖ Γλαπαες Α οτΠς υἱγᾶ 
ἀδίεο Ποτίπ πτατε. πὰ ἰη ἑπίοϊα εὐτιξατᾶ {πε 
Ῥειίεῦ ράϊξ,η εὖ καρτις Πογροηίβ αἰ ατᾶ ΒΘ ετί, 
Ρἢῃή58 οπαϊει, απίπ εὐίοϑβ πιυταῖϊε ξειταν ἐπ Ἰαρί 
ες, 405 τη πτλιτίβ υἱτοηξ (λϑίταῖτε. Α {15 )ά- 
ἑπτοτίρυς δέτίρῃίτεχ Ροϊγάεέξεβ πυρτήϑ ἐπ υἱ 
ἔλτὰ αἀεσίε ςσπίτοει, Δ'ἀεο δας! ρίἀοίαπι 
εἴϊε ϑειίρ μα, ας ᾳ ςοπιίοίδηζ, ἐπίρεία οΡαε 
ηἰῆε οῖσοπε ςαυίέητον,  ἐπο8 ἡσο τος 
τδίηξ τιλσηᾷ παδεῖ, πετᾶ ̓ Νερίυπί Ρ μα ητιπὶ 
ἑησεπϑ ΠΊυςΟ ἐχίγα ππιτοβ [ρείίατυ ἀίσηυπι, 
ἐπ εο ἑαρδοί(ςίπγα ας οε ἐσυίθαηῖ κάίῆςα 
τα πππτ τίς! ἐπί, ΠΠππὰ Πση εἰ αραπάιξ πίε, 
πιο πιο τἰταἀἰηξ εὸ σοπιιεηίγε (ΟΠ τᾶ, ᾳ υπὰ 
Νεριυπίέίβειίςία ςεἰερταγέητς ΕΠ εἰἰᾶ ἄπιου- 
οὺϑ ἐ ϑρογαλάϊίδιιβ ππᾶ,ἐ α0α σεηίειις εἰς δίπιο- 
ηίάες ἰδπτρουῖπη ροεῖα, ἃ [᾿εδίπιῃα5.  [-ε- 
εἴα: ἨΙης ΠΙυα ΡΗΟ γα. 
Τ᾿ εγή πιαὶί, τπὰ5 αι ἀζ,αἰζεν σετο αλίηΐπις, 
Θεά ππί πε, ἐχοερίο Ραίΐγοςῖε, 
Ἐτεπίπι Βαίγοςε8 1 ετία, 
Εἰτ5 πᾶ Ιοςί Ποπιίποβ, ας πηρτοδί οεπιίπα 

δδτυν ρου {8 Ραιπιος εξ, αίῳ (Οοταίδίας Ὁ 
. Οςοδία ἰςατία ργορία5 ἰᾳ οζτε5. ἰσατία πεγο 88. 
το ἰςλτία συίαξ ἀείοι τπαπεῖαῖ ἐστεσία οσεί 
πεςραίςαα, ἢ υἱπγραηταν ἃ βαπγής. ΗΠ υἱπ5 σεπε 
τί5 «ὦ Πιαπιεη ςεἰερ ετίπια εἰΐ, 3} ἐα ἰςατίᾶ 

ΕΟΟΟΚΆΑΡΒΜ. 

Φὶ ποικίοσης ἑρυπίων, (Ρ στῆς νεδυυσίαρ Ρ 
νᾶς ἱσρόν, ἱδδουσαρμθύου νέφορΘ- ἡΣΙ τίὼ ἃ 
Ῥοίας ἐπάνοσυν, ἐσι δὲ κοὰ ἐλιξθ' ποταμὸι 
πϑὸὶ τί κορνοσίαν. μετὰ δὲ ταὐτίω νὰξ 
κοὰ αὐσ)ο(Θ’ ἀξιόλογοι, κρὰ στάρι Θ'ἀντόῦθοι 
(ὦ ἀογέλοχ- ὃ ποικτής. σδο δὲ σταοίων ἐκ. 
σίϑδηϑάσξν. κοὰ στζοκορ ἐν τῇ πο ποντίσι, 
στόλις, ἐνταύτα μὴν ὃν λέ γυτῦ ὃ ἑωμὸς ϑίαι, 
ἀξι’,σα διαίας ἔχων τὰς πλόυροωύς, ἐν δὲ τί 
στάρῳ ἡ ἥδία λίθξ) λεϊομλνη, ἀρίστη πεν τίν, 
μαρμαρογλυῷάαν͵ σῦρθ’ σι᾽ ὅδν μκκυύσο, 

«ἰὼ πρωτίω συλλαξίω, δ᾽ ἃς φαβεκυσῖαο, 
βάξιΘ- ἐζινεώτοθ: σ᾽ δδὴγὸ αϑίωσαρ»ἐ, 
κέν. ταύτας δθκξι μνεμονδύειν ὃ “ποιατὴ 
συφίμ καλῶν. νῆσός ἴις συρίακικλήσ 
κεται,ἄπο ἀκούεις ὄρτν γι καθύπορδε 

ταύκων. σὶ᾽ δὴν ὑφ᾽ ἡ μυθάύσσι κι ἃ 
δ γιγαίντων «ὧν ὑτεῖτος ὑῷ ἡρακλίυς 
ταλυθρύτας, ἀφ᾽ ὧν ἡ σταροιμία, πάνϑ᾽ συ 
μέαν μίκωνομ. ἀδὰ 2 «Ξοὺ μίαν γραφίῶ ἀγὸ 
τῶν τὰ διαρτημθύα τὴ φύσει κοὰ ον Φάλι 
κρὸς σῖς τινόϊ» μυκωνίος καλῦσιν ἀξ πόϊ 

σαάϑΘ- ὧδ» ἀδιχωρκάζειυ τᾷ νήσῷ. σιαφθ 
σι᾿ σὰν ἐν αὶ τὰ πόδι ἢ στἰκτὼν μεμυϑόνσας 
ὁ αὐελκύσαντα τίὼω λώρνακα τοῖς δἰκτο, 
δις, τἰὼ πϑδιίχοσαν ἢ πόῤσεα, κοὰ τίν μκ 
ρα σϊανα!ίω. καϊατουποντωμθύος τω ἄπθῦ 
σίσ τό »τατγοὸς διαυάνς. πραφίωσκε ἐκ γν ἐν, 
τοιῦϑαᾳ πόῤσεα φασὶ, Ὁ κομίσαντα τίὼ τί 
ργόνθ’ (εφαλίω, σιέξαντα Οῖς σεοιοίς 
λιϑῶσαε πτάντας, ὧδ σὲ προξαε τιμὶ 

φουῦτα σῇ μητρίγοτι αὐτί πολυσδέκτηθο 
βασιλεὺς ἄκασαψν ἐγαἰγεοῶῦ “πΦέλξρ πὸ 
γαϊμογ,συμπραόντων αὐδῇ ἐκένωνιδτ, 
σ᾽ ὄτι “σετρωσῖας ἁ νῃσ Θ΄, ὥς τε “αὐὸ ΣΡ 

,Θ’ ὥ» παϑὲν αὐτίω φασιν οἱ κομῶ ὦ 
σιδυϊόυ. «ἰυθ’ ἢ πόλιν ὃ μεγαϊλίω ἔχαντος 

᾿Ιδδὸν τᾶν σπτοσεισιῶν  μὲγα ἐν ἄλσει τ 
πσόλεως ἔξω,ϑέας ἀξιογιεν ὃ κρὰ Ἑσιαταρὶ 
«σεποίε) μιγάλα,σμμέιομ  συωϊρχεῶι πλὸῦ. 
8 ἱκανὸν δὴ σιωθυόντων αὐτοῖς ἀενγᾷος 
νων τὰ τιοσεισϊώνια τι δὲ (ἃ ἀμοργὸς ας, 
ραἰσίων ὀύρνί σιμωνίσιας ὁ δ ἰάμδωγ ποι! 
Ἰὰς, λίξινθος, ἃ λόλία, Τό δὲ φωκυλίσιο ας 
λέριοι κακό! ἐχ δ μὰν, ὃς δ1᾽ οὐ. ᾿ 
πάντου»πλίι στχατροκλίους, 
Καὶ πατροκλίης λέθεθ, 
Ὁ γὴ ὡς κακωφϑθεις οἱ ἐνθῳσε αὔθρωπτοι. πλοῦ 
σίογ σ᾽ δδι (δ ἁ στώτμ᾽, Ο κοραοσίαε, τεὸς δ. 
σιν ἐκέιμαναε ἢ ἱκαοίᾳ, αὕτη ὃ. σάμᾳ ἡ δι, 
ἱκώοὶλα ἐραμὸς ὄξιγνομὰς σ᾽ ἐχεὶγνῦ χρῶντ 
αὐταῖς σάμιοι, ποιχύσι, σὶ οὖσα φνόυξί 
ὅμως ὕδι , κοὰ, ἀτο᾿ αὐτὸς ἱκάοιον καλέξία 



ΓΙΒΒΆ 

ὸ πϑκάρλνον πϊλαγθ' ἐν ὃ κοὰ σάμθ' 
κὑτὴ κοὰ κῶς ὄδϊτγ, κοὰ αἱ ἄρτι λεχϑέισαε πο’ 

νασσίαε, (ὃ σοότ μιΘοκοὰ λέριΘ' γγόδξον )ν(ὃ 

Ῥὲν αὐτῇ ὅ0Ὁ- ὁ ἀσρκετεὺς μᾶλλον “Ὁ ἀμ 

πίλυ.αὗτη σὴ ταίρκφτ ὃ (ἀμίων πόλεως, 

χιυάσηε σὲ ο ἱκαρίῳ, τὸ καρσείθιον πσέλα 

γΘ’ πῶς γότηγιτότῳ ἢ τὸ αἰγύσηιον. πρὸς 

γι σιύσιν, τό τι ἀρετιτὼν, κρὰ “0 λιθυκόν, (ὗ 

ἰν θ᾽ ἑαρπταθίῳ σἱ᾿ ἐσὶ πολλαὶ Δ» ασορα!- 

᾿ “ων μεταξὺ “ἡ ἀῶ μωλισα, (Δ ῥόσισ (ἃ ἀρ. 

τας ὧν ἀσὶν ἀευπάλαεα τε (Βα τῆλος (κα χαλ 

τἴκ, ἃς ὅμερος ὀνομάζειν Ὅρὶ καϊαλόγῳ. 

οἱ σδἱ᾽ ἄρα νίσυρ)τ' ἀχογ,ἰραϊπαθόμγ: κάθε 
 (ῶδυρυπύλοιο πόλιυνήσοςεκαλύδινας, 

ἔξω γε τὶ ἐῷ κοὰ τῆς ῥόσιο πόδι ὧν ἐρδμᾶν 

ὕςσόρον τάς [ε ἄλλας ἐγ Ταῖς ασορᾶσι τίθεμθν, 

σὰ κοὰ ἐνταῦϑα μεμνήμεθα αὐτῶμ, καί 
πόρ τῆς ἀσίας ὃ ἢ δυρώπας ἐγγὺς ὅσῶμ, 

πεισῖν πῇ κρύτη κοὰ ταῖς ἰυκλάσι, κοὶς τὰς 

᾿κσοραϊσῖχς συμπόδιλαξεν ἐπειγωτό πσὼς ὃ 
᾿λόγ", ἐν σὲ τῇ τῆς ἀσίας πόδιοσίειᾳ, τὰς 

᾿ πῶσεχξις αὐτῇ τὴν ἀξιολόγων νύσωμ πῶασε 

᾿ οιοσϊδύσωμν, ύπροψ, κοὶ ῥόδον, νὰ κὦ κοὶ 

χὰς ἐν τῇ ἐφεξῆς ἡδαλίᾳ ἰειμθύας, σῶμομ, 
᾿ μορ,λίσβον, τένεσυνιναῦ δὲ τὰς αποράσϊας, 
ἡ ὧν ἄξιον μνμδδίυσαε λοιστὸρ ἔπ άμαν ἡ μὰ ὅν 

ἐευπάλαια ἱκανῶς ὅξι πελάγια στόλιψ τχῦ 
᾿ γκιἡ σὲ τῆλθ᾿ ἐκτέταται τῆϑιὶ τἀὺ ἐνιδῦαν 
μακρὰ ὑψηλὴ, ογνύ, τὼ πτϑρίμεβρον ὅσο κα 

 »ν ὦ τιοσαραίκοντα σικδίων ἔχουσι ὕφορ, 
ἢ μυμιὴ σὲ χαλκία Φὶ τόλο διέχει σα δίας ὃγσ 

δυύκοντα, καρυτάϑο δὲ τεοσαρακοσίωμ ἀτν 
"παλαΐας σὲ, διπλασίας, ἔχει δὲ (ΟἹ κα ποικίαν 

χινίσυρίθ» δὲ πρὸς ἄρκο2΄ν μδύ ὄξι πύλου, 
. ΤῊ χρυσὰ αὐφὶ, ὅσον ἑξήκοντα σοι αςγόσσς» 

᾿ κρὰ κῶ διέχει. ρογγύλα σὲ κοὰ ὑψαλὴ, νὰ ωε 

»πρωσίης τό αυλίου λίθου εὐπτοροῦσαε, τοῖς 
Ἧ γιῶ ἀςυγάτοσινἔγγνϑῳν ὄδιν αὶ ἢ μύλων 

Ἱ εὐπορία, ἐχει σὲ νὼ πτόλιν ὁμώνυμοψικοὰ λιν 
Ἵ μϑϑα,κοὰ ϑόβμαὰ, (ὦ “ποσεισϊων Θ- ἱδδόψ. στέρι 

ἢ μετρθ' σὲ αὐτῆς ὀγόούκον τα στέδιοι ἐς! σὲ 
᾿ πρὶ νησισίια τεὸς αὐτῇ νησνοίων λεγόμανα,. 

δ᾽ φασὶ σὲ τίὼ νίσυρου ἀσπτόθραυσμα οἷν πὶ κῶ, 
“ποῦντον Οἱ μύθου ὅτι ποσεισϊων σ᾽ώκων 
ᾧα ἣἧ᾽ γιγαύτων πολυβώτίω, ἀχϑραύσας 
σῇ βιαίνῃ ῥύφ φὶ κῶ ἐπ’ αὔτρρ θαίλλοι. ὦ 

ἢ γυνοιτο νῆσ Θ΄ τὸ βληϑὲμ ἡ νίσυρίΘ' χσυυσκέῖ 

ἡ μϑν ἐχσύαὶν αὐῇι Σ γίγωυϊα ἥινὲς ἢ αὐ συ 
κῶ ΦΊΝ κὼ φασιν, ἡ ἢ κάρτταθος ἣν κράστχϑ᾽ 

ἢ ὦπονύμηρ, ὑψηλή ὄντι, ὑκλον ἔχοῦε σα δίωμ 
᾿ σἡράπολις σι᾿ ωΐρξαι (ΘΒ ὄνομα ἔχον ἀξιό 
" οΡμ φῦ (ΑἸῷ τοιλάτᾳ τὄνομα ἐγονρ, μία 

ἡ ὁ Κ᾽ πύλεοων ἐκαλξὶό νήσυρόςγδμώνυμοιϊα Φ 

ῬΈΟΙΜΥ 5, 469 
Ρεΐασυϑ αὐϊαςῦς πσοαδυα αἀίρί(οξ, πῃ συ 8 
ἐρία εστίπεῖ, δέ βΑπηι5, ὃζ 05, δίταοῦο ἀϊῶε 

Οοταίβία., δι Ραιπιοβ, 8. 1. ετ ςεἸερευ ἢ θὰ πλὸβ 

(ειςεῖειιβ πιᾶσίβ ἢ Απιρεῖοβ,6. αὐ ὲ βαπηίοτῖν 

πποῦθίς ςατίο πγαυαγραι μία οοἰοίτιοχ ράττς 
χυξευί, έπς αὔτ Αἰσγρείυπι,αὉ οςςαία αὔτ γεν 
εἰς δι ΑΙ ίςαπᾶ, Ρουπιτήτα τέο ῃ Οδυρατῃίο 
πιαῖί ϑροιαάεβ οστίπεηῖ ἱπίυ!ς, πτεῦ οη ΡΥς" 
(εἰτίπι ο  Ποάοπ,αῖφ (τείαπι, συάτίπι Τα πξ 

Αἢγραΐαα δί Τείιι5. 8. (πα! οία, δί ητα5 1π πᾶ- 
τΐτπὶ ζαταίσσο ποπιίηατίε ΠΟ πλεγυ8, 

Ωυ Νιίγτο μαρεε ςεπἃ (ταραῖμῦς, Οαἰαπιί, 

Εἰπυρυ!έρ υτϑ σοῃ, σηποτεαβόρ (αἱ γ ἀπ8. 
Ρεξίεν θη ἐπιὰς ποασ,άε ηρ.Ροίϊεα αἹ 

(εὐξα ετίτ, αἰ ία5 ἱπτειϑ ροσδάδβ ροπίπι ετπος 
ἰΠΊΟςο 685 πτοπιέῃίμι ςεῖ πστπ Ἐπτορα, (πα 

ἱπ ἈΠα εδρυταῖα ἤπιε, χυδάοηάξ οἵ υπὰ οὐπὶ 
Οτεῖα Ογείλἀϊδευιςξ ϑροτδάδβ ἱρία5 εσρ!εέζε- 
τεπγοτ 44 ποβ πιοάο πτσεραῖ ογατίο (οτίεβίβ 
ἀϊςξάτ (τοι ἐπ ρίο ἰδ το εἰγοδίοδξάο, 
ςδείσαας {{|α 4 {τε επι» ἱπίυ]α5. Ρείραε απο ἀέ 
φης υἱτείογαξ υἱάεδυπξ, γρτᾶ, ΕΠ οάα, ὕοη. 

δ ἤίαοζε οτάἀἰπατίπτ ίη Πτοτε βαπιῦ, ΟΠί, 1 εἰς 

Βα, Τεπεάᾶ,πριςίεπτίαταβροταάδβ ἐρίαβ, ξ 
ἀΐσης τείατα τείϊᾶτ, ρουτιοπι, Αἰ γραῖα ἰσίξ 
οὐ] (Δεί8 ἐχιατίπ ρεϊασοντιπᾶ μα 685 οἰοτατξ, ΓΕ 
ἴμι5 αὔταα (ὐπίαίᾶ ρεξάϊξ οτᾶ ρα, (ὈΡ ἐπιί5,ὰΠ 

συλ, εἰτςυίτα δά αυλάτασεπα δί οζίεπα ςῦρ[ε 
(ζεης Πα ία»ομί δύ Πατίο παι αἀείξ. ΕἸ Βαϊοία 
χυίάεπι πα ἀία ἃ Ὑ εἶο 80. εἴν. ἃ Ολγραῖμο ας 
4οο. δ. Αο ̓ γραῖςα δίς τοτίάξ, μαετῷ υἱσῦ πὰ 
Βἱτατῦ εἰς τος, Δ ΡοΙΠίη 5 ἀεἰα τα δί 
Ροια Νι γεν φάξαρ δαηΐοπε δἰ πί5 εἰν Τ εἶο, 
οἷο εα ΠΠδαία εἰτείτεν δο  επιοτα, τᾶ δί ἃ πιο 
αἀϊπασίξ, τοτᾶα, ςεἰία, ἰαχοία, πιο! ζἀίπατῆς αν 

δε Αρί410», Ππιεἰπιίϑ ἐστ υὐδίδ᾽ ἂρ τα πιοϊδλι 

{(υρρετίτ ςορία. 58 ψαοφποπιίηίβ Βαρες ορρέ 

ἀᾶ δί ροιτναυαλγᾶς (ςδτιτίσίπεβ οαἰίάδαταπι, 
Ρπδπᾶς ΝΝερτυηί, εἴα5 ἀπλέτου εἴς [ἐλαία 80. 
ϑηῖ δ ρεποβ ἐαπὶ ρας τις 4 ἱπίτ!ς (ατί ΝΝ 

(γιοτᾶ δαίςίτς, λπιὰ οἴ ἰΝιίγιᾶ πασμνζιᾶ τος 
ἱπίυϊα ἐυἠς. Δ ἀήςίτ ἀθυς Νερτθηῦ σίσαπι 
αυζρίᾷ ρίεγυξις, ΡοΪγθοτζ, αὐ ἱπία!α θα τιίν 

ἀεητοίαο ἐπ αὐ! πα Ἰαςυ]απεξ τὰ 

σπιῦ ἰρίυπι ρίς τ, π|] πλλ{ΠΠῸ, ἀρρεἰϊατᾶζς 
᾿Νιγγα ἐπι], (ἐρυϊτ (δὲ ςσείπᾶς σίραιξ. Γλπι:- 
εἰ ηἀᾷαἰετᾶτ,ερο!οτᾶ εἰτ ἐπ ο εἴς, ( ατ- 
Ρδῖθτιβ αὐτεπὶ συλπὶ Π]Οπιειτι  αραιμῦ υο- 

ραῖ, ἐχοο εἴ, εἰγουίτ ἀποεπεῦπι Παἀδίου Πα- 

θεηβ. Γυίτ υὐρίρυβ ἡυδίθον ΡΟ !επ5; δ πο- 
πιςη ςεΐεδτε οδίδειτα εἰϊ,ἃ ηπὰ Ρεασο ἥυος; 
ποπιεη εἰ ἱπάϊταπν. πα πειὸ τρίθπι ἱρία- 
τὐσι ΓΝ ίγταβ ἀἰα οἵδ, ςοσποπλίῃίς ἐδ αρξοι 



ΚΑ . 

4 7. 

ἰγάπαϑ παιίς, ΑΙ πεσο ἔς, 
Ιπί]α5 ηυΐ Νιίγγοη παῦε ςείαπι (ταραιμᾶς 

ἘυγρυΠ υτδξ Οοπ σαυοτεδεῷ Οαἱγάπαβ. 
. Τοευπὶ συίάεηι ἱπίυἱΑτε πιεῖ, τις ρΙ υτίπηιητι 
τὐραηυπι δ ἱπευμάτηι εἰς, δί κα α Διείςο, 
Ατυεῖο συοά ἰῃ Ὠίίςε οτίταυν ἐπί] 5 τε τππὶ 
δητεςεϊ {ρου δύπυπιαύτεηι (αἱ γαϊηίαπι. 

(αἤιπιῷ» 

ΦΤΑΑΒΟΝΙΒ ΠΘΦΘΕΟΘΟΘΆΑΛΑΡΗ Ὁ 

εουυπι ἰδεῖ πα εςίπιυ5. 

ἈΚΟΑΥΜΕΝΤΝΥΜ. 

γηδεείπτης ΑἰβάηιἸμεριι, 4καηι Ὑ μαῖα [ερεσϊοτῖ- 
δας [ἐριξισιοπὶς ράτεβμς πάίτεπς ἀπο! αὐ Ἑκτορα. Οοα 
ἐϊποι δὶς ἰδοῦ σεπιες Ὑαηαιἀϊς οττμὶ «ἀπ οσ,οΥοπιςηι 
ας πιο γ! ἀϊκηι μετ [5 » ἰΐσητι ομ,πες ΒΑΥ Ῥάγας ἩΔΊΙΟπ 65, 44 
Οκκα[μηι πιοηιξ φεεοίηπι ὲ φκιδης [ἐπὶ Αὐιαφοπες, Μά. 
Ἀρεῖα, δορά, ΑΙβαμΊθετες, Βαξι ταὶ, (αβὴ Μεαάϊ, 

Ῥαήα, Αγπιοπῖα ἀμ (4; ̓η Με[οροιαηιαηι, (ὐδρίοξειιην 
εἰϊαηι Ὑγοσίοάγιά45,6σ᾽ ρεπίος ἐς 4μα Ἠεπίοεβι ἀϊκτητ, 
Τιετ δεερίμοβος, Οἤοαπος, Α[γτίος, Ῥοϊγρβαρος, ΑΡὶᾳ- 
πορ)ϑιγάςζο5) ΓΑΡΎΓΟΘ. ΜΟΊ: Ια(οπὶς, (σ᾽ Μεάφα, σ᾽ μτ- 

δίμτι 4μ4ς πη ρυβὴ ΜΊΘΠΊ1Π11 οἵϊατι ΧεΥχὶς, ΜΙ ΓΡΥΙ 4. 
εἰς, (σ' Αἰοεχαηάτὶ εἴμ φμὶ εχ ΡΠ Ιρρο παῖς ο[!, 

ε 
ἴο τειτασπι οὐδεγίἀξ πορίςη Δἴα αςίξα ες. 

ὅξξ Ἄτορα οσιίητα εἰ ἈΠ, 4 7ὰ- 
ἔραν τιαίπι ἤαπιεη {Π|τοπίυ πα. ἄς 

ἐἢ αῦὰ ἀείποερϑ8 ἀΐςειητι5. δ ουΐ- 
ΘᾺ ἀεπτίος στατία πλειγα 115 ατ- 

ΞΞ τε εξ τεα ᾿ 0} {6 τευ πτίηίς 'οςα Οἠππία ἐς- 
᾿ηαρίπι. το  ἰταᾷ Ἐταιτοεπα5 ἐεοίε ἢ τὸ 

ΒΥΚΛΑΒΟΝΙΡ 

ΚΝ γεουῖ ἱπίυἷα, Ἰλοεῖ ϑατεπιαρ Αρῃτίςα δά [ἰ- 
ἐὰ5 ΑΙθυπι, ΠΟ αὐ Πα τα αν] ες ἀρ εἰν, ἃ ϑαΐπιο 
ῃίο διιῖεπ τείας ργοπιοπίοσίο σς δ 1, ἀπιθίν 
{15 εἰς εἴς χχ 4,1 ἱρία εἰυίτ45 εἴ εοά ει 
ἀϊῶς ποπηίης Οἰγοῦ {Π4πΔτεγο σοπΊρΙ Ότ65 ἐπ΄ 
{υἱα ΙὉπι ΟαἰΠοτᾶ ποιγέπαιο. Ροεῖα (ὐα]γάπα5 
(υεαίαδρογαάας ἀρρεϊϊατ ἐπί 45, συατ πηᾶ 
εἴε (αἰ γπηπαπι ςττί ̓Νιίγτοταπι δι αἤοστπι 
αἱείπος ας δά τος, Ὁ εἰς ποπτέη αεσχυσητυ 
ἐπί] α,[ς δύ εἰτοσπαπτεβ, (ΑΙ γπιπαβ Δ ἐὰ πο σ 
πὐίπατί, ρτοραδίῖς ες, χυκ ἀπηίς {15 ἔουτὲ αν 
ἀπαυοςαδαξ. ΡΙετίφ ἰλπὲ ἀυ45 εἴϊε (αἱγάπα5 
αἰεευης, " εγπυπι δ ΔΙ γι ηᾶ,ηπα5 ΄συίάεπὶ 
εἰίατι ἀΐςετε ροεῖαπι ἀΐχετε. ὅοερί 5 αὔτ (τίν 
Ρτίς Πιΐς τείϊατοτ ρυγατίσο (ΑΙ γπηπαβ Ππιιπιετο 
ἐπί 4π| ηοπιλίπαῖλπ), αεπιλαάπιοάξ ὃ ἅτῃς. 
π85 χ Τπερας. ροιτεῖ διζεπὶ ροεῖο ἀἰξετπι 
Ῥεῖ πυρειβαίοπ δςείρετε, ῃ ἐπίπι ἰηὉ]45 (α- 

ΘΕΟΘΆΚΑ͂ΡΗ, , 

νισύρωμνύσῳ, ἑκξμτοι δὲ “Ὁ λιβύπ ἡ] λόῦ, 
κίὡ ἀκτίω ἡ “ἢ δὰ ἀλεξανδρέας δεεχᾷ πόδι 
χιλίσς «τοῖος, δὲ κα ρστώθσ, πόδι σι 
οιλίσς, ἡ κᾶσΘ- δὲ ταυτας μὴν ἀρ εβονμή, 

κοντα ὄν στόλων, τό δὲ σαλμων στό ἄκρα 
τῆς κρύτης σακοσίων πφυτόκοντα κύκλο 
σὲ χά σπκοϊίωμ ὀγόνούκον τα, ἐπι δ᾽ ον αὐτῇ 
πσόλις ὁμώνυμ(».κορὰ κασίωψ νῆσοι καλου. 
μᾶναε πλέιους πόδι αὐτίω.νήσος δὲ καλυοσῖ, 
νας τὰς ασορασῖας λέγεν φασὶ “ὃν πτικ- 

τίω ὧν μίαν τῇ φαραλβ γαρ ΗΕῚ δδῶς ἐπὴν 
νισνοίων λέγωται, κοὰ καοσίων αἱ ἐγνοκοὰ 
“ασήκροι, ὅτως χρὶ τὰς τῇ κλνμνμ πόδικεν 
μλψας ἰσὼς πότι λεγομήνη καλυσῖνν, τινὲ 
σῖνο Εἶν καλυσῖνας φασί,λίρνομ, "ἡ καλύμ': 
ναν, ἄς πόν, κοὰ λίγειν “Ὃν ποικτίμ!, ὃ σὲ 
σκύψι θ᾽ πληϑαυτικῶς ὀνομαίσας τί νηῶν 
καλύμνας φησὶν ὡς ἀθίωμας,νὴ ἐῤβας σιᾶγὰ 
δυδῥδατῶς σῖεξα ϑιαι ὁ τὸ στιν, ὁ γαῤ νὴ 
σὸς καλύσῖνας λέγειγ. ἄλλοι σ᾿ ἄρα 
Νήσας νίσυρομ τ᾿ἄχου κράσταθόυ [ες κἀδρ 
Εὐκῶ εὑρυπύλοιο πόλιψ νύσάςεκαλύδγας, 
ἅπαν μϑὸ ὃν (6) νησιωπτκὸν μὲλι,ὡὼς ἀδν. 

σοπολὺ ἄἀςέορ ὅδ), κοὰ ἐνάμιλλον (οἱ ἀπ» 
κῷ. τὸ δ᾽ ἐν πιτῖς νύσοις, δ φόμεντως μαίλι 
σὰ σὲ Ὑ ἰαλύμνιον, 

ΣΥΡΆΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡᾺ,. 
Φικῶμ Διθλίον (νοϊεκαθυ. 

ὙΠΟΘΚΕΣΙΣ. 

τὸ οὐοϊεκατομ, ἄρχεται Ἷλ τῇ ἀσίαο, το ἡ ταναϊ ἰῷ 

ἐπὸ τῶν ἀγατικῶν μόδῶμ αὔωδεν, ἀρχομυύον σίιαιρεῖᾳ 

πίὼ εὐρόπίυ τῇς ἀσίαε͵ τάδὶ ὃ τὸ βεθλέρν χρὰ τὰ πα; 
΄ 7 ὅμν ΤἋ . ὡς ΑΥῳ “- ᾿ 

ρακείμιῖνα ἵδνν τοῖς φρχαὶς 1 πρὸ τὴ αὐατθλν, Κρ {αὶ 
λοι, δ» Σ΄ ωΣ “᾿ σκμέρίᾳ, ἢ καὶ ἀσίᾳ ὥς ἰσὶ ὁ τῇ δ ιϑνη βάρβαρα τῷ ζω 

ΟῚ , - »" - (λὰ εκεί μῆνα ὅσα παροικ τὴ ἑασηάσιον ὌρΘΥ ἂν οἷ 
» , ͵ Ἁ " ι 

δμαζήνσί: τὶ κυρὰ μιασαγίται,σκύοδαι, πρὶ ἀλβωσοῖς 

ἤνεσ. βακτριανοί, ἀζσπιοι μῇ δῖοι, πσέρσαι, οἱ ράζ, ς » κεξ δῖοι, τσέρσαι, ορμεωνι 
“4 - ΟΝ ἡ σἰύο ἴω: τῆς μεσοποταμίαν ἔχει ὅ »ἡ τρογλοοϊύταν, 

: ᾿ [ 3. ᾿΄ ΄ 

ἐψτόχας ὅτα λεγόκιθνα ἰδνα, χὰ σπκηπτόχσει χοαύδι, ἂσ' 

σνρίνρ τοσλυφάγογκοἐβιανδε, σιρακὸο, ταπύρσε περί, 

σϑὰ ὁ ἰάσονΘν ηφὶ μαι είατ, καὶ ὧν πτι σαν τοόλεων, ὅτι 
Ω ἢ ι ᾿ ΄ “"" ϑέδέξννκαε μιδριδ τὸ χρὸ ἐλιξανσῖρδ πο φιλίππε. 

ἐξίβντε οὐδε" (ΠῚ ὑροις τόν σαφὸς χίοι ἃ 
“τόρ ὃν ἐρατοδδς ᾽ς Ἐφ᾽ ὅλης τῆς οἰκρυμῆνῃς 

ἐστοίυσογ τόδ᾽ ἡμῖν ἀδὲ τῆς ἀσίας πιοιμτίοβι, 

- 



Ι ΓΙΡῈΞΒ 

ὀχῷ ταῦρΘ’ μὲσίω πσως διέζωκε ταὐτίω 
σίὼ ἐπειρον, τὴ “ὃ ξασερίας ἀϑὶ τίὼω ἰω,τετ 

μθ΄. μϑὺ. αὐφὶ ἀκ λώπωμ πρὸς ἔσῤα 

ῥᾶν»τὸ δὲ, μεσωμβοινόμν, καλῦσι δὲ αὐτὸν οἱ 

ἕλλίωσι", Ὁ μὰν, γος τᾶ ταυρσντο ἢ ἐκτός, 

ρα τοιι δὲ τοιῦϑ ἡμῖν πρότοδορ. ἀλλ ἀρύ- 

ϑῶω κοὶὰ ναῦ “σομνύσεως χοίοιμ. τλοαῦος μὰν 

δντχει Ὁ ὅρΘ" πολλαχὸ κοὰ πριφιλίων σπ, 

δίων, μἶκΘ’ σι ὅσου ἀπὸ Φὶ ἀσίας τεήάρων 

᾿πσμνοιάσϊωμ,κοὰ τοςνπακελιελίωμ, ἀὴπ τῆς 

ῥοδίων πόραίας ἀϑὶ τὰ ὄμεθὶ ἐνδεικῆὶς κοὰ 

σκυϑίας πθς τὰς αὐαῬλας. δήραται σ᾽ εἰς 

μέρη πιολλαγκοὰ ὀνόματα πόδιγραφαῖς. κοὰ 

μειζοσιγκοὰ ἐλαίἥοσιμ ἀφωοισμῆψα ἐπά σ᾽ 

ἐν) ὑσότῳ πλάτει τὸ ρος ἀρλαμβαζε- 

᾿παΐ τινα ἱθνη, τὰ μὲ, ἀσεμότόμαᾳ, τὰ δὲ κοὰ 

φχαντελῶς γνώριμα, κα θά πόΡ ἡ σταρθναία, 

᾿ κοὰ μαδία, κοὰ ὡρμλνία κοὶ καπηαδοκῶμ ἴς 

᾿νοϊν κοὰ [ἰλυκσν, κοὰ πεσισίαε, πὰ εἷν πλεον 

γάζοντα τοῖς πτφσϑύροις μέρεσιν, οὐ τοιῦτε 

᾿ χακτίορι τὰ σ᾽ ἐν τοῖς νοτίοις, ἐς τὰ νότια» 

ποὰ τὰ ἐν μέσῳ σὲ δὴν ὁρῶν (άμϑνα, σὰ τὰς 

σῶν ἀίρων ὁμοιότητας χεὼς βοῤῥῶμ πσως ὃὲ 
πίονι ψυχροὶ γαῖρ εἰσιν, οἱ δὲ νότιοι. ϑόῤμοί, 

κοὰ τῶν στοτιμὼν δὲ αἱ ῥύσεις γνϑ᾽ν σὲ οὗ, 

σαι υᾶσαε σεσὸρ τὶ ἐς τἀναντία. αἱ μδδ, 

ἐς τὰ βόρεια, αἵσῖ᾽ ἐς τὰ νότιᾳ μέρπ,τά τὰ 

πρῶτα, κἂν ὕςσμὸμ τινόῦ' ἀδλιορέφωσι πῶς 

αὐ ατωλὰς κὶ σϊυσεις. ἔχωσί τι ὄυφυες πῶς 
τὐ τοῖς ὄρεσι δοίοις χρηόδαε κατὰ τἰὼ ἐς 

Ἷ σἵύο μέρα διαίρεσιν σῆς σίας, καῦϑτί πόβ, 
᾿κοὰ ἡ ϑάλαῆα ἃ ἐνὴ- «πλῶγν ἐπ’ εὐδάας 

᾿σὼς οὖσα ἡ πλάςπ τοῖς ὄρεσι τούτοις ἀϑι. 
σισίεἰα γον γύνντοώ πῶς το σῖύο ποιὰν "- 
πέρους, τίω τε εὐρώπίω,, κοὰ «ἰὺ λιβύ» 
ω,δοίον ἀμφοῖν οὔσων ἀξιόλοζν,, τοῖς δὲ 
μεταβαΐνουσιν ἀπὸ τῆς εὐρώπας ἀϑὶ τίὼ 

᾿ἀσίαν ἐν τῇ γκιωγραφίᾳ, τὰ πῶς βοῤῥᾶμ 

᾿ ὅτι πρῶτα τῆς εἰς σϊύο διαιρέσεως. ὥς τε 
ἐπὸ σούτωυ ἀρκτίον.. αὐτῶν σὲ σούτωμ 

ἰπρῶτά ὅξι τὰ πόδ τὸν πτώναϊν, ὃν στό σῆῖς 

᾿ ἀσίας, κοὰ τῆς εὐρωπῇς ὅρκον υσιϑέμε- 

ϑα, ἰς! δὲ ταῦτα τρόπου τινὶ χεῤῥονησιαίν 
ᾧντα. πόδιΐχετοι γχὶ ἐκ μᾶν τὴς ἑασέρας 
Ὧρ᾽ πυταμῷ (γ᾽ τανάϊδε,κοὰ τῇ μαιώτισῖι 

μέχρι τό) βοασόρον ν κοὶ τὴς τό εὐξάνον 
παραλίας τὴς σιλσυτώσης ἐς τίν κολχίν 
σία, ἐκ δὲ τῶν ἄρκτων 6) ὠκεανῷ, μέχρι 

τό σύματθ᾽ τῆς καασίας ϑαλα!ῆας, ἕω- 
δὲν σὲ αὐτῇ ταύτη πῆ ϑπλαίκ μέχρι τῶν 
μιϑοοίων τῆς τε ὠλβανίας » κοὰ τῆς ἂρ’ 

᾿ μυίας. καϑὰ ὃ ἀὐρθΘ’; κοὰ ὃ ἀραϊξες ἐκ 

τι... 

᾿ 
] 

Η 
ἡ 

Ι 
᾿ 

ἶν... “. μι 

νβίδιωσι ποταμός» ῥέων ὃ μᾶν,, σα; τῆς ἀρυϑοίας 

ΥΝΡΕΟΙΜΨΥ "5. 47: 

Ναπι Ταύτις πιεάίλαν απο αιηπιοῖο σοπεί" 
πεητεπὶ ἤδης ἀϊυίά τ αὖ οτίεητς π᾿ οσοίἄεη, 
τεπι. ςτ5 Ῥατίεπι Δά Δηϊηϊοπέπη τε πα ττ, 

Ῥᾶττεπι αὐ πιειίἀίεπι, Αἰζέγαπι τα οἰ ἱπτοτίο- 
τοπὶ υσοαδηῖν αἰτογαιη ἐχτεγίογεπι, τα δ { ἃ 

ποδί απῖς ἀϊα πε,πιεπιοτίδς τα ΠἼ ἘΠ σγατία, 

τερετδηταν. Μοτς Πὶς πταϊτίβ ἐπ [ο οἰ [ατίτινἀϊ- 
πεῖι μαῦροι Παάίοταπι ἐγίπι πα Π πιο σίτα- 

ἀΐπεπι αυαπίθπι Δ Πα, [τα εἰγατεν αὐδατίπ. 
φεηί5 δί αυίπησα ταί". ἃ τταηπιατίηα πον 

ἀἰοτατίχαε δά ̓ πάία ἃς ϑογεία ἐχίγεπια ο- 
τίοπεεπι ποτί5.[46π|ὶΐπ Ποπιίπα ἃς ρατίεβ π1Ὲ} 
τ45 ἀἰυμἀίτοε, αθάττηπι Αἰ ίαδ πηδίογεδ  Α]ίθε τί. 
πούεβ ἀπιδίτυϑ σοιιρτεπξδαπί, δε συοηίαπι 
ἐπ ταηία πιοητίο ἰδετπΔπς σέητεβ ἡπορδηι 
εοπείπεπίττ. αἰίας οδίουτίογεβ., αἰέϑε οπιηίπο 

ποίαν Ρασῆί, ΝΜ εαί, Δυπιεηῇ . 8 σαρραάο- 

εὐτι αυ ἀλπι, ργαίεγεα (ἰϊέςε5 δύ ΡΠ 45. Ου, 
εὐπηπεδάβοτεαΐεπι ρίαραπι ἀεο παπί, ἐπ δο 
τοαϊδυβ ροπεπαίίαπε, φυίσυπηιις δά Δυϊτα- 
Ιεπὶ, ἐπ ατήγα δι. Οὐ ἐπ πιεάίο πιοπείθπι ία 
εοητ ΐ ργορτε δοιίς Ππη τυ ἀίπεπιλά Βογελπι 
(υπι ςοΠ]οςάπάϊ, παπὶ τσίάί πηι, αὐΠγαί 5 πὲ 

τὸ οἱ, Ροσσὸ Πυπιίπα συος πίπο ἀεουττιας 
οπηπία. οι ἐπ ςοπιτατίας ἰἀθτιπίασ ρατίε8 9 αἹία 
ἐπ δογεαΐεβ,α]α ἐπ αὐταί εβ, 8( Πἰ ποππα!α ρο- 
ἤϊε χα οτίεπιεπι τιοεἷ οςοίεπῖεπι σοπιειίαπ- 
τὐτ. Ἐτςπαζατα ἔεγί, ες πιοπτῖα8 ε05 ρίο ςοηΠπήςβ 
μαδεᾶι, χυίδιι5 Δἴ.πὶ ἀἰκίπιι8 (Π ραττο5 ἀπὰς 
ἀϊυίαπι, σιεπιδάπιοάιπιπι παῖς Πα 04 ἱπίτα το 
[ππιπ85 εἰξ,αο ἃ εππὶ πιαχίπια ἐκ ραείε ἐ ἀίτε 
το ἴε ἤἥς πιοπεβδτι5 4125 εἢϊοί( ςοπείπεπεες, 
Ειτοράπι δῖα: Αρατίσδπι., αυλίτπι ἰά ἀρτίδί- 
ταῦπι φυσάάλπι ςσηῆπίυπι εἴξ, ϑεά ἀτιοηίαπι 
ἤ5 αυίαν ΕὐυτοραίπΑ Παπιτιαπίευπι, Βογεαϊία 
εχ Δία ἀκήποπε ρτίπιᾳ ἔπ πτ ἐπ σεσφρίαρῃία» 
οἷ ἥβ ἱπείρίεπάμπι εἴς. Ητιπι δυτεπὶ ἱρίο- 
ται ρυίπτὰ πε απο Ταπαίάί δάἀίαςεπε» 4 ἐπὶ 
πο Ευτοραε αι Πα Πἐπτίτεπι ροίὈΐπιτ5. ες 

ιαῇ ρεπίηίυ4π| συαπάαπι εβἸοίσητ, ασας ἃ 
οςείάεπις Ταπαίάς Ππιπιίπο. λς ΝΜ ποιίάε πηι, 

Βίταν, βίη Βοίρμουυτη δύ πιατίτπιαπὶ Εὐχί- 
τί οὐατη, θα αὐ Οοἴτῃοσ ἀείαης, ἃ ἐερτεπετίο. 
πε αττεπι οςεᾶπο τ αὐ Οαίρῇ πιατίβ ο5. ΔΒ 
οὐίεπεε, πος ἐσάςπι πιατί υΐχπε λα ΑΙ] Ρδηίος 
δι Ἡανπιεηία ςοπβηίΐα. υδί Ογίιβ ὃ Αταν 
χοβ επγττυπτυγ, ἡπουαπι αἰτοῦ ρὲ Ε]αγπιεν 
πίλπι, γί ρεῖ ἰρετίαπι δ ΑἸθαμίαιι Βυΐτ, 

αὈδυΐιο 

Κρ’ σὲ διὰ τῆς ἰβγοίας κρὰ ἢ ἀλβανίας, 
2 



4.7: 

αὖ αὐτο αὐζεπι τοῦτα τιος οἵδ αἷν οἰδίο Ογτί τ 
παςίῃ (ὐοἹοΠίάεπι είαπα πμΠέπιαι. [ετὲ (᾿λάίο, 
ταπι. ἃ πιατί ἐπ πιᾶτς ρος ΑΙθάπο5 δ θεᾶς, 
Ωιμι ριορεεγ πηι τατίοπειῃ οδτίπει, οί μᾶς 
ἀπ πιτπι ταρτσπὶ ἀίκεγσης, ασυληταπι ΟἸ τα 
οἶτ5. τ ἐ πλλὉ τπὐγος Ρεΐασο ρειπίαπι αἱ’ 
εἰτ,ποη απιὶ ἘΡ τα δ τ ρυτας απ 
«ας δέ αυίπροητῦπι εἴϊς [λἀίοτιιπι, ααᾶταπι 
{πππιαπι, αυί ἐπίεν Βεϊιπι εἰς δῷ ταττιπι 
τηατε Ν ἰἄεταν, ἱπαυίς, πες 40 60 ἜΣ αυΐ 
εἶπ ἃ Μαοτίας ίη οςεαπῦυπι, 5: ἃ ἔξο ποῃ υἱν 
᾿ἄεο συοπιοάο ατίίαπη1 εἰ ἱποεῖτα στεάας, ἄς 
αυίδθαϑ πεεί ΠπιΠτπἀίποιπι πο αν αἤειτε ΡΟ. 
κείϊ, σὐπὶ ἀς οςετιί5 φἄεο ἀΐςας ἱπιρειάεητει, 
αυπαθαπι Βοπιρείο ἐαπη ατίβ ἐπονίτ. σα (πὶ 
θεῖα δ ΑΙδαπος ἁτιχίτ ἐχεγοίταπι, τας αὐ 
αττάπο. δέ ΟΟΙ]ςΒίςί 8, (ἡαίρῇ πιατίβ ραγτεπι, 
Τιλάππηε επίπι Ροπιηρείμπι αστιπὶ 4 ρίγαείς πὶ 
ῬΕΙ͂ αι οχίγες, δύ ποχ σοητία Μεγ λτειτι 
εἰἴει εχίσατιιβ Ἰδμοάαπι πεπίπε,αῖαιε αἰΐρι- 
ταῦτί Βοίοηίο αἤτηῇςε οὐ τα ἀἰςεῇα ἑητεῖτο 
φαητί,πθπι αὐ! ἰμθοτέυ; τείροηάιης Ροί4ο- 
τίαπιἐεγαητ, 
96 φεγετεῖ οἷατε δίς ][08 ἐχςεϊϊεγες οπηη 65. 

Ηυσςδοςεάίε απο εἰμ5 Βιϊοτίαπι (ςτίρί, 
ἀπάεοροτταίς ΔΙ ἐπείτιβ ἐαπὶ υοείτατεπι ἐχ- 
΄υίτετε. .Θεομηάα ρδγ5 ογςτοτία ἡτπια Οἱττὰ Ε]γΥ- 
ςληίπαι ρεϊλστβίαςες, Πυοα (ὐαίρίμπι ἀρρε]ία- 
τατγαίς αα Θογιμας, ἰΠα(5 τιςίποϑ.. Τοττία ετίς 
ε αυϑὲ ἀϊέζο {τῆπιο σοπείηπα εἴξ, παπὶ ροίὲ 
δαυπςοδ (ὐλίρία5 ροτία5 εαυσηζον ἰοοα Ἐατον 
ρα ριοχίπια. δέ ἡ5 τα οἰ8 Ταυταπιίσης., οἵ 
“Μεαία, Αὐπιοηία Οαρραάοεία, δύ θα: ἱπτετία- 
ςεπτ, (Δυιαγτα ραγ5 τίς τερίο ας οἰ5Ε]Αἴγπι εἰ, 
δί χυς ἰῃ ἱρίο Ἴ λυτο ἔτη δύ ἐχιία Ταττιπι, 
Παροπης τη ΡεΠίπία]λπ| ἱποίδαῃς, απ απ {ἢ Π. 
ται ἜΤ οίς, αυ  Ροητίοϊ πταῖς αἰτίπιίς ἃ ΟΠ ἰςίο, 
ἘχΠί5 ας ττᾶ5 Γαύτγαση (τητ, [π Δία πὶ ροηίπι 
δί Διίαπαπι πίαμς δά σοητεδβ,ατις δά ΒειΠουπι 
ἤτανε δ Αταρίςαπι ἤπαπι Αςο Νίϊσπι πεγστης, 
Λλργρτίαπι πιάγεδγαςις [{δίστισ ποτα, ΕἸ 5 ἰτὰ 
αἰρο[είβ ρείπιαπι ραίζεη ἱποοίαης ἃ (ερτοην 
τιίοπ 5 δύ οσεαηί ραγτΐστι5 δογιπμασαπι συ 44 πὶ 
ΪΝοπιδάςβ, δί ίῃ οὐττδι5 ἀεσοητζοβ. [πτοείτι 
ὉΕΙῸ ϑογπιαῖος ἀῖηπς ἡ ϑογίμο. οι, δὲ δι, 
ταςί, ααΐ πχεγίἀίεπι πιουπ5. αἵτε δά λυ, 
ἢ πιοπίοβ ἀεἰςεπάπητ;, Αη Νοπιαάςβ. αἰῇ ἐμὰ 
τευ ΠΑς 5 ἀεσεηῖεβ. ἀγῆτε ἀστιηι ςοΙςη- 
τε59οίγουπιίαουπι σοῖο παρίϊαης, Βοίρπο- 

οἱ δοονομαίσιόν οἱ ἢ γᾷ σκίωυ τῇ (ΟΘα γεωργοί, πϑδὶ δὲ τἀὼ λίμνίωι μοιῶτου, πῶς ἢ τῇ θαλά ἥμτοι [ρασό 

ΒΥΒΑΒΟΝΙΒ. ΦΕΟΘᾺ ΑΡΗ. 

: ταρχ ἐπίκλυσυν φύσιν 
“λάγες, ὅσϊ᾽ ἂν λόγσ ἀξιο)ν, στὸσ εἰσ! ἀν!" 

ἐκνότο δὲ ἡ ἀ ἢ φὶ ἑκδολᾶς τὸ ἔύρα μόχι δὴ 
κολχίσίςυ" ὅσον τρωρλίων οὔὖσος σιζϑίων ἀρ 
ϑαλῳήηες δὲ ϑάλαήαν, σ᾽ ἐαλβανῶὼρ,κρὰ ἐν 
βύρωψ,ὥς σε ἰδ μδ λόγον ἐχαροἷσ᾽ ἀϑὶ σῇ 
σὸν σωναγαγόνιτδϊν Ἂν ἰδδμὸν ἐφ᾽ ὅσον ἐλᾷ. 

ἑκατέρα τῷ Γ 

σὲ χιλίων τῦγντὰ κοσίωμ ἄρπκε Ἂμ ἐδλμὸρ, ὁ. 
σῦμ κοὰ “νὰ ταπλδσίσ δ μὸν ἀξ πίων ἐρυ» 
θραυ. δικῶ δὲ φασι μὴ πολὺ ὺ δαφίρεν μὲ ἱ 

ἂν ἀττὸ τῆς μακώτισίθ" ὦ ὡς Ὃν ὠκεανόρ. 
οὐκ οἱσῖᾳ σὲ ὡς αὐτὶς πόδι ἣν φσίζλωψ, 
αὐθε “ἰϑόύσαε μκοὲν ἄπος ε ἰλθῈ ἀ- 

πὲρ πόδι αὐπῷμ, ὑταν πόλι ν ἵν φανόβῶν 
οὕτω πχραλόγως λέγε . εἰκρὸ τοῦ γα φ,- 

λθ΄ πυμπηίῳ γ. νὼς. ὁ «ρατόύσαντι 

ἀδὲ αὖον βαραρ,κοὶ ἐδ) κίομ “ἐφ᾽ εκ, 
τέδα ϑώλαϊηρ, “Φ τε καασίας κοὰ τὸ κολχέ. 

κῆς, φασὶ γιῶ ἐν ῥόσίῳ γϑυόμλνον ὁ Ἣν πὸμ- 
σπϑῖον. ἡνίκα ἀξ ἂν ληρρῶμ στόλεμον σπλ 

ὃν εὐϑυς σι ἔμελλε κρὰ ὠδὲ μιϑοισιτίω ὃ ὗᾳ, 

μίσαψ!ι κοὰ πὰ μέχοε τὴς κααπίας ξένη» στα 
βαφυχῶν διαλεγομβύῳ δῖ ποσειοϊωνίῳ, 
ἐπιόντα σ᾽ ἐρεῶαε ἄτι περ σε ̓  δὰ αἰ 
ἀπᾶρ. 
Αἰεν «ριςδύφν ἡ ὑσέρολον ἰμμᾶναι ἄλιων. , 

Ππροσετἰθᾳ σὲ τόποις ὗτι κοὶι τι ἱςορζων, 
σιωίγραψε πἰὸ πόδ αὐτόμ. «δα σϊὰ τοῦτα 
ἐχρίώ φρονπίν 7 ̓ ἀληθὸς πλίον τί, σἱδύτῷν 
Η αἢ ἔκ μέρθυθν ὑσὲρ Ὁ ὁ ὑρκανίας ϑιαλάτ᾽ 

«ς ἣν καασίαν καλδμᾶν μάχῃ ἣν κατ’ ἰν., 
“Μὸς σκυθῶμυτρέτου σὲ μέρθ 8 Φσιωρὰς ὃν 
λεχϑῳντι ἰδμῷ, κοὺ ἃ ἀεὶ τὰ ἑξῆς τούτῳ »κρος 
ταῖς καασίας πούλαις τῶν ἐντὸς τό ταύρου, 

κρὰ τῆς δυρωπες ἐγγυτάτω. ταῦτα σι δ, 
μυδὲα κρὰ ὠρμλνία, κρὶ καντπαδοκία κοὰ 
σὰ ἐμεσαξν τέταρτο, δ᾽ ἡ ἡ ἐντὸς ἄλυθ’ γὴν 
κρὰ τὰ ἐμ αὐ ταύρῳ, κρὶς ἐκτός, ἔστε 

ἐς τί χεῤῥόνιορὶ ἐβαίσίηνΣ ἂν “ποίει ὃ διειρ᾽ 

γῶν ἰὅϑιμὸς τίω τι “τον τεκέων, πρὶ τίς κιλι- 

λίαν ϑάλαοσαν, πῶρ σὲ ἄλλωρ ἣν ἐξω 
ταύρου» τίω σε ἐναϊρκί(ὦ πίϑεμαν κοὰ ἅ,: 
ἀριανίω), μέχρι τῶν ἐϑνῶν τῶμ καϑηκόντων 

πρός τι πίω κατὰ τοίρσοις ϑάλαήαν κοὶ 
ὧν ἀραβιον ᾿όλσν κοὰ Ἂμ νξίλον κρὰ πὸρ 
“ἢ αἰγύσηιον τοὐλαγθ΄ κοὰ ζω ἰοσικον. οὖν 

χω σὲ σακοι μένων, το πρῶ μέρθ᾽ οἰκοῦ- 
σιψ. ἐκ μὰν τῶν “πῷῶρ ̓ ὥρκῶν μόρων κρὰ τὸν 

ὠκεαιυὸρ. σκυθῶν τινὸς "νομαίσες, κοὶὰ ἁμαξιν 
"θέ. ἐνδυπέρῳ. σὲ τούτωρ " ἀρμώτοωι τοὶ 
οὕποισκύϑαε, ἄορσοι κρὶι σιραποὶ: μέχι πῶμ 

ἀαυκασίων ὁρῶς ἁδὶ μέσιμβρίαν πἀνοντόϊς, 

ῥοῦ ῖ 

ν΄... 



ὶ ροῦν πὰ {ΠῚ τί ἀσίαυ δε: κοὰ, ἣ σιν δική, με- 

σὰ δὲ ταὐτίω ἀχαιοὶ κοὰ ζύγοι, κοὰ ἡνίοχρι» 

ζφτέται, τς κοὰ μακροπώγωνσισ. “ασέρκαιν 

ται δὲ τούτων, κοὰ τὰ τῶν φϑαροφαίγων 

᾿ Ξονά μετὰ δὲ εξ ἡνιόχους, ἢ κολχίφισνο Οῖς 
᾿[αυκασιοις ὄρεσι κοι τοῖς μοοιικοῖς, ἐπεὶ σ᾽ 

ὅριον ὑπόκειτοι τῆς εὐρώπης κρὰ τῆς ἀσίας 

ὁ τάναϊς ποταμὸς, ἐντόῦϑ ον ἀρξαάμδνοι τὰ 

᾿ χαϑίκασα σογροψομᾶν. φέρετοι μὴν οαἷὖ 

ἀὴ τῶν ἀρκτικῶν μόρῶγ,οὐ αἰὼ ὡς αὐ καϊὰ 

διάμετρον αὐτίῤῥους Ὅρ᾽ νέλῳ καϑάπόβ 

νομίζουσιν οἱ πτολλοὶ, ἀλλὰ ἑωϑινώτο θ᾽: ἐ- 

᾿χκάνου παραπλησίως ἐκένῳ τὰς ἀρχὰς ἄσῖῷ 
᾿χουςἴχων, ἀλλὰ στόν μᾶν, στολὺ τὸ φανόβόψ» 

᾿ χώραν διεξιόντΘ ποᾶσαν εὐεπήμικτομ, κοὰ 

᾿ μακροὺς αὐαίσλους ἐχοντίθ΄, τό χἹ 

σἕθ- σὰς μδὸ ἐκβολὰς ἴσμαν., σιυο σῖ ̓ ἀσὶν 

ἐς τὰ ἀρκ ικώτατα μὲρη τῆς μαιώτισί δ», 

ἐξόνον τος σαδίους ἀλλύλωμ διέχουσαε, πὸ 

δ’ ὑπὲρ τῶν ἐκβολῶμ, λίγον πὸ γνώριμόμ 

ὄξει, δ] τὰ ψύχεα κοὰ τὰς ἀπροίας τῆς χώρας, 
ἃς οἱ μϑν αὐπόχϑονσυ: διύωντται φέρειν, στερ- 

Ἑ κρὰ γαϊλακτι ῥεφόμλνοινομα δικῶς,οἱ σὶ᾿ 

ἀλλοεϑνξις οὐχ σσομθύουσιψ. ἄλλως δὲ σὲ νον 

κάσὲς σιυσεπὶ μικι τοῖς ἄλλοις ὃντοῦ" 9 κοὰ 

λήϑει, Δ βία σϊαφέροντες, ρκεκλέκασιψ 

᾿βἐαέτι πορδύσιμον σὴς χῶρας ὄξῃν," ἀ νας 

χετύχηκην ανάπλος ἔχωμ ὃ ποταμός, χὰ σὲ 

χῆς αἰτίας ταύτης οἱ ἵλ. σσέλαβον τὰς τὸκ 

γὰς ἔχειν αὐτου ἐν τοῖς Καυκασίοις ὄρεσι. στὸ 

᾿λαὺ σ᾿ ἐνεγχβούτα ἀϑὶ τὰς ἄρκτους» ὄτα αὐ 

; ' αορίψαντα ἐσβάλλει ὄυ' τἀὼ μαεῶτιγ, τό 

' ̓χοις σὲ δμοσυξει (ὦ ϑεοφαύας ὃ μιτυλίιυαζος. 

αἵ σι ̓ χὰ τῶν αὔω μόρῶν τό ἴσρον φὲρεῦνω, 

σαμέιου δὲ φίρουσιν οὐσὲν τῆς πόῤῥωθῳν οὔ- 

᾿ Τὼ ῥύσεως, κοὰ ἀπ’ ἄλλων ἀλιμάτωψ, ὥς 

᾿ κγὐ δαυαὴὸν ὃν κοὰ ἔγγνϑυν κοὰ ἀὶ τῶν ἄρ. 

των ἀδὶ δὲ θρ, ποταμῷ, κοὰ τὴ λίμνμ. στὸν 

λις ὁμώνυμθ᾽ οἰκξυται τάναϊς, ἰτίσμα Τῶρ 

ον βύασορορ ἐχόντων Ἑλλάώων, νεωςὶ μὸν 
γαῦ σζεπόρϑησοῳν αὐτί πολίμωμ ὃ βασι 

λεὺς ἀπειϑοῦσαν. (ὦ σ᾽ ἐμππορέιον κοινὸρ 

ῶ τὶ ἀσιανῶν κοὰ τῶν εὐρωπαίωμ νομα» 
ἐῶν, κοὰ τῶν ἐκ βοασόρου τίὼ λίμνίω πλε’ 

᾿ ἐντων, τῶν αν, αὐδραϊπτοσῖα ἀγόντων κοὰ 
νι  γῆξρματα,κοὰ ἄτι ἄλλο τῶν νομα φδικὼν, "ἣν 
᾿ ἢ τα κοὰ οἶνομ. κοὰ Ζ ἀλλα σα τὴῆῤ ἡ- 

᾿ μέρου διαίτας οἰκέια αὐπιφορτιζομβύωψ. πρό 
χε σῇ ἐν ἔκ τὸν σασϊίοις Γ ἐμττοοίσ νῆσος 
ὑ ἐλωπεκία, καθικία μιγάσίων αὐθρώπωρ, 
τ ᾿ς ἢ κοὰ ἄλλα νησίσία πλασίον ἐν τῇ λίμνα, 
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ΓΙΒΕΒΚΒ ΥΝΡΕΟΙΜΨΥϑ. 473 
ταπιτιειι5 ΔΓ Ατίςα τεσίο εἴξ, δύ δίπ τα. Ροίὲ 
ηυᾶπὶ ἔυης Αςπαί. Ζγοί. Ἡεπίοςμί, (ετε- 
τα, ἹΜἸδειοροσοποβ; υἷττα 4005 Δη σιτία σης 
Ρεπτορμασοίαπι. Ροίξ Ηεπίοομος (οἱ ΟΠ 5 
εἴ 5 Ολμοαίήβ ατῳ ΜΜ]οίς ίςί5 πτοπτίρτιϑ {1 
τ8. 8ε4 οππὶ ἸΤ ἀπαίπι Επτορα δίας Αἰία τεί- 
πιήτπι ξε θυ πηι5.. 8 εο {ηοίρίεητεϑ {ποιὰ 
Ρείαρτοπιμβ, Ἐοιταν τααπε ΤΑπαίβ ἃ [ερτεπ΄ 
το 5 ραιτίριιβ ΓΝ ΠΟ σοπτγαγίῃ5.. ΠΟῚ τάπης πὶ 
Ρεῖ ἀϊαπιειτιπηίας συίάαπι ρυ απ) (ςἄ οτίεπς 
τα]ίου οὐίσίπεπι τις {Ππ|Π ε τα ηη Παϊδεης Ὗς. 

ταπι ΝΙῸ15 πιάση ἘΧ ρατῖς Ποία εἴας τοσίο“ 
πιαπὶροζουττίς τοταπὶ ἀςοοίβθΉ6πὶ. δύ ἸΙοπραβ 
μαδει παυίσατίοπεβ, Τ ἀπαί 5 πιοτὸ οἰτία (ςί.- 
τητι5. παπὶ ἄπο (σπεδὰ δρεεηίίοπαίεβ Νοον 
τίαίς5 ραττε5,Γεχασίπτα πτοτίς Πλ4Π5 ἀἰΠαπεία, 
{υρτὰ οἢϊα τπεῖο πίμη! ρεπς ποίμππι εἰς ργορίες 
Πίσοτα δύτεσίοπίβ αἰ ου]τατοβ , 4085 ἐπάϊσε- 
πο ἔλεε ρετξεγ πο ςαγηίρτι δ(]αέλε πιουοῖνο 
πιαάττη οπττείτί, αἰ επίσεπο ροιέειτε ποπ ροῖ 
(πης Βεαίογοα ςαπὶ ᾿Νοπταο5 ας] οΥ αἱής 
αὐ ςεαπίυν, δέ το] τε ἀίπ ες δέ υἱείδτιβ ργαίξξε, 
{πίον υἀσπε πε 40 εχ ρατίε τόσίο ρείμιεςς 
τῦύ, δύ πε 4085 Πππιεη παυίσατίοπ 8 δἰ δέ, 
Ι4είτοο χυίάατι οχίξίπιαπί,ευπιοητοβ παν 
εαἴϊί5 πιοπερτίβ παεύε σαπὶ πλαΐτα5 δ (ερίεῃ 
τἰοπεπτξεχαίαι, ροίξεα σοππειίτπι ἐπιίζγογε 
ἐῃ ἹΜασείπι. ΕἸΙ5 ΓΠεορμδηεβ ΝΜ ν]  παστ5 αἱ 
ἀειυταεητίε, Οτάδπὶ ἃ υρετίοτίρυς ΗΙΠ τέ 
ρατείδτι5 εὐπὶ ἀεἔείτί ρυταπί, (Ὁ ἀ οίτπΊ ἀτιίοπε 
ἰατη ἱοησί συτ{π|5 εείαπι 4 αἰ5 ρα σίβ πα]ΠΠππὶ 
αἴειτηῖ, χιαί ἄς ρτοχίπιο δ ἀίεριεηζοπς 
(4 εβείποη ροίϑίς Δ΄ 4 Ταπαίπι Παπιοη 8(14- 
εὐπιτθ5 τα εἢ εοάεπὶ πουηίης, ἃ (στα (5 ἐσ 

αἀΐτα χα Βοίρβουτιπι παρεητεδπι ΡοΙεπῖο το χ 
παρεῖ ἀΔορορυίατυ εἴξ, απ πηίπτιβ εἰ ΟΡ εαπι 
Ρείάτεῖ, ὰ “οπιπηιπς ἐπηροτίαπι εὐ Νοσηᾶν 
ἀυπιὶ ΑΠα,ληας Εὐτορεῦ, δ οογαπι υί ὁ Βοῦ 
ΡΒουσ ἴδει παυίσαπτ, Πποσαπι 417 πεμοπί 
τπιλποίρία, ρεἸ[ε5,8({| χαία αἰίπ ΓΝοπιδάϊςτιπὶ 
εἴ", Α]ή ὁπείδης πε οπη,ΐητιπΊ, ἃς σαέζεια ατι8έ 

τηϊεοτίς αἱτοέ ππεργορτία, α ΠΠάία ςεητᾶ, Δπ 
τε ἐπιροτίᾶ ἐη{π|Αίλοεῖ ποππίης ΔΙορεεία ΝΜ] 0, 
σαάοιτιπι ποπιίπτπι ἀοπηίοί. απ αἰία ποῇ 
Ρτοςαΐ ἐπΊαςτι ραιτιο ἡπίσϊα:. ΓΑπαίβ ἂρ οὐδέ 
ἸΜαοτίαίο τείξὰ πατίσαπιίρυβ δα Βογεαίία, [ξὰν 
(ἀἤ5 αϑοεἴξ ἀσοβυ5 π!09 δέ ος, ϑςεα πεσπιαίτδ 

ΡΙυτίθυ9 

᾿ β 4) σόμκτ' ἡ μαεώϊιδυς εὐθυπλοῦσι ἀϑὲ [αὶ ξύρφα, δεχιλίος ὦ σἠακοσίος σασιἰσς Ἵν τ πολὺ ἢ 
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ἀ74 
ΡΙατίδυσ τειγε πε  ἄποεῖς ἐππιίραβ. ᾿Ναυίσαπτί 
(εςα5 τειίδπι, δί αα οὐίησεητα (τα Ταπαίάε 
Ριορτεαίεπεί, ρείπνῦ εἴτ 5 χυ! πιασπῦβ ἔποπι 
ύτε5 ἀίοίταν, δὲ ρίίςατίο πιο τα εἰς δέ ςοπά τῳ 
γα αρτα είηάε αἰίοταπι οὐίποεπτοιτιπι- 
ἀίοταπι ἑπτεγθαίο 5» εἰξ πιίπου Εἰ ποιηθίτεβ, 
αποάρτοπιοπτουίθπι ποι δάςο ρίίςίδτι5 αρᾶ- 
ἄατ. Μαίοτες Ἐποπηβίϊδηί ἱπίυ.5 μαροπε ἢν 
κίοπίρυϑ ρΙεπας, ΘΟ αΐτιετο πιίπογεπι ποπιθί 
τεη ἱπςοίυητ Μαοτῖα ίθητ, ποπιίπεβ ορεγαγῆ. 
ἴῃ τοῖᾶ επίπι μὰς ρτατεγπαιίσατίοπε Μίαοῖα 
μιαδίταητ,αστίςυϊτοτεβ ποη πιίπτ5 αυᾶμι Νον 
ταλάςβ με! ἰςοῦ, ὃ ἐπ σεητεβ ῥ᾽ υτίπηας ἀίσίν 
ἀππιυαυούιμη αυί Τ απαίπι Δοςοίμηξ. ἄρτον 
Πίοτγε ταπε:]αίπετο Βοίρμοιδηίβ ςοΠαγεηζ, 
ταἰτίογεπι υὐϊαπὶ ἀεσθητϊ. ἃ πιίποτε ἐποπιρίν 
τείῃ Δητίοίτατη ἤσπιεμ,.. δ Τγιαπίρεη [[λ611ἃ 
{υπτ(ἐχοεπιδ. Ηίπςίη υἱσααι Οἰπιρτγίοιπι οεη 
ταπι ἂς υἱσίπεί, υπάείοσπης ΄υί παυίσαπτε. ἴπ 
θιὰς ργατεγπαιίσατίοπε απςἄαπι ΟἸαΖοπιεηίο 
τη (ρεςαΐο ἱππεηίπηΐ, (ἱπηπιετγίςῦ ττ5 εταῖ 
ἐπ μποιτοπείο ἤτα,υσ ἰοα δίασσετε Ππππιᾶ 
οἰαυάεβαι απ (πηπιεγῇ οἸ πὶ ροτεητίαπι ἐπ 
Βοίρβοτο τπαχίπιᾷ παδτιοῦε, απάς δί Οἰπηπιε- 
τίομϑ Βοίρδοιτβ ρρεϊίαξις εἰς, Ἡ πε χαί δά 
Ῥοητί ἀεχιγᾷ πιεάιτειταπεαπι τεσίοπε μαρέζλπ 
τε5 υἵπηας ίπ [οπίαπι ἐχοσιτεθδηῖ, 05 ϑογιῆδς 
εχ Πί5 (εάίρυ5 ρερυΐοταπε, Βογιῖλ5 δυτεπλγς 
εἰ υί Ραπιίςαρατπι ὃ αἱίας ἐπ Βοίρποτο ὑΐ- 
θὲε5 δαρίίζαθαπι, Ηίης ἐπ αἱσυπι Α εἰ ]Π|δτπὶ 
ίυπε Πα 4 4 τήρίητί . ἐπ απο Αι οΔΠ]15 τε πρ! θπὶ 
ΕΓ ΗΙς εἴ δησυδίπιαπι οἰ Μαοείαί5 τε- 
ἐππ| χα {πλ 614 υἱσίητί, υ εἰ ραυΐο ρἴυγα.. με 
ἐπ υἱτεγίοτε τεσίοπε ΜΙ γυπιεοίππι τΐςτιπι, δ 
Ῥαχιίβεπίμπι, Ἐεγαςίεο ργοχίπιυπι, Είπς δά 
Βαῖγτί πιο υπιεηταπι Παάία (απὶ ποπασίητα, 
14 εἰξίπ ργοπιοητοιίο συοάαπι βοἤτιπι. πον 
τηίπί5 ἰη Βοίρμοτο εἰαυί(βίπιί ἃς ροτεπτίβίπηί. 
Ῥγοχίπγαβ εἰξ αἱςιιβ Ραίγαειι5, ἃ Π0 αὐ τήσυπι 
Οὐοτοςδάσπιεη ἰππει{ἰλ6{ἃ ςεπταπι ἃς τγίσίητα, 
ἴ5 Ππί5 εἰξ Βοίρμοσί, χαΐ (ἱπιπιεγίςαβ ἀρρεἰία 
τ, 8ὲς επίπι ἀπσιίας πιοςαηταγ, αὖ οὔτίο 
ἸΜ]αοείαίς,.4 εἴξ αὉ ΑΞ μηΠΠεἰ δέ ΙΝ γυππες ποι! 
{ή5. υἵχαςε αα Οὐοτοςοηάαπιεη ὃ ορροίίτιντι 
εἰ πίστι Ραητίςα ρεη 8 ἀστί, ποπιίπε ογαμι, 
ααΐ ἐεριυασίητα Παάής ἔτεῖο αἰΠεηοίτιν. 
ἵναπι δ δὺς υἵπαε σἰαςίεβ ρειτεηάϊίε Νίαον 
τίαα;, αάεο [τίσοτε ςοποτεῖα, αι ΡΕΔΡτ5 ρει, 
τπισεῖυγ. ΗΕα δησυία τοῖα σπὸ Ροιταοία, 

τονῆἤἶομλύας δὲ μκεῶτισῃν ἡ] «ὧὺ ἐρυμμὸς ὥς τὶ τουζόνεδιος, ἅπας σῖ δὲν συ λίμδνος ὃ σγνωπτος δΌς, 

πλέιους εἰσὶ γγαὶ αλεγομλδῳ “ἰὼ γώ ἐν δὰ 
Ὥρ᾽ παράπλῳ ζο᾽ σταρὰ γίω, πρῶτον ιϑὼ 
ὄξιν ἀξ τό ταναὶ σι’ πεωϊοῦσιν ἐν ὑκτακο, 
σίοις σαόιοις, ὃ μέγας καλούμῶνθ΄ ῥομβίς, 
ταροὰν ὦ τὸς πλέισι ἁλισύματα ἣν ἐς ταριν 
χειας ἰχθύων ἔπειτα ν ἄλλοις ὀκτακοσίοις ὃ 
ἐλάσσων ῥομβίτας, ἄκρα Ἐχουστίε κρὲ αὐτὴ 
ἁλιέας ἐλάους ἔχουσι σὲ οἱ μλὺ πρότόδοψ᾽ 
νησία δρμετύρκα, οἱ σὶ ἐν Ὧε᾽ μικρῷ ῥομβί» 
σῃ αὐτοί εἰστρ οἱ μαεῶπτα ἐργαζόμβνοι.οἰκὅσ᾽ 
σι γαὺ ἐν Ὧρ᾽ σσαράπλῳ πότῳ σαν οἱ μακῶ, 
σοι, γεωργοὶ μὰν οὐχ Ἀ“ογν δὲ τῶν νομα» 
σίων πολεμιςτχί, διμρέωτῇ δὲ ἐἰς εϑνη πλείω,, 
σὰ μᾶν πλησίον τόν ταναἰσιν- ἀγριώπόβα, ᾿ 

σὰ σὲ συμαϊσἤοντα Ὧρῦ βυασόρῳ χειροίϑιις 

μᾶλλον, ἀκ γα τῷ μικροῦ ῥομβίτον «διοευ 
ἀσὶν ἑξακόσιοι ἀϑὴ τυραϊμβίω, κρὰ Ὃν αὐ-᾿ 
“ικειτίω ποπιμόν, ἀϑ᾽ Ἑκατὸν κοὰ ἄκοσι, ] 

ἀϑι τἰὼ ἀώμέω τίωὼ ἰωμιβοικίω, τις ὅδημ ὦ, 
φετύοιον τοὶς τἰὼ λέμνίω πλίουσιψιεν ἡ 
“ταράπλῳ τούτῳ, κρὰ σηοπαξ τιν λεγον- 
σοὶ ἰμλαζομλνίων .“Ὁ δὲ ἀιμμόλικὸν πόλις, 
(ὦ πρόπόνον ἰδὲ χεῤῥονήσου Ἰδ)ρυμθύα, πὰρ, 
ἰϑμὸν τάφρῳ κοὰ χώματι ἰιλέιουσα. ἐκέκε, 
σίω σ᾽ οἱ ἰωμμέρκοι μεγαϊλίιω πτῖκ ἐν Ὅρ 
βοασόρῳ σϊωύαμιψ. διόγτθρ κοὰ κιμμόλεκοου 
βόασορθΘ᾽ ὠνομαϊῶε. οὗτοι σ᾿ εἰσὶν οἱ αἷδ᾽ 
τίἰὼ μεσόγαιαν οἰκουῦ σῦν ἐμ τοῖς δὲ ξιοὶς μέ. 
ρεσι πδὶ πσόντου μέχρι Ἰωνίας ἁδισοαμόντερι, 
σούτους μὴν ουὖ οὐ θμῳ ἐκ τῶν πόπωμ 
σκύϑαε, οδὺ δὲ σκύϑας «λλίωσυ", οὗ σταντ᾿- 
κάποιον κοὰ τὼς ἄλλας οἰκήσαν τον πόλεις, 
σὰς ἐν βοασόρῳ, ἀξ δ τὰ ἀχίλλειον ἰώ, 
μίω, ἔκοσιψ στίσα, ἐν ἃ Ὁ ἀχιλλέως ἱσρόψις 
ἐντοίῦϑα σῖ᾿ δὴν ὃ «ςνω τατί. ττορϑμὸς τόδ΄ 
Ξόματθ᾽ τῆς μαιώτισί. ὅσου εἴκοσι στ. 
δίωμ," κρὰ πλειόνων, ἔχων ἐν τῇ πόραϊᾳ Ἃ; 
μυρμύκιον ἰὠμίω, πλησίον σὶ᾽ ὅδι πὸ ἡρα: 
κλέσυ, κρὰ τὸ παρϑονίον, ἐντόῦϑῳων σ᾿ ἀδ'΄ 
πὸ σατύρου μνῆμα, γνηνύνιον τα στίδιοι ας 
οἵ᾽ ὄδην ἐπ᾿ ἄκρας τινὸς χωφόμ αὐσ)ρός πῶρ΄ 
ἀιφαυῶς δυιυκςσυσάντων πὸ βοασόρου, 
“σλασίομ δὲ ἰἰώμη στχτηρασύς, ἀφ ἧς ἀϑιίω,, 
μίω κοροκονσϊάμίω τιαὸν τριαίκοντα, αὖ. 
ση σ᾽ δὴ τό ἰἐμμόλικοῦ καλουμῆνου θησ. 
στύρου πσέρας καλέυται δὲ οτίΘ-ὃ «ονωπῶρ, 
ἀν τοὶ «ὁμαῦς Φὶ μαιώπισ! )» τὰ τὴν ΥΓΣῚ τὶ 
ἀχίλλειομ, (ὦ ὁ μυρμύκιον «γνῶ, σδ]χτένωι 
μέλοι πῶς “ἢ κορσκονσϊἀμίω (Ὁ αὐϊωκάμ' 

γον αὐτῇ ἐώμιον ἢ στὰν ζιπα  ταίωμ τῆς ὕνομο ὦ 
ἄκρα, θυ μύκονϊα σδίωμ διειρομδιύων ποῦ 
βμῷ, μέχρι γὺ σϊδῦρο, (Δ ὃ ἔρύςτελος σα τάν 
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ΨΙΒΕΒ 
αΐρκεται δὲ τῆς κοροκονσίανμας ὄυμεγε- 
ϑῃυς λίμνηγὴν καλοῦσιμ ἀτο αὐτῆς κορόκον" 

ν σαμᾶτιψιικ σιίσϊωσι σι᾽ ἀὴ σϊεπα σασϊίων 

Ἰ ϑὴ ἑώμης ἐς τίὼ ϑάλαἥαν, ἐμβαίλλει δὲ ὡς 

᾿ σίὼ λίμνίω ἀπῤῥὼξ τίς τὸ αὐτικέϊου ποτα 
᾿ μοῦ, κοὰ ποιξὶ νέσομ πόδι ἀλυςόμ τινα ταῦ’ 

᾿ γηρ τς τῇ λίμνῃ κοὰ τῇ μακώτιδι κρὰ ε στον 
᾿ γαμῷ, τινὲς σὲ κοὰ ὥδον ὃν ποταμὸμ ὕπα- 

γΨ πῶσαγορδύουσι, κα ϑτέπτόρ πρὶ τὸν πρὸς 
᾿ δ᾽ βορνῶφνε,ἐς -αλδυσαιῃὶ δὲ εἰς τίὼ πο- 
ροκονσϊαμῆτημ, ἥτε φαψαγορίᾳ ὄντι τοόλις ἀ- 
ξιόλογιΘ-υκοὰ κῆπθ' κοὰ Ἑρμῶώνκοσαι. Κρ 

Ἢ ἀστάτουρομ Ὁ τῆς ἀφροσϊίτας ἱδρόψ, ὧν ἡ 
φαναγορία, κοὶς ὃ ἰῶπι- ἡ] τίὼ λεχϑᾶσαν 
νῆσομ ἴδδουυτιαι, ἀασλέοντι ἐν ἀριςόρᾷ. αἱ ὃ 
λοιπαὶ πόλεις ἰνσξξιᾷ ποέρων σαν’, ἐν 
σῇ σινδικῇ, τοι δὲ κοὰ γοργισήίᾳ ἐν σὲ τῇ σιν 
δεέκῇ τὸ βασίλειον ἣν σινσϊωμ πσλκσίον ὅτ- 
λα! ἥκο,κοὰ ἀδοραϊκη. τοῖς δὲ πτόν βοασόρου 
᾿διωάςαις σαύποοι ὄντόϊν ἅπταυΐοε βοασορα- 

" ψοὶ καλδν}) δ ἐσ» Κ᾽ Δ δυρωπαίΐων βοασορα 
γῶν μπτγοόπολις Ἢ “ανϊικάπταν. Ὁ σ᾽ ἀσια 

νῶν  φαναγόρσικα λᾶ τοι γαῷ κοὰ ὅτως ἡ 

᾿σόλιςικοὶ δόκει τῶν μὴν ἐκ Φὶ μαιὼτισῖ»" 
οκοὰ τῆς σσόῤρκαμλύνς βαρβαίρα κατκκομιν 
᾿ζομβων ἐμπορξιον 3) τὰ φαναγόοια.. τῶν 
οἱ ἐκ τῆς ϑαλωνῆνς αὐαφόρομβύωψ ἰκᾶσε 
οὐ παντικάτταιογ. τι δὲ κοὰ ἐν τῇ Φαναγο- 
οἱκ τῆς ἀφροοϊίτης ἱσρὸν ἐπίσημον Φὶ ἀστα- 

Ἷ σούρου . ἐτυμολογοῦσι σὲ ἐπίϑέρν τῆς 

ἡ ϑιῦ μύϑον τινὰ πτῶεασάμνοι, ὡς ἀϑιϑεμὲν 

Ὁ ψωγ ἐνταῦθα τῇ ϑεῷ τῶν γιγαυτωμγαθικαν 
λεσκιδύν τῳ ἡρακλεα,ἰρυψαε ἐγκόῦ θμῶνι 
σινὶ. ἄτα ἢ γιγαύτωμ ἕκᾶτον σεχομλύη 
καϑ᾽ζνα, ρ᾽ ἁρακλέι σαρασίισδοὶ δυλοφονὲν 

δ᾽ ἀπάτιις, ἣῇ μαιωτῶγ σί᾿ ἐσὶν αὺτοὶ τε οἱ 
οδίνοθι,κοὰ σϊωνοίαίοιοι, κοὰ πορεαύται. κρὰ 
ἄγροι, κοὰ ἀῤῥιχοί ὅτι δὲ πάρπητοῦ ,ὀδισ]ᾳ- 
κίωοι, σι“ ἤακίωοί, δὐσκοιγἄλλοι τολέσς, τού 

σῶν σ᾽ ἐσὶ κοὶ οἱ ἀασογγιτανοί, μεταξὺ 
᾿ φαναγορίας οἰκοιιῦ τοι κοὰ γοργισήίας, ἐν 
᾿ ποντακοσίοις σαχσίίοις͵ οἷς ἀϑιϑέμανΘ’ πον 

᾿ς λέμων ὃ βασιλεὺς δὲ πτρασοιήσει Φιλίας, 
᾿ δλαϑὼμ,αὐτεορατηγύθκοκοὰ ζωγρίᾳ λκφ- 
᾿ς θεὶς ἀπίθανε. τῶν δὲ συμστάντων μαεωτῶν 
᾿Π πῶμ ἀσιανῶμ.οἱ μὴν ̓ ααύκσον τῶν ὦ ἐμπτο- 

ριον ἐχόντων, Ἢ ἐν (οἷ ταναϊσῖι, οἱ σὲ, τῶν 
βοασορανῶμ. τό τε δὶ ἀφέςαντο ἄλλοτ’ ἄλ. 

᾿ς λοι, πολλάκις σὶ οἱ Ὑ θραπορανῶν ἡγεμόνες, 
᾿ ὁ σὰ μέχι Σ ταναϊδὺς κατξιχον»Ε μάλισοε 
᾿ οἷδ οι φαρνάκης (α κασάν ρος κοὰ πολέ, 
᾿ μωγιφαρνάκας σε πος (Οἱ Σ ὕπανιν ϊς σῖαν 
' 
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: 
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ϑύρτα (οτοςοπάδι δ ἴδει ἰδζοῦ) αἱ αὉ εὰ 
(ὐοτοςοπάαπιειίς ποςοϑῖττ. ὃζ ἄεοςπὶ {ξα6414 ἃ 
τίςο ἔπ ππατα οπγίτιίτ, Ῥατ5 θεῖο Δπείοίτί αθττιν 
ρα, δέ ἐπ Ιασυπι πΠπεη5,(π(υἴλπι οἰ ςίτιος Ια 
εὐ δος δ Μαοτίάς δί Πυπιίης αἰτοτποίγοα αἱ 
[υἱταν. ΗἸος Πππιεη ποπηι  Π γραπίπι ποςᾶζ, 
ππεπιαάπιοάτπι ἃ απο εἰξ Βοιγδεηί ριον 
χίπιιπι. Ετ δά (οτος φπιετίη παυίσαητί εξ 
Ῥμαπαροτία οἰτιίτα5 ππεπιογαῖι ἀΐσηδ, δύ ( ε- 
Ρυ5 Χ Ηειπιοπαία, δ Αραζυνπι Ν ἐπετίϑ ἴα. 
παπι. υλίιπι ῬΠαπαφσοτία ὃ Οορτι πιπείπ 
ἐπί] 26 {{ππίῆταπὶ παυίσαητί, αἰίος πὰ 65 (θη 
ίπ δϑίπαίςα υἱπα Ηγραπίηπι ἃ ἀεχετίβ. [τεπὶ ἐπ 
ϑυπαίςα τερίο εἰς δίπάαοτιπι (Ἰοτρίρτία τᾶ’ 
τί ρχοχίπια, δέ ἄβοιαςα. Ὁυίσυιπαις Βοί, 
Ῥδοτί ροιζεπείραβ ράτεηῖ, Βοίρμογαμί 8ρ- 
ρΡε Ιαπτονς, Βοίρμοταπογαπι πιείγορο 5 θὲ 
ίυπε ἐπ Εὐτορα Ραπιίςαρεετιπι εἴ. ἈΠαπο- 
ταπι πεῖο Ῥῃαπασοτίαπης ἐπίπι δύ Παῖς οἰαίν 
145 ποσλίτγ, Ῥμαπασοτία εππροτίαπι εἴξ εαττπι 
τοῖυπι, αυσα εχ Μαοτίάε δί υἱτετίοτε Βαιθασο 
τη τεσίοπε ἱπιροτταπίι, Ἐξδιτιπὶ ΠΕΙῸ 1138 
ταατί αἀπεμιητυν Βαπείςαραυπι, ῬΠμαπασοτίαδ 
εἰξἰησπεν επειίβ Δρατυτίο τεπιρίατ.14 Δἅ» 
ἰεδιίσυπι ἑητεγργείδητας, ἰαρυΐαπι συαηἄδηπι 
αἰετεηίεβ, πο σὐπὶ σίσλῃίε5 Ν ἐπείεπι δἦο 
εἰγοπίας 4 Ηεύς]ς ἱἰπυοςαίο, δαὶ {τ ἰῃ ἰατε 
τί φχυιρυίάαηι [Δείτατίε, ἀοπες σίσαητεϑ {ἰσί- 
ἰαιίπι ἐχείρίε πο. 4910 ΕἸ ες]! οςοίἀεη 05 εχς 
διδυ Εχ ΝΜ] αοιίς ίαπι δίπαι δύ Πϑθαπάατή, ΤῸ 
τελία, Αιοτί, Αυτίς νγίτεπι Τατρεῖεβ, (ὐυἱάίας εν 
πί,ϑίτιαςεηί, Γλοίοί, αἰήξ ςοπιρίτιτεβ, ἐ υίρτι 
ίυπι Αἰριηρίταηί . ααΐ ἑπτεῖ Ῥῃδπασοτίαπι 
(Ποιρίρείαπις μαρίταπε αυίπσεητουθμι δ άίο 
τί! ἐρατίο, 4πιο5 οὐ ΡοΪεπιο εχ {π||]Ατὰ ἀιπλὲ 
εἰτία αὐοτίγειυσ» πες {4 εοϑβ]αζοτεῖ, (ες ςοηττα 
ἱπῆτυςί ἐκίτεπτ» σαρί59.πτοιεπηρίτδ εξ, 
Ἐχ οπιπίριι5 Αἰ[δηίς ΓΜαοτίβ., ἤ5 αι ἔοττιπΊ 
Βαρερδης, πιο 44 Ταπαίπι εξ ρατεραηι, Βοῖ 
ΡΒοταπίτπειο ἐγεσιεητεῦ ἱσοτιπὶ ἀειγεζξα τς. 
ϑαρε Βοίρμοιαπογαπὶ ἄπςοβ,εὰ ἥτις δὰ Τὰ 
πδίπι αἵχαε ππητ. οσσιραπείθητ: ργϑ ογτίηι 
ροίέγεπι Ῥμαγηαςοβ, (αληάεν, ἃς Ροίεπιοη. 
Ῥμαΐπᾶςοβ ααοαας Ηγραπίπι [απ άατήβ ο- 
Π{πὶ Ρεῦ ἀπτίχιαπι ἐοἤλπι ἀϊείταγ ἱπάτιχίς, 
αυὰ Ρυγσαῖα ) τεσίοημεπι τοῖαπὶ αἰ τς. Ροί 

δίηἀίςαπι 

“ἰαρίοις ἀστατατῶν λὲγφ) σιια τιν στκλκιᾶς διώρυχ γαϑαχαϑείρας αὐτῇ καϊκκλύσαι ἢ χώραν, μὲς 
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Θιπάϊοαπι δύ (Πουσορίδπιίη Ἀςποουῖ δί Ζγ' 
σοαπὶ δ Ηεπίοοοταπι πηατί οὐὰ. πιασηα ΕΧ 

Ρατῖς πιοητοία δέ ἱπιρουταοία . ςαπὶ (ὑατιςαίϊ 
Ρατϑ ἤτ, ἤ εχ πιατίτἰπιίβ ἰατγοςίπῆϑ υἱστητ. [ἐπὶ 
Βο5 πασεητεχίεβ,ατζοβ. [ο65.ἰσίπτί]υ ΠῸ 

Πιοπηίητιπι σαραςε5.Γαὐ ττἰσίητα (αἰοἰρίατ, Ε]05 
ἴξρος (ταί καμάρας ποςαητ. Τταάσῃς Ρμτίο 

ἴλ5 Δείιαοβ, εχ ἰαίοηίβ ἐχεγοίτ Δ οπαίαίη πᾶς 

μα ίταῖϊο. Γιασοπαβ τιείο ΗἩεπίοςίαπι. αυ0- 

τῦσι ἀπιςοα ΒΕ Πεςαβ δ Απιρμίβτεατιιβ ππειτηί, 
Οαἰοιίς ὃ ῬοΙαςίβ αὐτίσο;. πη άς ἡνεόχοι (τ 

ραϊ εἴ)εχ ἤδ [ππτ ποηιίπατί. Εχ Πίϑ ἐτας5]επὶν 
δ 5 εἰαίϊεπι ςοπιραταηῖε8. 8( ἰπτεγάσπῃ δα πα- 

(65 Οποιατίαβ, ἰητεγάτιπι δά τεσίοπεπι ΠΕ τ, 

Όεπι αἰίσπαπι παυίσαητεβ. πιατί ἀογα δ ΠτΌΓ, 

Βιοίρμοταπί εοβ ποηπιιπαπαπιίη [πἀτίοπίτια 
ἀςοίρίππε, 8ζ ςοπιπτεδίτιβ δύ σεηἀεηάα ρισάς 
«ορίαπι (πρρεάίταητ. ΕἸ σὰπὶ ἀοπιαπι τερε- 

ἔὐπτ. δέ υἱάα πατιίσαίε ΠΟῃ ροῆαηε. Ιεπῖρος 

διυπιειίβ ἱπιροῖῆτοϑ ἐπ γ]πι5 τείεγυης. ἐπ χαί- 
Ῥυ5 παδήδητεβ.ἴεπας (οἴαπι ἀγαπε. ὰ υτυπι 

εὐπὶ πασίραπα! τοπηρτις αἀ εἴ εοβίη πιατς ἄς, 

ξεταπε]ἀεπι είπητίη αἰεπαζπαπιίος γα, 
(Δ ποῖα παρε πο δι αΡίςοηἀίτί9 ἰοτθί5 ἐρίπο. 
ὥἶυ, ποππυπαησαπιίητεγάία Ρεάίδυ εἰταηῖ, τὰ 

Ρίεμάοτυπι ποπιίπαπι σταϊία» 1105 συ πὶ ΠΕΡ ες 

τίπτ [λοετεάἀεπιρείτίοκ Δείπηι -Ν πὶ πίει ταν 
ἀευπάτπη, ἐπὶ οπιπεπὶ ἢ5 Πσηίῇςαητς 01 {ΠΠ 05 
αὐπίίειπε. [ῃ ἰοςίβ αηαε συ πηξ ρυίποίρί- 
Ριι5 {ιδάϊτ. αυΐ πίυτίαπι ἀοςερετε αἰ απο 
ριαΠάϊιππι Ὁ ἤ5 παρ επς, χυαρςε ΠΠ 05 ἐηίεςιι. 
εἰ, Ιεπηρος αἴηαε ρίταϊδϑ οαρίθητ,  ερίο θεῖο 
αυς [0  οπιδηΐβ εἰξ πιίπτιβ παρεῖ αὐχί!ή, 
Ριορίεγ εούτπι περ] σεητίαιαι οἱ τυ ητατ, 

Ἐλεππι ἰταητε σεητίαπι υἱία τα] 5 εἴς. τος 
Θςερταςΐς (ράϊτα υπὲ. Θεερίθςί ἀὔτεπι 
τεσίδυ5 ὑεῖ τγγδηπίβ. Ἡπίοοϊιί γερεβ α1ι8- 
τὰοσ μαρεβαπε . ειπὶ ΝΜ] ΠΙγίἤτεβ Ευραῖον 
ἐ ραΐειπο ἕέσῃο {πισίεηβ Βοίρποτγοιθπι τα- 
ΞΡ Ρεμπιεαιίς. απο ηυίάεπι ἐρίϊ ρειτιία 
τ, Ζγσογαπι πείο τειτὰπι ρύορίεν ο οττιπι 
αἰ ΠΠςυϊτάτεπι αἴητε αἱρευίίατεπι ἀοςεάετε ἀ{{- 
Πίυς, ἄστε πιαυίτίπγα οτὰ ρτοίειιβ εἴ ρὲ 
τας ἱπστεῆτι5 αυουίησε ἐπ Δςπαοισπι ἃ- 
σίυπὶ ρεγπεπίς. ααΐρι5. αἀίατουίθιι5. (τεγ ἐχ 
Ῥμαπάςε ςοπίππιπιαις 4 ἡπαῖαου ἔστ πα], 
[{ΠἸλἀίοτυπι. ἃ Οτοςοημάαπιε οὐίοητει πεῖς 
ἴυ5 τε παυιίσατίο εξ. Ηίης Δα ἢλάῆς ς, δί 
οὗὐπασίπια . εἰξ δίπάίαςυς ροτίυ5 δί οἰθίταδ, 

οἱ ἐρονονσϊἀμος»τεοΐω δὰ ὅπλδς δηγινν ἢ σασιίδις ἐκαν ὀγδοφκονία ὁ σινοϊανὸς ὄδι λιμίὼ ᾧ πόλις, Ὁ 
ἘΝ “. ' 

δὲ τἰὼ σιν δικίὼ κοὰ τἰὼ γϑργόπίον ἀϑὲ τῇ 
ϑαλα)όῆᾳ τῇ δὴν ἃ χρεῶν κοὰ ζυγῶμ κοὰ ἧνιό, 
χων παραλία  πλίον ἀλίμλν!θ᾽ κοὰ ὀρεινή, 
“όὶ ἰκαυκῴσου μὲρΘ’ οὔσι;,, ζῶσι σὲ τὴ τῶν 
κατὰ ϑαϊλαῆαν λκεκοίων, ἀκάτια ἘχονίἝδῖν ἱ 
λεσῆὰ «νὰ κοὰ κοῦφα, ὅσον αὐϑρώσος ον" 
σα κοὰ ἐἴκοσι δεχόμανα, ασαϑνιοὺ δὲ πριάνον- 
σα σϊἐξα ὅσαι εξὸ στάντα διυυάμνα, καλοῦσι, 
δι᾿ χὐπὰ οἱ ἱλλίωσι" καμάρας φασί σ ἀπὸ 
«ῆς ἰάσον Θ΄ Ξρατιᾶς , εὧσ μδν φϑιῶτας ἀ- 
χρῶους ἐδ ἐνθάσε ἀχαΐων οἰκασαιγλαίκωνας, 
σὲ τὼ ἡνιοχίαν. ὧν ἄρχον ῥέκας Ο ἀμφίϑραν, 
1 οἱ τῶν διοσκούρωμ ἁνίοχοι.κοὰ «ὅσ ἡνιὸ 
χους ὠπὸ τούτωμ εἰκὸς ὠνομάδηαι. ἢ σ᾽ οὦ 
καμαρῶρ Ξόλους καστεσκόναζόμῆροι (ἃ ὧδ 
πλέοντσιν Οἷς ἡὰ τοῖς ὀλπκάσι,τοτε ὃ χώρᾳ 
ἀνὶὰ (αὶ πόλφζινὶ θαλαοκραϊόσι, πτοσλαμ 
Βαΐσσι σῖ᾽ ἐδδ᾽ ὅτε (ἃ οἱ τὸν δόασορον ἔχου- 
πόϊσ,ὑφόρμους, χορηγουῦτόῖ κοὶ ἀγοραν (δ 
διάϑεσιν τῶν ὡρπα(ομαψωνἐπτανιόν!: δι δὲ 
ἐς σὰ οἰκξια χωρία ναυλοχὲιν ὄχ ἔχοντδιν, 4. 
ναϑέμανοι ποῖς ὥμοις τὰς καμάρας, ἀναφέ, 
ρουσιψ δὶ «ἦν δδουμούς, ἐν ὀΐς πόρκαὶ οἰκοῦν» 
σι,λυπρὰν ἀρουῦπδῖ» γί. καταφέρουσι δὲ. 
στέλιν ὅταν ἡ καιρὸς τόν πελξιμ. πο σι αὐ 
“ποιοῦσι, κοὰ ἐμ τῇ ἀλλοτρίᾳ, γνώριμα ἐχονν ἃ 
σόυ' ὑλώσϊα χωρία. ἐν οἷς ἀπρκρύψαυπδῃ' σὰς 
καμορας, αὐποὶ πλανῶν τοὺ τσεζοὶ νύκτωρ, 
κρὰ μεϑαμέραν αὐοῃοασποσῖισμοῦ χοίριψ σ᾽ 
ἂν λαίβωσιψ ἐπίλυτρα ποιουῦ τοι ῥᾳδίως. 
μετὰ «δ αὐαίπλους μίωνοντόι" ποῖς ἀπρλίω, 
στεσιρ, ἐν μᾶν οαὖν διιυας δυομθύοις πόσοις ἔτ 
σι τὶς βοάϑαα ἐκ τῶν ἡγεμόνων τοῖς ἀσίικαν 
μϑϑοις, οὗν γεστι τίϑονστοαι γα στολλαἰκίς 5 κοὰς 
κατάγουσιν αὔπαάν ρους τὰς καμαΐρας ἡ δὲ 
«ψοὺ ῥωμαίοις ἀξοκθαποτέρα δὴ, σ]ὰ τἐὼ ὁλε τ: 
γωοίαυ δῇ» πσεμπομβύωγ . τοιοῦ Θ΄ μὸν ὃν 
πούτωμ βίθΘο, διυαςδύονποι δὲ, κοὰ οὗτοι ἢ 
σο τῶν καλουμψων σκησηούχωμ κοὰ αὐνο 
ὶ δὲ οὗ τοι κασο τυράννοις» βασιλσῦσιμ ἐκ ἢ 
σίν.οἱ γοαῦ ἡνίοχοι τί ἤαρας ἔχον βασιλέαον ὦ 
ἁνίκω μιϑοισϊωίτης ὃ εὐπτώτωρ φόύγων ἐκ 
“ πθγονικὴς ἐς ξύαπορον σἰιύκειπ χώραν 
αὐδν, κοὰ αὔτ μδὸ (ὦ πορδύσιμ» οὐθρὶ,, ᾿; 
τῆς δὲ τῶν ζυγίων ἀφγνοὺς στιά τε σϊυσ’ " 
χοδίας, κοὰ ἀγριότατας» τῇ στωραλίᾳ χαλεν ἢ 
“πῶς ἤει πὰ στολλιὶ ἐμβαίνων ἀϑὶ τἰὼ ϑάν 
λαῆανζως ἀϑὲ ἢ ἣν ἀχαιῶν ἧκε, α πῶσ’ Ὁ 
λαβόντων πούτωμ ; ϑβετέλεσε τί ὁσϊὸμ, 
“ἰὼ ἐκ φάσισί»,οὐ πολὺ τῶν συπρακισν ἃ 
χιλίων λάπουσων «ἀοϊίωμ.εὐϑὺς ουἷὖν ἀπὸ ᾿ 

ατῷ 

ᾷ 
ΡῚ 



ᾧτο ἐρσεβακωσίοις πὰ κἀλούμδνα βαϊτανό- 
μαμὰ λιμάυ,καϑ' μαδλισὰ αὐπικξιῶῇ δοκῶ 
πῶς νότου ἡσινώπε ταύτη τῇ σταραλίᾳ κα 

βάπϑ ἡ κάραμβις ἄρι} Ὁ ἀριοῦ μετώπῳ. 
ἀῳ σὲ τῶν βατῶμ,ὃ μὰ αὐ τεμίσϊωρ Θ΄ τίὼ 
ἰοῤκετῶν λέγα παραλίαν ὑφόρμους ἔχου- 
σαν κοὰ μώμας, ὅσου ἀϑὶ σαχσϊίας ὀκτακοσί- 

φυς,κορὰ τορντήτοντα. ἔσο τὼ τῶν ἀχχεῶν 
᾿ ριοϊίων τρντακοσίωψ ἄτα τίὼ τῶν ἡνιό. 
 χωρχιλίωμ,ειπος Ἣν πητυοαῦ το πὸμ μέγαν, 
πριχκοσίωρ ἑξήκοντα μέλοι δισσκουρκαϊσνο. 

Ι " σὲ. τὰ μιϑοισϊ «τικὰ συγγράψανπόῃ. οἷς 
᾿ μᾶλλον πῶσεκτίομ, ἀ χοίοὺς λέγουσι πρώ- 
᾿ χουςγϑτο ζυγούς ὦτα ἡνιόχους, ὦτα ἰσβκὶ- 
ΙΝ ταουκοὰ μόσιουζοκοὶ κολλους, Κοὰ (ὧὃσ ὕστερ 

πούτῳ φϑειροφαίγους, κοὶ ϑοανίας, κοὰ ἀλλὰ 
ἀν μικρὰ ἐῤνητὰ “πόδα 7 ἀκυκασορ, καταρχὰς 

᾿μν ἕν ἃ παραλία καϑά πόρ ἄστον ἀϑὶ τἀὼ 
{ ἰὼ τένειγκοὰ βλέπει πῶς νότορμ. ἀτῷ σὲ τῶν 
᾿ βατῶν ἀδιοροφίω λαμβαύει καταμικρόμ, 

ἡ γ αὐτεπρόσωνιου γίνύτοι τὴ! αἰ ύσει, κοὰ τε 
λόντὰ πρὸς Ἂν πιτυῦντα, κοὶς τίν δίοσκα 
᾿φιζοῖχ, ταῦτα γὺ τὰ χωρία στ ἐσ “ κολ 
ἢ εσἱθ’ τῇ λιχϑέσμ παραλίᾳ, μετὰ δὲ τἀν 
 βοσκουοιαιόῖα ἡ λοιπὴ Φὶ κολχίσ Θὰ στε 
ον κλίᾳ,κρὰ ἡ σωμεχὴς πραπτεζῶς, καμττ ἃ, 
᾿ Ξιόλογου ντοιϑχίς ἕτα ἐς εὐϑέιων ταθεσάμ 

ι σὼ πσλόδυραὺ τίὼ χὰ σΈξιὰ τόϊ πτόντο πτοιοῦ- 
Ι ' χανγτὰ βλέποντα πρὸς ἄρκτορμ, ἅπασα σ᾽ 
ν ἐτῶν ἀχαεῶν (κὶ τῶν ἄλλων “ταραλίᾳ μέχρε 
᾿ημσκουριάσῖ΄. ὦ τῶν ἐτ εὐϑέας σεθς νό 

᾿ χορ ἐμ τῇ μισογαίᾳ τόπωρμνσσοπεσίωκικρῖ 
ταυκάσῳ ἔοι σ᾿ ὅρ(6. ὧω» ᾿αόρκέμϑρον Ἔ 

ζγους ἑχατέρου, τότε στον τικοῦ, γὼ τό! 
φασίον, ] ατεχίζον Ὃν ἐδο μὸν, ὃν σιιείργον 

τα αὐτο, ἀφοοίζ4 ἢ περ νότου ἡ τύ τε ἀλ 
᾿βανίαν.«κοὶ πἰὼ ἐβκρζων. γνῷς: ἄρκτου σὲ, τὰ 
τῶν σαρμάτωμ τυεσϊέα͵ δύ σιςνοῦρου σι δὴν 

᾿ ἡλῃ πἂντοσίαττῃς, τῇ τὶ ἄχιμ, Ο πῇ γαυπα- 
σίμῳ͵ φησὶ σὶ᾽ ερα: ὗδέν᾽ς νσυῦ τῶ ἀδι. 

ὡρίωνκαλέι δ) κάασιον τὸν ἰαὐκασομ, ἴσως 
γῶν κα τσίων παρωνομαῶγύτα, ἀγκῶ- 

σιν σε τινσ αὐτοῦ περ πτίσηουσιν ἀϑὲ τἰὼ 
χεσῃμ βοίων, οἵ πίω τε, ἐξκοζων, οἱ πόδιλαμ. 
ϑάνουσι μέσίω, (Β τοῖς ἐρμδνίωψ ὄρεσι σωωωά 
πΐουσι, (Δ τοῖς μοοιικοὶς καλουμῆῤοις, ἐπι σὲ 
ε) σκοισ σα νὼ ἰϑεἷ γγχρναἰοῖοι, ταῦτα σι" 

ἡ Τὼ μὲρφ τὸ ταύρου στάντα, πτόὶ ποιοιῦτ: 
 Ῥ νότιομ τῆς ὠρμδυίας πλαῦυ ρον, ἀπιῤῥωγόν 

τὰ πσως ὀκξιϑον πεῶς ἄρκτον, (ὃ σσοασίπμν 
γᾶ μέχρι τό καυκώσου μας τὴς τῷ εὖ ξένον 
παραλίας, τῆς ὧδὲ ϑεμίσκυραν σ᾽άτανου. 

ΕΙΒΕΆ ὙΝΌΈΕΟΙΜ Ψ β. 477 
ἀεϊιίης δά χφυλάτασέητα (τὰ ἀ{3 ἔπι εα ἤπια Β8- 
τὰ ποηγίπδητζασ αΐςα}5 δέ ροσεαβ, δ δίπορε 81] 
{ξππιπὶ συ οὐ[Ὁ}5 τίς οτος Ρ  υτίπιτιπι υἱάετον ορ- 
ΡῬοηί, ιεπιδάπιοάμπι (ὑδγαπηί5. Ἐγοητί ατίες 
τἰβιαζαπεε ἀΐέζυπι εἴς. Δυτῆοῦ εἰς Αυὐχοπιίάονυ 
τιϑ,ἃ Βατίβ οἵα εἴς (ειςείαταπι οὐίπσοπτο 
τασ ὃζ φαίπαητπιαρίητα ξετὲ Πλαϊογᾶ, πα [ξατίο 
ῃ 65 ὃ πίσοβ μαθοας, λεπίπο ομαουμπιτερίο 
πεπὶ {ἰαΠ 5 σαίπσεητοτῦπι, ἀείας Ηςηΐον 
οποστιπι ταῖς.» ἀξ ίπς πιασπύπι Βίτγτιητεπι 
«τοσεητοσατη. ἔετε ἰσχασίπτα υΐπτις ΓΛ οἱσυτίαν 
ἀέηι. τ ἹνΝτ τί ατίςα ςοπίςείρίετε (παπὶ ἤβ 
πιλχίπιε δεςοἀεηάαπι εἴ) ρεία5 ἄςῃαοβ ρο- 
παπε,άείπςε Ζγροβ, ἀείπας ΗΠ επίοςῃος, ἀς- 
ἰης (ειςεῖας ἃ ΜἸοίεῃος δί (ὐοίοῃος, δζ 
ΡΒεπορμαφοβ, συ τἴτια ποβ ίαης, δί Τποα- 
Πλα8,δζ [45 οἰτολ( Ατ!ςαίταιπι Ρατι85 σεητεβ. ΑΡ 
(ηἰτίο ἰσίταν ογὰ δα Ογίεητεπὶ τεη ΐς, δ δά ἀτι- 
{χππὶ ρείζας Δ ἐρίϊ5 πεῖο Βατίβ ραυϊδείπι ἀς 
τογῆτιεπ5 τοίρίοίς οςςίἀεητε, δέ αὐ ΡΒ τγτιπτεπι 
δ ἰοίςυτίαεπι ἀε[πίτ. Ναπι ἤσς ΟΟΙ Πα 5 
ἰοςα ἀίξες οὐεε ἱυπξα ίππτ. Ροίς ιοίςατίαν 
ἄεπι εξ τεϊίψυα (Οο]οοτιπι στα, καί Τιαρε-, 
Ζ15 ςοητίητα ἤεχυηι σπεπάαπι αἀπχίταϊ Ἐπὶ 
εἤίείς, ἀείπάς ἐπ τεζζαπι ἰαττ5 ἐχιεπάϊειτ, 
αιοά Ροηιί ἀεχεεείοτα οἢϊοίε δά {ερτεηιτίον 
πεηιίρείδητία. Ν πἰποτί τπεῖο Δεπαουθηι δζ 
(βῖοτοσ τ Π| ΟΥα Ὁ ΓΟ ιοίςτίαοπη δ Ιοςα πτα 
αἰτειίαηεα δὐήέγαπι ποτίτ5 ἰη τείξτπιὶ ἐχουῃν 
τίᾳ Οδυοαίο {τρία ςεητ, στ πιοηϑ υτίς Ρείασο 
ἐπηπιίπεῖ ὃ Ροπιίςο δ. (αίρίο, πιυηίςηϑβ ΠπΠ- 
τλ1ΠΠ| ἥτιΐ εὰ αἰ γίνιίς. [5 αιηγιμσι τπειίυ5 Δ1Ρα- 
πίαπι ἰδειίαπιέμ ἀἠτετηνίηαι, ἐεριοπιιίοπεπι 
τετίτι δατπιατίςο5 ζαπροβ,αιδουίρτιβ ἃ οπι- 
πίσοῃα ἔγἼτια ρίοπι!5,6ὰ ργεοίρτε φὰς βιδτίςαῃ 
ας πδυίθι5 εἰς ἑήοπεδ. Ἐγατομεπεβ αἱὰ αι 
οδίτιπι αὖ ἱπάΐσεηπίβ (αίρίμπη τπιοοίτατί, ἃ τὰ“ 
(ρῆϑ5 ἰοτταῆπε ςοσποπιίπατιιπινἂρ εὸ φυαί οἱι- 
δ τ χφυίάαπι δα πιετίαίεπι ργοσυγγαπια δ ε- 
τίλπι ςοπιρΙεἴεητεβ, ΜΜοίςῃϊςίς ἃ Δυπιεηήβ 
πιοητίριιβ ςοπίπμησαπίαγ., [τεπὶ πιοητί ϑοον 
αἰίας δί Ῥατγαάτα. Ηἰ οπππεβ Ταττί ρᾶῖτε8 
ίυπε, ηυΐ αὐταῖς Δυπιεπί ἰατιις οἢ είς ὃζ 
ἐο “υοάαπιπηοάο αὐτυρτί δερτεπιγίοπεπι 
τπεητ5 στε δα Οδτιςαίτπι δ πγατγίτίπιαπι Επι- 
Χίηϊ οὐδιτι ρείουσαηξ. πος ἃ (οϊςΠί4ς ἴῃ 
ὙπΠεππίογεαπι τεηές, ΓΛ Οὐσατίαβ ἰζαητις πῃ 
δος {πὰ ροίϊτα δ οτίεπια! ϑίπγττι τοίει 

πις τοὺ τῆς κολχίσί᾽ ἡ στ᾿ ουὖ σλιοσκονοιας ἐν κόλπῳ τοιούτῳ αι μδύε, Δ το ωϑινώτα τοῦ σημξιον Χ ΠΩ ἐν 2:8. 
φπεέχου(ς 



478 Ἶ 
φεϊασί Πησαιορείποη, Βυχίπίτεςεας, δ εχ, 
ττοπτὰ πατιίσατίο ἀρρεἰατυν. πάς ἤϊαά φυοά 

{π Ργοτειθίο ἀἰςίττ|1, ᾿ 

Ιπ Ῥῃαῆηι αἷοί στ. σατίπίβ αἰεί πγίδ. 
δίς ἑπτο! Πσοηάσπι εἴ ποη χυοά Ροεία ηαἱ 

ἰαπιδίςαπι ἔδοίς, ἀε Βαπιίπε ἀΐςαι, πες ἄετθε 

εἰαίάεπι ποπιίηίς5. ας δα Παπηεη {τὰ εἰξ, (εὰ 
ἄς Οοἱεδίάε,αι ἀερατῖε, σαοά τεζζα πδυίσαν 

τίο ἃ Βπιπηίης, ἃ αὐ υτθε ἐπ τεοεῆπιπι πτίςχοεα 

τουττι εις Παα Ἐδάειη Ὠιοίςσυτίαβ Πππ ναὶ ἑη τ 

τίαπι εἴς, τ ἑπτεγτπαῖς (ὐαἱρίθπι ίαζεῖ, αίηθε 

Ῥοπταπ δ εοτήπτιπς ἔοτατη ἐαγτιπὶ σ᾿ Πα 

απς Ῥτοχίπις ίπης ὉΪΓετίοσο8, Τίςυηΐξ ἱαητς 

ποηπ δ! τί ραττιπὶ τε8 ἀπίπιασοιταητ [6ν 

Ριπασίηπτα, ΠΟΠΆΜΠ ττεσεητα φεητδ5 1Π ἐατη 

οὐπεηίγει το οπτπε5. ἀϊπεηίαυπι Πῆ σ στη, 

Ριορτεγεα χυοα [ραγίπι δύ ἱπιρεγηγίχτε ΟΡ ἃ 

(βειίτατοπι ἀταπε ἱπιταεα δἠίτατοπι μαδίτεητ, 

“αοσαπι ρίειδησε ρατ5 ϑατηγαῖϑε [Ππεέάτη 8 Ο- 

τππε5 ΟδιςαΠί,ας ἀε Ὠιοὐκιίαάε ααίάεηι Πα“ 

ἰεηι5. εἰίψυα θεῖο πος ΟΟΙ «ἢ ί5 εἴς, πιασπα 
ἐχ ρατίς αὐ πιᾶε ρειῖεπάϊίι, λης ῬΠαί5 Πα 

Ἷ τας ίπσεηϑβ ἤππτεπ. αποά οὐαὶ εχ Αὐπτεπία 

ἀπςοη5, ΠἸαπςυπι ἐπ ίς τεοίρίς, τ ΗΙρρύμ ἐ 
αἱοίπίς πιοπτίρτι5 κα οηίε5. ᾿Νασίσαίαν αυτεπὶ 

ὉΪ βατάρδῃοβ. απ πη Π το αὐ Πα ταίο - 

τεβτοοίρετε ροίϊει Εχ ἐὰ ρεάει τ {τίπεγε, σαστί 
δ υεῶϊί, υλιτίάαο πὶ Ογταπι ργοβοίίςυπ- 
ταῦ. Δὰ Ῥμαίϊηιν υὐὖσ ἕαςεῖ εἰυ!άεπι ποιίπίβ, 

(Ποἰεπουτπι ἐπιρογίαπι, απο εχ αἰία ρατίε 

διπιπί ριοοίησίτιγ , ΕΧ 4114 ἰαςτ!» ΕΧ αἰτία σπᾶν. 

ΗϊπςΒίάπο τἱΔαότις Απιίπιπι δίπορεπέρ πα’ 
αἱσαταν ας ]ίτοτα δύ Παπιίηίβ οἰξία ἀπιοςπίίςί 
πιλίσπι, τεσίο ππιίδυ5 δ οπιπίρο5 αυς 36 
Ὀτίςαπ 445 πατιοβ Ρειτίπεπο ορρούῖαπα. πᾶπὶ 
πιὰ ρτοάαςίτας Παπιίηίριι5 ἀεἔετι. ΜΕΪ τα- 

πιοη οσαεητίτϑ ἀπηαττπὶ εἴϊ,(εα Ρτοεςοίρτιε [ἐσ 
πῸπι, α Πα 6ΠῚ, ΕΓΆ ΠῚ ἃς ρίςεπὶ σίσηίτ, [ π1Π- 

εἴαπι χαίάεπι απ]ραίαπι εἴτ. ἤλπὶ δ ἐπ ρεγερτί 
πα ἐχρουίατυῦ ἰΙοςα. ν πάε ἡυίἀαπι ςοσπατίον 

πεπὶ Οοἰεποττπι οαπὶ λογρτήβ οἰξεπάοτε 
Ὁοεπταβ. Πάεπὶ εχ 5 σαρίδητῖ. ϑ ας πος ἤπ- 
τὐίπα ἐπ ΟἹ εἰίςα τεσίοπε εξ 1 εὐςοῖίιεο ἔα 
πι, Παοα ΡΠτγχαβ ςοπαϊίαίταταιε {ΠΠ|ΠπΠ5 οὐὰ- 

εὐϊαπι. υδὶ ατίεβ ποι πιαζίατυν. ἕά οἰ πὶ ἀ σ 

1165 εγαῖ, σείαϊτε δαῖοπι ποίξγα ἃ ῬΠπαγπαςο, ΡΔ1, 
Ιοροῖ ἃ Μηιιγίάαις Ρεγσασιεπο ἀϊγερτῦπι 
εἴς. Ναπί πὰ τεσίοης ετίαπι ἀϊπίπα ϑεστε α΄ 
Ῥεηε, πες ςοἱί ροΐππε, τε Ευτίρίἀε5 ἱπασίζ, 

«ΤΚΑΒΟΝΙΦ ΔΕΟΘΒΕΒΑ͂ΡΗ. 

ἐπίχοσιε. τόν σύμπαν’ πελάγονς γ μευ- 
χὸς τι τῷ δυξένου λίγυται ; κρὰ σα Θ᾽ 

πλδς. τὸ γὰ παροιμικκῶς λιχϑὲν » οὔτ᾽ 
σῖει λέξαι, ὦ Ἁ 

εἰς φάσιν γῦϑα ναυσὶν ἐλιατίΘ’ δρόμιθ'ς᾿ 
οὐχ ὡς Ἂν ποταμὸν λεγοντθ΄ τό “ποιξ. 

σαντί- ἰαμβικόν. ὃ σὲ δΐν ὡς τίιὼ δμώνυ» 
μον αἰϊοοῖ πόλιν ἐφμλνψίω ἀδὲὸν ποταμόν, 
ἀλλ ὡς τίὼ κολχίδια ἀρὺ μέρος, ἐπεὶ ἀπὸ 
“δ᾽ ποτάμδ, κοὰ Τὶ πόλεως ὃκ ε}λα] ων ε» 
ξανοσίων σεδίων.λέπετοι πλῦς ἐπ᾽ ὄυϑέ,, 
(ας ἀλ τὸν μυχόν. ἡ σι αὐτὴ διοσικσοιας ὄδη 
κοὰ ἀρχὴ πόϊ ἰδ μδ "τόν μέταξν δὶ κα αὐἴδᾳ 
«χρὼς τῦϊ πόντου τοὶ ἐμ τεορξϊου τὴν σαόρκειμι 
νων, κοὰ σεώεγγυς ἐθνῶν κοϊνόψ. στωερχεῶτο 
γῶ ἐς αὐτί εθσυμόκοντα, οὶ σὲ, κοὶ τρίὰ 
κόσιχ ἔϑν φασίρ. οἷς ὁσὲν δὴν ὄντων μέλλει 

στάντα δὲ ἐτόρόγλω“ἤκα,σ]α τὸ αποράσιίω. 
κοὰ ἀμίκτως οἰκαιψ,κοὰ σο αὐϑαδϑας, ποὺ 
ἀγφιότητθ', (ὥρμάτοι δι᾿ ἐἰσὶν οἱ πλέον, 
στανταῖ; ἢ κρὰ ἀαυκάσιοι. τοιῦ το μῦν οἿΝ πὶ 
“πόδὰ τἰὼ διοσπκονοιασια.κρλὰ λοιπὴ σε ηρλ 
χὶς ἀλτῃ ϑαλά πα, ἡ πλείωμ δ: σἰιαῤῥει σὲ 

αὐπίὼ ὃ φάσις μέγας ποταμὸς. δ᾽ ἄρμε 
γνίας πὰς ἀρχὰς Ἰχὼν . δε χόμθνΘ" τόν 
γλαῦκον, Δ Ἦν ἵππον ἐκ δὴν πλησίων δρῷ 
ἐκπίσηοντας. αὐαπλξιται δὲ μέχρι σαράντα 
νῶνεἐρύματιθΘ’ διυαμλύου σι ξ ξαόλνα. Εἰ ταὶ 
λεῶς στιυοικίσμόν, ὅϑῳν ποιζδύασιψ ἀϑὲ τὶ 
ἀυρον ἡ μέφαις τέοσαρσι σι! μα ξυτθ πὶ 
σαι δὲ ζρῖ φαίσιδὲ ὁμώνυμθ᾽ πόλις, ἐμ 
ρξιον “ἣν κολχωψτᾷ εδυγποξεθλημβύη Τὸ 

“τοτα μὸν, τὴ δὲ»λίμνίω, τῇ δὲ ϑάλααν, 
χαῦϑῳν δὲ πλοῦς ἐπ᾿ ἀμισδ,κοὰ σινώπηφ 
“ριῶν ἡμόλῶν ἢ διύο, Δ] ὰ τὸ τὖν αἱγιπλον 
μαλακοὺς Εἶν, κοὰ σὰς Ν᾽ ποταμὼρ ἐ 
λάς. ἀγαϑὴ σι ὄδιν ἡ χώρα; κορὰ καρ ποῖ 
πλίω τὸ μέλητθ'. πικοίζει γαρ το πλίσι 
κοὰ τοῖς πτὸς ναυπηγίαν πσᾶσι. σπτλλίω τὶ 
γαὺ κοὰ φύει» κοὰ πτοτεμοὺς κατανο μιζε 
λινόν τε σπτοιξι πολύ, (ἃ καύαθιμ, οὶ ἐπρό 
κοὰ πίπϊαν. ἡ δὲ λινσργία κοὶ τεθρυλλιτοι 
κοὲι γαὺ εἰς «ὅσ ἔξω τόπους ἐπεκόμιζομ ἰαε Ὧι 

σπισσαῦ τοῦ. σέρκετοίι σὲ Ζῇ λεχϑῳντω 
ποταμῶψεμ τῇ μοριικᾷ Ὁ Φὶ λδὺυκοϑέας ἱε 

οὐμ,φοίξο ἵδηουμα, κοὶ μαντέιον ἐκώνον ὁ 
στὸν ἀριὸς οὐ ϑύύετοίι, σλοσιόμ πσοτν “σσαΐρ 

᾿ 

ἣ 
ἡ 



ἊΓΙΒΕᾺΒ 

δ μὴν χὰ παλαιὸν ὅσίω ἀδιφαύειαν ἔχῳν ἡ 
χώρα αὐτηγσϊαλῦσιν οἱ μύδοι, τἀ ἰαἰσονθ: 
σρατειαν κἰνυηόμοι, πτρελϑύντθ’ αἷχρι 
κα μηδίας, τὰ δὲ πρότορον τἐὼ φοίξσ. μετὰ 
Ἄ ταῦτα σ]ασὲξαϊμᾶνοι βασιλὲις ἐς σκωσῆσ 
τίας δικρνμάψων ἔχοντά τὐὺ χώραν μέσως 
τνὼς ἐπραη ἐγ. αὐξαθοντί- δὲ ἀϑίστολὺν μὲν 
ϑρισίαὶτο τῷ εὐ πτζῬριΘ' γεἐς ἐκέινομ ἡ χῶρα 

τόδιὲς  ἐέμηρ σ᾽ ἐεἶις δῇ φίλων ὕπαρ 
' 1Θ᾽ κοὰ 2)οικετὰς τῇ χώρας, τό των δὲ (ὦ ὦ 
μοχφίρνης. ὃ στῆς ματρὸς ἡμῶν ϑέιδν πες 
πατρός, (ὦ σι φῦθον ἃ πλάςν Ὦρ᾽ βασιλέι 
Ι πῶς τὰς ναυτικὰς διωναίμεις “ασυνργίκ. κα 
αλυϑοντίδ. δὲ μιϑοισίαϊ σου συγκατελύ- 
39. χρὰ ἵσω αὐ ε᾽ τοᾶσα, κοὰ διρνεμύϑη πολ 

οῖς ὕστετα σὲ σπτολέμων ἔσχε τί κολχίσϊα, 
᾿κάκένου τιλδυτήσαντθ᾽." γαυὰ πυθοσίω- 
᾿ς ἔρατῶ βασιλόϑουζε. κρὰ κόλχων. κοὰ 
᾿ «- ΡΝ το ι ἐ 
τραπεζοαῦ τ᾽ κοὰ φεῤῥακίατυκοὰ ἣν ὑό 
| ιαμάψωψ βαρβαίρωγπόδι ὧν ἐροῦμν ἐρῖς 
᾿ἥξϑδορ ἡ σῖ ὃν μοσιικὴ ἐν ἃ Ὁ ἱδδόψ, τριμι- 
οὐ ὅλη, τὸ μὴν γα ἐχουσιρ αὐτῆς κόλχοι, 70 
ΑἸδηρδυ, τὸ δὲ ἀρμλψιοι ἴοι δὲ (ἃ πολίχνιον 

ον πῇ ἰβποίᾳ φοίξεν πόλις, ἡ ναῦ ἰσίδεοσαν 
νδῤκὲς χωρίον, ἐν μεϑορίοις πῆς κολχίσιθ’ 
τόὸι τὐὼ διοσκουρκαϊσῖα . ῥιοχοέρΘ’ “ποτα - 

᾿,ὥς φασι, ς«ρατααν.Κοὰ εἴκοσι μυριάσίωψ. 
ταν γαῖρ ὅξι τὰ πλὴϑθ» μαϊχιμομνῦ συ: 

χαγμδύογιπταρὰ “ὐτοις σὲ λεγεταυγκοὰ 
φυσὸν καταφέρειν εἰσ χειμάῤῥους, “ποσῖἑ- 

᾿ ῥῶ σῖ αὑτὸν εὖ βαρβάρους, φάτναις κα 
᾿ γατετριμμΆψαις . κρὰ μαλωταῖς σϊωραῖς, 
ἐφ᾽ ον σὰ μεμηϑό τα, κοὶ τὸ χευσόμαλοψ 
ἐρας, εἰ μὴ κοὰ ἴβηρας ὁμωνύμως τοῖς ναι 

᾿ πρωμῆψους βέλεσι λυπξι κατὰ τἰὼ ἐσ. 
μέ, τὰ μᾶδ ουὖν ἄλλα ἰθγε πὰ πλῳσίον τὰ 
πϑὸι τὸν ἀχύκασομ, λυπρὰ κοὰ μικρόχωρα, 

» δὲ δ» ἀλ βανὼρ ἰϑν,»κοὰ ᾧ δὴν ἐβύ. 
ὧν. ἃ σϊὰ πληροῖ μάλισις ὧν λιχϑγύτα 

ΕΚςΓΙΜΥ͂ 9. 470 
(Ὡυληταπι οἰ ἐπὶ ἢποτοσίο οἰλγίίατετι Πα υιοτίς 
ἕλουΐα ἀεείαταητ, [λίο τίς ἐχογοίτυπη ἱπηυςπ- 
τεβ,υἹ Δα εάο5 υἱοῖς ρτοςείβίς, ας ῥτίῃς ἐ- 
τίαπι ΡΗτγχί ἐχρεὐϊτίοη ἐπι, Ροίτ Δ ςτιπττεσοι 
(υςςεάετεητς δέ τεσίοπεπι παδεγεπτ πὶ ργουίπ 
εἰα5 ἀϊαπ|,πγιεξαίοςτίτεν ἀσέθαητς, (μι τετο 
ΜΙ νί4ατίβ Εὐρατοτίβ ροτοητία τπιοϊνοπιοπτες 
εἰετ αἀὐατιίϊα, τοί εἰτεσίο ρατίτ, ἃ αῦο [επ|ς 
ΡεΓΑ 5 εχ ἀπιίςίς γερίοπίβ ρταξειιβ ὃ δᾷ 
πηγαῖον πιίτγερατιιτ, ἐ υίθτις ἐαίς ΝΜ 1οα- 
Ρἰειη 65 πιδίγίβ ποίϊγος ραίγαι. Ηπης πραϊα 
τερί δα πᾶτια 65 τε5 ςορία. δε Ὁ] ατο ΜΠ ὲμείν 
ἄκλις τερίο οπτηίβ ἥταὲ (0 ἐ0 ἐτᾶγ, επετίᾷ οἱ, 
τ Ὁ] τίσ ἀϊπείδυϊα, Ροἤτειπο Ροΐεπιο (ο]- 
«ἰίάςεπι παθτιίτ, “το πλούτια! ὈΧΟΥ͂ εἰτ5 Ῥγιπο- 
ἀοτίς (ὐο!ςπογαπι, δύ Τταροζυπτίς, ὃ Ρἤαιμα 
εἴα: δ υἱτεγίογυπη βασθαγουιπι γοσπιιπιτεποῖ, 
ϑεᾷ ας [5 ροίξπιοάτπι ἀΐςεπιας, ΔἸ οί σΠ τα πῃ 
40 Ρἤδπιιπὶ εἰς ἀἰχίπγας, τγίραττίτα εἴς, απ 
Ρατίεπι παρ εητ (οἱ οὗ ραττοπι Ιθεγες, ραυτεπε 
Διυπιεηῆ, ΡοΙςΠηΐαπι ΒΗγγχί οἰαίτας εἰξ πη θς 
τίντα πᾶς [4οἴΔ ἀἰςίτυτ» Ιοςτι5 ορτίπιε τπσηΐ- 
τι5.[π (οἱ εἰ ἰἀἐ5 λυτεπι βπίδιις ποη ργοςα ἃ 
᾿ιοίςυτίαάε Βηίοςπατυς Ηυπιςοη ἰαδίτατ. Ἐκ 
φεητίθυϑ αιος [ἰοἰςυτία  επὶ ςοπιιεπίπησ, εξ 
ΡΒιδίτορπασοπιπὶ πατίο, οὐ ποπιεῃ καὶ (οτάίο 
δι5,Ας ἔλυε ἀατυπι εἰς, Πα ργοχίπι ἴσης 9οαν 
πε5 πίμ]ο ἔλπτε πγε ουοσιγοθουε Δτεπι πλεϊίο 
τε 5,Π8Π| αἱ ας Ροτεητία ρεηέ ργαιεῖι, Ηἰ σεπεί. 
5 οἰγουπγυίςίηίς ἀοπιίπαπτυτ, (αυςαῇ οχίῖς 
πιὰ ΟὈτίπεητοβ. (τα ΓΛ οἰςυτίααί ἐπηπιίπεηΐ 
τεφεπιπαΐρεηῖ δύ ςΟἰΠεσ τισι αἱγογαπι σςς, ςς, 
Ποπηίητπι πα ἃ ςορστητοτίῃ ἐχογοίταπ ΝΑ πε 
πλυ εἰ! οπτηί5 Β ΟΠ] ςοία εἴξ, φυλη υάπν ίπ- 
ογάίπαιδ ἄρτια ἐοβτοιγεπῖςβ ἀἰςυηζαν δυττπὶ 
ἀείειτε, οὐ Βαγθαγί ρετίογατίο ται 15, ας [αν 
ποίϊ5 ρα  δτι5 ἐχείρίπητ.  πάε υγατί πιο! Πετίς 
ἔΡυ]α σοπβάλ εἰς. Ες ἐοιταῆϊς [θεῖος εοάδηι 
ποιηίπε ΠΟςΔΠγ 40 σοί εηταῖοβ, αἴ δυτο 
αυοά ἀρ τοί ἱπιιεηίτγ, ϑοαπος τοπεν 
ὯΟ 84 (ρίςιϊα πχίγίῆςε υτιπίογ, χυοά εοὸς ς. 
τίατη, ]αί ΠΟῚ τεπεηδτίβ (ᾳ σἰττί5 ἔλτις Πιπί,ον 
ἄοτε οἤεπαίς, ΑἸ σεπτος ρεοχίπια;, σῦς οἱ, 
«ἃ ( ατιςα(ππτίτσηπε, Ραττιδπι δύ τε πτις μη τορίον 
πεπὶ Παρίταητ, ΑἸδαπα τετο δ [δ ετίςς σεπτες, 
ας ἀἰόζτιπι {ΠΠπππτῖπὶ ἱπυρίεπε, ἱρίρε εἰίαπι αν 
εὐπίυγ Οαποαίϊοα:, ὃ [ου]ίςο πὶ οτίαπη Πα ίτατω 

᾿ἰϑ μὸν γ ἐαυκάσικ γ κρὰ αὑτὰ λεγοίτ᾽ αὐ. οὐσϊαίμενα “δὲ χώραν ἔχοι κιὰ σφίδοα καλῶς, 
“Ψι ῶτϑι 
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ατῖς τίθει δ μαϊίτατοτίθτι ρί ἐπα εἰν, δ τε, 
λα Πία δέ διεμδϑ κἀϊβείογυπι τυ έϊα, 
125. δύ ἔοτα δζ αἰτία ρυθ]ίοα παθες. (ιγουπίζατ5 
ποιοτεσίο ἃ (ὐλτιςαἤ 5 πιοητίθι15 οἰγουπἀλταν, 
παπὶ σαδέτί αίάαπι [εταε5 (υτ ἀδτιπι 61) 
τα πτειίἀίεπι ργοσαστιπτ, σαί απίπεηδὴϊ ΠΡ εν 
τίαπι ςοπιρτεποπάεητες είς Δ Ε]αυπιοπίαπι δί 
(οΙεἰάεπι ςοπίσπσαης. [πὶ ππεάίο ῥ᾽ δη τες 
εἰς βαπιίαίθα ἐπ ίσυα, ρυβείεγείιπι Ογίο αὐ! οὐ- 
τιιπὶ εχ Εαγππεηία τγαμεηβ,πιοχ ἀἰζαπη Ρἰληί" 
τίει ἱητγαῖ, τ ΔιΆ οποπ ΔΠΊΠ ἐπὶ ἃ (ὐὑατιςαίο 
ἀεβπεπτεηι, δ αἰία δησ45 τος ρίε 5 Ροῦ απ ρα 
ἔζαπι Παπιίπίβ τεσίοπεμι ἐπαάίτπ ΑΙΡαπίαπΊ, 

ἰητοῦ αυδπιὶ δύ Ηλυπιεπίαπι ποτ {Π 515. ΡῈΓ 

τοῖο φαπηρο5 σοιπρίατα πίε τεοίρίς Πττηΐ- 

πα, ὁ αυίδιι5 εἰς ΑΙαΖοπίαβ δί βαπάοραῃο δ 
ἘΝ μιοξιπαςε5 δέ ΟΠμαπεβ. αὶ Οπτηε5 παυσαρίς 
[ε5 ἰλτ πῃ πιατο Οαἰρίππι ἐταπηραητς. Ηος πο. 
πτεῃ Οἰίπι (ὐοττς ποςαραῖυτ. [οὐδε σατηρο5 
στίςοία: παθίταπε, δζ Ποπγίπε5 δα ραςοπὶ (π΄ 
τουτί, Ἡ]ατπιεηίςο ας ΝΜ εἄίοο οαἾ{, πησταπαπι 

ὉΕΙῸ Γεσίο ΠῚ ραγ8 ΕΟ πΙηῚ πηαχίητα ἀτῷ δε]: 
ςοία» ϑογιπαγ πλοῦς αἱ ςητε5, ποτα σοσπᾶ 
τί ττητ δύ σοπτιεγπγίπί, 56 τάπτεη σοἰεη 4{ς ἀστίϑ 
ἀεάπητ, δέ οὐπιὶ τυ πλαἶτι5 ἐπ στε ἀγα τὰ Εχ 
ἔς αταν {{Π|5 Ποπγίπαμα παΠΠ{ὰ σοπιγαθαπε, Ὁ σ- 
τυοῦ αὐίτίδ 5 ἐπ εαπὶ τεσίοπειι {{πΠτ. ὉΠῸ ρεῦ 
πγεάίοβ ϑαιαρᾶποβ Οοἱςἤοσαπι ςα τε] πὶ. ἀτ- 
πε οἴῃ συ Α5 ρεῦ χὰ ῬΠαΐί5 σεηταπτᾶς 
τἰσίητί ροπείθα5 ρειτιαηπτατ 1 ργορίεν ἤε, 
χίοηῃοϑ αίρεί Ἂς υἱΟΙεηταβ η Οοἱ οἰ ίάεην ἐεἔεν 
τς. ςοπ δ! τ τους 5 πλυΐτο {πιτί αν 
αὐ ξί5.15 εχ ἱπτπιίποητίρι5 πιο πτίρτι5 αι, 
ψΎὉτί5 ἔσο πτίθ9 ἱπιρίετατνας ροίεηυᾶητ ἐπ σαιπι- 
Ροϑ πεπίτ, αἸέα ἐπ (ε τεςίρίς Παιπιίπα. ἐ χαίδτις 
εἰ (Πάπα ἃ Ηίρρυ5. Αυδτι5 τοῖο δοπαῦ- 
σα 5 [αυ5. εχίς ἱπ Ροπίσπι. 5Έςτ5 εὐπὶ 
τιτΐοϑ αςοῖ εἰαίἀεπὶ ποι 5 δ ΙΔτπ5 ποπ ριον 
κα]. Ἀδίτις τασηις ἐχ ΟοΙοἢ 4ε ἐπ Ἰδεγίαπι εἰς 
Βυϊπ θη οαί ρει 5, πισηίτοπίριι5, Πυπιίηίθιιβ. 
δ «συλ! Πσιι5 εἰδυίας, Εχ ᾿Νοπιδάίθιϑ δυΐοπη 
(ερτεπιιίοποεπι τιεγ5. αἰ ΠῚ ἡ] 5 ἐπ στεῆτις εἴς, 
ετίατη ἀίεισπι {ποῖς. Γ)εἢης ἀπιστία Πτπιπηΐς 
πίϑτεσίο πῃ ἄτασο Πυιηίπε ἀϊετ αυδίποτ,αίς 
ἤποπὶ πταττ5 ἱποΧρασπαῦ 15 πιπηίς. Ἐχ ΑἸΡα 
ηίᾳ ῥτίπιο ἱπούεα5 εξ Ρὲγ ρείσαπι ἐχοίίλπ1, 

Ὁ 

ΒΤΚΑΒΟΝΙ5 ΘΕΟΘΚΑΡΗ. 

τὸ μετὰ ταυτί ποταμία «νὴ δι Σ ἀράγου ποταμοῦ τεήάρων ἡμόρῶρ δοϊὸμ ἔχουσα ἐφ᾽ ζγα. φρῦφι 

ἡ πίρας τὶ ὑσῖδ τῶχ Θ΄ σίνσμαχον, ὑπὴ σῖε σῆς ἀλβανίας σα τοί τρας, πρῶτου λατομετὴ εἰσοσῖῷ᾽ 

οἰκειδοαεσμυαμανευ, πρὶ σἱὰ κρὰ ἣ γε ἰδηρλῆ 
οἰκξιτοι καλῶς Ὁ πλίορ πόλεσ ὑ τὸ οὶ στο, 
κίοις, ὥς τε κοὰ ἀδραμωτὰς ἂν Ξἔγαῦ, Χθ 
ἀρχιτεκτονικίω τίν ϑἝοἰκόσεων καπᾶσ. 
κάνίω, κοὶ ἀγόραϊς, κοὰ τ ἄλλα κοινά. Φὶ δ 
χώρας τὰ μὴν ἀύκλῳ τοῖς ἰαυκασίοις ὄρεσι 
πόδιίχυται πο πενηώκασι γαὴ ὡς πον αὐ 
κῶνοι» ἀδὲ τίὼ μεσιμβοίαν δύκαρπτι, πόδι 
λαμθαδοντοόῦ “δ σύμπασαν ἰδκοίαν, Θ Ὁ 
συμιαϊσήοντσῖν πρός τε πί αὐμανίαν, πρὶ 
κρλχίσϊα ἐν μέσῳ δε) πστοϊίομ στο ταμοῖς σιν, 
αἰῤῥυτομ, μεγόξῳ δὲ Ὅρὶ ἀύρῳ,ὃς τίὼ ἀρχία 

ἴχων ἀὰ τῆς ἁρμλνίας, ἐς βαλὼμ εὐϑὺς ἃ 
πο τσισιίομ τὸ λιχϑὲγγπαραλα βὼψ κοὰ Τὸ 
ἀῤῥαθῶνα κάτω τό καυκοίσου ῥξοντά.. ἄρ! 
ἀλλα ύσιατασ]α «γνῆς ποταμίας εἰς τίὼ ἀὶ 
βανίαν ἐκπίσηε, μεταξὺ δὲ ταύτερ ἐκ τῷ 
Φὶ ἁριδοίας, ἐνεχϑεὶς στολὺς σα ποεσϊίων 
βοτουμβϑων σφόα)ρα,δεξαϊμᾶνΘ- ,κοὰ πλέ 

ους ποταμοὺς ὧν ὄτιν ὃ, τε ἀλαζῶνι», 
δ(νσυβανῳς, κοὰ ὃ ῥοιτακηφηκοὶ χάνης πὶ 
σοὶ στοίνπ δῖ, εἰς τίὼ παασίαν ἐμθαίλλουσι ἢ; 
λαπαν.ἐκαλέιτο σὲ πρότόδον κοε Θ-. Ἢ μᾶ 
ὃν τοισλίον “ ἰβύρων οἱ γιωργικώτατοι ν 
σῶς ἐρίωζω ἐν εὐκολέχ οἰκδσιρ οἀρμανις 
κοὰ μησῖιςὶ ἐσκόυασμλϑοι. τὼ σ᾽ ὀρεινίαι 
πλέσς,  μαϊχιμοι κατίχοσι σκυθῶν σιίκίς, 
ζῶντόῃν, κρὰ σχαρμαίτων, ὃν πόβ κοὶ ὅμοροι 
κρὰ συγγγνξὶς εἰσίψ,ασήονται σ᾽ ὅμως" 
γκιωργίας, πολλαὶς τὰ μνοιαὶσῖας συυάγον 
σιν δ᾽ Ἑχυτῶμ, κοὰ δὲ ἐκένωψ., ὑποσὶὰν ᾿ 
συμπέσῃ ϑορυ βῶσιδιυ τίου αρ δῖ σ᾿ ἀσὶ 
τἰὼ χώραν ἀσβολαΐ, μία μὴν σὰ σαραπα 
νῶν φρουρίον κολχικοῦ, κοὰ “}») κατ᾽ αὐ 

φονῶμ, σι! ὧν οἱ᾽ ὃ φάσις γεφύραις Ἑχὰ τοὶ 
κρὰ εἴκοσι πόρατὸς γευόμδν θ᾽. οὔ πὸ σὴῳ 
λιότητα καταῤῥει τραχυς κρὰ βίαι Θ’ ἀρῖ 
κολχίσϊα, γτολλοὶς χειμάῤῥοις ἡ] τὰς ἐστὸν 
βοείας ἐκχαραδβουμλωψ τὴν τύπον, γον 

συμπλαρόμαν θ᾽ πονγοῖς τ᾽ ἢ τοῖς -σεσίίοιι 
κοὰ ἄλλους πτοσλαμβάνει ποταμούς, μι 
οἸυγϑ, τε γλαῦκθ-, κοὰ ὁ ἵσπθ' πλύρώϑε 

σὲ, κοὰ γμνόμδιν Θ΄ ππλωῸς ὕδίασιψ εἰς Ὃν τ 

σον, κοὰ ἔχει τποόλιν ὁμώνυμον ἐπ᾿ αὑτῇ, 
λίμνίω πλησίομ,ἡ μᾶν ὃν ἐκ σῆς κολχίσίξι 
ἐς τίὼ ἰβεοίαν ἐσβολὴ ποιαῤτηντοΐ τροίε 
κοὰ ἐρύμασι, κοὰ ποταμοῖς χαραφρώσει 
σἹακοκλεισ μθη ἐκ σὲ δὲν πρῶς ἀρῶν νομὰ 
σίων ὑδὶ πρεὶς ἡμέρας ναὐάβασις χαλεπῇ, 



-- 
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- δία τέλματθ’. ὃ σποιξι ὁ πτοταμὸς ἐκ 
εἶ ἑαυκάσον κατατήσηωμ, τὰ δὲ τῆς ἀρς 

ἅψας τὰ ἀϑὲὶ δε" ἄνρῳ «ονὰ; κρὰ τὰ ἐδ 

εἰ ἀρωΐγῳ, κοὶ γα πρὶν εἰς ἀλλήλους συμ’ 
-εσὲιν ἔχουσιν ἀϑικειμέψας πόλεως ἐρυμ- 

ἃς ἀϑὲ πσέτραες, διεχούσας ἀλλήλων ὅσου 

κκαίσεκα «ἀσϊίους, ἀϑὲ αν Θεοὶ ἀνρῳ τί 

ρμοζικίω,ἀϑὶ δὲ ϑκτίρῳ σδύμαρα. ταν- 

Ε- δὲ ἐχϑίατο ταῖς εἰσθολαῖς πρότόρομ 

πμπηιθ., ἐκ ἣν ἀρυμνίωμ ὅρμηϑειο, τοὰ 

«ταταῦτὰ κανί σίει)". τε “αρα, κοὰ σιέκα 

ὐν τῶν αὐϑρύττωμ οἰκξι τἀὼ χώραν οὖ ἡ» 

»ὰ πρῶτομ»νῇ ον εδὸ βασιλέας καϑιςᾶσι, 

'ατ᾽ ἀγχιΞέιαν Τεγκοὺ, ἡλικίαν πον πρεσξυν 
παν. σὲ σι δ τόρ’ δικαεοσὺτξι κοὰ Ξρα- 

ἀλατεὶσἸδύπόμου δὲ τὸ ΣΝ ἱδρῶ. ὃ ἀδιμε- 
φαῦτται, κρὰ “ἣν τεὸς οἷ ὁμόρους δικαίωμ, 
γον, σὲ τὸ τῶν τρατόνομδύωμ κοὰ γεῶρν 
φαύτων.τόταρτον σὲ τὸ δὴ λαωγιοῖ βασι, 

μιαρὲ συῦλοι εἰσί, κοὶ; στοῖν τα σ]ακονσοαῦ τοί 

τὰ πῶς Ὃν βίομ. κοιναὶ σ᾽ εἰσὶν αὑτῶν αἱ 

ἱτήσες κατὰ συγγγνειων. ἄρχει δὲ κοὰ τα- 
εἰδύει ἐκάΞίω ὃ πρεσβύτατθ᾽. “ιοῦτοι 
δὺ οἱ Ἰβκρδις κοὰ ἡ χωρᾳ αὐτο λβανοὶ ἢ 

εμβνικώπόδοι,, κοὰ τό! νομαδικοῦ γῳύους 
'γντίρω, πλίω οὐ ἀλλότριοι, ταύτη δὲ κοὰ 

πολεμικοὶ μετρίως, οἰκοῦσι δὲ μεταξν τῶν 
βύρωγ,κοὰ πῆς καασίας ϑπαλα! ἤκουτπτῶς ἕω 

ἡ ἁσηόμδνοι τῆς ϑαλα ας. πὼς σίυσιν δὲ 
ἡμοροιῦτόυ' τοῖς ἔβηρσι. δὴν δὲ λοιπῶν πλσῖ; 
ὧμ Ὁ μὴ βόρειορ» φρουρξιτοι ποῖς (κυκῶν 
ἴοις ὄρεσι, τοι τα γαὺ ἀπσέρκειτοι δὴν πσε- 

ωνικαλξμτοι δὲ πὼς τῇ ϑαλα)ήκ μάλισά 
δδαύνια, 0 δὲ νότιομ πτοιξι ἃ ἀρμλνία στα, 

ἡπουσα,πολλν μὴν τοιδίας., σπτολλὴ σὲ κοὶ 

ὀρεινὰ κα ϑιάττόρ οἱ καμθησηνοί,καϑ' ἣν ἅμα, 
ὰ ποῖ ἔβηρσι (ὦ τοῖς ἀλβανοῖς οἱ ἁρμνψιοι 

συμαϊουσιψ.ὃ σὲ {εὐ ρ(Θ- ὃ σ]αῤῥέων τίὼ ἐλ 
᾿βανίαν, κοὰ οἱ ἄλλοι πτοταμοὶ οἱ πληρουΐν 

“τόῖν ἐκξινομ, πιχῖς μὴν τῆς γῆς ἀρεταῖς πτῶσ- 
λαμβανουσι,τίὼ σὲ ϑάλα“αν ἀλλοτριοῦ- 
σιμ, ἡ γα χοῦργττῶ ασίίου στ πτολλν, πληροῖ 

Σ πόρου, ὥς τε τὺ τὰς ἀθικειμθύας νησισίας 
ϑξωτσεροῦ δι κοὰ τενάγη στοιὲψ αὐώμαλα; 
'κρὰ σἱνσφύλακτα, τίὼ σ᾽ αὐωμαλίων ἁδι; 
᾿χένοσιν αἱ εκ Ὁ πλημμυνοίσιωμ αὐώποπαί, 
“οἱ σὰ κοὶς εἰς «όμα τὰ σ᾽ώσεκαᾳ φασὶ μεμε- 
᾿οἰϑος τὰς ἐκβολαὶς, τὰ μᾷν τυφλα!, τὰ σὲ, 
σγαντελῶς ὑδιγολῶντια, κοὰ μησὲν ὕφορμομ 
᾿ἀφλέπονχα ἐπὶ πλένσς γουῦ, αὶ ἑξτοντα 
σαδίους ἀμΌικλύςον τὴς ἠϊόνι Θ΄ σις τῇ θα 

ΥΝΡΕΟΙΜΥ 5. δα 
ἀεπίπο ρει Πασπῦπὶ 406 ἀπ (8 ἜΤ οίτ τας 
εχ Οαλυςαίο. Εχ Ηαλιηεπία πιεῖ δησιμξίος, ἥτις 
ίεςιι5 Ογτγπη ἔππτ τ Φταρῖ. ἡτί ρυτ αυὰπι 
ἱπυίςοπι σοπουγγαπε τ 65 Πατατα τὰ Πίτ5 πὰ 
Ῥεπῖ, σῦς (ἀχίβ ἱπιροίτο (εἀεςίπι ἑητετ (ς τὰ“ 
4ἢ5 αρίῃπε, ρέορε Ὄγιεῖπῃ Διπιοξίςαπης τον 
Ρε Διασιπὶ ϑευπηατα » “π|51}5 ἐποτείδί θτ|8 
ΡΙ͂Ὸ5 Βοσηρεἴτ5 υτ85 εἰξ εχ Ε]ατηιεπία πιοτιξβ 
Ροίζεατιετο Οδηίαίτ5.(δυδλίιον Ποπιίπυτη σα 
πειδτεσίοπεηι πδῆς ἱποοΙἄτηρυίπητμτι, ΟΣ 0 
τέσοϑ ὅτιο ἀεἰστιητυτγαίτον (ςίσοῦ αυί ργορίπ 
ηυίτατε δ αταῖς αητεςοαίτ, αἰτοῦ αα! πτα ἄες δζ 
οχεγείταπι ἄποαῖ. δεςυπάιϊμι εἰς ἰλοεγάοειμπ, 
αυί ἑπτὰ Ππίτίπιογαπι σαγᾶς, 1 οχτίτπι τι ταπι 
δί ἀστίςοἴατειπι. (υάγίασι απ] σί σοα γερίς 
Ῥὺυς (εταίτ, ὃζ οαπηία απο: Δα υἱτᾶπὶ ρεττίπεηῦ, 
αὐίηίτας. ΗΙ οπιηία ρεῖ ἔπι !α5 σοτητπιιηία 
παδεπι, (ξα (5 ἱπηρεῖας δί τεπιτοποῖ σαί (ςηίος 
εἰ ΠΡ εγο5 ὃ εοσοπι τερίο τ {5 εἰς, ΑΙΡδηΐ ρᾶ- 
[᾿οταϊίοτοβ πὶ Ϊ Νοπιδάϊΐςο σεπειί ργοχίηγί, 
Ριίατεῦ ατιὰπι απο ποῃ αἰίοπίσεπεο. της δ 
πιεάίοοτίτον σης ὈεἰΠςοἵ!, Εἰ ἰητευ θεὰ δέ 
(αίρίσπι πιατε μαθίταπτ,αν οὐ (ΟΓ15 πιατί ς- 
ἰυπάί,αὉ οςςαίτ [δ εγίᾳ Πηϊτίπιί, εχ το τ5 1. 
τετίρυς Βογεαὶς δυςα 5 πιοιείθ 5 τατι Πέτα, 
αι ςατηρίβ. ἱπιπιίηεπτεβ δ πιατί Ρ] υτίπητιπι 
ςοπίππαι, Οετατία τισοληταν. Διοίέγαί ε [λίτι5 
Ηανπιεηία ρτοσίεάίεης εἢοίτ, απαὲ Ραιτίπι 
ολπλροί τίβ εἴπ, ραττίπι πιοηίαπα, πετηδάπιο- 
ἀσπὶ Ολπιργίεπα Δα ύυδαι Ε]ατηγεηπῇ {π10} δέ 
δ ετίος δ ΑΙΡαηία ςοπίππρστιπειγ. Οὐττιβ τι. 
(εηὶ αυΐ ρεγ ΔΙ Ραηίᾷ Παίς δύ αἰτία Πυπγίηα εὐπὶ 
διισεητία, τετγὰπὶ ἐσεσιπάίογεπι ἐχῃ δ εητ, πτὰ- 
τελυῖεπὶ ςοη πα πηϊ, ΠΔπὶ [{πγπ5 Ρ] υτίπγ5 ος 
αἰπτεηβ Ἔχίταπι οδἰτυίζ, εχ αυ0 δαίαςξιοϑ (Π.- 
βείϊε εἶδ. απο ίπα υαϊτατειι αἰΠιιχιπτείτα 
ίοπεβ ἐχαυσεητες αἰατιί δ οὐδία ἱπ οἵα ἀπο. 
ἀεοίπι ἀϊσιπτον ἀἰραγείτί ; ΖαουΌΠῚ αἰία (ας 
(ἃ. αἷία οπιηίπο (αΠ!οπτία, Πατίοπεπι πυ]14πὶ 
τεϊίπαύσπε. Οὐαρτορτεῦ ἡυτπὶ τἰττα Ιεχαν 
σίπτ {πλαίΑ [το 5 πιατί Βαπιίπίθύδημιε Δα ]πὰ- 
ταῦ. 'οςιβ οατηΐ εχ ρᾶττε ἱπαςςοί 115 Πτ, 1 
τπΊτ5 αὐ σαίπσεητα (ἐαἀἰα ρτοστεάίεῃ5 τοῖα 
Τἰττὰ5 οτος ἀσσετοίσπι, Ρεορεΐχαχεϑ επιίτείε, 

αίρες 

᾿λάῆα, κοὰ “οἷς ποταμοῖς. ἕσταν ἢν μὲρΘ’ αὐτῆς ἀπτθασίλαςοψ, τί δὲ χουῦ κρὰ μὲχὶ αρνταν 
Ἰοσίαν πιαρύκεν σα δίων » ϑινώσιη πτονοῦσαν τὸν αἐγιαλόψ., πλμισίοψ δὲ κρὰ ὃ τὰ ΟΩΝ 



4.3: ΦΤΒΑΡΟΝΙϑ 

αἴρει οχ ΕἸαυπιοηΐα ολάζϑ, δί θεπι {Π π|{πητη 
ΡτΟΡοΙ "τ αἰπιξαπι ρειτητπι οίεπο.ετπὶΟγ- 
τῸ5 τε ρ ΕΠ Πτ. ΗΟ ς Ποπηίπειπν σέπτι5 ξοτταῖϊε πὰ 
τί ποη ἐρεῖ ςαιη πεςτεῖτα ἀίσῃς πἰᾶτι, ἔνα 
΄αΐ {δ {ται πταστπτ, ἀίστιητ εο5 (γ οἱορίςαπὶ τΐ- 
τατα ἀεσείς. Τεῖτα ἐπίπι ἔτιετιπι ΟΠ ΠΕΠῚ δ“ 
κίατι ἀοπιοίξίσυαι αἴξετε, δέ {{ἰηρῈ5 οπηπο5 δί 
εΔ τὲ (ἐπιροῦ πίγεητ, δ σμπὶ πε πη Πίπιαπὶ 
πυίάεπι σὐϊτυγαπη πα εαῖ,τασιεπ Ῥοπα Οπτηΐᾶ 
{{πε (Δτίοπε δύ ἱηαταῖα σίσῃίτ π Ὁ εἰδύρ ἕῃ Ιοοί5 
(᾿γλεῖ (χἴα, έ5 τετῷ ἔτιζεαπιαἤεις, ἂς ρτίπιο 
συίάεπι πιοάίο5 Παίπηπᾶσεποβ, ἰἀ( πγπίπιε 
τεπουαῖα πες ίειτο ργοίςί{ (ς ἃ ̓ίσπεο δγατίο. 
Βαδυϊοηίτβ θεῖο δ ὐσγρτίαβ ἐλπηριι Ππιπηΐ, 
πίρθυ5 ἀῷ [75 δ τί5 τοῦ ἱγγίσαταν, ατια πιο 5 
τεπὶ (επιρεῖ πειδί4ληι [Δςίεπι (ετπᾶῖ, ἰἀςίτοο 
τὐδειτίπταϑβ εἴς. Δ εἰ {ΠΠ| ργοεςίρυα Δειῖ5 τεπιρε 
κἰε55υἱπες πιαπεηΐ ἱπεοίε. συίπησεπηηϑ 
Ρυταπτιμποίη δίπιατα ποιιεῖίας ἐπα ζαπι ἔεγυητ, 
ἄάαϊτς ταηταπὶτεάάτιητ, αἱ Ρατ5 πηαχίπια ίη ραΐΪ 
αὐίτίρτιβ τεϊπαυδίυτ Ῥεσοτσα ταπη πλίτία τπ| δ΄ 
στεῖτία ἔοσία5 εὐτιπε ρας πειτίπιος,, Ποηγπα5 
ἔσηπτπιασηίπιάίπς ἃς ρυ]οείτ ἀπε ἐχςε!εη- 
εε5.{{πι|ρ]ἰςε8, οη ἀὐυτεῖπ σα ροΠατ, Πυιπιί 
αὐτη πταχίπια εχ ρατίς πο παρεηῖ. πυπηεν 
τῦπι υἱτίὰ σεητεΠατία πὶ ῇοΠ ΠούΌητ, ΓΟΠΊΠΊο 
εἰλίπτιοτίε ππεγοίρτιϑβ δοίη ίῃ ςοετετί5 πος δά 
υἱίατ ρεττίπεπε πετίς5, χαιίπτοιυπι ροπάε 
εὐπὶδςοπιεπίυταιτιηι ἱσπατί, ς({ΠΠτατία., Ῥ 6111 ὃ 
Δοτίςα]τανος ργουίαϑ ἐπιρειίτί, ρε εἴτ ὃ ἐηας 
[τυίαρραγαῖι ἀεςειίαπι. ἐχρεαίε δζ ἀὐπιατί τις 
ἙΠαλιηλεπή. Εχειοίταπι οππίτσπτ πιαίοτξ ἡπὰπι 
ἔρεῦεβ. πὶ τΐγογαπι δα (εχασίπια πη] ὰ. ἐσύ. 
ἐπι δα υὐσίητί ἄπο τ ΠΠἰὰ ἀὐπιαπὶ. ἡποῖ σοπ- 
τὰ Ῥοπιρείαπι ρετίεϊτατέ σπε. ΗΟ5 Νο- 
κλλά68 αὉ εἐχίείηΐβ ἀείεπάσπι, αιιεπιαάπιον 
ἄσηι ]Ρεγοβ. ἡΐάειι (ες σα !5.. αἰίτεῦ πετο ίαρε 
Ἐο5 δάἀοιίσητον, δέ 400 πχίπτιβ ἀστίςυ!ταταπὶ 
εχείςεδηῦ, ἱπιρεάίπηε, ἱασυΐατοτεβ ἔπητ δύ ἃ- 
οἰκατ, εἰγρέοϑ δ τπούᾶςα5 παρ εητ, τ ἔοείπας 
φαεαϑ, απ εηϊλπιοα ΙΒ τεβ εχ ΑΙΡαπατεσίο 
πε. ΕΠ ετίατι (ὐαίρίαηα εἰυίάειπι ποπιίπίβ σα πὶ 
σεηῖε (αίρία. φυα πυης αιυίάεηι ομίςιμα εἴ, 
Δα εαπὶ (αίρίπηι πιᾶτε ρειτίπει [πουεας ἐκ [- 
ετία ἐπ ΑΙΡαπίαπι ἤς ρει (απ γίεηδπι τεσίο 
Πιεηι αἰρετᾶ δἱῷ Ποςασι, Πυπιζ ΑΙασοπίτπι. 
Τρ. δί εοτυπιςᾶπεβ ἐχςε ]ξίς5 πεπαῖοσεϑ ἔπηΐ 

ἀόας ἀδὲ τὸν ἀλαζώνώων ποταμόν, ϑυρδυτίηρὶ δὲ κρὰ αὐτοὶ κρὰ αἱ ἀωῦσιυ αὐτῶμ ὡς σωφβολίὼ 

ΠΘΕΟΔΘΆΑΚΑΡΗ͂. 

“πραχὺς ἐκ τῆς ἀρμῆρίας ἐκ πιπ]ωμ. ἣν σξεχξι, 
νΘ' πῴωϑει χρυαῦ, πυρδυηον᾽ ποιῶμ Ὁ ῥξιν 
ϑρορμ, ταὐτίω ὁ ἰκύρίΘ’ αὐα-πλκροῖ, τοῦχα μι, 
ουὖν (ρ) τοιούτῳ γγύει δῇ) αὐϑρώπων,, ὅδὲμ, 
σε, ϑαλάπας. δσὲ γαὺ τῇ γῇ χῶνται κατ 
ἀξίανιντάν τὰ μὲν γα ἐκφέρουσι καρταοὺν, 

ἂν ἡμόλώτατυ, τοὰν δὲ φυτὸν κοὰ γα πὰ 
ἀειϑαλῆ φέρει, τυγχάνει σ᾽ ἀδιμελέας οὐσὲ 
μικρᾶς, ἀλλὰ ταγαϑὰ ἄασαρτα (ὦ αὐδροία ὦ 
ἅπτανία φύετ,, κοϑάπον οἱ σρατηγϑσωυϊσ, 
φασι, ἀυκλώπαόρζωινα δ)κγούμθωοι θίογιπολ, 
λαχοῦ γοαῦ ασἀρᾶσαν,αυταξ σὶὶς ἐκφέρειμ, 
καῶρτστον, ἢ οὶ τρὶς. τὸν δὲ πρῶτο, κοὰ πσφνο. 
πηκονπτάχοαυ οὐξατου κοὰ τοῦτα οὐ δὲ σι- 
σ᾽ φρωήμεϑέισων, ἀλλ᾽ αὐτοξύλῳ ἀρότρῳ, ποῦ 
σίζεται σὲ τοὰἂν τὸ τοισίον τό βαβυλωνίον, 
κρὰ τόν αἰγυτῆϊου μᾶλλον τοῖς ντοπαμοῖς, 
κοὰ “Οἷς ἄλλοις ὑσίασιμ. ὥς ἀεὶ σπτοώσϊα φυ- 
λαϊήειν τἰὼ ὄψιν. σὰ δὲ ὧξφρο κοὰ δ βοτοι 

ὅξι, πρόσεςι σὲ κοὺ τὸ ὄυάόρομ ἐκέινο μᾶλ 
λον, σπᾶφοι δὲ ἄμπελοι μέψουσι σ]ατέλος 
τεμνόμδιναι σΐᾳ ποςνταυτποίσι". νέας μῆϊ 
διετξις ἐκ φέρουσιμ ᾿σῖν καρπὸμ. τέλειαι οι 
ἀπ διδδασι τοσοῦ τον, ὥς τε αιᾶσιψ ἐν ποῖ 
κλίμασι πολὺ μερίΘ». εὐδλνὴ σῖ᾽ δδη κοὰ πο 
βοσκύματα »ταῤ αὺ τοῖς, τοὶ τε ἡμόλα,, κοὶ 
“ἃ ἐμὰ οἱ αὔϑρωποι κάλλει, κοὰ μεγξ, 

τίοις τὰς ἀμοιβὰς “ποιοιιῦ οι κοὰ πρὸς τάς 
λα δὲ τὰ τὸ βίου ῥαϑύμως ἔχουσιν, ἄπειροι 
σί ᾿ἐσὶ κοὶ μέτρων Τὴν ἐπ᾿ ἀκοιβες, κοὰ κάθ ς 
μῶν, κοὰ πολέμου σὲ κρὰ πολιτέιας κοὰ γὼ. 
ὠργίας ἀστονούτως ἐχουσιψ ὅμως δὲ κοὰ τ β 
ζοἱ,κοὰ ἀφ᾽ ἵππων ἁγωνίζον τοι. ψίλοί 
κοὰ κατάφρακτοι κα ϑάντόβ ὡρμλψιοι . Ξἰλ᾿ 
λουσι σὲ μέζω Δὲ ἰβήρων Ξρατιᾶς. δατλίζσο 
γα κοὰ Ε μυριάσίας αὐσρὼγἵσπέας σὲ διὸ 
μυρίουςγκρὰ διοιελίους, δίρις γτθὸς πτομπτύιο 
ἐκινδειύσδυσαν, πρὶ, τούτοις δὲ συμπολεμου 

σιν οἱ νομάσϊ σι; πρὸς εὖ ἔξωϑῳν, ὥς πτόρ ποὶ΄ 
ἰβερσι κατὰ πὰς αὐτὰς αἰτίας, ἄλλως ὁ 
ἑδιχειροῦσι τοῖς αὐϑρώσπτοις πτολκαϊκίς, ὥς 
κοὰ γοωργὲιν [ωλύουσιψιὰκονσιςαὶ σὰ, εἰς 
κοὰς ποξότοι, ϑωραίκως ἔχον τοι κοὶ ϑυρεὸν 
πόρίκρανα σὲ ϑύρεια νταραπλησίως ποὶς δ΄ 
βερσιρ ἐς: δὲ σῆς ἀλβανῶψ χώρας, (ἃ ἡ κασ' 
σίανν τό κα ασίου ἔϑνους ὁμώνυμθ »οὗσὲ 
κρὰ ἡ ϑάλαἤκ, ἀφανοῦς ὄντι’ νωυί. ἡ σ᾽ 
ἐκσῆς ἐβκοίας ἐς τίὼ ἀλβαυίαν ἀσβολ. ; 
οἹὰ τῆς καμβισκνῆς αὐύδθρον ἐκ κρὰ σραῦ 

ἅ τίχν. 



] ΓΙΒΕΞ 

Ἵ ὄτίχυν μᾶχιορ,κ αὐσουοῖῃ τῇ πόδι σΐα- 

 φίρουσι δὲ κοὰ οἱ βασιλέι, νωωὶ μλὺ οὐὦ εἰς 

ἀπαντῶν ἄρχει.πεότόβομ δὲ κοὰ καϑ΄ ἑκά- 

φίω γλῷ αν ἰδές ἐβασιλόυοντὸ ἑκῶσοι, 
γλ ὥη]κε σὶ ̓ασὶν ἱξ, κοὰ ἄκοσι αὐ τοῖς, τὸ 

μὴ εὐεπίμικον πῶς ἀλλύνους, φίρει σι καὶ 

᾿γλ,κοὰ τῶν Ἱρπιτῶν για τῶν ϑανασίμων, 
᾿κοὰ σκορπίους, κοὰ φαλαγμια, τῶρ δὲ φα- 

“λαγγίων τὰ μῆν 5 ποιξι γελῶντας χοϑνόσι 

πεῖν, τὰ σὲ, ἰξλαίοντας “τόϑω τῶρ οἰκέίωμ, 

ϑιοὺς σὲ τιμῶσιψ, ἥλιο» κοὰ δία κοὰ σελή, 

γίω. δ αφόδλόντως σὲ τί σελίωϊω. σι σι’ 

αὐτῆς Ὁ ἱόδορ τῆς βποίας σιλυσιορμἰ δδ παι 

᾿οἵ᾽ αὐὴρ ἐντιμότατς μετά γε Ἣν ξασιλέα, 

πϑιτὼς τὴς ἱδλᾶς χώρας, πολλῆς κοὰ εὐαῦν 

ρου: κοὰ αὐτῆ κοὼ ΣΝ ἱσβοδούλων ὧν ἐν» 

ϑουσιῶσι πολλοὶ, κοὰ ποφητόνουσιψ ὃς σ᾽ 

᾿κὖ αὐτὴν ἀϑιπλέον κατάσίερς γβυόμαν Ὁ’ 

᾿ πλανᾶται πατὰ τὰς ὕλας μόν’. ὥδξον 

συλλαβὼν ὃ ἱορεὺς, λύσω σιύσας ἰδ ᾷ ῥὲ- 

᾿ φα πολυτελῶς Ὃν ἐνιαυορ ἐκείνον, Ἔπειτ 

πϑαχϑ εἰς εἰς τί ϑυστον ἡπῆὶς ϑεοϑοστὼ ἄλ- 

᾿ λοις ἱόδέοις ϑύεται μύριαϑεις, τὴς δὲ ϑυσίας 

᾿ξ γρύπα’ οὗτθ'  ἴχων τις ἰδδαύ λόγχίω 
᾿ ὑπίρ ὅτιν γόμ’ αὐδρωστοϑυτέὶμ, σταρελ- 

ϑὼν ἐκ τὸ σλήϑους, ταίει χα τῆς πλόδὺυν 

᾿ γὰς ἐς τἰὼ καρσιίαν,ὅκ ἄπερθ» ποιούπου. 
δ πεσόντ. δὲ σαμαουῦ οι μαντέια τινὶ Ἐκ 
ἡ χδὶ πώμκτθ:» κοὰ εἰς πὸ κοινὸν ὥρφαΐν 

δ᾽ γουσι. κομιδϑούτΘ’ σὲ τόν σώματ᾽ ἄς τι 
ἢ τωοίον, ἀδιβαίνουσιψ ἅπαντόι καϑέρσίῳ 
Ἡἱ ρωμῆνοι, ὑπερβαλλόντως δὲ καὶ το γῆρας ᾿ 

ἡ πμῶσιν ἀλβανοί, ἰδὲ σὸ τῶν ἄλλων (δ τὸ 

τὸν ἀϑι εδὸ κόλχους, ὁρμῆσαι μέχρι “πῆς κασ- 

᾿ πίας ϑάλάυς; Ο τίω τε ἰβεοίαν Εἰ τί 

ἱ ἐλβανίαν ἐπελθὲν, ὦ πολλὰ τὴς ἀρμδνίας, 

" αὶ τῆς μηδίας, ὡς καρτυρξι τοί σε Ἰασόνειξ, 

ἄλλα “πσομνήματα,, τῶν σὲ ὡρμδνίων 

Μή ἔνα, δ᾽ ἁρμανίου πόλεως τῶν πόδὶ “ἰὼ 
ΜΝ δοιβαΐσία λίμνίω μεταξὺ φερῶν , (ὃ λα- 

ἡ  γίοσης γ ἦν στ αὐΐοοῦ σε οἰκῆσαε » “ἰώ γε 

ἐκιλησινίὼ, [αὶ τίὼ συασιειραπιμξως πῶ» 

λαχανας (αὶ ἀσαβανῆς . (αὶ σῖδ. (αΣ 

τἰ τιν ἁρυλνίων ἐπώνυμον καταλιπᾶ.. ἐν 

νἱ ἢ πος σὶρ τῆς ἀλβωυίας ὄρεσι, ἐμαὶ τὰς 

ἡ) 

ἣ 
“1. 

ΥΝΡΕΟΙΜΤ"ϑ, 48, 

Πυάίο πιασίς φυὰπι αιίς. ἕξεσος οαίπὶ ἀπ - 
τυητπαπη Πππς ππῸ}5 ΟΠΊΠί πὶ ἐπιρέγαῖ. ουπὶ 

ρυΐαϑ συξήσς ἕπριαίμμπι Βαρεγεῖ, ἐοὸ απο 
ποη ἔδείϊε ἱπυίοεπι απ ςεπευτ ἢ πσῦαβ Πα επς 

υἱρίπεί(εχ. Του ἐττρεητία αι άαπὶ ἰετίετα 
Ρτοσίρηίς, ἰτεπὶ ςογρίοβ δί ἀγαηςαβ ἅταπεαν 
τυπὴ αυσάληι ςοστιπετίάεηἀο τηοτί, αυσεάαπι 
βεπάο ἀείγάεηίο ἰσοτυπι, [)εο5 οοἰπης 50. 

[επτ σύας ὐπαπορταοίρας Γ-ΠΔπὶ. (ιν 

ἐπ τεπιρίσπι ἸΡευία ρυοχίπιαπι εἰξ, δί λςευ- 
ἀοκ ριαβείιυτ πόπους (ἐςυπάτι5 ΡΟ τέρεπι, 
αυίλοτίς (οευίς. δέ δ οτος τερίοπί ργα εις, αυος 
ταυΐα εἷξ δι Πουίηίρι ρίεπα. ε (εττιίβ πλαἰτῇ 
πυχηίης αἴΠατιί ἀϊπίπαπε, αἱ Ρ᾽ατγίπγασν πυπτέ 

πὲ ςοχίερτυϑ εἰξ, (οἷτι5 ρει γ1π|45 ετταῦ, πυπς 
(χςοτάος ςοπιρτεπεπίμπι ίαοτα κτεπᾶ «οπ{Π- 
εἴτ, Ῥεῖ ἀππυπι {ππιρτιοίς αςπβ, ροίζεα δὰ 
ἀεαχ (ει βείαπι εππ| 415 μοί 5 πιλόϊδητιπι 
ρεοδυςίε βαςπῆςῇ τίτιβ εἰξ πυίαίπιοαί. (Δυί- 
«δι μυία5 πεσοτή σπατί ἰλόταπι Πλίξαπι τε, 
πεηβ, πᾶ π1ο5 εἰξ Ποπιίη ἐπι πιλόξαγί, ἃ εκ 

πτυ τυ ἀίης ργοςεάεη » ἀπ Τὴ (ΟΥ̓ ΡεῚ Ιαἴτι8 

ὑτρέε, ΠΟ σαάεητε, αυκάαπι ἀϊυίπατίοη 5 {1- 

σῃλ ἐἀριδηταῖφ ἐπ ςοπηππης ργοίεπιηῦ ταπι 
τοροτείη οεῦπι χαεπ πὶ ἀεἴαϊο, ἰά οπιπες 
(υρετρτεάίσηταν μυϊυίπιοάί ρίαουΐο Ὠτεπίεβ, 
ΑΙΡαηί ρισείριεεπεδυτεπι υὲπεέγλητασ πὸ 
Ρατεπευπιτηοάο, ἔς ἀ ετίαπι ςατεγοσιπι, Ν]οσ- 
ταοτῦπη συγ μαθεῖς, ἀπ τηοιηίης περίμας 
εἰ ΝΝαπὶ εππὶ πιουίυβ ρεςυπίας ἀείοάίππε, 
Ἰάείτεο ρατρεῖέβ τέστης, σατὶ Ρατιπιοηίαπι 
Δυ]Πυτα μαδεδηῖ, ἃς ἀς ΑΙΡαηίβ αιίάεπι ας 
ταάυητϊ, ἰαἴομεπὶ εὐπὶ ΕἸαιπιειίο Τμεαϊο 

εὐπιίπ Οοίομοϑ παυίρσατες, αἰ 44 πᾶτε Οδ- 

(ρίαπι ριοξεξυπι, ἐπ Ἰδετίλει ΑἸΡδηίαπηζς 
Ῥιοςοείβέϊϊε,δί ΕἸαιπιεηία ἃς ΝΜ ξαία: πλυϊτ ρὲν 
ἀσταήε,ος αἰοηία δ αἰία ςοπιρίυτα πιοηθπιεα 
τὰ τοῆαπτιυν. Εατηιεηίαπι πεῖ εχ Ἡλι ςηίο 
απῆς, ἀυα εἰυίτας Βοεδείάί [Δοτῖ ργοχίπια εἰξ 
ἰητεν ΡΒ ειαβ ΧΙ αὐ Πλπι, τ εὐπὶ Δεϊείϊηλπι 

δί δγίρίγετίπι μαρίταϊε υἱαθε ἐπ Οαἰλεμαηδπι 
δ. Δάϊαθαπαιη, αἴ Ἡαγηιεπίαπι ἀεσο ποπιὲ 

πεαρρεϊ]αῇϊςς.[π πποείρας αυΐίαρτα ΑἸΡαπίασι 

(πι, Απιαζοπαβάϊοᾶι παρίτατε ΓΒεορἤδηεβ μα 

τὸ ᾳεᾶ Ρδρείο πιΠίταυίοαυί ἐπ ΑΙρΑπίς ἔυίο, 
: ἑητεῖ 

τὰ ἔμαζόνας εἰκᾶν φασί, ϑεοφαύας δ ὃν ὃ συορατόύσας Ὁρῖ πυμπεῖῳγ δ γγόρωθ’ εὔροὶ
 ἀλβαν οἷς; 

. τὸ 



434. 
ἰητεῖ Αϊδαπος δ Ἀμιλζομαβ ἀίΐοίς (Πεἶδα δέ 
Τερλ5 δογῖμαβ παρ ίτατς, ἰητεῦ ο5 ἃ Ἀπιαζος 

πᾶ5 Μιειπιδηάα!πι ἤππιεη ἰαδ.. ἈΙή τπεῖο. ἐ 
αυίδ. εἴ ΝΜ ειτοάοιτβ βοερίϊα δέ Ηγρ[οτατοβ 
ἰοςούυπι ποι ἱσηατί, ἀίουπτ εαϑ (ρτξιτίσπεεη 

υοτίι5 (Παγσαγεπῇρια οἵϊε Πηίτίπηαβ ( τα" 
εἰρτι πτοητίαπι (ὐατιςαοσιπ . σαί (εγαυηία 
τοςδηῖαγ. δ εαυθιη 1145 ορετατί ἡτιοὲ δ ἀγα" 
εἰοποπι ἱπ{τίοπεπτῷ ρετείηζε, [ς ργοεοίρυδηι 
Ραίςεπάοιυπι ἐσποσῦπι συτὰπι Βα ρεγε  τοΡα- 
{ίοτοϑβ πειὸ ἐπ ἐυ5 τιοπατίοη 5 ἂς Ῥ 6114 ἐχεῖς- 

ςετς. Οππηεβ Ὁ ἱπίαητία ἀσχίγατη πιαπμΠ8π| 
ἐχυίίαβ. τς Πα ΡΠ 5 Π5ετἰπϑόρας Οπιη πὶ πΐτπι 

Ῥταςμίο τί ροίδίητ. 5 64 ἰῃ ρτίπιίς Δα ἰαςυϊατίο- 
ποηὶ υτέατοι, Γσατί, δζ ρεἶτα.. Ε εγαιτατῃ Ρ εἰ [{- 
Ῥτι5 σοηῇσςετς σαΐςα5. {0 ] σαςτία, δ αἰία ορε" 
τίπιοητα.  εηίδ5 ἀπὸ5 πες ἐχηίοβ δαδ είς, 

ααίθεβ τποητοπὶ ργοχίπυαιτῃ ςοἰςζοηπηξ, σαί 
685 ἀἰπαποίς ἃ (Πυσαγεπῇθειβ, στὸ δύ ΠΠΓ πιο- 
τὸ συοάδπι ρεπιείυίτο σοηίςεπάεητῖος “λοτίῃ- 
«δῃτ, δύ ργο]ίβ σεατία σὰπι πιοϊίουίρι5 σοεπηζ, 
ἴάῷ οθίςιγε ἵπτοῦ τεπεργαβοΐίπ αυδπηοσηαθε 
ἐπεί ογίπε, 485 ροημπαμι ρεασπδητῖςβ ἔσςε- 
τίητ, τεπιίτσῃτ 145» οσπιίπᾶ ρερεγετίης (ες 
τοιίπεης, Π πτατε 5.105 το] εηἀο5 τεάάτπιπε Ἢ“ 
ἀεριορίει ἰσηῃογδητίᾶ μα ἀε πτοτίς δἤίςί ςοη- 
τἰησίοςθπι σα απε σπέηηυς ΠΡὲ αἤϊπειη ἐχί- 
πιεῖ, Μ Ἱειηοάα5 ἐ τποητίριι5 ἀείςεη ἀεη5 
φεῦ Απιαζοπιπ τεσίοηεπι ὃ ϑγιασεηαπὶ δί 
ἴοςι ἱπιεγηιεαίᾳ απες ἀείεττα {Ππτ. ἐπλίτείς [πὶ 
ἹΜσοιίπι. Τγαάπης (Παγραγεηίεβ οὶ Ἀπιαζὸ 
πίρα ἐχ ΤΠοπηίονία ἰπ Βαεοίοςα οοηίςεπαιί 
{ςροίξεα δὉ {{Π|{ αἰεί 5» οὐπὶ ἘΠιαοίϊεια δ . 
Ἑυδοῦδ αυϊδυίήαιη ετταρ ἀΐς ἀπ ευαπι ἐο 5 
Βεῖααι σοίείε, χαο ςοπιροίϊτο. 175 ἑπτετίς ςῦ- 
ἀϊείοπίρυς σοηποπίε, απ ΠΠοταστα ῥγοΐε οῦ 
τα πίσατεητ, αἰπεύοητ αστοπι ὨΓΓΟ 5 (ερατατίπι. 

δε ἀς Απιαξοηῦπιαπια ρτορείυπι αὐ άαπι 
επεπίς να πι σάτα ξιρυ]α αὖ Εἰ{ξοτία αἰ ίπσια, 
ται απτίητα ἐπίπι δ [αΠ8 ὃ ταϊταουϊοία. ἔα ραν 
ἴα ἀρρεϊαδηταῦ; Εἰ οτία ἤπιε ἀπείηυ {τ. ἤπια 
ποῦλ. πεγίζατεπι ροίξυϊας, παϊτασυΐα πεῖῸ δυΐ 
ποη Βαβεῖαττρείίατο : 4ε Διο πίριβ αα- 
ἄξεαι εαάεπὶπῦης ἀϊσαπειν αῦος Οἰίπι. ατιλῃ- 
αυλίη πιίγαςυ]οία [ητ, δζ ἃ Πάς ρἰυτίπι ἀζε, 
(Λυΐβ επίηπι σγείατ τ τε] ἐχογοίτα5. πιεῖ εἰα!ς 
τ25 πεῖ σοηβ πα ᾶπὶ εχ (ΟἿ 5 σο πη τετίς πλῸ] Ὲ 
εἴρυς. ὅπου (οἷσι σοπίετετίς, τιευθπι ετίαπι 

“ιυαριῶν «ρα τὸς, ἢ πόλις, ἔϑνΘ' συτοών ἂν ποτε χωρὶς αὐα)ρῶν κρὰ οὐ μόνον γυσυταία, ἀλιὰ κο 
“ 

ΦΥΠΑΒΟΜΝΜΙΘ ΠΕΟΘΒΑ͂ΡΗ. 

μεταξὺ ἦν ἀμαζόνων οὶ δὴν ἀλβανῶν ᾧεν 

σὶ γήλας οἰκξιρμοκο λύγας σκυῦσαουκοὺ ῥεὺ 

ἐντοιῦθτς ἣν μφῤρμάσϊαλιν ποταμόμ,τότωῤ, 

κε κοὰ τῶν ἀμαζόνων αὐὰὶ μίῖσογ. ἄλλοι σὲ ὧν 
κρὰ ὃ σκύψι μητηοόσϊωρ κοὶ ὑψικραν 

παρ)ῦ δὲ αὐτοὶ ἄπειροι δὴ» πόπωμ γεγονότόϊν 
γαργαρόῦσιψ ὁμόρος, αὑτὰς φασὶν οἰκῶν ἐμ 
παῖς ᾿παωράαες ταῖς τρῶς ἄρκτον τὰν ἕαυκα 
σίων ὁρὼρ, ἃ κα λξυποι ἰκόρα νι, ὸν ἐδ ἀλν 
λον χρόνον καϑ αὑτὰς αὐτουργόστις ἱκαςᾷ, 
σὰ τε πῶς ἀρολογικοὰ φντουργίαν, πρὶ, πὰ 
“τὸς τὰς νομὰς, κρὰ μάλισα Τὴν ἵσπωρ. τὰς 
σῖ᾽ ἀλκιμωτάτας ἐφ᾽ ἵππων {ιωκγεσίακς, 

σλεονάζειν, οὶ τὰ πολέμια ἀσκξιψ. ἃ στοισος 
δ᾽ χνκεκαῦ χε ἢ ν δεξιὸν μαςὸγν ἐκ νηπίωψν 

ὥς γι ὄυ πετῶς χρῖὅνοι Θρῇ βραχίωνι πῶς ἕ- 
κάςίω χρειαν.ἐν δὲ δὶς πὸ: ἐκοντισμὸμ, χοῦ 
ὧται δὲ κοὰ πόξῳ, κοὶς σαγορει, πρὶ αὐλή, 
δυρὰς δὲ ϑηρίων στοιξιῶσα, δυρψκρανα! σεγί 
σκεπάσματα. κοὶ σαζώματα, σἱύο δὲ μῆ- 
νας σὐαερίτος ἔχει τό ἐμρδ,καϑ' ὃς αὐαθαὶ 
γουσιψ εἰς Ἢ πλησίον θρ(9 τὸ διορίζον αὐτπίϊ 

σενκοὰ «ἄν γαργάρτας, αὐα βαίνουσι δὲ κα, 
κῶνοι κατὰ 80. τ γγκλαεόγισιωϑύσον το 
σεγκρὰ σαυισόμᾶνοι ταῖς γαυαι Εἰ πεκνόστοι, 
ἴας χάοιν, ἀφανῶς τε κοὰ ἐν σκότει ὁ τυχὼ 
τῇ τυχούσπ ἐγκύμονας δὲ ποιύσαυταν 
“πίμπσσιψ,αἵ σ᾽ ὁτι μὴν ἂν ϑῆλν τίκω, 
κατέχουσι αὐτοί, τὰ στ᾿ ἄῤῥᾳνα κομίζουσι 
ἐκέννοις ἐκτρέφειν ὡκέάωτιιι οἵ ἑκας Θ'πῷ 
Ἐἔκᾷσομ νομίζωμ ἑὸν δὰ τίω ἄγνοιαν ὃ ὃ μά 

Ε 

ρας φασὶ ταῖς ἀμαζόσιψ, ἐς τος σὲ οἷ τὶ 
“πους ἐἰτ᾿ χη σάντας αὐτῶμ,ττολεμξιυ μοτι 
ϑρακῶμ, κρὰ δυ βοέωγ τινὼμ πλανκϑρντω, 
μὲχι σἰδῦρο πῶς αὖ τὰς, ὕςόλον δὲ καταλν, 
στιμλψους ἢν πθς αὑτὰς πόλεμον ἀϑὲ τοὶ 
λεχϑᾷσε σποιήσααδαι συμβάσεις, ὥς τε τίκ 
νων συγηφινωνξιν μόνου ,(ίω δὲ κααϑ' αὗτοι 
ἑκατέρσς, ἴδιου σῖξ τι συμβέβεκε ρ᾽ Ἰλόγι 
πόδι δὴν ἀμαζόνωψ. οἱ μλν γα ἄλλοι πὸ μὶ 
ϑῶσὶσι;, χρὰ “Ὁ ἱσσρικὸν «πωρφισμῆψομ ἔχο 
σι, τὰ γὼ παλαιὰ, κοὶ ψάυσῖῃ, κοὶ ποὺ 

ε ᾿ 

“σὠσΐπρμνϑοι καλοιῦποι. ἅ σὶ ̓ ἱσορίᾳ 

κοὼ πὸ τόρα τῶσϊοι", αὶ οὐκ ἔχει, ἢ ασαύϊο 
πόδι δὲ τῶν; ἀμαζόνων πὰ αὖ τὰ 'λέγε 
κοὰ ναζοχρὰ πτάλαε, πόδα τῶσία ἐπ ὄν τά; : 

“τίφεως στόῤῥω. τὰς γα ἂν ππιεδύσειφν" 



᾿ ἐφόσϊος στοιίσιαιγίσῦι πἰιὺ ἀλλοτρίων, κοὰ ἄρα 
᾿ χήσειρν 5 ἣν ἐγγὺς μόνομ, ὥς τε, κρὰ μέχρι φὶ 
᾿ γι ἰωνίας πρθελϑέμ, ἀλλὰ κρὰ σ]άττοντιον 
᾿ βξίλας τρατιαὺ βμέχι φὶ ἀπικῆς ὧν γα ὃ 
᾿ βοιον ὡς οὐ εἰ τῖς λεγοι; (ἦν μδν αὔρας γυ- 
ναζχῶς γινομῆους «ὧδ πὸ γε, τὰς σὲ γιωτᾶ- 
πᾶς αὐοῇρας. ἀλλὰ μίω ποχά γε αὐτὰ κοὰ 

᾿ς ναῦ λέγουσαι πόδι αὐτοῖν, ἀῤυτώνει δὲ τίὼ ἐ, 
διόχηπα,, κοὶ τὸ “πιοδύτδνχε τὰ τταλαιὰ 
μᾶλλομ," σὰ ναῦ΄. {τίσεις γοαῦ στύλεωψ. κοὰ 
ἐπωνυμίαι λέγον ται» καϑτίστόρ ἐφέσου, Κοὶς 

᾿ σμυύρνηὸ, κοὰ [μῆς Ὁ μυρίνυς» (ΘΟ γάφου» 

 ᾧ ἄλλα “υνμνόματα. τίὼ σὲ ϑεμίσκυραν 
ἰῷ χὰ πέδοι ὃν ϑόρμώσοντα -σεοσϊία, (Δ τὰ ὑς 
“όῤκέμῆνα ὄρκ, ἅτταντοῖ ἀμαζόνωμ καλοῦ- 
σι, ἃ φασὶν σγελαϑίωϊας αὐτὰς ἐνϑούσξ. ὃν 
στοῦ δὲ νυῦ ἀσιμ ὀλίγοι ἐκ ἐκαὲ αὐαττοσῖεικ. 
τος (ἐΒβ ὠπίςτως ἀρφαίνοντοι. και ϑιάστόρ (ὦ 
πόδι ϑπλπορίας, ἣν ἀλεξανσῆοῳ συμμίξας 
φασὶν ἐν τῇ ὑρκανίᾳ οὐ συγγ)νξῶτω τεκνον 
σοιΐας χρέοιυ διωναςσύσαε ἣν ὠμκζόνωγ.οὐ 
γα ὁμολογένται δ», ἀλλὰ ἣν συγγραφέων 
“οσούτωμ ὄντωμ, οἱ μαϊλισο τῆς ἀληεϑέᾳο 
φροντίφαντου' οὐκ εἰρύκασιψ,οὐ σ᾽ οἱ “πῖ- 
ςόύομθνοι μάλισα οὐ σϊγνὸς μεμνίωπτιαι τού- 
πων, οὐ σ᾽ ἀπτοντουν τὰ αὐτὰ ἐρήκασι λέν 

σαρχθ’ φασὶ τί ϑαλαορίαν ἂρ καασίωμ 
“συλὼγ(( ϑόβμκώσοντιθ’ δρμεϑῶσων λϑὲν 
“πὸς ἀλίξανοθρον, ἀσὶ σ᾽ ἀὶ καασίωμ ἐς 
ϑόλμώσοντα «τέσιοι πλέους ὑϑακιφιλίωμ, 

Γ Δτὰ πῶς οὐδδξον ϑρυλληϑούτα ἀὰρν δ. 
᾿μολογῆται σταρα σποίντων. οἱ σὲ πλοίσαν. 
“σοὺ ἐσαν,οἱ κολάκειας μᾶλλομ, καὶ ὠληϑείας 
φροντίζουποῦ"» οἷον 6) ὸμ Καύκασον μετε- 

ἰ ψεγκᾶν ἐς τὰ ἐνδεκα ὄρκονὴ τί πλησιάζου» 
'σαν ἐκένοις ἐῶαν ϑέλααν. χὰ δὴν “δ. 

᾿ Ἰκαμήψωμ Φὶ κολχίσι, ὸ ὧν εὐξεινον ὀρώψ. 
ποῦ τοὶ γο οἱ ἑλλίωσυ ὦ ὑκύκασον ὠνόμα- 
ὧν, διέχοντα τῆς ἐνσϊικῆς πλείους, ἢ τρισμν 
'ϑίους στσίίους. (ΦδὉ φὐταῦθα ἐμκυϑόϊσωντο 

᾿ σὰ πόδι πτομλβέως, Οἱ “δὴ σϊεσμῶμ αὐτόι, 
᾿ χαῦτα γα τὰ ὕσχτα πρὸς τῷ ἐγνώριζον οἱ 
ότι ἡ σὲ δὶ ἰνοόδὺς «ρατέᾳ δίονυσον., [αὶ 

᾿ ἡρακλέους ὑςόλογηνὴ τί μυϑοστοιΐων ἐμ’ 
φαίνει, ἅ τε “τό ἑρακλέους, (ὦ τὸν πῶμυ- 
ἴα λύσαε λεγομθύου χιλιαίσιν ἐτῶν ὥςε» 
οὖν, ἐμαὶ (ὦ μὲν γνδυξόπόρα πὸ τὸν ἐλι- 

᾿ ξαυόῆρον μέχρι τῶν ἰνδικῶν ὀρῶν καταςρί: 
ψαϑοι τὼ ἀσίαν. ἃ μέλοι πᾶ! μυχοῦ τὶ 
εὐξένου, καὶ ποῦ καυκαῖσον, ἀλλ᾽ ἡ σῦ- 
ξὰ τοῦ ὅρους (καὶ τούνομα 5 ἕαξ “το τοὺς 
πόδι ἰαίσονα . σὕκξι κακροσάπτίω ςρατέ!- 

᾿ ΐ 
, 

] ΓΊΒΕΝ ΠΝ ΘΕΟΙΝΝνῳ, 48: 
{πιαίοτίτ αἰίεπα, δύ αὖ ἡτοάο υἱοίη (5 Ππιοιίς ἠο- 
τηΐηαῖα , Δάςο τιῦ Ὀἱζ ἱπ ἰοπίαπν ργοςοοτίτ, 
ἰςἃ ετίατι ἐχογοίγιπι απ 5 Βοητσαι πηίίοτίτ ἵν 
ἦτε η ἈτείςατηςΕΠΟς ροτίπάε εἴας {{ πα ί5 ἀν 
οαυγοβ τὰς ΠἸ ] ἐγ ο5 (ας. δ πλυ]Π!ογ6 5 Ἡΐ- 
τ05. () υἱη εβά ἐπὶ πιης ἐξ εἰβ ργα ἀέσδητατ, 
πάσῃ αυίάεοιη γεπὶ δάδασετ, 8( ἔλοίς τς τηασίς 
Δητίηθα ογεάδηταν ατᾶπι ποῖα. Πα τπυθε5 
απιοαπι Ὁ {{Π|5 σοπιαίτο: δ σοσποπιίπαία μοῦ 
μι δεπεατα  ἘΡΠοἴτι5, ὅπιγεπα, Ουτης, ΜΊντίπα, 
Ῥαρῇε, δ αἰία ψφιᾶπι ρΙατίπτα πιο πτιπηζια, ΤΠ 
πγίίογταπη ἐπίτη οαιηρ δ, ἘΠοιπιο ἀοητί ργον 
ΧΙΠΊΟΚ . δ ἐπιηγίποηῖος πηοητῖος Δ πα ΞΟ Πτισπι 
ἀἰοῦπτ τς ἐα5 ἐπ ας ΡιΠ]28. Ν᾽ Οἱ ἀστοπὶ πτιας 
{{πε|ρεγραιοί (4 χυίάεπι, ὅ( πε ἀσπιοπίϊεατίο 
πετγαπητ, ΠΠοπηαάπιο ἄτι ἐς Πα ἢ τί Α- 
Τ]ΔΖΟΠΙΙΠῚ Γεσίη8 5» “τ. πὶ ΓΠπὶ ΔΙοχαπάτο πῃ 
Εγιςδηία ρεγπιίχταπι [ευτηῖ. 8ζ ̓ γο 5. οτατία 
ςοηστείϊαηι, αυε ρτγοίςεϊο τοβ ποη λτίβ τοπ- 
(τλτ Ν πὶ τοίτιπ ἐςείρτοτεβ συ! πιαχίτπης πχευίτα 
τεπὶ σταητ, δέ φυίριι5 Πά οἱ ρἰασίαγατη δα μίθ εν 
τα τὰῖς ἀἰχογαπε, ἃ [1 χυί ἀκ οιιητζ, ἱπτεῦ 
ίς αἰ(ςογήδητ, ΟΠ τατος τ5 1 Πα! εἤηίλτη (τείδίς ἃ 
(χίρῆσ ροττίβ δέ Τειπιοάοπτιε ριοίεϑδιη δά 
ΔΙεχαηάττπι επί: ςαπι (ὑαίρίς ροτίς πιρτα 
(ςχ τ ΠΠ|ὰ (τ ἀίοττιπι ἀϊεης ἃ ΤΠειπιοάοητε. 
Οὐδέ τείο δα (πιαπι υυ]σατα (πητ, δ {|αἢ οτχ 
πίρ5 ςοποςάαρευν, ἀπο απ ἐὰ ἤπχοῖο,πια- 
σίβ. δἀπ]ατίοηί {πίοιτηογαπς, ατιὰπι τιοτίτατί, 
παεπιδάπηοάτηι ἀς (ὑλτιςαίο ἐπ ἰπάΐςοβ πον 
ἴ65. δ({Π αἱείπτιση {{Π| πηλύῈ (τα Π5αῖο αἷο {τε 
τίοτίρτι5 (ὐοϊςποαπι., δ Ευχίπί πιοπιίδτιδ, 
4:05 (Ἰγαοί οτίαπι (ὐδτισαίϊητι ΠΟ ΠΊ Παυτ Ως 
ετππὶ Οδτιςαίτ5 (αρτα {τ σίητα πλ1ΠΠΠ|ὰ {ξιτουτητς 
ἀϊτετ αὐ [ηἀία αι ἰδὲ ἀε Ῥεουπεείιεο δ εἴτα 
τη ΟὉΠ|5 (ἜθαΪα5 σο ΗΠ χοιτης Εοβ επίπι της 
υἱτίπτοβ πούαπί οὐ επτεση ποτίπ5. Βαςςοῆῃΐ ας 
ἄεπὶδίητιε ΕἸ γου 5 ἐχουοίτιβ 40] τη [πα ίαηε 
Ριοίεδι εἰς, Ρο ετίας σοπβδπι διίαπι ο- 
{τεπάττ,υίρρε συ] ΕἸ ογ οι ε5 πηῖ]!ς απη!8 ΡΟξξΣ 
(οΙυἱς Ῥγοπηετπειπι ἀίςαευν, 8ζ ρταοϊατίτια 
΄υίάεπι εἴας ΑΙεχαπάτγαπι τἥσιε δα [πα ΐσος 
πιοητῖο5; ΠΠ8π| τις ἐπ υἰτοτίογεπι Εὐὺχίηξ 
δί Ὁδυςδί! τεςεσπι ΑΠπὶ (Ρερίῆςε, ψπάς͵ 
ΡΙΌΡτε πιοητίς μπιαπὶ δέ ποπιεπ; δύ ργος 
Ρίειεα χιοά ἰαίοῃ τπἱάερατοῦ [ϑἢ σιδίπηαι 
ἐχρεαίτοπεπι ρεεσίετίηιε αὐ οςα δτιςα- 
(ο ργοχίπια, δζ ψυία Βγοπιειπεὰς πη εχιίγεπιίῷ 

“ἀρ σελίσαι τὼ μέχρι τῶμ πλησίομ ὥκυκαίσον, αὶ τὸ τὸν πιῶμηθεα παρα δεδύδοαι δὲδὲμθδο, 
3 
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τείας εἰίλτι πιοιίς (ὐλτιςαίο υἱπδι5 ἀΐςερα- 
τ 5 14οίτοο στατίοατί ίε τεσί ρυταποίαπε, ἢ 
Ἰιοητίς ποπγςοη πῃ [πη ἀίαπὶ τιδηἰ τ {Π|ππι, Δ τ(- 
ἤπια αεῖο (ὐδτιςαί! ρατίες ΑΙΡαπίᾷ δί Ἰδογίαπι 
δι Οοἱςος ὅζ Ηεπίοςδο πους ίαπε, Δυῇτα- 
[οϑ 40 [ιί8 μΠαϊδίταπταγ, πος ἰοἰςυτίλάεπι ἀ{ 
χίπιιϑ ζοππεηΐτς, οπαεηίπηϊ ἀυτειη ἔγεσιιοπ 
τίτις [1118 σγατία, Εχ [5 αἱ πιοπείππι τεπεητ κἂν 
«ὐπηίπα, Αἰ τΠ φΟἸ δ τι Πα δίτᾶς χα Ρ] ατίπιτιπι 
εχίετγίπα οαύηε δύ ἰλξὲςε δ δουο τις ἐν είθτι5 
τίαῖίε, ΜΙ οπείστῃ τιεγτίςεβ ἄγειης {ππ|ίπαςςεῖς 
{1Πε5,πἰξατε ργόρτεῖ σἰαςίεπιας πίτπε5, Ῥαρα- 
[15 καἰ γσίϑ ἐπ τυπιραηί πιοάτιπι}ατ5 τα] οατί,ἃ- 
ἔςεπάσπηε. ΓείςεπΒητδυζεπι σπὶ ΟΠ οΥ 115 
{υρεῖ ρεῖῖς ἀεϊαρί!, φιιοά εείαπι ςίγοα Δτγορα- 
εἴαπι ΝΜ] εάϊα δ Μαίϊτπι Ε]ατπτεπία πιοητεαι 
διευθί ΟἹ] εα5 υσίάαμη ἑρπεαβ οα]ίσατας ρεαί- 
Ῥυδίαπρροπιηξ. δαπηηα ἰαητε (ὐδιςδῇ τα] 
σπτ,Δ4 πτοπτίβ ἱπτα ἀεἰςεπάεητί τοσίο !ἐρίεην 
εὐἰοηαϊίον εἰς, πιίπου τἀπιεη.ἴΔπ| ἐπίπι ς ςηιν 
Ρί5ἰππρίτον Βίγαςοιθπ Πίσης οίλπι Το ρον 
για αυίήληι, απ ργορτεῖ τίσονα παδίζαητ ίῃ 
«λει Πί5.ἴ.πὶ ἰ σΖαοητπε ραπεαδιπάσπι, ΡοΙ 
ἽτορΙο για ίσπτ ὉΠααπίτας δέ ΠΟΘ ΡΟΙγρμα 
Θοβ ποοδλησ, δ αίοσυπι σαοιτιπάδπι υἱςί, αρτί" 
φυϊταγος Ρατίεητεβ. σαπὶ ΠΟπ οπηπίπο Ιἐρτεπ- 
ετίοπέ (υδίαοεαης, [είποςρ5 ἰσπε Νοπιδάςβ, 
Ῥαπχαῃί. δ ᾿Ναθίαπί, χαΐίητος ΜΜ]αοείπι δ. 
ἐρίυπιί διαδίτἄτεπιοχ δίγασοττπι Ἀογίοτυπιῷ 
τιατίοπ 5, Δι ου ς 5ίταςεβίπρετίοττπι Δοιίο- 
κῦπι ἐχοίεβ υἱἀδητυν δύ πιασίς δά ἱερτεητιίο- 
πιεπὶ ἐχροίεί, Αδεᾶςιι5 ϑίτασοιτιπι εχ, ἄτη 
ῬΡῃαιπαςεβ Βοίρβοιτπι Παδεγεῖ, ἐχυίταπι πτί- 
Πευίρίπεί πη ΠΠ|ὰ, ραπίάε5 μὲ εχ Αογίοστιπι τοτί 
«επὶ, τ ρεγίοτεβ οτῇ ρατα οσυτπὶ τοιτο ρἷι5 μὰ 
Ῥετεησ, δ πιαχίπτα εχ ραστε οὐδὲ (αἰρίαίπιρε, 
«ἰτατε πα 44 ςαιπΕ 65 ἔτεῦ ἀσοηεςβ, [πα ίςα5 δέ 
ΒΑΡυ]οπίββ πλείςεϑ ἂρ ΕἸαυπιεηήϑ ΜΜεάίθῳ ἃς 
εἰρίεθαητ, ΓΒ ἐχ ορυ]εητία ατττιπὶ σείξααηε, 
ουϊίταηταςε᾽ Γαπαίπι δοσοϊ της, δίγαςοβ δυιτθ πη 
Ἀσςδατάευπι, χυί εχ σδυςαίο ἤτιεπ5 ἐπηίτείζ πῃ 
ἹΜαοτίπι. δεςυπάα ρας ἱποίρίς ἃ πιατί (αίρίο, 
υϑί δύ ρτίου ἀεἰπίτ, άεπι Ηγγσαπίαπι ἀρρ ΕἸ. 
ται. [)ε πιατί Πος δί σεηείριβ χασ ἐρίαπις- 
εοἴσης, ἀίςεπάσπι ρτίτ5 εἰς, ̓ βίπυϑ ίάαυε χυΐ 

᾿. 
ΣΥΒΑΒΟΝΙΦ ΘΕΟΘΒ ΑΡΗ͂, 

ἀδὶ ποῖς ἐοναίτοις δὶ γῆς τν Ὧρ᾽ ἀκυκῴσῳ γ᾽ 
χρρκξιδνοζ σι δρ᾽ βασιλέι σαέλαβομ, τὄνοτ 
μα πό ὄρος μετινέ γχαν[σιυγς «ἰὼ ἐνδικίω, 
πὰ μδὲ ὃν ὑψηλότατα 'ποιὄντως ἰουκάσσ, 
σὰ νοτιώτα τὰ ὄξι. πὰ πιὸς ἀλβανίᾳ, κοὰ, 
ἰβιηοίᾳ.,κρὰ κόλχρις, χρὰ ἠνιόχοις, οἰκοῦσι σἘς 
οὕς ἄπτορ,οδὰ σιμυόρχομμύος εἰς τί διοσκσ-. 
οἰάσία, στιϑέρχον τοῦ σὲ Ὁ πλξιςουν ἁλῶν χά 
οἰψιτότωμ στ᾿ οἱ ειβὺ, πὰς ἀκρωρέιας κατέσο 
χουσιμ οἱ σὲ, ἐν νάττοιις αὐλίζον τοι, ὦ ζῶσιν 
ἀτῷ θκοιων (ἀρκὼν Ὁ πλέον (Θ ἑαρπὼν ἐγρέ 
ὠνοκοὰ γάλακτϑ᾽’ αἱ σὲ κορυφαὶ, χειμῶνες 
μδὺἄβατοι, ϑέρους δὲ χεωσβαξνουσιψινασον 
σδρυμᾶνοι ἰφύτηρῳ τὰ ὠμοξόϊνα δίκίω πυμ.- 
σπάνωμ πλατέα σα τὰς χιόνας. κοὰ «ξὰ ἔρυ- 
σάλλους, κα τα βαίνουσι σῖ᾽ ἀϑ᾽ δυρὰς κάμε 
νοὶ στ ποῖς φορτίοις, κοὰ καπολιδλοάνονδιν, 
ὁπόρ κρὰ κα τὰ τὸ ὠπροπατέαν μεσίίαν 
κατὰ Ὁ μα σίου ὄρΘ'’ Ῥ εν ἀρυλνίᾳ συμξαὶ 
να ἐνταῦθ σὲ κοὰ προχίσπφι ξύλινοι ἔφν-. 
πρω τοὶ τοῖς πσέλμασιυ χασοτίϑῳντοχε,. τό 
γροωῦ ἀαυκάσου τὰ μὰ ἄκρα, τοιαῦτα, κα’ 
παβαίνοντι οἵ ἐς τὰς ὑπωρείας ἐρκτικω. 
γχόδα μϑύ ὄδι ἐλίματα, ἡμόλρώτόλα δὲ σα 
γᾷ συμ σῆει τοῖς ποεδέοις δὴ σιράκωψ. εἰσὲ 
ὃ (ΑΔ ωγλοσϊυταί τινες ἐν φωλιοῖς οἰκόνϊερ, 
σὰ ψύχεα, τδ οἷς σῖκ δὶ ἀλῴύτων ἄδμ ἄν 
πορία. μεϊὰ ὃ Ἰὰς βωγλοσϊύτας, (Ὁ χρκεανοῖηο 
ὁ πολυφαιί ἄνες καλόμϑροι (ἃ αἱ 2 ἐἰωδὲ, 
κων ἰῶμαι σϊυναμῆψων γεωργᾶν. σὰ τομὰς 
σανϊελῶς ὑστοπεσηωκρύαε ταῖς ἄρκῶις.οἱ αὐ" 
ἐφεξῆονσῖν νομαϊσὲς οἱ αεΐα ξυ μαεώζισις, (Θ᾿ 

κρασίας, να βιανοὶ κοὰ πταν ξανοί, καὶ ἀδα, 
σὰ ἣν σιράκωγ, κρὰ ἀύρσων φυλλα, ἀυκοῦσε 
σί᾿ οἱ ζορίοι, κοὰ οἱ σίρακόῖν φυ γάσϊδι» ἔνα 
“ἣν αὐωτίρω͵ κοὰ πρόζχρκτοι μᾶλλον ἀόρ’ 
σωψ.αβέακιΘ- μδὰ ὃ στῶν σιράκωυ βασιλεὺς, 
ἡνίκα φαρνάκας ἣν βόασορορ ἔχε σα μυ- 
ομαίσῖας ἑνεπέων ἴφειλε, ασαδῖνας σ᾽ ὃ πῶρ 
ἀύρσωμ» κοὰ ἐϊκοσιρ,οἱ σ᾽ αὔω ἄορσοι, κοὰ 
πλείονας, κοὰ γὰρ ἐπτεκράτοιυ πλέιονίθν: γῆς, 
κοὰ σιεδον τι σὶ κα ασυίων ππεραλίας Θὲ πλέ, 
φης ἡρχομ.ὥῶς σε κοὰ ἐνεπτορόνοντο καμήλοις 
σὸν ἐνδεκὸν φόρτομ, κρὰ σὺν βαβιυλώνιοψι, 
στρα! σὰ ἀρμλνϊωμοκρὰ μήσϊων δ]ασδὲ χόμε. 
νοι, ἐγρυσοφόρρυωυ δὲ σὰ πίω εὐστορίων, οἱ 
ουὦ ἄορσοι ἢν τἀναὶν υτχροικοῦσιψ,οἱ σίρα: 
καῖ δὲ Ὃν ἀχριροῖζον, ὃς ἐκ σόν ἰμχικώσου, 
ῥίωμ, εκ δίσίωσιν ἐς τὼ μαιῷτιψ ἡ σὲ σϊδυ.. 
τίρα μϑϑὶς ἄρχεται μὰν ἀπὸ δὶ καασίας ϑά 
λα κενάς ἣν κατέπαυον ἡ ππῶτίρα καλέ: 
σοι δὲ αὐτὴ ϑάλαἤα κοὰ ὑρκανίαᾳ.. σίξι δὶ 

πϑὸὶ τὴς ϑαλα!ήϊος ἀπὲ πρότόρον ταύτης, πρὰ τῶν πῶσοίκων ἐϑνῶψ, ἴσι σὶ᾽ ὁ κόλπθ’ αὐέχω ὦ 
ἐπ͵τ 
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᾿ κτϑὶ ὠκιανοῦ πῶς μεσιμβοίαν. κα ταρχὰς 
᾿ Ἀν ἱκανῶς «γνός ἐν τέρῳ δὲ πλατωύετοῖς 
. τρϊὼν κοὰ μοαδλισα κατὰ ὧν μυχὸν. ἀϑὶ 
. καϊίους που, κορὰ τορντχκιαιλίους, ὃ σῖ' ἐἰσ- 

πλοῦς μέχει τό μυχοῦγμικρὼ πλείωρ οἱ εἴμ 

τωαϊ ων τως ἠσὶν τῇ ἀοικύτω, φησὶ σι 

ρχτοδδγνης ὧν νυὸ τῶν Ἑλλάδων γνώρι- 

μμ πόβέπλοαυ τῆς ϑαλα! ας ταύτης. Ὃμ 
δὼ παρὰ δὰ ἀλβανοὺς, κοὰ εὃσ ἰμλουσίους; 
ναι το)ν τακίφιλίωμ»οὰ τετραποσίωμ, πὸν 

᾿ ἢ παρὰ τί αὐαριάκωψ κοὶς μια!ρσίωμ, κοῖς 
ὑρκανῶψιμέχοι τό φοματί" πόὶ ὅξου ποτα- 

ν εὖ, τεγρακισελίων (ὃ ὀκτακοσίωμ, γύθῳν, 
«ἡ δ τοι ίαξερτα διομλίωμ τετρακοσίωμ. 

Πὰ σὲ πόδι τῶν ἐν τῇ μοβίδε ταύτη, κοὰ “Οἷς 
Ἰδὲ τοσοῦτον ἐκτιτοπισμῆνοις ὡπλόςόβομ 

᾿ εκσύειν. κοὰ μαύλιστι πόδι τῶν σχοκμα, 
ν᾿ των ἐς πλίοντι σἱ᾿ ἐν δεξιᾷ μδ τοῖς εὐρω- 
: ταΐοις, οἱ σωαωεχξις σκυϑαε νέμονται, κοὰ 
| Ἀρμο τοι.οἱ μετα ξυ πόὶ ταν σι’, κρὰ χὰ 
γαλάσσης ταὐτης,νομάσῖ σι οἱ πλείους. πόδι, 
ὺν ἀοίκαμᾶν, ἐν ἀριςόρᾷ σ᾽ οἱ πῶς ἕω σκύ- 
κε νομα]σῖσῖν, κοὰ ον τοι μέχρι τῆς ἕω ϑα- 
λα υοκοὰ τῆς ἱνδικῆς παρατένοντόι», ἅ 
παντας μδὺ οἷα δ πτσδθύρος» κοινῶς οἱ 

"παλαιοὶ τῶν ἑλλέμων συγγραφξις, σκύθας 
1 κρὰ ἀελτοσκυύϑας ἐκέξλοωυ οἱ σ᾽ ἔτε πρότε- 
ρου διελόντοϊν, δ μὴν ὕστερ Τόϊ εὐξένου», ἴω] 

ἰσρου» κοὰ ἀσ)ρίου κατοικουαῦ τας, ἱπσόβλβον 
᾿ ρέους ἐλεγον, (ὗ σαυρομάτας, Θ φοιμασ΄ 
᾿ πός. εδο δὲ ποέρων τῆς καστίας ϑαλαπὉ, 

ὁ εὖὐ αἷὖὐ, σάκας. εἷὺ δὲ, μασαγετας ἐκάλφαυ, 

Ἰ οὐκ εχόντας ἀκοιβῶς λέγειμ πόδι αὐτῶν ὁ- 
Ὁ δὲν, ἰκαί πιόρ πῶς μασσα γέτας, τὸν ἰύρου 
ἡ πόλεμον ἱσορουῦ τόν". ἀλλ᾽ οὐ τα πόδι τοῦ. 

σων οὐσῖεις ἠκοίβωτο πεὼς ἀλύήϑειαν» οὐ τε 
᾿ χὰ παλαιὰ τῶν πόῤσικῶψ,οὐ τε τῶν μησῖι- 
᾿ κῶρ»" συοιακῶμ ὄν" πίΞιν ἀφμκνέιτο μεγά, 
 λίω ὁ]ὰ τίὼ δἣἢ» συγγραφέων ἁπλότητα, (ὦ 
᾿ πίω Φμλομυϑίαν͵ δρῶντοῖ" γὰρ οὖσ Φφοανδρῶς 
μυϑογραφους εὐδυκιμοαῦτας, ὠύϑισαν 5 (ὃ 

ιαὐὶ πταρεξεόαι τἰὼ γραφίὼ ἡσίξιαν.. των 
᾿ ἐρίςσρζας “ὅματι λέγωσιν. ἅμη σέ πτοτε 
ἐσὺμ μύ τε ἐκουσαν ἡ οὐ σταρα! γε εἰδύτωμ 

᾿ σκπκοποαῦ τοῦ, σι! αὐτὸ δὲ μόνον ᾧν 5 ὅτι ἀ- 
πρόασιν ἡαϊξιαν ἔχειν ϑαυμας μι", ῥᾷσίιου 
δι᾽ ἂν τὶς ἡσιόσϊῳ, μύρῳ πιςδύσειφν κ- 
ΜΗ τοῖς τραγικοῖς ποικτιαῖς » 
τησίᾳ [ε Ὁ ἡροσύτῳ, ὁ Ἑλλανίκῳ (ἃ ἄλλοις 

σοιούτοις. ὃ δὲ τοῖς πόδι ἀλεξαν)ου συγγρά- 
ψασιν,ἐ ῥάσιιον “ιΞόύειν τοῖς πολλοῖς͵ αὶ 

ΥΜΡΕΟΙΜΥ 9. 437 
Ὁ οσεξαπο πιουίἀίεπα ΠοΥ{{|5 ἐδ σοίζτε, [εἴς ἐπ ἐπά 
το ατέξας εἴ Ἶπ ργορτείϊι αὐτεπὶ αἀ]αταταν,ρις 
(εττίτα ἰῃ ἰητίπιο γοςοῖτι, αὐ φαίης ἔεγέ τα Πα 
{πλάίοιτιπι. Ναυίφσατίο τς πῃ τεσεαπι, αυ επὶ 
ίχπὶ ςοπτείπσίτ ἐπ Πα ΠτατεπΊ, Ρατο πιαίοτ εἰΐ, 
δαίρίς Ετατοί με πε5 πτᾶτίβ. ΠΠΠῸ5 οἰγοιιπηηδτι- 
σατίοπεπι (Ἰγοςίβ σοσηίϊαπι, (ςζτι5 ΑΙΡΆΠ 8 
δ ΟἸυἱο5 φαίποβαΠ ππ| δ ἐγεσεητοστσι εἴς 
{λάτ᾽οτυπιίεςι5 Δι πατίδοαβ, αν 65 δί Ηγύσα 
ποβτίᾳ δα Οχί Πυπιίπίβ οἰδία αυδίτου πΊΠΠΠ 
ὃ οὐξίησεπτουθπι. Ε]ίπς δα ἰαχάττοπι ἤτιπιοπ 
ἀπῦπι πα Π έτη δ αυδάτίπσεπτιουῖμη, Ν᾽ εττιπὶ 
ἄς Πίβ χυί ἐπ μας ραῖτε παϊίταπι ὃ τὰτὶ Ιοησε 
(εροΠείίσητ, {{πιρ|ἰοἱπ5 ἀςοηάαπὶ εἴς, πιαχέ- 
πιείρ ἀς ἑπτοττα Π15..ἃ ἃ ἀεχίτγαπη ἰζα  Πατίσαιι 
τί, Εὐὔγορα ςοἠείπαΐ (πα πτ ϑογίθο ὃ ϑαγπιαία, 
αὐίπτει ΤΑπαίπι ἃ πταές πος παρ ίτᾶτ τηᾶσπα 
ἐχρδιες 'Νοπιδάοβ, αὐ ἰαστιαπι πηι δογιῆς, σαί 
δἀοτίεητεπι ἰρεαπταῖς μι Νοπιαάες τίαυς 
δά οτίεηταῖς [πάογσπιτηατς. (ὐτοοί (τείρτοσεβ 
τιπίπεηο5 (ἐριζιτ!ΟΠ8[68 ΟἸ ἐπὶ Θοντμα5 δύ ( εἰς 
τοίογιῃαβ ἀρροϊαητ τ! τιεο ἐὸ5 ρτίας απ 
Χχεῖς απ τπρτὰ Ευχίπιιπι δ [Πτπην ὃ. Α ἁγίαν 
μαδίτλητ, Ηγρετοτεαβ, δύ ϑατπιεοιηαίαβ, δύ Ατέ 
πλαίρου ποςδιείτηζ, Εοϑ δθτεπι σοΐ Πέγα πᾶσ 
τε Οαἰρίυτατθητ. ραιτίτη 5δοαβ, ρα τίπι Ν148- 
σεῖαβ. αυλπατπι ἦε 5 πΙδ 11 ἐχαηττς αίκε- 
ταποπες εἰίατι ατὶ Ογη ΡΒ 1 δἀπετγίατη νϊαίς 
(σεῖας σείζαπι ἐοπίςτίρίετε. απ ἀε ἢϑ πῃ 
οπιηίπο οχαίΐε ἀϊόξαπι εἴς, Θεά πες Ρεγίατοπι 
το5 σοί, πες Με άοιθπι, πος ϑυτογῖ ργορίεγ 
(τείρτοστιπι {{ππιρ|ἰπίτατοπι ἃς {πα ἀίτιαι ΡΪΔ- 
ταπι πα Ϊτππὶ Πάςεί σης αἴἴεςσατα., ἵΝαπὶ οἴ εο5 
υἱάετεπτ πιασηορείε ριοθατί, πο ἀρετίε α- 
Ρυ 5 ςοπίςείθετγεης, αὐδίτατί πιηὶ (τί ρεθτασι 
(υαπιίσσπηἀίοτεπι ἴοσε,Π η μή οτία ἔουπιαπι 
εἃ ἀἰςειεπε, σας ἢες ἰρῇ τπηπᾶπι 4 {Πεπί, 
πες ἃ (οἰδτίθας αὐάϊοης, Ἐπ χα τα]ία ΠΡ πς 
τεῦ αὐδίσπτον, ἰἀςίγοο ἐαοί τπ|5 δύ ΗεΠοάο δέ 
Ἡθοπτείο ἀς πεγοίριι ριξε οδα  Πεο5 Δα θεῖ, 
αυᾶπῃ (τες δ ετοάοτο ἃ Η εἰ ληίςο, οςος 
ἰετίς Εἰ 15 σοπετίβ ἰςείρτοτίδ. δε πεσπηα [τ [οί 
Ιε ἥς σσεάᾶτ, αυί ἀς ΑΙεχαπάτο ςδίςτίρίετε. ΕἸέ 

. ΟΠΊΡΙΟρΓεῖ ἜΥΞΞΙΗΣ Ἑατηᾶ ἀςείρίπης, δ ρτο- 
Ρτείοα απο 4 ἐχογοίτβ ίῃ ἐχίγεπγίς Δίας Ραττί- 
τς Ριοςῦ! ἃ ποδίβ πλ ἐταττίς, Εοποίπαηττ25 6- 
αἰπὶ τεάαγσιίποη ἕοίϊε ροτείς, Διὰ οπιαπουῖξ 

Ρατ- 

᾿ χὰ οὕτω ῥᾳσϊιουργοῦσι σζιᾷ τε τἰὼ δύξαν τῶι ἀλεξαύόρου, (Δ σὰ ᾧ τί «ρα τέων πῶς τὰς ἴσ- 
χαπὰρ γεγονφύας τῆς ἀσίας πτόῤῥῳ ἀφ ἡμῶγ,. τὸ οὲ πόῤῥω υἹυσέλεγκτον ἡ “Ὲ  ῥωμαίων ἀδικράτακ 
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Ῥαχιποταπῃῷ ἱπιρεγί ρίανα τετεσίς, απὰπι σα 
αια οἹέηι τιαΔίτα ποτε ἥαπι χα δύ σεπῖςο5 δ 
ἴοςα ς«οπίοείρίευσηι, ἰη ατίστιβ τε8 σείϊος πιο, 
πιογαπίτ,οο ἤάεἰίπ5 ἀΐοῦς ἡπὰπιτρετίου 8; 
αῦοὸ ρίυνα ρειίρεχειε. Διά Ιφυαπι ται! πηατς 
( αἰρίσπι παιίσαηπτί Νοπιαεβ ἀοςοί πη, ἐῸ5 
ἰπίοτος [85 Ἀρρεϊϊαητ, χαΐ ετίαπι ἄραγπηί 
[ππεποπηίπατί. [εἰ ίης ἀεἰοτία τοσίο ἱπτετία" 
ςοτ, ἀείπάς Ηγγςαπία, αὶ ἕαπὶ πιάτο 1 Ρεἴαστιβ 
οτείοίτ, φαουίηαε ΜΙ εάοιτιπι ΕἸλιπιοηίοείτην 
ἀυςπιοητίθιιβ οοπίπησαειν ΕἸοστιπι ἐσατα ἴπ, 
πατίβ εἰξ δά ἰρίββ πτοπιίαπι τα ἀϊοοβ θα ἀά 
πιαίς ἀείποπίεβ., πείπηιμτι {{π|15. τε σοί πὶ 
εἰπείσαι, "125 αστεπὶ πιοητίτμπη τὰ ἀίσο5 αὐ [ὉΠ] 
πλαπὶ πΐπχαε. ἃ πγατί ἱποίρίεπ4ο. ΔΙΡαΠογθτη 
δὲ Ἡλτπιεπίουτιπι ΠοπΠὉΪΠ|Ὲ αυαίήαι οχ ρατίς 
Βαδίταητ, Ρατίεπι τ οἴῸ πηαχίπιαιη (το]α. ΓΟ σαι 
{{πηἰ,8. Διυιαιάϊ. ἃ Ὁ υΐιη ἃ Δ'ματίάςα. Ῥγοάί- 
ταπὶ εἰδ εείααν Ραταϊογαπι σιοίάαπι ςυπὶ πα 
τίαςί5 μαδίταίίς, χυί μας Ῥαταπί ποπιίπαη- 
ἐμ. Διηίαηδβ Πθοατετθοπι ἰη ΝΜ τία σοη ας 
αἰ Πειαυα πῆς αἰ είταν Αληίαπα, αδί (ἄτας ο“ 
Πεπάτιπειτ αγπγα. δ απ εὰ παίὰ.. δύ ἰἐρυϊίατος, 
Ηἰίς ετίατι Ναθατγοα οἰαίταϑ εἰς. ἐπ. πὰ Ὁτάςα- 
ἴπιπὶ εἶδ εουθτ, αἱ εχ ἰηἰοπηηῆ5 τείροπάεηι, 
[πίτητ ετίαπι φυδοΔΠ| αἰίας σεητεβ ἰατγοηίςίαο, 
ῬεΙ  ροτίαβ αιὰπιαστί σο]επἀ{{Ππάίοίας, (4 1ο- 
σοταπὶ αίρ εγίταϑ ἔα οίτ, ΝΜ] αχίπιδπι οἰὐ συ πηηοα- 
τἀπα οἵα ραϊτεπγ δ Δ Π{τεηεῃϊ 6 ασυίπησε 
ἙὙ Πα πα ίογαπι, ας Βαξίο οἷς αἱτ. σαΐ Ρεἴασο 
πος Ροπτίοο ραΐ εχί[πίπιας, Εἴας Ιοςὰ τοπυία 
ίππι. ΕἩγτοληία τπεῖὸ παϊάε ορτίσητα δέ πιὰ] 
τα, δ πιάσῃα ὃχ ρατίε Ρ]απίτίεβ ργοεοϊατία αὐ ί- 
Ῥυβ άοιπαία, ἐ ́Πυίρτι εἰς Τααρτοςα, δ 88- 
πιατίαπα δέ (ὑαἴτα, δίτεσία Ταρς. πᾶπι ρατ!ὸ 
ἔαρτα πιαίε {ταπιναθ εἴτε ἀΐσιηι ἃ Οαίρής ρου, 
τίβ δα [1λ6.π||||π ὃ συλάτίπσοπτια. ΟΡρθ]εητία: 
Πσαιϊμῃ ἀποπηῖ, απο τε αἱ πιείγοίαπη αἵ- 
ἔεετ, ἤςτ!5 πιοαίος (εχασίηπτα, Ευτπιξίαπη εχ ἔπι 
ἔλα παίσίται, αί σα {τ εχ σα] πλο.. ἐπ αὐρουίθι5 
«ΔΕ ]ΠΠοαίαν, εχ ἑο  ἤϑ πλεῖ Παίς, χττο ( εἰ ἰη 1 
τίατια ΜΠ] εὐτα; δὲ πη ϑαςασοηα ΕΠαγ πε ίο;, δ ἐπ 
ιίάχεπα Πί, μα ταπιξη (η ἐὰ εχ οοΐθη 44 ἀ{Π|- 
σεητίαγη ροππητνπες ίη εἴα Ποπηΐη 5 ΠγατΊ, 
΄ποά δ οἐἱοίπηι εἰς δέ ποι πασίσαταγ. [πίππὶ 
ἐπ εο ἰηίυϊας αυπάδπι, τ Πα ἰτοηταγίοηες δέ 
(τ φυίάλπι ἀϊκετε)δυτίξογαιν [ογαπι Πα επί, 
(ὑαυία εἴν αυία ααυί ἰπ ἰηίτίο Εγγςδηίβ ἱπιρε, 

οὐνσὶ πὶνδο κοὶ χουσῖτιν ἔχθυσαι γί, αἴπιομ σι᾽ ὅτι κοὰ οἱ ἡγεμόνι οἵ τ᾿ ὑξαρχῆς ὑτύγι, 

ΦΤΕΛΒΟΝΙΦ ΟΕ Ο ΟΕ Α͂ΡΉ,ς 

. ὃ δὲ σιτς ἐκ τό! ἐκπεσόν δ» καρπὸ τῖϊς κα; 

κοὰ ἡ τῶν παρϑυαίωμ, πλειόντι πεδοσεκαν, 

κοὶς τὰς εἴν ἐψ οἷς αἱ πραίξες γιπότόνου λὲν, 
γούσιν.᾿ οἱ ππὸ αὐτῶν, μᾶλλον γα κῶτι 
σήσύκασε, αἷὸ σ᾽ ουὖν ἐν αθιςόλᾷ εἰς πλέοντι 

Ὁ κῴασιον τοῖλιχγ τ ν"αροικουῦπας νομα. 
σϊας,σϊάας αἱ ναῦ πρῶσια γορδύσσι, οὖσ ἐπιῦ- 
νομαζομλύος απάρνος.ἥ π᾿ ἐραμίθ’ πρόκειη 
μεταξύ, κοὰ ἐφεξῆς ἡ ὑρκανίᾳ καϑ' ἣν Ἀσία, 
ποελαγέζει μέχρι τόν στιυαὐψαε πος μηδεκοῖς, 
ὄρισι, κρὰ ποῖς ἀριύδέωψι τούτων σι᾽ ὄδη μα- | 
νοειοὲς Ὁ ἄμα κατὰ τὰς σσωρέαρ, αἴ τες 
λσὺτῶσαι πῶς θάλααν,νίδσι τὴν μυχῦι 
σόν κολπου, οἰκξι σὲ τὺ τιχοωρέιων ἰώτία 
μέχο! τῶν ἄκρων ἀὴ ϑαλώπες ἀρξαμβύοἱις: 
ἀϑὶ μικρὸν μἂν σῶν ἀλβανῶντι μέριΘ’,κοὺ 
ΔΝ ἀρυλνίων, ὦ δὲ πλίον γέλα, κοὰ δδπου- 

σῖνοι. κοὰ ἀμάρσϑι οὶ κουΐντιοι κοὰ αὐαριὰ 
καειφασι σὲ γγχῤῥωσίωμ πινὰς στυϊοικῆισᾷ, 
“οἷς αὐαρνάκαις, οὖς ταλξιόλαε νυῦ σταῤῥα 
σίους, αἰνειοας σῖ᾿ ἐν πὴ! οὐϊτίᾳ τεινίσαι πο 

λιψι νυῦ αἰνιωνᾳ καλξυται, κοὶς σἸεμκνυ τοῦ 
ὁπλα σε ελλιυικὰ ἐντοῦϑα.κοὰ σκόύε χαὶ 
κά, κοὰ στιφαΐ, ἐντιχῦσα σὲ κοὰ σπῦλιψ νὰ 
βάρκίω «ἐνὶ φησὶ σιώκνυ τοι μωντξιον ἡ 
κοιμωμθων. κοὶ ἄλλα τινὰ ἔϑυμ ληφρικ 
κοὰ μκοὐχίμα μᾶλλον, γκωργινκῴε, πτοιξι δ 
(ὧδ ἡ πραχύτης “ἢν πόπτωμ."Ὁ μὰ Ὧι πτλὸν 
Φὶ πόδι τἀὺ ὀρεινίω σταραλίαν κασιοϊσσιο 
νέμον τοι. σεσό σ᾽ ἐπε ὡδὶ πογντακισιιλίσ' 
σα δίους ὥς φησι τγχπγοοκλῆρ. ὃς κοὰς σταοείδ) 
ἡγξιντοα πὸ τοξλαγθ' ᾧϊζ», ζρ᾽ ποντικῷ 
τιχῦπις αδὺ ουὐὖ τἀ χωοίᾳ λυπραὶ ἡ οσἱ᾽ ὕρ, 
κανέᾳ σφόσῇοκ εὐσϊαΐμων πρὰ σπτολλὴ, κοὰ ἢ 
πλέον πσεδίας, πόλεσί τε ἀξιολόγοις δειλι 
μλύπ ὧν ὅξι ταλα βρόκπ,χοὰ στομαριανή οὶ 
κάρτα, κοὰ πὸ βασίλειον πόππ. ὃ φάσι μὲ 
κρὸν τῶτρ τῆς ϑπκλά ας ἰοσῆου μένου. δγεχαι 
τὴν κα ασίων τον λῶν σα δος χιλίος σετρᾶ! 
κοσίους, κοὶ οἱ ἢ μὴν ἄσιθ- Φὶ εὐσλαιμονΐ, 
ας σημέιᾳ ἡ γὸν το, ἡ μὴν γα ἀμπιλ',μέρι 
“ἰὼ οἷνο φίρᾳ, ἡ ἢ συκὴ μισϊίμνος ξξϑκοντα 

Ἂ 

λαΐμας φύτρα, ἐν σὲ ποὶς σϊφν φρεσι σμίωσρ: 
γξιτοι.κοὶ τὴν φύλλων ἀρῤῥᾷι μίλι, ὅδ σι 
γίνεται (ὦ τ μησίέμας ἐν τῇ ματιωνῇ, (ὦ πῆρ, 
ἁομλνίας ἐν τῇ (χκαγίωξ,, κοὼ τὴ ἄραξι. 
νᾷ. τῆς μὴ σοι χεοσηκόσιις ἀδιμελέιας οὔ 
ἔτυχον. οὗτε αὐτὰ, οὔτε ἡ ἐπώνυμι! αὖ- 
σὴ ϑκλαήα, ἄπλους ἐκ οὗζα κοὰ ἀργόρινῆ 
σῦι τί εἰσιν. οἰκξιόγας σδιιυαίμανας, ὡς δά. 

Χανορς 



χῖνον βαρβᾶροι ὑντόν οἱ τῶν ὑρκανῶν. μῆ- 

᾿ μδιτὰ κοὺ τοέρσαε, οὶ: οἱ ὕσιζτοι πεπιρῇυαἴοι; 

γέιρους ἐκάνωμ ὑντόϊικοὰ ἡγειτων ἅπαστε 

᾿ χώρᾳ ληφῶρ, πρὶ νομάσϊων μεςὶ ποὰ ἐρκμές- 

ας, μακεσὺγοῖ» οἵ᾽ ὀλίγομ “ωῆρξαν, κοὰ ἐν 

᾿ “πολέμοις ὀντόϊ» οὶ τὰ σπύῤῥω σιωπᾶν οὗ 

. διω «μῆνοι φασὶ σ᾽ ἀριςόβολθ᾽ ὑλώσῖε δ. 

σαν τἰὼ ὑρκανίαν, βουῦ ἐχειψιτοδυκίω ἴω 

᾿ ἐλάτίυ κρὰ πίτίω μὰ φναν, τί σ᾽ ἐγ δι 
᾿ κἀὼ πλεϑυάν τούτοις. τῆς σὲ ὑρκανίας δὲ 

Β ἀνασαξα. τινὲς δὲ κοὰ κατ αὐ τύω πιϑέασι 

πίω νυσαίαν͵ διαιρξντοι σὲ κρὰ “ποταμοῖς ἡ 

Ὁ δρκαυίχ ὑρὶ τι ὅχῳ, κοὰ Ὁ) ὄξω, μέχρι Φὶ ἐς 
᾿ ϑάλα ταν ἐκβολϑερων ὃ ὄχ Θ’ σῇ τῆς νεσαἦ- 

τ αρῥῶιγύιοι δὲ ον ὄχον ἐς τὸν ὄξου ἐμβάλ- 

λον φασίρ, ἀριςόβουλθ᾽ δὲ κοὰ μέγιΞον 

, ] ἀπεφαίνει τὸν ὄξομ, τῶν Ἑωραμδύωψ ὑφ᾽ ταῦν 
πό κατὰ τἰὼὺ ἀσίων, “πλιὰ τῶν ἱνδικῶμ. 

φησὶ σὲ κρὰ δύπλοιυ ἄναε, κοὰ ον τΘ’ κοὰ 

. ἐρατούσονης στχρὰ στατροκλίους λαβώῳ, 

᾿ πρὼ πολλὰ τῶμ ἐνδὲ κῶν φορτία κατάγον 

ἐς τἰὼ ὑρκανίων ϑάλαἤαχνἐντόῦϑῳν σῖ᾿ ἐς 
σία αἀλβανίαν σπιϑδραιοῦ ὥταικρὰ σα σόϊ ἰ«- 

ἐ ροὺ πρὰ πῶψ ξῆς πόπτωψ εἰς ὸν σύξεινον κα΄ 
φαφερεῶνα, οὐ πτίνν δὲ Καῦὸ τῶρμ ττολαιῶμ 

δῦχθΘ- ὀνομαζεται, ἀρ λλόσϊωρ Ὁ)’ μὰ τοι ὃ 
᾿ χὰ παρϑυκὰ γρώψας, σωμιχῶς αὐτορ ὀνο: 

μάζα, ὡς ἐγγυτάτω τοῖς σπταρϑυαίοις ῥέον- 
“σαι ππῶσεσοξαδὸν δὲ κοὶ πόδ τῆς ὑκλά]ες 

πολλὰ ψόδυσίῃ σὰ τἀὼ ἀλεξαὐῆοου φ.}9. 
᾿ σφιμίαν. ἔπει οἷν γαὺ ὡμολόγπτο, ὅτε ἐκ στᾶν., 

᾿ σχὼν διέργει τίὼ ἀσίων ἀὶ τῆς εὐρώπης, ὃ 
᾿ παναῖς στοτωμὸς, τὸ δὲ μεταξὺ τὴς ϑαλάτ' 

πηροκοὰ πὸ ταν 10)" πολὺ μέρ’ τῆς ἀ- 
σίας ὄγιοὐχ πωύπιτῆς τοῖς ιακεσῦσι, φρατα 

᾿ γῶμοῖ᾽ ἐγνώρίεο, ὥς τὶ τῇ φύμι γε κᾷκειν 
ψῶν σὕξαι τῶν μόρων ἀρατέμ τὸν ἀλέξων» 

᾿ αἄρον, ἐς οὗ ουὖν σιωΐγον πίω τε μαιῶτιμ 
᾿ Δίμνίυ τίὼω σεχομαύζυ ἣν τάναϊγοκοὰ τἰὼ 
᾿ κρασιαν ϑί λαῆαν,λίμνίω κοὺ ταυτίω κα 

᾿λραῦτοῦ" κοὰ συμ πτετρὴ δῦ φαὶσ κονσυ" στὼς 
ἀλλύλας ἀμφοτέρας ἑκατέραν σὲ ὃν μέρ» 
“ας ἐτιρας, πολύκλετ σὲ ( πίςεις πτῶσ. 

φέρετοι πόδι τὸ λιμνίω ἄνκε τίἰὼ ϑάλατο 

σὰν σαυτίω ὄφεις 2 γα ἐκτρέφεμγκοὰ “πσό 

Γ΄ γλυκὺ ἄναε τὸ ὑσίωρ,ὅπε σὲ κοὺ οὐχ Ἑτέρα 
πῆς μαιώτιοϊ» ὅξί, πικμαρόμαν ἐπ σΖἕΙ 

᾿ χανχῖν ἐς αὐ τίὼ ἐμβάλλερ. ἐκ γὼ ὧν αὐτῷ 
᾿ δρῶν Ὁ ἐνδικῶν σ᾽ ὧρ ὅτε ὀχ». (ΘΒ δ οξ Θ΄ φί, 

ἐὺ (ὦ ἄλλο! πλέσς, ὃ ἐξαρττις ἐκ δ) σϊωσ' 
εδμοίως ἐκάνοις ἐς» κῴασιορ τὐλαϊδουτταν 

χων ἀρκικώτατθ', ὥξου ὃν ὠνόμα(ων τάν 
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ταιεῖς θατρανί (ασθηου ΑἸοάί, Ρεηία,ας βὸ. 
ἤτεπιο Ρατγεῖνέ, ἱπρογίουίι5 ἀστεγίουεβ, Ταπι 
υἱείπα τεσίο Νοπιδάίδιι5,ας ἀςίεττίς ρίεπατο- 
τα ἰαἰτόπίρ 5 ραίεῖ, Μαςεάοποβ αὐτεπὶ βάτο 
τετηρότςε ἱπηρεγαιογθηῖ, δ( ἐπ Ὀ ΕἸΠ|5 οσσιρδεί, 
ἰοπσίπασα ρτοίρίξέτε πεηυίπετε. ξ εἔετ Ατό; 
ΠοΡυ]υ5 Ηγτοαπίλῃν (γἹυοίαπι εἴς, δ φυετοῖῖ 
ἃ ρίητπι,  αθίεζεπι σίσπετς, ρίςοαπΊ τ ΕΓῸ πγέ 
πίπις, ἢ ἀίαπι [ἐς αθυπάαίς. Νείδα δα Εγτοα- 
πίη βευτίπος, πο πη οἀπὶ ρεγ (είς ροπυηζ, 
Εγιςαπίαυία; αἄ πιατε πο δί Οχο ἢυμηΐπέ 
δ ἐττίσαταν, σαογαπιίςμυ5 ρον Ν γί Πυίτ, 
αυίάαπι Οὐμάπι ίη Οχαπι ἀΐστιης ἐπιίτεοτα. 
Αυπορύας οεπάίε Οςλτμπι πιαχίπγιπι εἴς 
οαππίππι Παπιίητιμι, “ας ἐρίς ἑη ἈΠα υἱάετίτ, 
Ρτςτειπαάίςα. ἀἰοίτ ἐπίπι εαπὶ παι σα ηεπὶ εἴς 
(ἃ Ῥατιοεῖς ἰϊα τς Ἐνατο ἤνεπ 65 δοςίρίςη ) δ 
πχυΐτας [πα ία πτείοοϑ πὶ ΕἸγγο ΠῚ τηδίε ρεῦ 
εὐαπὶ ἀςπεῆί Ηίης πη ΑΙΡαπίαπι τιαῆςί, 4ς ΡεΣ 
Ὀγτίπι δά  δαπεητία Ιοςα ἀεξοιτίίπ Ευχίπυμη, 
αυαπαίαπὶ (ὐοἶτ5 αὉ ἀπτίατιβ. (τη ρτοτίρτις 
ηόπ πιαΐπιπὶ πουηῤηδίτιν. ἃ ρο]οοταβ Ραμ 
οαταπι τεγαπι ςοπίοείρτοι; συία Ραυτηΐ5 ργοχίς 
πιο ἰαρατυ. ίξρε εὐπὶποπΊίπδείς, 5ε( πτυϊτα 
πιεπάλοία 4ε πιαιί πος ρίσρτεσ ΔΙεχαη τί δπι- 
Βίτίοπεπὶ, η ορίπίοπεπιδα ἀπ (πητ, ΓΝ ΑΠῚ 
εὐπὶ ἑητέν οπιπο5 σοηίξει, Γαπαίΐπι Παπηεη ἘῸ 
τορδῆν ἂν Αἰ ἀϊππησετε, ἰαςεατ ἱπτεῖ Τὰν 
παίπι ας πιαῖς πιαχίπια Α Πίος μαΐ5. τις ΝἸαςεάο 
εἴδαβποη ραγεραῖ, εείταπι εἰξ ἐπὶ Ἔχ εγοίττπὶ 
ςοπιαχίςε, φυλτε ΑΙεχαπάεγ [πιὰ (οἱ πὶ τ|ΐν 
ἄςταν ραγίεβ εὰ5 ΟΡ τίπτε. 1 πιπτι ἰῷ οος 
σότητ ΝΜ Ιαοτίπι ἰασῦπι αυἱ Τ ηαίπι τεςερίϊ, 
ἃ (αἰρίυπι πιᾶύε,ἤπο ἃ ετίαπ ἰασυτ ποςϑητῖ, 
δ(ίπτει ες ἀίσυπε ρεγηίίςετί, δ αἰτειπιπὶ αἶταν 
τίας ρατίοηι εἴϊς ΡοΪγεἴειτις Ι΄ πὶἤοιτ, πιατα 
Ποςἴαςμπ εἴἴε, αυΐα ἰεηρεητεβ ππττίς ὃ ἀπῖςε 
οἵ, δί φυοά αἰίπ ποη {τὰ Μία οείάε,εχ ἐο αἱ ς 

ἄείυς ςοπίεῶλτε. αποά 1 παίϑ ίη 14 επγίς, 
ταῖ. Εχ ἤΐάεπι επίπι [πα τ8 πποπτίραβ ἔετζατ, 
εχ υίδιι5 Οςλιι5 δ Οχιις. [αχατῖεβ δζ ζοπι, 
Ρίατεβ αἱἤ ,ἀἴααε τὰ ἰη (ὐαίρίαπι ρεΐαρτιβ ἐπι’ 
τίς, φυεπιαάπιοάιηι {ΠΠ|, δ οπιηίαπι {ἐ- 

Ριοπεοηα δέπας εἰ. Ἡπποίίασαε Τἀπαίπι 
ποπιίπαποιιης δύ ἤάεπι δαί ρασιθπτεαπα 
παϊπιεῖς χαεπι ἀἰΧίς ΡΟΪγοϊοῖα5» αποα τερίο 

τλῃ5 

 μαὶν, Ὁ προσέθεσαν, ἃ πότῳ πίον. ὧς ἐπ τάναϊς ὃν ἔφυκῳν ὃ πολύκλατθ᾽, τίὼ γε πϑραίαν τῷ 



4ος μὲ 
τλΠ5 ἀπτηοπΊ αδίείοπιἔοις, δύ δογίθα ααί (δὲ 

ἔσπει [Ἀσίττία αὐίεσηίβ ἀσαπτετιν, [4 ἱπαίςοίμπι 
εἰἰ,υἱκοτίοτοπι τεσίοποπι Δα Επιτορατ ποη Δ 
ΑΠαπιρετίποτε Δα πεςίπροτίου πες οτίεη- 
«Αἱ 5 σίσηίταθίετεπι, Δ ατηοι εἰ: Ἐτατο ἢ εΠε5, 
ετίατα πη [πάΐα εαπὶ ῃαίςί, δ ἱπάς εἷαίϊεπι αἱ Δ 

Ιεχαπάτο βἀίῃςαταπι.. Ἐτατοίξμεπεβ συίάεπι 
Βυϊυίπιοαί αἰΐία ρούπηαϊτα γεξε!Πογς ςφο παῖ, 
8εά ἀε (5 (ατία πὶ ἀξ. ἄτα! ΠΠυ«] εχ δά πγί" 
τΑ ΠΡτι5 εἴς, ας α Ἐπάοχο δ ἃΡ αἱἤἥβ ἀξ 
Ἡγιςαπία (ςείρια ίυπε.. αυοά τίρας αἴξ 
ἄδην ςατιοτποία: δῆτε πιαΐε [{λΠ| » ἱπῖοῦ α1138 
ἀτησς πιᾶτε Πυππΐς {{π|π|5 αςεῖ., εχ 1ἀρε- 
εἰογίθιιβὶ τιείο τυρίρυς Παυπιίπα ἀεσιπτσης, 
ταῆτα τί «ἀεἶαῖα.. τ σαπὶ αἀ τίραπι ΡούΠ ΠΕ, 
τίητ,αύυδηη ίη πιαύε ἰδ στ!] απτιν ἐξ [{0- 
(15 αἱρεισίης ἰπταζέθαι τε Ππατιεπτεία, τ εὐληΊ 
εχεζοίταί πα τεζο ρεππσπι τ ϑαερείπάίσε 
πα ἐππὶίοου ἀείςεπάτππι ἐρι]4π4! δίΔεῇ 
οὐπαὶί ογατία., δύ ἰπτεγάαπι ίη ἀπιγί5 4 ςπηρεπ 
τες. ἰπτετάσπι Ὁ ἱρίο Ππιέξυ αρτίςαητεδ. αἰ ἃ- 
ζΐο πιοήο ἀοϊεξξαπίυν. συπῃ {{π|π] Πίπο τπατα 
Ραῖεαῖ. πίῃς Πττῦ8 Ῥγορτοῦ Ὠππιογεπι [εὐ δί, 
ἄυπιὶ Ποτίἀυπιῷ ςοπίρίςίατυν. ΑΒ Ἡγτοαηίο 
ται δα δυτοτὰπὶ ργοστεάίεπιί., αα ἀεχίίαπι 
(υπιπιοπίεβ σαί αίχυε ἐπ [πα ίςιπι πᾶτε Ῥεύ- 
ἐεπάτπηι. εο5 (Ἰταοὶ Ταυγαιι ποςαηῖ, σαί ἃ 
Ῥαπιρ Πα. Οἱ ςίαΐ ἱποίρίεμτεβ» δέ 40 οςςί, 
«επτερερεῖα μαυςαίηθε ριοςοδαπί, οτπιὶ ἃ. 
[4 αἰ α]ία ποπιίηα ἰοτιίαπτυτ, δεριεμοπα- 
[ε5 εἰτι5 ρατίεβ ρείπιο (οἱ ἀἰδζαπι ε[Ὁ) παδίταπς 
(εῖα, Ολάἀυπί, Δυπατάϊ, δζ ΕἸγγσαπούττ ὅτι 
ἄλλαι, Ροίϊεα Ρασμούυηι. ΝΜ ]ατοίδπουμμπι, ὃ 
Αυίοσθπι σεηῖεβ, Γ ππὶ ἀοίετα απ αὐ πίτ8 
δηπληΐϑ ἱἐραταῖ αἱ ΕἸγιςαπία δά δυγούδιη δίας 
Οεμυπιτεηάσητ πο δυζεπι Ππαςυίαχας ρου 
κεπά τε] ρα Ό]ο πιίητιβ, Βατας Ποατθγαβ ἀρ εΪ 
ἴλτοιγ Α πιατί Ηγεοαπίο ἰη Ατίοβ ἔσπε (οζ πΜΠἰὰ 
ἐοτὲ Παά. Πλείπάε εἰξ τεσίο Βιαξεείαπα δ δος. 
ἰίαπα. Ν εἰπιί της βογίηα ΓΝοσπαάςες, Ἰοητές 
οαμλπο5 ατί ροίἐ Δτίοβ ἰεαυτπαιν, Μ]αςεάον 
τε5 Οδιοδίτιπι τπιοςατείθης, αυατί πειὸ δέ 
(υπιπιὰς ἃ θογεαίεβ Ραγοραμη ραιτοδ,8( Ἐο- 
«(4ι5 δι ΗΠ πταοπτιπ. ὃ αἱία δι τπιοάϊΐ πον 
«ηΐπα {ποι 5 ραττίρυς ἀεάειυπι, Διά Ἰκύλαηι 

δΤΒΑΡΟΝΙΦ ΠσΕΟΑΘΆ ΑΡΗ. 

“ποταμοῦ τούτου φέρεμ ελαϊτίυ κοὼ ὀϊφοῖς, 
ἐλατίνοις χρίόγαι οἷ ταύτη σκύϑαρ, ὧὲ» δὲ 

κοὰ τεκμύομον πτόὶ τὼ χώρριν τίν πσεραν 
ὄυρωπας ἄναε μὴ τῆς ἀσίαου τὺ γα ἀσίαν. 
τἰὼ αὐωςκοὰ τἰὼ πεῶετω μὴ φύειν ἐλάτέω, 
ἐραπούδούης σέ φησι, κοὶι ἐν πῇ ἰνόδ;-Κ φνε 
αιἐλοατίω κοὰ οὐ τόῦϑῳν ναυπηγόστιογαι, 
σου σόλου ἀλέξανο)ροομν, πολλὰ δὲ κοὰ ἄλλα, 
ποιαῦτο συγκρούειν ἐρατοδϑγύης τοερῖν 
σαι. ἡμῖν σ᾽ ἀηργγώντως εἰρήδδω πόδι αἱ. 
πῶγ. κρὰ δῷ» σι᾽ ἐκ τῶν κατὰ τίν ὑρκα., 
νίρων ἱσορου μϑυύων σερασδξωμ ὄξιμ “ϑωὺ εὖ- 
δέξου, κοὰ ἄλλων, ὅτι πρόκεντοιι τινὲς 6, 
κταὶι τῆς ϑπλα! ἥης ὕπαντροι, τούτων Ἐς 
μεταξυ,κοὰ γῆς θαλάσσης υσόκωτοι πρῶ 
πεινὸς αἰγιαλός, ἐκ δὲ τῶν ὥπόρϑον ἔρεμε 
νῶν ποταμοὶ ῥῥουτοῖ" ποσαὐτίω “πῶσφε- 
ροῦντοι βίαν, ὡς τε ποὺς ἀκταῖς συ αν, 
τοῖν ϑϑακοντίζουσι τὸ ὕδωρ εἰς τί ϑάλατ. 
ταν͵ ἄῤῥανου φυλαῆοντόϊν πὸν αἐγιαλόψ, 
ὡς γε κρὰ «ρατοπτέσθις ὃ σδύσιμον ἐν 

σκιπαζόμλνον Ὅρὶ ῥδύματι,, οἱ σ᾽ ἁδλχώ:, 
οἰϑὲ κα πρέγον τοίι πτολλαὐκις εὐωχία κοὰ ϑῳ,, 
σίας χοιν ὡς Ὃν Τόπτου͵ κοὶ ποῖε μὰ «ζυὶ 
σοῖς αὕτροις κατακλίνον ), στοῦ σ τσ ἴρ 
ῥδύματι ἡλιαζόμθνοι. ἄλλως δ᾽ ἄλλοι τέρπτο 
αὐ παραφαινομῆνης ἅμα, κοὰ “ ϑαλαί ἤν 
«κατίρωθϑον, ποὰ τῆς ἠϊόνΘ' ποωσῦυς. κοὰ 
αὐϑερᾶς οὔσης. οἶδ, τὼ ἱκμαϊσῖᾳ, ἃ δὲ τὰ 
ὑρκανέας ϑαλα!ῆης πῶῖόντε ἕδλ τἰὼ ἴω; 
δεξιὰ δὼ ὅτι σὰ ὅρια μέχρι τὴς ἐν δεκὰς θα 
λα ας σταρα τένοντα, ἄττό οἱ ελλίω δὺ ὃν: 
μάζουσι ταῦρον, ἀρξαϊμῆνον ἀτῷ τὰς σταᾷ 
φυλίαςγκοὶ τὴς ζιλικίαρ, κοὰ μέχι σϊδύρ 
“ἰόντε ἀτὴ τὴς ἑασέραρ σιωυιχαγποὰ τυ 
χανόντωμ ἄλλων 5 κοὰ ἄλλων ὀνομάτων, 
“τῶσοιμοῦσι σί ̓αὐτῷ κοὶ τὰ πθσάρκχτι 
μέρη, πρῶτοι μὴν οἱ γηλαι,κοὰ κασι σιόσιδει Ἢ 

Ἂς “᾿ 

“οἱ δυύμαρόνι καϑιάστόβ ἐΐρη οί, Ἀρὰ 
ὑρκανίωμ νίς ἔπεώτα τὸ τῶν σταρϑυαίδί 
ἐϑυ, κοὰ τὸ τῶν μαργιανὼν. κοὰ “ἣν ἀρξ ο 
ὡψκρὰ ὁ ἐρημθη ἣν ἀῷ τῆς ὑρκανίας δοίξα 
ὃ σάρνει(Θ’ στοταμὸὺς, τὸς ἕω βαδιἔζουσι, Χο 
ἀϑὲ Σ ὄχον καλξιτῇ 5 τὸ μέχρι δίδῦρο ἀτὴ 
μϑνίας δ]ατξινον, ἢ μικρὸν ἀφλῶπ᾽, τἶδωχδὴ 
Ῥας “σ᾽ ἀντ τ ὑρκανίας βαλά ας ἐς δὺ ἀ- 
Οἷσς, πόδι ἐξακιοιιλίος σκόδισς, 8. θα ῸΝ 
νή ὅξι,Θ ἡ (ὁγσανή τελόυταῖοι ὃ σκύδαε 
μάσες, τὰ σ᾽ ὁρη μακεόδόνις  ἄσανία τὰ 
φεξῆς αὴ ἀοίων,[αὐκαὸν ἐκάλείαψ, δὰ ἢ 
Οῖς δαρθαροις, [ζ7: ἄκρα ΟἿ ἰϑοσπταμίσοϊ 

“πὠσθόρφα, ὦ σὰ ἀωσϊάα, ΟΡ ἱμάονον, Ὁ ἄλλα διαῦτα ὀνόματα ἑχῴάτοις μέρεσιψ ἐπί κοΐ ἐν αῤιτοδᾷ | 
«“ὖὖς “σὲ ΡῚ 

- “ἘΠ τ-- ΠΠ’  -.ὁΒὉΒ .- - 

Ὶ 

ὶ 
" 



δὲ τούτοις, αὐ τιστεοαίκει τοῖς σκυϑεκὰ εὔνη, 
'κοὰ τὰ νομαδρκὶ, ἄντασαν ἐκπληροαῦ τὰ Ἄ 
βόρειον πλόνραὺ, οἱ μὰν σὰ πλεισς τῶν σκυ- 
ϑῶρ ἀκ τῆς καασίας ϑαλα!ῆἥκς ἀρξάμϑνοι, 
Ἕαίοι πθσαγοράνον τοι , ἦα δὲ σεοσεώους 

χουτῶμ μᾷλλουν μασκγετας, κρὰ σάπας ὄνο- 
αάζουσι. τοὺς σ᾽ ἄλλος κοινῶς μὴν σκύν 
ϑας ὀνομάζουσιν. ἰσίία σι’ ὡς Ἱκάςους, 

παυτόν δὶ ᾽ ὡς ἀϑιτοπιολὺ νομαϊσὶσυ, 
μαϊλεσικ δὲ γνώριμοι γεγόνασι πτῶμ νομαὶ» 
ἥων οἱ «ἴα «λλίωας ἀφελόμανοι τί βακ’ 
πριανίω, ἄσιοι κοὸ; ντασιαν οἱ κρὰ πάχαροι. 
χοὰς στεγφεραυλοι, πρὸς δρμηϑυντοῖν ἀτῷ τῆς 
πόρσζας ποῦ ἰαξάρτον τῆς κατὰ σάκας κοὰ 
τυγσόϊανούς, ἣν κατέιχον σάκας͵ κρὰ σῶμ 
Παίων, οἱ ὔν. “πὠσαγορόῦον τιχι ἅσταρνοι. 
ὶ σὲ, ξαύϑιοι, οἱ δὲ. “πίοσουροι. οἱ μὴν ουὖ 
ἔσταροι πλπσιαίτατοι Τῇ ὑρκανίᾳ τεχρα- 

(ον τοιεγκρὰ τῇ κατ αὐτίν ϑαλαῆκ, οἱ σὲ 
ιοέποὶ σαμβϑουσι κοὰ μέλοι τὴς οὐ πέσαν 
μούσης τῇ ἀσίπ, μεταξν οἵ αὐτῶν. κοὰ 

τἧς ὑρκουέας, κοὰ τῆς σεκρϑυαίας, μέχρι ἀν 
μων. Ἐρεμθ- ἰξι τοί σπτολλὴ 9 κοὰ αὔνσβοθ», 

ἿἜ δεεξιόντοῖν μακραῖς δοὶς» κατέτρεχον 

τίω! χε ὑρκανέαν. κοὰ πίω ἰσαίαν κοὰ τὰ δῷ 
οϑυαίωμ ποεσῖιᾳ οἱ δὲ, στωέθοντο φόρος, 

γόρ(» σ᾽ (ὦ τὸ ἀϑιτρέπειν τακτοὶς τισι χρό 
οἷς τέ χώρων κατατρίχαν κοὰ φὲρεδιαι 

᾿ κέν, ἀϑιπολαζόνταψ σὶ αὐτῶν σταρὰ τὰ 
υγκέιμῆνα;επτολεμξισο, κοὰ πάλιν σ]αλύ- 

ογκρὰ αὐατιολεμίσεις ἀπσῆρχον, τοιοῦ τ" 
ὲ χοὰς ὃ τῶν ἄλλων νομαϊσίων βίθΘ-. ἀεὶ 
ἴς πλησίον ἀϑυτιϑεμβύωμι τὴς σ᾽ αὖ σαλ 
αἤομλλων,. σάκος μὲ “ι γαρχπλησίας 
φόσυυς ἐπτοιύσαυπο ποὶς ἰιμμόλίοις, κρὰ 
τήρεσι τὰς εὐ, μακροτέρας, πὰς σὲ, κοὰ 

γγύϑον, κοὰ γῷ τίω βακτριανίω κατίσ- 
ομ. κοῖς τὴς ὡρμλνίας κατεκτύσαντο τίμ 

Υ :οἰςάω γί, ἂν κοὰ ἐπώνυμον ἑαυτῶν κα’ 
λιπὼν τί σακασίωίω, χοὰ μέχε κασπτπα 
ὑκῶρ. κοὰ μαϊλισζ τῶν πῶς ὄν ξένῳ. οὕς 

τοντῖκοὺς νυῦ καλοῦσι, περοῆλϑον, ἁδιθεμε» 
ἡ οἱ αἵ᾽ αὐτοῖς στανηγνοίζοσιμ ἀτὼ τῶν λαφυ- 
ὧν οἱ τό τε τάντη τῶν πέῤσῶμ σρατηγοὶ 

ἀ ὑκτωρ ἀρσϊίων αὐτὸ ἀφάνισαν, ἐν δὲ Ὥ 
νεσίίῳ τοετραν τινὶ “πτροιώματα πλαρών 

᾿ “ανσόῖ: ἐς βουυοεισὲς αῆμα ἀπέϑηκαν τᾶ!- 
Θηκοὰ τὸ τῆς αὐαΐτισίθ΄. (ὦ τὸ τῶρ συμ- 
ἡώμων ϑεῶρ ἱόλον ἱσ)ούσαυτο ἀμανοῦ,, κοὰ 
ὑανσ αὐτου ππόρσικῶρ σϊχιμόνων. ἀπ έσιει» 
ἂν τε πανύγυοιν κατ' ἐῶ; ἱόραν, τίς σάκα. 

ΣΉΒΕΒ ΝΝΘΕΟΙΥΜΥΝ 8: 

ψμέλφι ναῦ ἀὐντελοῦσιψ οἱ σὰ ζῇλα ἐχοντόσιδτω 
ὁ πλέον, πομπτύ Θ΄ δὲ στῶ δες χώραν ἀξιόλογον, ἐκ οἷ ὃν κὦ τῇ στιυοικήσας ὡς τὸ τάχ᾽, μίαν τῶν 

49ι 
Ππουύαπιίαητ βογεπαιτπι ας ΝΟ τη ποπτος, 
ἥῦος οπιπε θογεξαίε ἰλττι8 σομΊρ ἐπ, βογίμα ἃ 
Οαίρίο πιατί ἰπείρίεητεβ πάσα εχ ρατῖς [365 
Δρρε!!απετιτ,ητιί οὐἱεηταϊίοτεβ ίυ πε ΝΑ Πλρεῖοὶ 
ἀίσιπεαν δύ δαςοε, δέ αἰ ςοπιπιιπίτον βογτμας, 
Ρυϊαατίηι πετο αἰτοῦ ἄτη αἰτοῦ. ππί σε ἔτον 
πυεπτίαβ ΝοπΊδά65 τιοσδητις. Εχ ᾿Νοπιδάϊ. 
Ῥτι5 πηαχίπιε ἱπποιιείιητ, ΔΠί. Ρααπί, Τὰ’ 
«Πατί, δα σαγδο τ οί Βαζτίαπαπι (ατα είς αἰδῇ 
Ιεγς. τ χυΐ εχ αἰτογίοτε [λχαττίς τεσίοπς ρυοῖς 
Δ Ὸπτν φυσεαρια δαςα5 δέ ϑοσαίαποϑ εἴ, ὃς 
ύαπη ϑδςος ἰρ{! οΡτίπερλης Ἐκ [γλἱ5 Δ] ἄρας 
πί,αἰή Χαπιπή,αἰή ΡΙΠΌτί ἀρρεἰαπευν, Αραγπέ 
Ηγτιοδηί5 δύ εουτιπὶ πηϑτί ρτοχίμης δἠίαςοηζ, 
τε]χαΐ υΐπτιε δ ορροἤταπι Ατία τερίοπεπι 
Εχιε πα πητιγπτεῖ ἐο5 δέ ΕἸγιζαπίαπι ἃ Βαν- 
τΠο5 τίσις αα Διίαπαπι τοσίο, ταῦ πγυΐτα εἴς, ἐτα 
δί ἀείειτα ἀτή [ἰςτὰ, πα πι ΟΠ σίϑ ἐτίπουίρυ5 
Ρεγπιεδητεβ ΕἸγγοαπίατη, Πτλπὶ δύ Ῥαυβοσῦπι 
ζαΠΡΟΒ ἐχευσγεραητς, ΕΠῚ σεῖο τυ δα τα πη {{Π|5 
εχ ραόζο ρεπάεραητς, 4 οταῖ ρειπηίτζεγε, τε λν 
τίβ τεπτροτίδιιβ τοσίοπεπι ἐχοιγγείεπσ, αἴητιε 
Ῥτθαπιὶασοίοηῖ, (πηι τοῖο βρύξει σοπποηΐα 
ἔοοτ Πα, ΒΟ πὶ σογοβρατα, τουτί πτί ραχ ἤε. 
Ῥατ. ̓ υἱαίπιο ἀἱ ετίαπι σρτεγοστπι Νοπιδάτιπε 
αἱτὰ οἵα. αἴ (ἐπ ρεγ Ὀἱςίπος ἱπίείλγεησ. τος 
[υπτίρ τεςοποιί ἀτεπίυτ, ϑᾶςοε [αἶεβ ἱπυδοποβ 
[ςίεαητ, υδίεϑ οἰ ἐπιΟἰπιπιοιή ας Ττίοτοβ,ίπς 
τεγάσπι ἰοησίπαιι5» ἱπτεγάππι ργορίπητδϑ, 
ἴνδηι 8, Βαΐξείδμδη οσόπρατιετε, δέ ορείπιαπε 
Εατπιεπίο τεσίοπεπι αἀερτίίππει; απο: Ὁ 1ρ- 
{5 ροίξεα βαολίεπ εἰ ἀρρεϊατα, ατ εις δά 
Οαρρδάοολϑβ ριοςεἤοτγαηε, εἐο5 ρυβοίεττίπι χυΐ 
αἀ Ευχίπαπι πεγσαπῖ, ]05 Ροπτίςοβ ποσδῃζ. 
δεά συπὶ εχ ἰρο[ηϑ ἐείϊα ςεἰεργαγεησ, Ρειγίδευτα 
ἱτιρεγαίογεβ σο5 ποίει Δ δοτσίί, απ άίτυς ἀεἶες 
τπετε, Δ σρειταπι απαπ δηλ, τ ζατηρο ἤίδπι, πῃ 
πιοητί5 ἤσυταπη, τεττὰ Ἔχα σσεταῃζοβ,ΠΊΩΓΟ οίγσ 
Ἑυπἀεβεγιπί, ας Απαίτίαίς δύ (οςίογαπι ἀεο 
τὰπὶ Ἀπιαηὶ ἃ Ἀπαπάαιί, αυίίππι Βεείαγᾶ παν 
τὶ πα: ςοπίτιοζο ἀεΐαθτο, ἀπηυ ἐἐ(Ο]επηίᾳ 
{π{πίταετε ποπιίπε ὅδοᾶ. απο Ὁ ἤ8, ηυί Ζεῖα 
Βαρίτζαητ, ααΐτας ςεἰεδγδητατγ, ἢς ἐπίπι ]σσηι 
εὐπὶ ποςαης Νδπ4 ορρίάτηπι πιᾶσπὰ εχ ρατ- 
τε ἐοττπὶ εἰξ χα (Δ οτί (ϑγυ  ἀΡΡ εἰ ΠΑπταν, Ρῦρε- 
{08 Δα αίτ {Πἰτορίοπε Ποη ραττιλ,Ἔεοβ συ Π θὰ 
εἴαπτῖ,ίπττα πιοξηίᾳ ἀξαάυχίς παρδιταιᾶ, γ Ὧ ἔυίέ 

καλδσι Ὃν τόπου ἐς] δὲ ἱσλῥσϊδλων πόλισμιε 

Ξ σ“τύλεωμ 



49: 
ΕΧ εἶατίβ οἰαἱκατίδτιβ . 4π0α5 ρος πἰδαταπι ΜΠ - 
τατίαίοπι {1 : οΟΥξ ταὐΠεῖ,ας ἀε ϑΑςίβ αυίἀε πὶ 
πΟΏΠαΠΠΕξ {ἰς τα ἀϊάοιτης. ΝΟΠΕΠ πεῖο χαοά 
Ογπιϑ ἀπιέζο αἀππογίαπι 605 ἐχευοίτα, ργρ!ο {π| 
Ροίαταβ δαξισίς, (ὐα[γαπτείδιτιϑ εείαπι ἐπ εο ἴὸ 
το υδί πηρεαίπτεητα το]! απ οταῖ, Ομ 5 ΟΠΊη τ 
Ὁυ5 ἐπἤευ ἴα, ργοίεντίηι τίη. Ρο  ψυᾶπι ἐχεῦ 
εἴτι ρα! ΐππι συίςαίεε, το 5 πείρετ τὰν 
Βεγμᾶςσα 5 ξπσίτασαιη 4" «(τ εἰδίτ, ργσστεπυθς 
απδηταπι [δὲ σοπιπηοάτιπη υἱεραταγ, Οίςεη- 
αἴτιδαςο πη σταεητεβ δέ οαὔττα τὐίγίβ ἀείειτα ἀοτα 
5 ΠΟΙ αρτπο 5 ρίεπα σοπηρεγίοητοβ οἱπλπιο- 
ἀΐςε ἱπιρί εσαπταν, γε 5 σοπιιοτίαβ υἱποίοπν 
το 8 αἰ αἰτοπίτοβ ἑησεηίτς, Ν᾽ πάς αἰῆ ἰοππο ἃς 
Πυροτερτοείδί ορτεπ πολ απε,α] ἢ (αἰ τᾶτες ας: 
εἰταπτεβί5, πα ΐ {Π ἀύπτὰ Βοίϊίμτη ἱποίάείσητ, 
ἰαιίο σγευί οπηπε5 Ρεγίετε, Π|Ὸ ταττ5 ἐοο  οἰτα, 
τεπὶ ἰαῃς ἀϊαίηίτι5 εἴτ. ἀΐοσιτι {{Ππ|πὶ ραΐτίος 
ες ςοηίεοταπβ.. ϑαζαα Ποπηίηδεί , αἴαπε 
αρίσαπαηςε ἄδος παίπ5 τε ρί απὶ εἰ. ϑασαο- 
ται ἐεία ςεἰεδταπίαγ.. Ῥοτ5. επίπι ἀΐε ἃς 
ποᾶς Βαςοδπαπα 5. αὐτί πιὰ] ας πη ]!ογ6 5 
εὸ υἱψθε ροίδπι, ἄοπες προς ςοπιρτεν 
πεπάδηταν. ΜΝ]αασεῖος αἱττατεπι {π4π| πιὰ’ 
πίητε πη ΒΕ ἀἀππεγία πη ὐγγαμι οἰτεπάειιητ, 
ἄε υίδι5 δ ἤ8 ατιἀίεπαπὶ εἰξ, χαί εο5 ρέφάί 
«αητ,ἴ)ε ἤϑ ταπῖεπ μας αἰςατι, ]Π 044} πιο πὶ 
(ε5 πα δέταπε, α] ἢ ςαπρο5..Π ρα! 465», 41|45 ἢτιν 
ατίπα εἰϊείπης, ἈΠ} (πία 45. αὐ πη ραϊι 5 
παι. δεά ρεασείρας Αταστηι ἐϊσυπείη ρατίεβ 
τυ ἶτας5 ἀϊυίπι.τεσίοπειτι πῆς αἰΐπειο, αἱῆς 
οἴϊής ἐπ αἰτιᾷ πλαΐε ἐχευπέςηι, θούεδη Ὁεῖς 
(05. Γαπταπιπιοάο (οἴει ἀευπι ρυζαπε, αἴτια 
{Π| ἐσααπι πιαξέαητ, βίπσαϊ! Πησταβ πχοτο5 
ἀποσητι  τάτυτ ετίαπι πχουίρτιβ αἰοταπι, (Δ 
Πατιά οσςσαΐτε ίδπι Ζα σαπὶ αἰίεπα σοηστεαί- 
ταν, ΡΒδτοῖγαπι ἐ σαιτο {πἰρεπάςης, ἔπ ριοραῖα 
ἴο οοίς, (Πεητιβ πτουύτίβ ρα 605. ορείπγτπι {π- 
αἰςατυτατεξηίο ςοηίεάϊί, ἐη. ατ|4 ςα ἀληττιν, 
ἃ «εἴ οὐΠΠ|5 σατηίρτι5 ργομίίςης εἄαπεαν Εο5 
αυί πιούδο πηουαπίσγνυτ πιρίοβ αρήςίαης, δ 
'ἀίσηοϑ σαί ἃ ἔετίβ ἀεπογεπίαγ Ευίτοβας ρεάί 
τε5 ορτίπη σης Μαιπταγ το, σἰαάίο,Ποταςε, 
ας (δουτί επεα Δυτεαβ ΖΟΠα5 παρ οητ, ζ ἠΐαε 
τηαία ίη οἰαα 5, Δτπιγεα ἐπ ουατη ἔγοσπδ . δζ λὰ- 
τελρε(ϊοταϊία, τρεητῦ ἀρ! ἐο5 ποη οἰ ξειτ 

ἐν ταῖς μάχοως οἱ τε ἵπποι χουχλινοιρμασαλιςπρδιν ἢ χρυ, ἄργυρ σ᾽ ὁ γίνετῇ σταῤ αὐτοῖς, σίσῖῳ 

ΦΥΒΑΒΟΝΙ 5 “]“ΕΟΘΆἈΒΑ͂ΡΗ. 

σπόλεωμ ἀπέφανγν, ὧν διέταξε μυτὼ τί μοῦ 
ϑοισϊά του καπόλυσιν. οἵ μἣν, οὕπω λέγουσι 
πόδι τῶν στπακῶμ. οἷ σ᾽ ὅτι ἰυρίθ’ ἀδιορα τιν, 
σοῖς τοῖς σάκαες, ἡ" ἤκϑεὶς τῇ μάχε, φόύγει,, 
φρατοπεσϊσυσάμνΘ- σὲ ἐν ᾧ χωρίῳ σάφ 
σταρασκόὺν ἃς ἀφ λελοίπει, τάσης ἀφϑονίας 
ἁπασης » κοὰ μαίλεφος οἶνον. σ]χναπαύσας, 
μικρὸ πἰὼ φρατιαν Ἡλαυνον,αφ᾽ ἑασέραῦν, 
ὡς φόν γωμ. πλύρεις ἀφείς τὰς σκίωάςπῷ- 
ελϑὼμ σί᾽ ὅσον ἐσύκει συμφέρειν, ἱα)»ὕϑης 
ἀϑιόντοῦ σ᾽ ἐκέινοι κοὰ καταλα βόν τοῦ ἐρ 
μον αὐσῇοῶν τὸ «ραπόπεσδυ; δὲν σα πρῶς ἃ. 
“πόλαυσιμ μεςὼν αὐαϊοσϊίω οὐεπίμπλωντο, 
οἵ σἱ᾿,νσσοσρέψας ὅξοινους κα τελαθε,(δ στ 
ραπλῆγας͵ ὥς οἱ μέν, γὐ ἀάρῳ ζει λνοι, καὶ 
ὕπνῳ, κατεκόσήοντο, οἱ σ᾽ ὀρχούμδινοι, κοὶὰ 

βακχόυοντσοῖν, γυμνοὶ πόδκά σπιοσον ποὺς “ἢ 
πολεμίων ὅπλοις. ὀλίγο σ᾽ ἀπτώλον τὸ ἅσττχι 
τόν ὃ δὲ, ϑέιον νομίσας πὸ εὐτύχημα, τὼ ἣν 
μέραν ἐκένίω αὐερώσαως τῇ στατρίῳ ϑε 
πθσαγορδύστες σάκαια, ὅστου οἵ’ ἂνγλγ τῆς 
ϑεοῦ ταύτης ἱόρὸν,ἐντοῦϑτι ναμίζε τοι οὶ 
ὁ δ σκκαίωρ τορτὰ βακχίᾳ τῆς μεϑ᾽ ἡμὸ 
ρανγπρὰ νύκτωρ διεσκόυασμύωυ σκυϑιϑὶ 

“ινόντων ἅμα, κοὰ πληκτιζομῆψωμ γεῶς αἱ 

λύλους. ἅμα τεγκοὺ τὰς συμπινούσιες 
ναῦκας . μαρσα γύτοι σ᾽ ἰοϊύλωσαν 
σφετέραν ἀρετάν ἐν δρὴ πῶς ἀῦρον ττολ 
μῳ πόδι ὧν ϑρυλλοῦσι στολλοί, κρὰ σῖλ πστι 
ϑωνεῶνκ σσαῤ ἐκάνωμ. λέγετοι δὲ κοὰ Ὁ 

αὖ το πόδι “ἣν μασσα γε δὴν, δι κατοικοῦσι 
οἱ δ ὄρ. τινὲς σι χὐτῶν πσεδῆκ οἱ δὲ τ λ 
ἃ στοιοῦσιψ οἱ ποταμοί, οἱ δὲ, τὰς ἐν “Οἷς ἐλ 
σι νύσους μάλιστα σῖε φασι ὧν ἄραξον 
σαμὸν κατακλυζαν τί χώραν ττῶνταχ 
οιἰζόμδνοψ . ἐκπίσήοντα δὲ τοῖς μδλὸ ἄλλοι 
σύμασιυ ἐς τὼ ἀλλίω τί πεὸς ἄρκτοις ὃ 
λαοσαν. ψὶ σὲ μόνῳ πτῶὸς τὸν κόλστον τὸ 

ὑρκαδιον ϑεὸρ σὲ ἥλιο μόνον ἡγουῦτο 
σπούτῳ δὲ ἱστποϑὺ τοῦσι. γαμξι σὶ᾿ ἕκως56 
μέν, χρῶν τοὺ ποὶς “ταῖς ἀλλήλωμ οὐκ ἄφα 
γῶς ὃ δὲ μιγνύμθν Θ’ πὴ ἀλλοτρίαᾳ,τί φεῦ 
ρέτραν ὕῥαρτυσας ἐκ τῆς ἁμάξας φαυνόβα ς 
μίγνυτοι, ϑύάνατ Θ᾽ δὲ νομίζεται στὰρῤ αἱ 
ποὶς ἄοιΞ ὅταν γηράσαντοι πῷ τάν πὸ 

σι μετὰ ποβατέιων ἐρεῶγοκοὰ αὐαμὶξ θρι ς 
ϑῶσε, ὖὺ δὲ νόσω ϑανόντας ῥίσήουσιν ὡς ο 
σεβεις,κοὰ ἀξίους σαο ϑκθίων βεβρῶ αι 
ἀγαϑοὶ δὲ ἱππότῇ͵ ( πεζοί. τόξοις ἢ χρῶντ᾽ 
(μαχαίραις γκοὰ ϑώραξι, ᾿ σκγαρεσι χα 
κοᾶς (ὥναε ἢ αὐ οϊκεισὶ χουσαῖξ, Δσ]ασύμαὶ 

2 5. ) 



ν 

ΓΙΒΕΙ͂ 
( ̓ὀλίγ' χιλκὸς δὲ, κοὰ χουσὸς ἄφϑον Θ΄. 

ἰμδν ἣν ἐν ταῖς νϑσοις οὐκ ἐχοντόυ' ασόρα- 
χα, ῥιζοφα γῦσι; κοὰ ἀγρίοις λᾶνττα κῶρ- 
ποὶς, ἀμπέχοντοι σὲ ποὺς τῶρ σϊφναρων 

φλοιούς. οὐ σὲ γα βόσκαματα ἔχουσι. πί- 
ρυσι δὲ Ῥνὲκ τῶν σι)νσίοων καρπὸν ἐκ (λέ 
βονταόῖν οἱ σ᾽ ἐν Τοῖς ἐλεσιγν ἰχϑυοφαγοῦσιρ. 
ἐμπέχονται δὲντὰ τῶν φοκῶμ σίέρματα Τ 

κϑαλάπας αὐατρελουσῶν. οἱ σ᾽ ὄρειοι ῖς ἐγρίοις τρέφον τοκι,κοὰ αὐτοὶ ἀαρττοῖς͵ ἔχο, 
πὶ δὲρνρὶς πρόβατα ὀλίγα, ὥς οὐσὲ κῶταάκο- 

᾿ἥρυσι φειδόμανοι τῶν ἐϑίων χάϑιψ κοὰ πὶ 
γαίλακτθ’ . τίὼ σι᾽ ἐδῶτα ποικίλλουσιψ 
αλλρίςοις φαρμάπρις, σϊυσεξίτηλομ ἔχουσι 
τὸ αὐθ» οἱ δὲ ποεδινοὶ (καὶ στό ἐχοντόϊν χώ. 
κυ οὐ γκωργοῦσιμ. ἀλλα ἀκ πῳβαϊτωμ(ἃ 

᾿χϑύων ζῶσι νομαδικῶς, κοὰ σκυϑικῶς. ἐσ 
γαὶς τις κρὰ κοινὴ ἡ σιίχοτοα πάντων δ" δεν 
ὐτῶν, ἣν ττολλιαϊκις λέγω, σαφαὶ σὶ 'εἰσὶ 
γἄρα ελύσιας. Ο ἀϑη ὃ ὃ σύμπας βί Θ΄ αὖ 
λέκας Ὁ μὰν σκοὰὸς, σὲ, (ὦ ἄγριθ’ νὴ πτὸ- 
Ἰεμικος, πῶς σὲ τὰ συμβόλαια ἁπλοῦς, ὁ 
ἐκάσαλθο. δὶ δὲ τῶν μαυσαγυτῶμ, ὃ ἣν 
πέκῶν ἔϑγους, τὸ οἱ ἀἤϊσιοι, ἃ οἱ χωρασ- 
εὐυσ νοὶ εἰς οὕς ἂν τῶν βακτριανῶψ, ἃ δῷ 

᾿πογανὼν., ἔφυγε ασιταμβύης εἷς ἐκ πτῶρ 
᾿ερόοαύτων πόρσῶν Ἦν ἀλέξανόβον, κα- 
γάπόν,  βῆοσ Θ᾽’, ὁ ὕςόλου δὲ ἀρσάκης Ἂν 
μδλλίνεπον φόύγωμ εἰς εὖ ἀασασιάτηοας Ἐ’ 
ιὥρησε, φησὶ σ᾿ ἐρα ϑόδγνης οἷ ἐραχωκξυ, 
Ὁ μαοσαγέτας τοῖς βακτρίοις στχρακξι δαὶ 
πῶς ὄξον, (ὁ σάκας εϑδοντὸ σογσϊανοὺς, τοῖς 

Ἰλοις ἐσϊάφεσιμ αὐτικειόλαι τὴ ἰνσλικῇ, βακ- 
ῥία δἱ ἐπ᾿ ὀλίγογ. τὸ γκῷ πλέου Ὅρ" σπαρο- 

τασῷ »ταρακξιὥι σέργευν σὲ σάκκας δ, 
Ἂ σογοϊανοὺς τὸν ἰαρξαϊτίω, ὦ σογοΐανοὺς 
Ἐς δακτριανίιὡ που ὀξονεμεταξὺ δὲ ὑρκα“ 
νῶν, Εἰ ἀοίωψ, τατεύρους οἰκέειν (ὐκλῳ σὲ 

τόδ τίὼ ϑώλαχν μετὰ οὖν ὑρκανοὺς, ᾧ, 
χαρνους τε. (Οἱ αὐσδριάπας. Ε' κωσϑυσίους 

Δ ἀλβανούς,Ε κααυίουςγιὰ οδυπίους. πώ. 
χά δὲ ὦ ἑτέρους μέχρι σκυϑῶμ. ἀδὲ ϑτιτόδα 
“ὲ μέρα τῶν ὑρκανῶμ σϊέρθηκας, εδὺ σὲ κασῖ 
ἡθυσίους συμψαύεν μήσϊων ΟΦ μωωτιανῶν 
σὺ τὸν πταραχουϑρων. τὰ δὲ σατύματὰ 
νὕτω λέγει ἀϑὶ μὴν τό κα ασίου ἀδὶ τὸν (ύ- 
βάν. ὡς χιλίους ὀκτακοσίους «τισιίους γὔϑῳν 
σ᾽ ἀ8) καασίας πύλας “σον τακιοιιλίους 
ἐξακοσίους, ἄτα ἐς ἀλεξαύσίοειαν πίω ἐν 
ἀρίσις Ἑξακιχιλίους τετροκκοσίους ἀτ᾽ εἰς 
βάκραν “δ πόλι ἡ τνὸ ζαριαϑασα καλέιττα, 
πριχιλίας ὀκτακοσίους εὐδομύεκοντα, λέγει 

ΥΝΡΕΟΙΜΥϑ, 4εὶ 
Ρατταπι, κοῖς ἀπ δυο ρυπάδης, Οἱ ῃ ἐπίπη5 
μαδίϊδητ, πὶ ξπιίπε ςαγεαπί, Πευρατστιπι τα" 
(65 εάτπιητ, δ ἀρτοίείθυ5 τα δ 115 ατυπεσγι ε 
{Ἐϊς εἰξ εἰ5 αὐδουίπὶ ςοιτεχιρεςυ ες ἐπίπι Ποα 
μάθεπε. Ἐχριεῆο αγϑογῦπι ἐπα, δίσυητσ, 
Ουΐραϊυάες παδίταπτ ρήαδιις σείςατον ΡΠ ον 
οἁτί ςοτία ἐπιατί ργοάειπείθπι ηἀατιπὶ Νοα 
τατί ἀστείξίρτις ἐγυείσιβ αἴπιπττις, Οὐδ Πᾶ- 
Ῥεηὲ,ποη ἕάτιεπ πλυτ45. τις πηίπίτιὲ δέξί- 
ἀτπτ, Δ 5 δ απο στατία ραγσεπτοβ. Ν εἴ ε8 ἰῃ 
[εοτής πεπεπίς τίη στητ, θα: ἤοτειη παδεηΐ 
ἐπάε!ε Πεπιι(Οηηρ εἰϊτε5 ετῇ τεσίοηξ παϊρεπῖ, 
ἐαπὶ τἀτιεπ ποη ςοἰπητς, ἐξά εχ οὐδ ρέίςν 
Βυκίρ δογιίβατεπιας Νοπιαπιπὴ ποτε ὉΠ, 
ἵνατα πούιηι Θηγηίπι σου ΠΊΠΠ 15 ΠΠΠ44Π| τ 
ὅξυ5 εἴπ, 15. 4υείη δερς ἀίΐςο, Βερυϊτανο αυσὰ 
δτήσγεβ ἃ υπίπετία {τὰ ραν; αίσε ασαπαθὰπι 
[πιρίεχἤς: πηι τα ἐαπιεπ., Βεἰ τα ἀρτείς 
εἰς, (ἢ εσηίταέαπάο δυῖεπι Ποη τπετίατα. ΕΧ 
᾿ϑ αασειατυπι δύ δασάτιπι σεπτε (ππτ Ἀτιαῇέ 
δί Ὁμποτγαίηνίπί, κα {πιο5 ϑρίϊαπιεπεβ εχ Βα- 
ἰίδη!β ας δοσάίαηΐβ σοπισίτπι5 εχ Βεμπ5, 
πυΐαρ ΑΙεχαηάτο δυξυσεγιποσμηεπιδάπιοα 
Βεῖζτις δι ροίξεα Ατίδςεβ χυί (αἰ πίςᾷ Βεἶε- 
οὐπὶ Πιρσίεης,44 Αὐραίίατταβ (εςείδίς. Ετατοῃς 
πε ἀἰείς Αταςδοτος δύ Μααφεία Βαίιεής ος 
εἰἀεπέεπι τευ[8 Δαἀίαςετε δα Οὐχτπι. ϑας45 δά 
βοσαίαποσ ἰοίο (οἷο [πάία ορροπί; Βαδείος 
Αἰαυδηΐο. ΠΔπὶ πιλσπᾶ οχ ραῖτὸ Βατσραπηίο 
ὐἀίαςεπί, τας ἃ ϑοσάίαηίς ἰλχατίεπι ἀϊτίπηο- 
τε, ϑοσάίαπος ἃ Βαξετίαηί5 Οχαπι πτεῦ Εγεν 
ζπος ἃ Ἀτίοβ, Γάργίοϑ μβαδίϊατε. ΒΟ Ηγτοὰ 
ΠῸ5,εἰτουπιείγοα ππατὲ εἴ Διπάτηοβ, Ἀπάτίδ. 
5. Ολἀδυος; ΔΙΡαπος, (αίρίοσ, Νὲείσς. δέ 
᾿ΠσπΠΌΠΟ5 αἰίος ἐουιαίϊε (44 βογίπας. ΕΧ αἱ. 
τοτὰ ΕἸγιζαπουθπ ρατίε Πειρίςας, (λάἀάιηίος 
σεῖο (ὈΒΡΡατδοποαίῃτα, ΜΠ εἀίδηι, Ναί παπι 
ςοπιίησετε, ὨΙΠᾶτίαϑ ἔς ἀἰςοίτ ἃ (αίρίο ἑῃ Ογτᾶ 
εἰγοίζεν τῇϊς δ οὐξοσίπια Πλαία. ἨΙπς ά Οδ- 
{ρί45 βοτίδβ ααίπῳ πη Πα δύ φυίπρξια. Πίπε Ὀἴ 
αυελιεχδατίᾶ, ας πη Ατίδηδ, εχ πιὰ δί αυὰ 
ἀτίπσεπιδ. ΗΙ πε ας Βαζῖτα αυδ εἰίαπι Ζ4- 
τίαίρα ποπηίπαταν, τα πα Πα ὃ οὐδίησεπία λά 
τ. Ἐδ5 ετίαπηῆς ςοΠρίς ἃ Οαίρῆ Ρουεῖς ἰῇ 
[ηἀίαπι ΐ Ηεςατοπιργίοη πιῇ!ε δ ποπασίη 

δὲ, Ὁ σύτω τὰ σατήματα, ἐὺ καασίων πυλῶν ἐρ ἐνδδυξγθς μδν ὑκωτόμπν,ον; ΒΗ φὺναὴ 



405. 
τλλά [εκασίητα, Ψ(φῳ ΑΓοχαπατίδαι, ἡκιος εἰ ἰῃ 
Αυίδια, αααίιου πη} δέ υίπσεηία δα {τίσ ία 
τ, ΕἸ που Ριορμεμαίίλι, ας εἰ ἐπ Ίταρε, 
ταῖς δίεχοεπῖα: αμίάδαι αὐυίηφσεηία ἀΐςαηξ, 
ἘΠ που Ἀταςβοῖος εἰπίτατεητ, υδίθοῦ πλι]ν 
[᾽ς σεητατη δά αἱσίπεί, ΕΠ ας ἱὰς Οὐτοίραπα 
αἀτηιϊμάνααο ἐκ [δα (τίϑ ἐτατνάπο πλι1Π}ὶ ΗΠ ς 
δα Δ ος ςοπβηίαιμς τς οπιηία ππτ σαίῃ 
ἀεοίηι πα δι αιίπροητα, ΕἸοςς ἀϊαητία ἢ Ιπ 
τοξίσαι ἰητοΠσαταν ςοπίηπο πκαῦπι, αὉ ἰη40 
δά πιᾶτε ουξητίβ, οἱ ἱπάίο ᾿δσίτιάο. Ἀςάεϑα, 
εἰβ φυίάεια παδξεητις. αν ΐα πο πνεΐτα εἰς, 
αυλρτίορτεν Ραττί αὐ Εἰ γύσδῃ 5 Ρεπίςε υἱαςε 
Ῥαητ, εείαπι πτυΐτο ροίξ τεπηροτε αυὰπι Νἴαςε; 
«οπεβ ἱπιρογαιῦς. Α ἃ ραγυίταιξ ἀςοεάίε, συ οά 
Ποπιογοία εἰΐ, πηδίδπα το (ΠΟ Ρ5. ΠυΑρτορίεν 
τΈρΕ8 ἐλ] οι ΡῬτατογίραπε, σαπιτεσίοῃςε πηι 
αλίπιατπι “τ! 46 π| ἐχεῦοίτε5 ραΐτοπι αἴθε ροῆρι, 
ταποπεῖο ἀπε εἰν ἵΝατι Οδηπείεπα δαί ΟἤῸ 
τεπλ δέτοτα [οτόγεσίο αἱ αα (αίρίαϑ Ροτῖδϑ, 
δ Ἄτασοϑβ δ ΤΑργτοβ 4υς ρείαϑ ΝΜ ἀουῖ ετᾶτ, 
Ῥατιπογ απι Αιραηιεα ΕΠ] εγαςολτηθαδβίπης 
Ἰκμασίο τἰοίηες. ἃ (ὑαίρης ροτεί5 ἡ πασαβ ας 
Πλαία (υπείυς Δροϊοηίαβ υ])αιησετα, αἰ 
αυεηεοατοπιργίοη απ εἰν Βαιτούθπι τερία, 
τοῦς ἀσςεητα ὃ (ςχαρίηϊα, Ἀμαρίβ ποπιεῃ 
ἐπιροίειπι ἀἰςίτιν ἃ τε πηοτίει5. αὶ ἐδ τε, 
αυξίοῦ Πππι,ὰ χυίρ.πτεΐτς οὐδ ας ΡοΠοηΐἢ 
τείεγο δά ἀππιὸ πα τιΐσουτιπι επετία [πε 1 Πτεν 
[ειρίοας Χ ΗἩγήσαπος Ταργτί ἀϊςαπτεαν ΠΑΡ ὲ- 
ταῖς. ΜΙ επιοτία: ργοαίτυσι εἰς Τ ἀργτίβ πτούξαι 
εΠο,ατρεοργίαβ ἄχουο8 αἱ 5 αὐτί παρταί ςοη. 
ςοάδῃϊ, οὐ ἀπ 05 τιέδος Η]Ο5 εχ εἰς Γαίςερε, 
γίητ, Ομοπιλἀπιοαᾶ ἀρυάπος (ατο ἱπάϊσοητί 
ἘΠουιεηῇο ΓΝ] αιείαπε ςοπςείϑίς (οι πη δητί 
πύλαι  οπιαποιῖμη σοι εϊ ἀίπεπι, πε εθας 
εχ Ταύστη ἐπηοιατίδ., ργορζογεα σα ὃγ- 

ἐαέϑε ἃς Μιεάία γε ε5. τευ εαλτπ ἀοιηπί, 1Π- 

τετίς ἀἠίεραης, ΕἸ γ ἀεηλυς σιίάοπη ρτί- 
πῖο ἰδαζεγίαπαιη, Πυος εἰ ςοπγπηα εγατ,αῖορ Ο- 
΄ἀπηεηι Πηϊτίπιαπι τοσίοηειι αὐ ἀεἰεζείοπεπι 
ερεγάυχίς, Ροίξεα Ανίαςεβ υἱγ δόγμα, συπὶ εχ 
1λαί5. συοίάδηιν παθεγεῖν απί Ῥαγπηί ἐ ςαπίαν 
᾿Νοπιλάς5, Οομτπι ἀοσοίἐητο5 Βαιτ απ ἐπ’ 
αὐα το ΟΡ τίπιτ. δεα ἐρίς δ (πςεῇονο8 εἰτ15 
ἰπἰηἰτίο ἐπι ος 1 ἐγαπε. ἀπιπὶ Ὀε  Ἂαπὶ αάτιει- 
ἔυπι ε05 σεγεζεπτ, υΐ τερίοπεπι αἰ τ] επί, 
Ῥοίϊεα πεζο Οὐ ρισοίατα ΒΕ6}Π| [αείποτα αάδο 
ροΙ ποτε, ἰεπηροῖ αἰϊχυίᾳ Πη γί Δα πιεπ- 
τοϑ. τ τοτίτ5 τα ἀσπιτεσίοπίβ ἥπ οί5 Ἐτπιρῆ γα 
[τ] εἰξ, ροτίτοηταγ, ἃ Οτ ΠῚ Θ γῇ 5 αἰογεηῖοδ, 

τορϑώσως » ὧς τὰ τιλόὺ τῶντοῦ;, ἀπίζσης τὴς ἐντὸς ὄνφράτον ἔνφιοι κρτέφησαν, ἐφάλοντο δυκοὰ τ 

ΤΒΑ͂ΒΟΝΙ 5 σΕΟΟΒΑ͂ΡΗ. 

σίους ἑξήκοντα φασί, εἰς σ᾽ ἐλεξαύ οι τ 
“ἰὸς ἐν ἀοίοις, σισρακισιλίσς τον ταπρσί δὲ 
πριάκοντα, ἀτ' εἰς ποφυκσίαν τἰὼ: Ψ δά. 

πειχελίους χ. οἱ δὲ 4. ἀτ' ἐς ἀραχωδα τίὼ 
πολι τεηρχκιλιλίας Ὡκῶτορ ἐκοσιμειτ εἰς 

ὀρσύαπανα. ἀϑὶ τίὼ ε ἐκ βάκηρων τοίοοῖψ, 
διχι λέσοι ἐμ εἰς πὰ ὅρια τὸς ἐν δεκὴς χιλίους, 
ὁμδ μύομοι τυφακιχέλιοι φ. ἐπ᾿ δυδειας: 2 ἵ β 
σ᾽ατόματι τούτῳ τὸ στωνεχες σἿξι νοδιν πο Ας 
πόϊ ἰνόνὺ μέχρι τὴς ἕώας ϑπλάπας μῆκ95, 
σῆς ἐν δικῶς τοῦτα μϑὸ τὰ πόδι οὖν σόκας, 

ἡ σὲ παρϑναία, “τολλοὶ μϑ οὐκίει, στμετίο, 
λει γαῦμ μετὰ Τα ὑρκανῶμν τὰ πόβσιπίν, κοὰ 

μιεττς τικῶν ἢ μακεδύνωμν ἐρατουΐπωυ δ᾽ 
λόνον πολυ, τεὼς δὲ τῇ ἢ σμικρότηζι σίασξια 
κοὰι ὀρεινῷ ὄξιρκοὰ ἀπορί, ὥς πιόξ σίᾳ ᾧ ΝΕ 

φρόμῳ διεξιαάσι, τὸν ταν οἱ ἱθβασελᾷς ὄχλογ, 
οὔ διωαμλύας τρί ᾧείψ πῆς χώρας ὀσὶ᾽ δ, 
μικρόμ. ἀλλὰ νωῦ ἡὐξωτοίι, μέρα σ᾽ δὲς πῆι 
"τὰρ θυίιωᾶς χε καμεισηυν κοὰ ἱχωρίωὴ δι 

σιὸν σι ἘΤΖ2, κοὰ πὰ μέχρι τουλῶψ καασίων 

κρὶ. ἐρα γῶν ᾷ ταπυρωμιὄντα χῆς μποαῖειαι 
πρότοροψ. ἰςι σ᾽ ἀπείμεια, κρὰ ἡράκλεια σι 
λεις πόδι τὰς ῥαγας, εἰσὶ σι ἀῷ καασίων ὧν 

λῶν εἰς ἦὰ ῥαγὰς στέδιοι ταγνττικῴστοι ὥς φΦι 
σιν ἀπρλλόσιωρθ᾽.ε ἐς σί᾽ ἐκαπόμπυλον τὸ Ἶ 
σταρϑυαίουν ξβασίλεορ, χίλιοι σ]ακοσιοι: 7] 
κον τι τουνομα σὲ “ταῖς ῥαγαῖς ἀρ ὸ ἣν μος 

μϑύων σήσμᾶν γίδια φασίγούφ᾽ Ὧν “τὸλᾷ 
.ι συχναὶ κοὰ κῶμαι διχίλιαι ὦ ὡς φησι πρὶ 

σειαϊ νι ἑ ἐπράπασαν, αὺ δὲ ταπύρους ; 
κέν φασι σϊδθνκων σε »κοὰ ὑρκανῶν. ἱςορξ, 

σι σὲ πόδι τῶμ ταπύρων 671 αὐ τοῖς ἐκ νομῇ 
μογγπὰς γιυαάίκας πὰς γαμετὰς Ἐκ διαϊόνα 
Ἑτίροις αὐεβρᾶσιψ ἐπάσαῦ δ αὐτῶν αὐξλω, 
“τοῦ σιυοι ἃ τρίχ τίκνα, κα ϑάπο,, κώτῶι 
ὀρτησίῳ σεκύφύτι δῥεσίωκε τίω μαρκίαν ἐῷ 
ἡμῶν. κατὰ παλαιὸν ῥωμαίωμ ἐϑθν νεωτο 
οεδϑοντων δὲ ἥἶνε ἔξω τό τανρον δὰ τὸ πῷ 
ἀλλήλος ὧν «ὧὺ σἂρ συρέας, κρὰ τῆς μιδὶᾳ 
βασιλιὰς τοὺς ἔχοντας ταῦτα, πρῶ ν, 
σίὼ βακτριανάι ὡ ἀπέςησαν οἱ τεπιςδυμὲ 
σοὶ, τοδὶ τἰιὼ ἐγγὺς αὐτῆς τοᾶσαωυ, οἱ ἐ πόδι εν 
ϑυίημεν, ἐπα ἀρσάκες αὐὰρ σπκυϑης τῶι [ 

σίαλων τινὰς ἔχων εἷὸ πρίρνους καλϑ ὑμέ : 
νος νομαϊσίας, παροικραῦτνας Ἂν ὄχθῃ 
πῆλϑᾳν ἐδ τίὼ σταρθυαίαν, κρὰ ὦ ἐκράτησε, 
αὐτῆς, καταρχὰς μὴν οαὖ ἀδηρνὴρ ἀὰ 6} 

βρ» κοὰ αὐδρρκοὰ οἱ ἱ σα 
ἐπειϑ᾽ οὕτως ἴσχυσαν ἀφακρούμβωοι 

πλησίον ἀεὶ 5 πὰς ἐν τοῖς σιολέμοις κᾷ 

τὰν 



᾿ κρὰ ετὶ πεότόβομ «ζὺ πόδι ὄυκρατίσιων, κοὰ 
γι εγτέρχουσι τοσιχύπης γπογιοὰ σούτων 

᾿Πϑγῶρ ὥς τε αὐπίσαλοι Ν ῥωμαίωρ Ῥόπορν 

᾿ γινὰ γεγόνασι, κατὰ μὲγεϑιθ’ τῆς ἀρχῆς, 
᾿ ἔπι. σ᾽ ὃ βί(Θ- αὐχῶρ; κοὰ πὰ ϑα. τὰ 
᾿ ἰχῦντα πολὺ μὴν 2 Δάρβαρου γ, κοὰ Ὁ 
 χκυϑικομν πλεὸν μϑν τοὶ “Ὁ χρήσιμον “πὼς 
᾿ς χίὼ ἡγεμονίαν, κοὰ τίὼ οὐ τοὶς σπτολέμοις κα 
ἡ χόρϑωσιν φασὶ δὲ ἐδὰ στοίῤνους σδίάας μετα. 
ναεας ὧν εκ τῶν ἱπστὸ τῆς μακώτισί δᾷᾳ.- 

ὑνοὺς ξαὺ δῆος ἢ στκοίας καλοῦσιψ, οὐ" στάνν 
: Τ᾿ ὡμολόγηται σϊχας ἐναέ τινὰς τῶν σατο 
᾿ γῆς μαιωτισί» σκυϑῶμ χῷ τούτων σῖ᾽ Ὧν 
ἐς κεν φασὶ ὥγῳ πῶν ἀρσάκίω͵ οἱ δὲ, 

᾿βακηριανὸν λέγουσιν αὐτόν, φόὐ γοντὰ δὲ 
᾿ γίὼ αὔξασιμ τῶν πόδι διόδοτον. ἀρςῆσας ἌἍ 

᾿ παρϑυαίαν, ἀρμκο τόν σὲ πολλὰ πόδι τῶν 
, ταρϑικῶμ νομίμων ἐρ πῇ ἐκτη ἣν ἰσσρικῶν 

ὑπομνημάτων βίδλῳ,σϊδυπέρᾳ δὲγδν με- 
χὰ πολυξιον, υταραλέμψομϑν ἐντοίῦϑτι . μὲ 
ταυπολογὲὶνν δεξωμδν , τοσοῦ τον εἰστὸν τόϊν 

 μόνομγῦτν τῶν “ταρϑυαίων στωξο)ριόν φπί 
γι σοσειδ)ωνι) ἔναι διττόν, πὸ μὰ. 
᾿ τυγγϑνῶν . “Ὁ σὲ. συγγηνῶν κοὰ μά- 

γῶν 5 δ ὧν ἀμφοῖν εὖ βασιλὲς καϑίφην 
᾿γὶν. ἢ σ᾿ ἄρλα,κοὶ ἡ μαρτυσὴς ἀκραΐεςα 

ρίας δ) ταύτη, τὴς μϑν; ασο τὴν ὀρῶν ἐγ’ 
᾿ πλεόμῆνα, τῇ σ᾽ ἐν “σεόδίοις πὰ οἰκήσεις Ἐς 
 ντα, τὰ μδὺ ὃν ὅρα νέμον τοι σ κίων τοί πε 
᾿ να, τὰ σὲ τσεσία ποταμοῖς σ]αῤῥέντοι, σ- 
᾿χίζουσι οἵ αὐτὰ τὰ μδὺ, οἱ ἀοίωντὰ ἢ μάρ- 
γῳ δμορξι δὲ ἡ ἀρέα πῇ βακτριαν ἢ, κοὰ τὺ 

᾿ ὑυυςᾶσαν ὄρει 56] ἔχοντι τἰὼ βακβιανίω, 

βέχε σὲ τίω ὕρκανίαν πόδι Ἑξακίοιλίσο σίζ’ 
ἤξο ταύτελὴς σ᾽ (ὦ αὐτὴ κοὰ ἡ σῇρατιανὴὰ 

᾿ χέλρε χαρμανίαο, Ὁ μᾶν πλέον ποῖδ νοτίοις μέ 
ρῖσι τὴν ὀρῶν πόδισἤωκΐα, ἔχουσοι μδν ποι 
τινὶ “ἦν μόρῶν, κοὰ τοῖς ἀρκτρκοῖς πλησιαϊ- 

᾿ ἄντα ποὶς κατὰ τίν ἀρζαν, κοὶ ἡ ἀραχωσίᾳ 
92 ὲ οὐ πολν ἄπϑον ὄτι.(ἐ αὕτη; τοῖς νοτίοις 

μέρεσι τῶν ὁρῶν “υοπεσωκῆα 5» κοὰ μὲ- 
μοι 78) ἐν ποταμοῦ πεταμθύκ μέρθΘ’ 
᾿γύσα σῆς ἀριανῆς, μῆκθ᾽ δὲ σῆς ἀρίας 

ἦσον διοιίλιοι στέδηοι, πλαῖτ' δὲ “ρίαν 
᾿κύσιοι “τό! πσεοῖίον. πόλεις δὲ ἀρκτάκα!» 
γα. κοὰ ἀλιξανόθεια, κοὰ ἀχχίά,, ἐπώ- 
γύμοι ΣΝ κτισάντων. εὕοινξ; δὲ, σφόσῆρᾳ 
ἡ γὰ, κρὰ γα εἰς πριγονέων σταραμένει ἐμ ἀσ 
' σπιώτοις ἔγγεσι, πτῶρα πλησία δ. δ᾽, οὶ ἃ 

μαργιαυῷ, ἐραμίαις δὲ πόδμένετοῦι Ὁ τοῖν 

ὙΜΡΕΟΙΜν 49 
Βαεείαπο ρΡασίοηι εἷς αὐ] οιτιας, [πα ρτία5 ε- 
τίαται Ετισιατί ας, δύ ππιπς συίἀοπ|ταηία γοσίο.- 
μίας ρορυϊβ ἀοπηίπαπται,ς Ργορτεῖ ἐπηρε πῆ 
τηασηῃίτἀποπι οὐπὶ ᾿ξ ουηαηΐβ απ οἀδηηπιο- 
ἄο ςοπτοπάδητ, (ὐλυία εἰξ εουτηπι τ» Ὁ 10- 
το 0| ἐστ τας ΠΝατΐρατί ἴπτ ας βογιῃίςί., Δα 
ἱπιρειαπάτηη τἀπιεη, ὃ. σογξάτπι ΕΠ πὶ Ρ] τιν 
τίηυη τιαϊφητ Γταάτιης θαγηοβ [2485 οἴε. εκ 
Τ)λήϑ ριοίεξοβ, αί τὔτια ΓνΝ]οτίπι Παϊίϊαητῖ, 
4105 Χαπάϊοϑ, πε Ρατίοβ ἀίσπης. ϑεα πῷ πα ῇ 
ἀεκοπίδαι εἴς [465 {105 εχ δου χυί αἰτὰ 
ΜΜαοείπιίσητ ἈΡ ἡ5 οὐτυπι Ατίλσεπι ρυϊαπί, 
αυίάαπι εὐπὶ Βα τίαπτπι ἀίσσητ. 5 εππὶ [Ὁ [ο 
ἀοτί ἱπογοπιεηταπιασοτγεῖ, Βανίδηι δα ἀεἔε- 
ἰίοηςπι ρει υχίτ Νοβ τιεῖοὸ οἵ πλθ]τα ἐς Ῥα- 
Ἂἰοττπ πηουίστ ἐη ἔσχῖο Εἰξοσίαττιπι [0,4 ἐχς 
τίπταβ, 4α (σα τι|5 ἐἤροί ΒοΟΙ γί πΊ, σαῖε- 
τ ΟΠ ΓΈ ΠΊΠ5. ης εαἄςπὶτερείεγε τὐεδηηοτ, 
μος ἀτἂο ἀδτακαῖ, σαοα Βαγιποτῖ ςο!ἐσίτηι 
(υὐ Βο[άοπίμ τεΐοτο ἀπρίεχ εἰ. πᾶ αἰτοίστι 
αἰηηίσπι οἵδ, Αἰ τειτΠ1 πᾶσ οΥτ!πι ἃς [ΡΠ 11Π1. 
ἐφαίδυβτεί τεσεβ ἤθπτ. Ατΐα δύ ἡ Ἰυίγαπα 
ορτίπια ἀρτ εο5 ἰο τᾷ, ρατΠ| τη οΠ δία εἶδαν 
(αὑπειρατείπι πα ίτατίο ἢ ἐ5 (πὶ σαπηρίβ παΐρεηΐ, 
ἸΜιοπῖαπα ϑοεπίτα αυίάαπι ἱποοίπης, (ὐδηρέ 
Βαυπιίπίδαβ ππτύγγίστι [τείσαπς ἐο5 ρατιίπν Ασ 
τί δ, ρατίπι Μίαγστιϑ, ἅτία Βαΐείαπο σοηΐεις 
πιίπα εἴ" χ πποπεί δίς χυΐί Βαίείαπᾶ Πα- 
Ρει.ὰ ἀϊδαταρ Ηγέςαπία (θα τα ΠΠΠρ 65 ξετὲ Π- 
ἀίουυπι πε εα οὐδῖ ετίατι [)ιδιίαηα, αι πὶ 
Ομαυηδηίαπ ΒΙείαηυς Ἀτίος Ρατ5 αι γαίρτις 
πιοπίίυπι ρατείρτιβ Τ ίασες, Ρατ5 πεῖ (ἐρίεῃ- 
τοπαίδιι5 ργοχίπια εἴτ, ὺς ἑπχία Ατίδιη {πὲ 
νου Ιοῆσε ἀρεῖς Διδομοίία, ἥτε δα γα! τις 
τποπίίττν ρατετιβ ( ίαςεῖ, δύ τς δά Ιηάτιπι 
Παπιεῆ ἐχεοηάίταν, δα εἰίατη Δυίαηδ Ραΐ5 εἢ'. 
ΔυϊςΙοπρίτυο εἢ 26 ἀτιο τ]ὰ {πα ἀθιτι, οαπὶ 
Ρ{ΠΔείτ 46 ἐγεσοητα, ψερε5 Διτδσαηα, ΑΙ εχαη: 
ἀτίᾳ, Δςαία. ἃ ςοηἀιτοτίρθτιβ ἀρρε ας. Ηας 
τοσίό ὀρτίπτ υἱπί ἔσταχ εἰξ, “πο τη τιαί5 ποπὶ 
Ρίςατίς δ σεπειατίοεβ5 ἴγ65 ρείάαγαί, ϑίπχίν 
1ἰ5. εἰ ᾿Μαγρίαπα., ςαπιρτις ἀείετιί5 αι δίξη, 
απαρτορέει Απείοςϊταβ βοίει πιο, δἀπηίγαῖ» 
Ἰοςί πατυτᾶ εἰς ἀεἀίς ουτ5. ἀπηρίττι5 πε δέ 

ἴον, θαυμάσοις δὲ τἀὼ ὀυφνίαν ὃ σωτὴρ αὐτέοχ!θ᾽ γ τάχα πόδιέθαλε ἐύκλον ἐχόνο) ἡιλὴν ; τοὶ 
᾿ 



ἀοὅ 
ἀυϊπσεητῦπι ογαῖ Πα ἀίοττπιαταας στρ οπι Ἀπ 
τίοςίαπι ςδαάίά τ, ὰ ετίατη τΐτε5. ορτίηγ88 ἔειτ, 
παυαρτορτῖειτγαάπτίαρε τυ{τί5 γα ποῦπιίη πεν 

Ὠϊτί, αυλητυπι 480 αἱτί ΠοπΊρ! ες ἡτιεδῃε, τὰς 
εοπλασα ἀσοιιπ ςαρίτοίθπι, πα Βαζείας 
Ραττεβ.. Γδριεπιτίοπεπι πε 5 Ατία λάἀίασεητ, 
[ςὰ ρατϑ πιαχίπια ἱπυπγίη εἴ αὐ ΔαγοτδηΊ, εὰ πτα] 
τὰ εἴξ, δύ οπιπίσπι ἔεγαχ,ρυσεῖεῦ οἰεαπι ΟΡ Πα- 
ἰυ5 τεσίοπὶϑ αἰττθζειπ, αἄεο (ὐτοκοί ρο Πα εηῖς, 
“αὶ εἄ οεσαρατιεις, υῖ Ατίαπίβ 80 1π 45 ἐπεγίης 
ἀοπλίπατί, ατ Δ ρο!]οπία5 Ατγαπεηνίςοπ᾽ γείειτ, 
δ ρίατες σφητοβ χσιὰπι ΔΙεχδηάοι (πΡοσοτγῦτ, 
Ριαοίραςε Μεπᾶάεν χ δύ Ηγρϑπίπι αὐ ογίεῃ" 
τοπὶ τταίοςίτ, δύ υἵηας 84 Παπλττα ρεσσιίοτις 
εἴπ, ραττεπι ἰρίς ραττοπι [επηεετι5 Εθτῆν ἀ6- 
γί ΗΠ τσ τεσίς Βαϊσιτίογαπη πο (Οἴπα ῬΆττα116 
πιαπηνίςα ετίατπι ςτογαπι ογαπιγαίτος Ὑ εἰατίοίί 
αἰςίτατ, δ δίσεὐτί4 5 τοσπῦσι ορείηπεγαης. [π 
(ππιπτα ἀἰςοίτ τοτίῃ!5 Διίαπα ταζαπιεη εἴς Βα’ 
(ἀείδπδπι πε υἵστιιε δα ὅγτος δζ( Ῥῃαθηοϑ ἐπὶ 
Ῥετίαπι ρεοταϊεγσης. Ν᾽ ρὲ παρυετε Βαζῖτα, 
αύυᾷς ετίαπι Ζατίαίρα ἀρρεἰίατα εἰξ, ρεῖ αι ἤιε- 
το εἰα!επὶ ποπιίηί5. ἀεἤπεης εππίίτίπ Ὁ, 
χαμχ τεηὶ Ἀαταρίαπι δύ σοπΊρί {65 αἰία5. Ἐο 
τα εἴλῖ ετίαπιὶ Εποιατίία Δ ἐμηρείδηῖε οο- 
σῃοπηίηδίδ. (ιρεοί 4υΐ ἐπὶ τεπαείε ἱπ [αι 
Ῥίας ἀϊυί(εγαηῖ, αι Δἰρίοπίαιι, δέ Τουτί- 
αληι, θατταΐ Ἐποτιατίάα αδἰξυίεταπτ. Εαθυετε 
Ετίαττι Θοσάϊαπαπι ας Βαξείαπος ἱπιπηίπει δά 
δυτογδηη πτεῦ Οχσι σοί Βαξεείαπαπι, 8. 505 
σαίαπαπι; δύ Ἰαχατῖεπὶ σαί δοσάίοβ δ 'Νοηπα: 
δε τεγπγίπατ, ΟἸ] πὶ ϑοσάϊαηί ας Βαΐετίαηί υἱτὰ 
δί πιοτίδτι5 ποτ πιυΐτιμη ἃ Νοπιαάίθα5 ἀ ε, 
γερδης, Βαϊτίδηί αἰίχυᾶτο εἴαητ πηίτίογεβ, Ν᾽ εν 
τὰ Οπείενίτις ἀε 5 ποι τείὶε ἀϊοίτυο ἃ αυΐ 
απ (επίο πιούρθόσὺς ςοηίςι πε υΐαΐ ςαπίθτιβ 
ΔΡΡοπαπυν δα πος ίρίθπι ἀε π ἀετία ἐποττί 
τί5, πιο 5 Ρδττία ἰίπσαα (ορι ςἤναἰεβ ποοδητ. Ἐξ 
πιο εα. 48: ΕΧίγα ΠΠΕΙΓΟΡΟΪ 5 πιοζηία {πηΐ, 
φασπα {{π|.ἰπτοτίοτα πούο ππιπιδῃ 5 οἰ βίρτιβ τς 
ἐειία, δ φυοά ΑΙεχάδετγ!εσξ εαπὶ(υ{τετίτ. 5. 
αὐ] ἔετε ἀε (αίρηής (πε υητον. “Ππιοα ρατῦτοβ 
ἑποίυίος ίαπιε πεςῦτ, οαπὶ ίδπ (ἐρτασεί Πη11Π} 
ἀππαπι ἐχοοοιίπε, Ε]ος αμίάοπι τοἰ ταδί, 

“ ᾿ ι ΝῚ 3 ᾿ Α Υ [ Ὁ Ν ν Π ᾿ ᾿ - , 

αὐτὰ σε πσὼς κος πὶ ποόδι τὸυς καστσίους ἱσοροῦσι. ποὺς γὰρ γνίας ἐπεισῖων. ἐ βόνμύ. 
Ἢ , ἜὌΡ ᾽ , “ ᾿ Ν . ἜΝ, 

κοντα ὧτῳ γιγινότου τυγχοίνωσιψ γ, ἐγκληδούσας Λιμοκτονξιν, σοῦτο μὲν οὖ αὐεκτό- 

ΣΥΒΑΒΟΝΙΘ ΘΕΟΘΒΑ͂ΡΗ. 
τφντακοσίωμ φικόΐων. πόλιν δὲ ἐκτὴσ γυγχὴν 
σιόχειοιν, ὄν ἀμπτελθ- δὲ; κρὰ αὕτη ἡ γὴν, φας 
σὲ σὲ πον τουϑμδύα εὑρίχκιῶνα σιρλλαίκις, 
δυσὶν αὐσῇραίσε πδδιλετῆόμ,"ν δὲ βότραυ 
σίπηχωυ. τῆς δὲ βακτρίας μέρα μϑὴ τινα Τῷ 
ἀρέᾳ πόδιβεθλητοὰ τεὼς ἄρκτον, τὰ πολλὰ 
σι σαίρκευτοι σῶς ἕω, πολλὴ σ᾽ δ), σὰ; 
στώμφορ» »πλίω ἐλαίου. τοσοῦτον σὲ ἴαχιυν 
σαν οἱ ἄτες ἄσιντόῖν ελὺιἰιυσυ αὐτίιυ } τίὼ 

ἀρετίὼ φὶ χώρατ,ἕως τῆς τε ἀριανῆς ὑπίν 
κράτοιυ, (Ὁ Ν ἰνσϊῶν, ὥς φασιν ἀρλλώνιθ» 
ὃ ἀπραμμιτίωός, κοὺ πλέω ϑνα κατε σρίν 
νίαν, αὶ ἀκέξωνο. κρὰ μάλισα μῆναν. 
δρΘ΄.ἔγι κρὰ πὸρ ὕπανιν ϊέβη γεὼς τῶν 
κρὰ μὲλρι τόν ἰσάμου ππβοῦλϑε, τὰ μὲ γα 
αὐηὸς, τὰ δὲ σϊεμήτριθ’ ὁ ὄυϑυσί μον ἡδρ 

τό βακτρίωμ θασιλέως,οὐ μόνομ δὲ “δ πα 
σἀλλίωίω; κα τιοσζονγαλλὰ κοὰ τῆς ἄλλες σὰς 

ρχλίας πίω τε τισαριόςου καλουμλψέυ, 
κρὰ τίὼ σιγέρτισίθ βασιλείαν, καϑόλον 
δὶς φασιν εκεινί΄ τῆς συμντάσας ἀφιανῆς, 
πρόσμεμα εἶν τἰιὼ βακτειανίω!. κοὰ σία κιρὰ 
μέγ! συφῶμ,κοὰ φαύνων ὄδεταναν τί ὠρ, 
χίω. πόλεις σῖ᾽ ἄχον πὰ τι βακτρα. ἐν πόν᾿ 
κρὰ ζαριζασωω καλοῦσιν. ἣν σαῤῥει ὁμῶνυ- 
μΘ- πυταμὺς ἐμδάλλαψ εἰς ὧν ὄξομ, κοὰ σὶα! 

ραψαν, κρὰ ἄλλας πλέους, πούτωψ σ᾿ ὠὡ 
κοὰ ἡ εὐκραϊισίία τῷ ἄρξαντ(θ. ἐπώνυμος, 
οἱ δὲ κα τασιὸν τοῦ" αὐτίὼ ἑλνίω συ. κρὰ εἰς (ὦ 
Ῥαπέας δικρόκὰσιν,ὧψ πίω τε ἀασιώνου, 
κρὰ τὼ πουοίιούχν ἀφερίωτο δυκρατίσιίμι, 
οἱ τπσρωρϑυοῖοι, ἔσιομ σὲ, καὶ τίὼ σογοϊανίὡ 
ὑωφρκωμηνίω πεΐω Φφὶ βακβιανῆς, μετα- 
Ἐν τόν τι δζον ποταμοῦ, ὃς ὁρίζει τίω στε δὴν 
βακτρίων, κοὰ τί Τὴ σουγσίϊίωψ, κοὰ τόν 
ἰχξάρῃυ οὔτ᾽ δὲ κοὰ «ὧν σουγσίίους ὁοώ 
ζα,κοὰ αἷο νομαϊσῖας. τὸ ἕν οὐὖ σπαλαιὸμ 
οὐ στολν οϊξφόλον τοῖς βίοις κοὰ “οἷς ϑε 
τῶν νομάσϊων οἷ τι σογοανοἱ νοὶ οἱ βακ’ 
σπριανοί, μικρὸν σῖ᾽ ὅμως ἡμόρωπόδα ἀὼ πὰ 
ἣν βακτρικνῶψ. ἀλιὰ κρὰ πϑδὶ τούτων οὐ 
σὰ βέλτισίς λέγουσι οἱ πόδι ὀνασίκοιτομ, 
εὖὺ γαὺ ἀπειρακύτας οἷα νόσον. ἢ γῆρας ζῶν» 
σας παρα βαλλιῦαι τρεφομένοις ἀυσὶρν ἐπῇ 

“ποτ σὲ χες Φτορ ὗς ἡντα φιΞὰς καλοῦν 

σι πὴ πατρώᾳ γλώῆμ., κρὼ ὁρᾷόλας πὰ 
εδὸ ἔξω πέχους πῶς μηπηροσπόλεως τῶμ 
βαίκτρων καθαραὶ, τῶν σῖ ᾿ ἐντὸς “Ὁ 
σλέον ἀςίωμ πλῆρσιν αὐϑρωπίνωμ γ πῶ 
σαλύσαι δὲ τὸν νόμον ἀλεξανόθοομ . ποι- 

προροἔοιΨιοὁοΠνσωουυσσονὍἐὁέΨΓ"“« ΟΕ 
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᾿ ΓΙΒΕΚΒ 
νῶν ὦ Τὶ οἰκάῳ νόμῳ “ταρα πλήσιομ, ἕας 

πόρον σκυϑικόμ, πολὺ (δύ ποι σκυϑικώτε 

ρὸν τὸ ἦν βακτριανῶμ, κοὰ οἷν σ͵απτορῶν 
ἡνίκα ἀλίξαναρθ' τοιαῦτα κατιλάμδανε 
᾿παὺτοῦνϑα,, τί χρὰ πτοιξιν χὰ ἀδὰ δ πρώτωμν 
πόβσῶωρικρὰ ἣν ετι πρότόρον ἡγεμόνων, ὃ, 

᾿ποὶς ἀκὸς (ὦ παῤ αὐτό νενομίδ)αε, φασὶ δ᾽ 
“υἷι ὀκτὼ πόλεις ὧν ἀλέξανάδθον γῦτε σῇ 
᾿βακτριάμῇ κοὶι τῇ σογο]ανῆ ἐκτίσαε, τινὰς ἢ 
'κατισκάψαε ὧν καοκάτας μὴν φὶ βακτρια 
γῆν ἃ καλλιόδούης συωελόῷϑη, κοὰ στάρε- 
οἔἰύϑη φυλακβ, παρακάνσϊᾳ σὲ Φὶ σογοόα- 

νἱοκοὰ τὰ κύρα,ἔσίαπον ὃν. ρου ἰυτίσμα 

ἀϑι οἱ ἰαξάρτιι υτοταμῷ [ειμᾶνομ, ὅπτδρ (ὦ 

Ἷ δοὶον τὴς πιόρσὼμ ἀρχηοικατασκών αι δὲ 

: ἐτίσμα ὧῷ ἰαὶ πᾶ ὄντα Φιλόκυρον, σα 
σὸς αὐυκνὰς ἀρεάσεις ελῶν δὲ κοὰ πσέτρας 

' ἰ ἐρυμνὰς σφύσῇοα ἐκ ποσύσεως ὦ τε ἐν τῇ 
βακτρὶκνῇ τῆς σισιμίθρου,ἐν αὶ ἔχον ὀξυαἱδ 
της τὺ ϑυγατίρα ῥοξαϊίω » κοὰ τἰὼ ἐν πῇ 

σογσανῇ κοὰ τίὼ “τὸ ὁξο, οἱ σὶ᾿ ἀοιαμοζον 
φασί. τίν μὲ ουὖ σισιμίθρα τον τικαΐδικα 

ρα δίων ἱσορόσι ἢ {Ὁ ὀγόούνον τοὶ δὲ “ὸρ 

ἀυκλον, αὐ σ᾽ ἐπίπεσορ, κοὰ δύγαιον, ὁ 

“«συντακοσίους αὐόοας τρέφάν διυαμλψάω, 
οὐ αὶ, κοὰ ξονίας τυχέμ πολυτελοῦς, Κοὰ Ὑ 
μοὺς ἀγαγξὶν ῥωξάνης τῆς ὀξυάρτου ϑυγα. 
πρὺς ὧν ὠλίξαν ἄρον, τίὼ σὲ τὴς σογό]ανῆς 

᾿ διπλασίαν ὕψιθ΄ φασί. στόδι ούτους σὲ 

ε(ὺ τόπου κοὰ τὸ τβ, βραγχίσίων ἄτν οαὖε- 
λὲν, οὖς ξέρξίυ μδρ ἱδ)ρύσχε αὐτόϑι,σιως 
᾿ισερέρων τοῖς αὐ ἑκόν τὰς ἐκ Φὶ οἰκίας, οἹὰ 
“ὁ παραδουῦοι τὰ χρήματα πόὶ ϑιοῦ πὰ ἐμ 
δισϊυμοις, κοὰ εξ ϑασαυρους ἐκξινον σι ἀ- 

Γ γμιλὲρ μυσα όμανου τἰὼ ἱφοσυλίαν κοὰ Ἄ 

ἢ πῶυυσίαν, τυ δὲ σ]ὰ φὶ σογσ]ανῆς ῥίοντα 

᾿ς ποτάμὸμ, κοὶ ττολυτίμθμ ἀοιςόβουλορμ, 
᾿ τ μεκισύνων ϑεμθύαν κυϑύ πθρ κκορὰ ἀλλα 

“πολλὰ, τὰ μὲν ἐφνὰ ἐϑεσαν τὰ σὲ παρονόμα 

ἡ σαν ἄρόοντα σὲ τἰὼ χώρων, ἐκ πίσηειν ἐς 
ἔρυμον, κοὰ ἀμαώσια γίω, κατα πίνεῶνά τὰ 
ἐς ἢ ἄμμον, ὡς κοὰ Ὃν ἄριον “ὃν σῖ! ἀοίων 

ὙΠ ῥέοντα, τό δὲ ὄχο ποταμοῦ πλασίομ ὀρϑ ον 
ἢ ἀθ'΄ εὑρῶν ἐλαίου απγίω λίγουσιψ. εἰκὸς δὲ 

᾿ ὥς πὸ νιτρρώσία τινα οὶ αὐφοντα ὑγραν ὃ 
τ΄ ἀσφαλτωσῖε, κοὰ ϑειώσα σίαῤῥειρ  γίω, 
᾿ς οὕτω Ε ὐαδεὲ εὑρίσκεται. "Ὁ σὲ ασα]. 

ψιον σπτοιεὶ τί σταρα ον ξίαν . ῥὲν σὲ ὄχου. οἱ 
ΟἿ σ]ὰ τῆς ξένον Ὁ τωι δὲ τὰ αἷ- 
πίω κοὰ οἱ ἦδι, πόρου τό ὅξου μέχρι δῇ ἐκθσ 

᾿ λῶν νοτιώτόλον ἐκάνσιἀμφοτόμωρ σ᾽ ἐν τῇ 
 ὑρκανίᾳ τὰς εἰς ἦ ϑάλα αν ᾿σσάργαν ἱκρύ 

᾿ 
ἡ 

ΥΝΡΕΟΙΜΥ 5, 407 
εἴν, δ( εούτπ τηοτίρτς οπθοη εητίτ, οὗ δ ογν 
τῃίσυτι {τϑεα πλεΐτο πιασίβ (ἃ δογτπίστητι οἱέ, 
αυοα εοίυπι Βαΐετίαηί, δύ ρτοίςεϊο οοηίγάε- 
τατε ρουσητιβ,οῦπι ΔΙοχαπάει ταἹία {δί σορε- 
τίγου, συλ! τα εα εἴς ἐς  ερᾶτ, τι ἀρτα ρτίπιοϑ 
Ῥειί5,4τεΒ ετίαπι {πρετίοστεβ Ρεηλττπη ἀπ ς65 
(ιεῖς, ἡ ία {τ σε ἐγεάίδηε εἰξαρυά οο5 (οἱ 
(ἐ ςοπίμοια. Ττλάσητ ΑΙεχᾶστιπι οὐΐο τ 68 
η Βαιυίαηλ δύ ϑοσάίαηα ςοη αἰ, ποπηυ- 
[χ5 δτία τῇ επειτίςε, αυίρτιϑβ ἑαίτ (ὐατίατα ἴῃ θᾶ 

ἰὐίφηδουθί (λ!ΠΠΠεπεβ σοι ργο πο ηία5 εἴτι δζ 
ἐπ υἱπςοΐα ςοπίςτι5, Βαταζαηαα πόγὸ ἰη ὅοσ, 
ἀίαπα Ογτια,αἰτίπταπι Ογτί Ορα5 ἡ [ακαύτεπι 
βυπιεπ ςοπάϊτεπι, το θειοί ἱπιρετή ςοπῇΐ 
πίτπι οετατ ἃ Δἰεκαηάον απαπησαπιγτο ἁπηΐ 
εἰ οἤειταπλεη ρτορίογ σοπτίητιαβ γε εἰϊατίο. 
πὲ5 ἐποσείς. Βεῖγαβ ετίαπι πιπητ5πιὰ8 σορίξ 
Ρερυοάίτίοη ἐπι, ας ρεῖταπι δι Ππλίτητος ἐπ Βα, 
δἰπίαπα,ίη γιὰ Ποχαπαπι Οχγαιτίβ Πἰίατη Πα 
Βυϊοϊτεπι Δ] ίαπὶ ἐπ δον ἀίαπα, δύ αἸίαπιίσςτιβ Ὁ. 

ΧΕΠΊ, “πα πὰ ΠΟΠΏΠ Ατίαπιαζα: ἀίσαητς. 511. 
τὐίτΠτίςος αἰ τί ἀίποπι τοείρας Πα (, φαίη ἀεοίπι 
απιρίτῇ οὐοσίητα, [πΊπρετίοτε ρατῖε Ραπαπι, 
δύ [οταςεπι, αὐ αἰτοβ Πα!πσοηῖοβ αἷεγε ροίϑίζ, 
Ϊῃ εα Δίεχαπάει δ ποίρίτίο ἐππηριαοίε δςςεν 
Ρττ5 εἴ, ΕΠοχαπαπὶ Οχγλιτίϑ ΠΙίαπι υχογέ 
ἀπχίε Οὐκ ἴῃ δοσάίαπα εγατ, αἰ πιάίηε ἀπ ρ 4 
ἀίςσππτι γα πες ἰοςα Βιαπομίάαττπι υτρεπι 
(υΠυϊε, ιιο5 ΣΧ εὐχεβ ίεσαπι ροπτε ε ργορτία 
ἐεττλ (ἐςτῖοϑ 9 {δι ςοἸ]οςαταῖ. ργορίογοα συ 

ἀεί ρέςυη!45,ΔοτΠείατιτοβ.. αυ18 ρυά ιάγπια 

εἴδηΐ. εἰτταἀίάΠεητ. ΔΙ εχαπάεν εο5 {0{Ἐ 0], 

Ριοαϊτίοη ἐπι δύ [λου!εσίαπι ἐχοίτ8, Ἐουθπταν 
τιποῖη πεῖς ρει δοσάϊαπαπιγ, τς δος άο- 

πεδρτετίοίπαι γτεφαϊάειτητ, ἡ οπιδἀπιοάαπι 
δύ αἰτία ρειπιθ!τα, χυίδιι5 ραττίπι ἡοητίπα δὉ 11- 
[{5 ἱπηροίτα Γαπτιραττίηι ἱπποιιαῖα. [5 σΠὶ τῈ 
σίοπεπι πιϊταπὶ {τί σατίζ, εὐφάίτ ἢ ἀείειταπι 

δι ἀνγεποίδηη τευταῖτ,ατος (δ. ΑἹ ετ, “πεπι 
αἀπιοάτπι τας, σαί ρει Δτίοϑ ἰαδίτατ!ρτον 
ρΡεΟ εἰμᾶ εἤοαίεητε5,ο] εἰ (οητεπι ἐπε πειτητς 

πᾶτη πεν Ππιΐς αυίάεπι οἴ τις πίτγοία ἡυοά, 
δύ αἰαπιηοίᾳ, δί (αἱρματεα, 80 διταπιίηοία,τεύ- 
ταπὶ ρει ἤπαπί, τα αοφ Ρίπριία πτι ἐπί ταῦ, 

Ἰδ αυίταβ εηίπι οοίτ αἀπιηίτατίοπειι ΟΠ Π|4- 
Ιή ρει Βαζυίαπδπι αδί ἀίςυητ! (ας εᾶ,α]ή 
α΄ Ὅχο ἀϊπεηαπη, ας δα οἰξία τ αὐ{ίγαϊ!ο-. 

γ6 ΠῚ, τ 5 (η Εγγσδπίθτη παῦε ἀςοιεΥα, ἃ- 

1η αἷο ἰπίτίο ἀίαεγίππι. (ὐοίτε απίεπι (π πητιπι 

εἴ Οχί αι πτοϊτίς ἰη Ἰο οίβ ἰεχ ερτέπτις {πὰ 

σας,»οἱ δὲ, κα ταρχοὶς δῖ τοομ,συμθαίλλαν σι᾿ἐς οὗ τὸ τδιῦξου ῥῶθρον, πολλαχοῦ, ὦ 1Ε ΤΡ σέ, 
2 



4ο8 ΞΥΚΑΒΟΝΙ 
ἀής [λει ἀΔίποιι μαίρεας ἰαχαντος ἂΡ ἰπίτίο αὐτῷ 
ἔπ ἥπεπι αν Οχο ἀϊποιίας οὐ, δ πίἀεπιπιατε 
επηίτ. ΟΠίᾳ ἱπτες (ε. οὐ Ῥαιίοοϊες τυΐε, αὐ 
οὐἷἶορίπια ἀἰ ἴλης ραταίαπισδϑ.. Βειςτιπὶ ρατὰν 

᾿ηρληι ἰή (ςχασίπτα [Πλάίοττιπι [οσεγο Α]ή τίς 
σεηΐα δέ συαάτασίητα. ἵΝο5 χιτπὶ ΝΙΙα π- 
Οἱ ρᾶγεπη!8,4 1175 δι αἰή5 πιο πίουτίβ ττοδαπιετ, 
4125 (πόση 5 ἀρρε  αραπεαρ ατθς (π ατροπι» 
τ ἰἀεπ (ςΠοσπουππι υπΊΕατ15. αἰ. ταί οὐ ἐπῚ 
410 ὲ πιίπόγεπι πατιίσαϊζίοπειη σοπτίπειος, αυΐ 
τ αὐ ἰηρίτίο τα ίτυς εἰς, ἰτὰ λάιας οΡίετπιδίτ. 
ἈΔΡΗγιοαπία τῷ ἐπ ϑοσίληαπη δα οτίεητεπι 
{οἴεπι εἰπτί,σεητεβ ἐχίγα λτιστιπὶ Πα ίτατε5, 
Ρτίπιὸ Ρ επ5, ας Μαςεάοπίρτιβ ςοσηίτα ἔπε- 
ταιητ, ροίξελ ετἰᾶ Βασι 5, τα πετο γεζζο ττὰν 
δ ἔπη υἱτετίοτες, εχ ἔουπηα {Ππ|Πἰτ Δ πε, ὅ ον 
Αἰίςος εἴτε ἰητε!]Πἰσαπταγ. Εχειοίταμ, ααδιταπι 
ἔσο (σία ἀπε σηι εο5 πεπῖο ἀπχίς. 4 επι- 
δαἀπιοάσπι πες δάπειίαπι ΝοπΊλ45 9 Πα πᾶ’ 
σίβ αὐ Βογεαπι πειστιητ,α ΄τιο5 Αἰεχᾶάει ἐχ- 
Ρεαιτίοηεπι ασστείϊιι5, πὶ ΒεΠαπι ας δερίτα- 
πιεηξ ἀ οΠν ἡ τῆ ςαρτίθο δα εὐπὶ ἀεαιτιίζο, 
δέ ϑρίταπιχεπε ἃ Βαιβρατίβ ἱπιογεπιρῖο. 4 εἰ τίς 
«Ὁ ἰποοερεί5 το Δυτεηι αιατιαπὶαρ [πα τὰ 
εἰτοἄπαιυσατίτ π ΕἸγεσαηπίαπι, ἰἄ Ποη (ατί5 σοη 
{λοι υλπαύάηι Βαδίγοςῖε8 ἰά εἢϊοί ρος αὐδίν 
εἴλῖαγ. Ὠίσπης ετίδπ, ἰτίπιαπι “Γατιτί ραττοπὶ 
πάϊςο πιατί ςοητίσιιαπι, ΖΔ [πλσετισ τπιοςᾶτ, 
πεσπιασίβ ἀ Δυτοταπὶ ἐχοεάεγε, πες πιασίβ τς 
τεάετε αυὰπι [πάϊα, ᾳ Ῥογφαὶε αὐτεπι δττι5 
Ῥτιατοσοιπεί ἰεπιρεῖ παῖς αἰίχυία ἀε]οησίτα. 
ἀίΐης ἃς ἰαττυ ἀίηςε ρττγαδίς. πᾶτε ΓΜ ὲαττπὶ 
ἀροτίς Δ((ς ρατίοπι σας ἀεἰςΡεπ απ, ἡτιλπι 
ἼΤαῦττιβ απιρί εὐίταν οσξαησπι πετίας. Α απο 
Οαΐρίαπηι ρεἴαριϑ ἱπιρίοετῃν, Μ]αχίπια ραττίβ μὰ 
ἐπι5 ἰοησίτα ο εἰξ Ὁ ΕΗγεςαηίο πγαιὶ ίη οςεαηᾶ 
ἔπγαο τοίην, (τα. οἰγοίτετ τἰσίπία πΜ Πα. Π 
΄υίϑ (εου5 πιοπίαπαπιὶ ΤῸ τεσίοπεπι ργοῇν 
εἰίσαταν, ΓνΑτίτα 40 Δυιίεπι οἰἴτα ἀεςεπὶ πλ]Π{4. 
Τιᾶυπι εἰξ επίπι Ὁ [(5ίςο πα τς δα οτίεπτα 
ἴε παῖς [πη 15 υἱοίπαπι, εἰς δα φυδάτασίητα 
τα 14 {πλ.ΔΌ ἐχέγεπιο οςείάεπτις (ὐο απτη 5 
Ριορίπασο. δα [(δέσαπι τείσίπτα πα ΠΠὰ, ἐ ἐσεῖς 
{0.5 [(5ἰςί {{ππ5. 4τ|ς πίμίο ἀτις ραυ]ὸ οτίςπ. 
ταϊίοτ εἰς Απιίπίο. Γοποίτυο Ὁ Ἀπίηίο ἱπ 
Ἡϊτοαπίατι εἰς ἀεοεπι τι Πα ἔοτὲ ΠΠλάίοτᾶ, τος 
Ῥαχίτου ργοσγεάίςις σαὶ ἐα. αιαπὶ αὖ [(ςίςο 
ἔῃ. ἰπάίαπι ἀσεϊαπηιιβ, ᾿ξ εἴλαι ἱσίταν ἀϊῶα 
Ἰοπρίτα ο ραττίς ππιπς ρεγαρσγαῖος. τεἰσίητα 
Δ Πα πὶ ἔογὲ Πλἀίοτ. Βὲ υὐυπι οτπι πιαχίπια: 

λεχϑὲν μῆκθ΄ ἀϑὲ γἀν τω τὸ πϑδιοσίσν μύας ναυὶ μϑλίσν», οἱ βισμνφιοι στέσιοι, πολιν ἢ τοὶ πλάτυο σὶς 

ΠσΖΕΟΘΒΚΑΡΗ͂Α,. | 
δίων ἔχον τὰ ΩΣ πλοίχθ»,Ὁ ιν ΚΟ ἐφξριδης 
ἀπαρχῆς μέχρι χίλους ΟΣ δῶ (ὧὺ ὄξου, 
κοὰ εἰς μὴν τίν αὐτίῳ τελόὺτῶμ ϑτίλαύκοι 
αἱ σ᾽ ἐκβολαὶ δ)έχοσιν ἀἐλλόλων ὥς φασι 
πτχηροκλῆς, σγερασάγγας ὡς ὀγουζιον τά; ] 
“ον σὲ “ταρασάγγίω Ἂν πόῤσικον, οἱ μθν ξ΄ 
ξόκοντα στσίίων φασιν. οἱ σὲ, τριαησσίωμο 
σιπαράκοντα, αὐαπλεύντων σ᾿ ἁμῶν ἂν. 
νξιλον ἄλλο π᾿ ἄλλοις μέπροις ώμβυοι πὰφ᾿ 
οιθένους, ὠγώμαζον ἀὴ σπτόλεως εἰς σπτόλιρ, ὥς 
τὸ Ἣν αὐτὸν ἣν ο(οίνων αριθμὸψ. ἀλλαχοῦ "ἢ 
μὰν μέζω πόβεχεμ πλοωῦ. χλλαχοῦ σὲ βρὰ- ὦ 
χυτόβον, οὕτως δῥαρχῆὶς σταρασε σὺ μαψομ, ἢ 
φυλαπόμδεον μέχρι πδιναῦ, μέχρι μᾶν,, σι! 
τῆς σογσ)ανῆς πῶς αὐίοιοντα ἥλιον ἰόντε ἀν Ὶ 
πὸ τῆς ὑρκαυίαςγγνώ θάμα ἱσσῖρξε πὰ ἔϑνα,, 
κρῖ τοῖς τούρσαις πρότόβομ σὰ ἔξω πόὶ ταύν 
ρου κοὶ τοῖς μακεσῦσι μετὰ τοῦ τα, κορὰ ποῖρ 

σικτὸ τῆς ἀξιχειρύσεως͵ οὐχ ὁμολογοῦσι οἵ ὁ 

πλόυ ρὸν, ζει πὶ σόὶ μήκους ὑφαερξι τοὶ πλαλοὺ 
σας ἡ ϑάλα α,ὥρ τ᾿ ἀχρφαίνειν μάσρον περ, 
τῶ, τἀὼ ναῦ ὐσογραφομβ έω μοβίσϊα πῆρ 
σίας ἣν ὁ ποιῦρ(Θ' ἀφλαμβανει πρὸς ἂν 
ὠκεανὸν ν πληρᾶντα ᾧ πάασιομ πσέλα [δφ. 
μα θ΄ δ΄ ὅδ ταντηις Φ) μερίσιιΘ- ᾧ μέγισοψ, 
ἀν φὶ ὑρκανίας ϑάλα δας ἀδὲ ὧν ὠκεανὸψι 
Ἣν κατα Ῥ ἴμαιορ τρισμυρίων του φικδίωψ᾽ 
γταρὰ πὸ ὀρεινἀι δὶ σαυρὰ τῆς πορείας οὔν 
σῷ, πλοτ σὶ ̓ ἐλαῆου, δ μυρίων ἄουτῇ 
γῤ ὅτι πόδι τεγρακισμυρίους ὄδη το ἀν πᾶν 
ἐοσικῦ κολπὸ μέχρι ἑῴας ϑαλά ας ὁ {1 
ἐνοῖος δὶ σὶ᾿ (οσομ ἀν ἑασόβίωμ ἄκρων 
7] οὐλατνἄλλοι βισμνοιοι ἔς ἢ ὁ μυχὸς πάν! 
ἰοσικῦ τῦλπο ἐμκρόψὴ δσὲν ἀμινσδ ἑωθινὰ. 
σόδος, σὲ ἀν ἀμινσδ ἀδϑὲ Ὦ ὑρκαυΐαν εἰυ, 
πόδι μυρίος δὴ σἰχδίσς, τδάλληλὴ ὃν Το) ἀὸ 
 ἰοσικῦ λεχθρνῖι ἀδιοεῖν ἱνσϊὸς, λάπο) ον ὦ 

Ι 
᾿ 

μεγίσνφ, ; 



ΓΙΒΕᾺΒ 
μαγίφης οἰκου μΆνης ὃν τὰς πόδι πρισμυρίος 
γαδίους χλαμυδϑεισϊὸς οὔσης, ὦ διαίσκμα 
δξρ ἐγγνς αὐ ἐκ πὸ μεσημξοινοῦ δὶ σὰ τὴς 

ὑρκανίας ϑαλά ες γραφομλύου κοὰ πὸ πόρ 
πκῆρ ἐπέρ ὄδι ἡ μῆκθ- τὸ οἰκουμβύης ἐσ 
᾿μυρταϊσῖσι. ἀ ουὖ τὰ Φὶ ὑρκανίας ἀϑὲ τὼ 
ἐρτεμίςαν τίὼ εν πῇ βαθυλωνίᾳ «οίδιοι ἐ- 
σιν ὀκτακισχίλιοι καϑάγερ ἀρηκ᾽ν ἀπολλόν 
Π τςν ἡ ἀρυεμιαίανἐκϑῳν σ᾽ ἀϑὲ Ὁ 
Ϊ πι ν᾿ ᾿ ) Π) 

τύμα πῆς κατὰ τοερσὰς ϑαλαήης ἀλλο “τὸν 
γοῦ τοῦ ὅ 51 Κοὰ σεέλιν ποσοῦτοῳ ἡ μικρὸν ἀρ 
λώπων ἐς τὰ αὐποίροντα τοῖς ἄκροις τὴς 
χιϑιοσίας, λοιστὸν αὖ εἰκ ἘΞ πλαϊῬυς τὲς οἱ- 

ὑ χρυμῆνυς τοῦ λεχϑυύτ ἀὴ ποῦ μυχοῦ φὶ 

᾿ ὑρκανίας ϑαλο ες ἀδὲ ποῦ «-ὁματιΘ' αὐτὶ 
ἦσον ἐρήκαμᾶν, μιούρον σ᾽ ὄντι Θ- τοῦ Ἰμῆ- 
ματίθ τούτου τῆς γῆς ἰιδὶ πὰ πες τῶ μὲρν 
γένοιν᾽ ἂν τὸ σχῆμα πεφσόμοιου μα γειρικῇ 
᾿οσπιδε, τοῦ μὴν ὄρους ἐπ᾿ δυϑέας οντ (ὦ 

᾿ γοομῆψου κατὰ τἰὼ ἀκμίὼ πῆς ποπὶσίθ», 
τῆς σ᾽ ἀπ τοῦ ςόμα τ“ τοῦ ὑρκανίου πα- 
»αλίας ἱλ πάμαρου κα τὰ ϑάτόβρον πλόῦ- 
»ὑψηεὶς πόδιφσρᾺ, κοὰ μέιουρον μραμμί ἀπ- 

ληγούσης, ἀδυμυυςΐον σὲ κοὰ δὴν υταρασϑξωμ 
γίων ἃ ϑρυλλῦσι πόδι ΣΥ) τελέως βαρβα. 
γῶν, οἷον “Ὃν πόδι Ὃν ἐαύυκασου (Ὁ “ὦ ἀλλίω 
Ἰρεινίαἱ ποὺς μδὸ γαὺ νόμεμον εἶν, φασὶ ΤΣ εὖ. 
μιπίσῦν, 
τὸρ φαῦτα ϑρίωξιν ἐς ἧσα ἄρχεται κακά, 
τὸν σ᾽ αὖ θανόντα ὡς στόνων τσεσταυμϑύομ, 
Καΐρονας εὐφημουῦτας ἐκ το μην δύμων, 
ἑτέροις δὲ μισῖγνα ἀπρκτέινειν ““ἶν ὕήαμαρ 

ἢ σόντωρ τῷ μέγισιν, ἀλλ᾿ ὑγρίζειν μόνον με- 
1 τὰ τέκνων ὑπσηνανπίως “ἷς σἱερθνξι, κοὰ γ᾽ 

ἀϑὴ μικροῖς οὗτοι σφάἥουσι. σέβονται σὲ 
γίω οἱ σϊέοβκκσυ, ϑύουσι σ᾽ οὐσὲν ϑῆλν οὗ 

ἡ γὲ εὐ ίουσι;εἶὺ σὲ σαὲρ εὐ σεμήκοντα ἔτα γι 
; γνόταις σφαουσι͵, οὐαλίσκουσι δὲ πὰς σίρ 

παῖς οἱ ἀγχισο γονους, τὰς δὲ χραῖας ἀνταγ- 
χρυσιρ, να τοόσηουσι, ἐν σὲ ̓ ὐπὸς εθσομύς 

κοντὰ «τῶμ ἁεϑανόντας οὐκ εδδιουσιμ»ἀλ- 
λῷ ϑάσηουσι, σίγιννοι δὲ τ΄ ἄλλα μὴν σίῷσίν 
ζουσιψ,ἱππαρίοις σὲ χρῶνττα, μακροῖς σϊχσε- 

᾿ σιν, σιν ἱππότίω μὴν ὀχέῖν οὐ διωύᾳνποι. 

τέθριππα σὲ (ὅυ γνύουσιψ.ἡινιο χρῦσι δὲνγν 
Ἰ γαξκσι, εκ τοαίσίωμ ἡσκημμθύαι. ἡ σῖ ἄριστος 

οἰνοχροῦστε, στιυοικξι ᾧ βόλεται. τινὰς σῖ᾽ 
ἀδυτφσϊδύειν φασὶψοδπως ὡς μακροκεφαλό 

᾿ τατοι φανουῖ τοχὶ, οὶ; προσ εἶοτο τόϊ’ Τῆς με 
᾿ χωντοὶς,ὥςϑ' σόρκύσηειν τἷν γνέωγιταπν 

θίωγ σ᾽ ὅξι (ὦ Ὁ αἷὺ μι αὐερας μελ ανειμθ. 
γᾶρ, μακροκομέιμ ας ἢ γηναζκας λόὺ χῴμο 
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μαδίτα 15, πα εἰ αΙηγ Δα 5 ἐΠ ἰατίτιάο Πε τοί 
σίπτα [ογἐ τ Πα Πα. ΕἘλ ἀἰαπεία πιουίάίοπαιέ 
Ρτοχίπια εὐίτ τις ρεγ ΕἸ γεςαπίτπ) ἃ Βευσαηι 
τλλτε (τ έτατ.» {ἰ τοτίτιβ Πα ίτα 15 Ιοπ στο 
οἰεἰερτυασίητα τη Π] 8. 5. 1τὰςρ ἃ ΗΙτοδηία τς 
ίῃ Δυτεπηατη Βαργ]οπία ἰππτ οὐἶδο τα Πα Πα 
αἰαντιτ ἃ ΡΟ! οἀοει5 ατετίπάς αὐ Ρεμοί πγατίβ 
οἰξίμι ταπτιιπ ἤει, τατπιῷ ταπτυιπάεπι, πεῖ 
Ῥᾶυ]ο πγίητιϑ 84 δα πος ἰδ σιΠΊ οχιτοπηίς (Αι. 
τηίορίο ρατγίτον δ εχ δάτπιογίο σοπίπγσιιπτ, τε] Ὁ 
αύτηαι ετίτ ἀ{ῖος [ατίττ 4 Π|5 Οὐοί5 τειγαττιπὶ ἃ 
Ηγτοδπή πιατίβ τεςς τι, πῃ οἴπ5 οἷτίο ἡπιαπίυπι 
αἀἰχίπγαβι Ουτηζ ΜΝ ατα5 Ππἰσοπιοητῖ δὰ ραῖ- 
τ65 οτίοηίεπι πετίτι5, ετίς ἥσυτα ρορίπατίο ςα}» 
ττΟ ΡοΥΠΙηΠΠ 5, πιοπτς σαί επι ἐπ τοτιπι τε“ 
ἄεητς, εχ ρϑττε ςίοί ἱητο!!εὐζο. Ἐχ δἴτεσο τα 
τῸ [ΙἌτετς πγατίτίπτα οὐὰ ἃ ΕἸ γγςαπίο οὔίο υἱὰς 
᾿απιαυιμη ροιτεία, ἃ Μίμτο ἴῃ οἰγου]ατειη [ἢ 
πεαπ ἀε{πεπτε. 564 ἐς ααἀπιίγα ΠΠ}5ι15 το 
ἄλπ|. αιια ε Βαιρατίς ατισατα {ππτρίαείοπάᾳ 
πιοητίο εἰτ, ἦς ἡ5 Ὀυεείοετίπη. ἡτιος οίγοα σδαςασ 
(υπ|,4ς ςατεταπι πιο τίβ πττι5 τεσίοηοπι Παδή 
ταῦτ, Τταάπητ ἐπί αι θυίίαπι Επιτίρία 5 {1 
[πα (πη πιοτε εἴϊε; 
ἵΝαταπι θύσετε, ριορτετ εα,ΐη αια τιοηΐτ, πταΐαν 
Ατοοπετγᾶ πιοστιτμπ, αυΑ 1 τιίτος Ια δοτίθτι5 
Ρετβιπέυπη, εἴειτε ἰατίτία ρατίπια ἃς ἰοςίβ, 

Θ0πτ απ ΡτῸ πιαχίπιίβ ετίαπι ἀοΠ 15 ποπιὲ 
Πεπὶ ἱπτεγβοίδητ, ε ἐπὶ οχ την οτῖπὶ ἢ 75 τη ίτσ 
ταητιεςοηττα [ει ίςεβ. ΠλπΊ ρίῸ πγίπίπίβ ας 
Ρυίῳ εἰ 5 ἱπστίαητ, το Ππἰτεπὶ πε πεύδπταν, 
[τὐπιίπίπτιπι ΠΕ] πὶ (ας βςσαπτ πες εἄὐπητ, [πἰν 
συϊλητεοβ αυ  Γορτπασο{πιτιπὶ ἀππεπι ἐχςεί- 
[ετίπε, σαί σεπεῖο ργοχίπι [ππτ, εἰ 15 Τα Π 65 Ὁ 
(ὑππτητ. ἃ πτι5 αατεῖῃ Πταησαίΐίαητς, ἀείηαε (ἐν 
ΡῬεΙμπτ Εοϑ αὶ οττα (ορτιασοΠΠΊΠτ ἀΠΠῸΠῚ 
σϊίετίητ ποῦ εἄπητῦτ, τα (ερυ τατος πτα πη ἦᾶε. 
ΘίσΊ πη ἐπ ςεεζετίϑ τερτιβ Ρεηήϊος υἱπαπε, Ἐν 
Παΐβτιείο ἀταπταγ ΡΌΠΠ 5. δέ Ὠἰ(ρί5. τ ἐν 
ααίτεπι πεῆεγε ποπ ροίπιηξ, ασυαάτί οί ἰπ πα 
σιπτ, Πυλτα πιυ]ίογε5 ἐπ τ αυιτίσας., ἃ ρτοτίν 
τία εχειοίτατα, δέ τι: ορτίπις ἀτισεῖς ἱπάίςασ 
ταῦ σα! σπ π78Ὲ τ} }τν Λα δέτ. Ἐεσθης ΠοπΏμ ας 
ἐλύθη συγατε, ας σαρίτε Ιοπσ βίπιο » ὃ ἔτοπ.- 
τε ἐεχροιίςοία υἱἀεδηειτ, αάεο αἵ πιεηΐο οηγΐ» 
πεαῖ. ΓΑργτί αἴγδϑ πεξεβ σεσιητ, δ( σοτλαβ οι 
φαβ . ΠῚΠΠῈΕΥ65 τιείξεβ σδῃ ἀἰ 485 δύ σοπιδ8 δες 
065. Βαδίτληῖ ητεῦ [οι ίςα5. δ Εἰγίζαποβ, 
αυΐ ἐοτείίβίπγι5 ἐτιἀςαῖυτ, αύυαπὶ αν ἀὉ οτος 

᾿ς γν, Εἰ ἐραχυκρμξρ.οἰκῦσι ἢ μεα ξυ σϊῥθύκωμ,  ὑρκανῶν (ὦ ὃ ὧν φοφόταϊος ζριθεὶς γαμᾶ ἣν ξόλι.. 
4 

» 



γος ΔΝ ΦΥΚΑΒΟΝΙϑ 
(αίρή εὐπὶ απ [ερίπασοίπγιπι ἀπητπ ἐχοεῖ 
(ετίτ,ίαπιε πεοαητνῆτο ἴῃ (οἰ τ Δίπε ἐχροῖτο, 
ἐὐεπίσπη ἜπηΠ1|5 ἐρεσυϊα πίω. ΠὰπΊ ἥιιοπι 40 
αὐίδτις ἐἸςτ!ο ἀπ ναμί αἰάογητ, ἔσο! σοι ρὰ 
τΔΌτ6Π] ἃ ἔοτίβ πα εἰ σαί 05. ΠΕ υδ  θατη ἃ παν 
ἴο,ἀπσυπτίη(οο!ίςειη, (Λυοπίαπι Τ᾽ άττὰ5 μον. 
τοαίε5 Αἰα ρᾶττεβ εἤίοίτ., {πα5 ἠηττα Ταυσγατη 
ποςδηῖ,ε εὉ ῥτίτιβ ἀςεπάπιηιτάσταν, Εἰςς ἐ- 
Ὠΐπη τ Εἴ οππηία.. εἶ ρίοτασιιε ἐπ ίρ {5 πηδτθι5 
{ππι Οπαοιππαπετεῖο Οαίρής ροτῖβ οὐίεηίᾳ 
Ἰίοτα ίπης, εὰ ργόρτοῦ (γἹπεἴξγεπι τεσίοηξ, [πη- 
ΘΙ οἰοτεπι μασι ρειαστατίοπειι : πες Πλ ΕΠ ΠῚ 
τείογοςσθπι πος, 4Π σΠΊ [0 οἰ πταῖο ΠΟ ΠτΗ11ς 
γεπίυγ. (ὐςοί4εητα!α ατιτοπι οπιηΐα πᾶσ Πδη 
«εἰς ἀϊςεπαί ςορίαπι ρια οι, τιατε δά εὰ ἤσϑς 
᾿Ὁχίρί ροτιτίβ αἀϊασεπορτοςεάεπάπα εἰς, Δα 
ἰλεειίταησε ΜΜίεαί4 οςοίάεπεεπι πετία5, γεσίο 
ἀπέ πγυΐτα,τασε οἰ πὶ ροτεη5,η πιςάίο ἼΑτ- 
τὸ {{τὰ,4αί οίτοα πος Ιοςὰ παθ! εἰ ἀτι5 εἰξ δύ οδπ 
ὯΔΠΠ65 πα σΏΤΙ5 σοι ΡΥ ἘΠπεπάϊτ, σα επηδπιοά 

ετίατη Ε]ΑΓπιεηία, ΝἸοη5 ἰγἰς ἃ ( ΑΥ41 γοείαςρ ἱπ- 
'εἰρίεηϑ5, 0. πες ἰφείτ ἀπ επὶ τηξείοπε ἀἰσπαπὶ 
οἰϊεηάϊίτ,πες αἰτίτἀίπει, ΦΔττο τα ἀτιτῷ τατ! 
τὴ ρχτίπιο οἴτοα ΟλοἸ ἀπ α5 ( πα υπείπίαϊα 
ἐπ ηἰτίο οἵα Ραπιρ ἢ Πα )ροντείεαβ πειὸ αὐ ὁ. 
τί οητοπη, ΠΟ ΠΠ1Ὰ 1168 ἀρτα (ΟΠ ςίαπι σοιρ! εὔι- 
εὐτποη πὲ πιασηα5. εἰπάε αἷν ἐο Ἀπιδητιβ 
Ἱοίηαίαιν, δ Απεταυστβοίπ απο οπιαπα (σπὶ 
ἀρυα Ολρραάοοαβ [πρτὰ πιεπιοίδίοβ, αἰ ἢίς 
{η (ὐαταοηία ἀείπίς. Διπιαητι δα ἘΠΡΠτατεπὶ 
δ Μεϊϊείπαπι τ ργορσταάίτι,Δα συδπὶ Οοπὶ 
πιάσεηᾶ (δρρδαοείς δαίαςει. ςίπάετποηῖεβ 
(εαπαηταν “πὶ τίὰπ5 Ἐπρἤταΐεπι, [ππ| ρταά!- 
Εἰ5 ςοπείπαί. πίΠ υδηταπι Παπιεη ρει πὶς, 
ἄϊππι Πυιῶς ἱπτειτιπιρίς Οτείςοίς Αναθ τη. 
ταπ| ἰη [τ δ αἰτα, δύ πλ ἰΠ ἀτ|5 εἶδ, Ῥαΐς 
Δυ γα! ου εἰς ἼΤαυμτι5. σαί Ηαγπιεπίαπι αἰ ει. 
τηἱ παῖ ἃ Νοἰοροταπγία. Ηίης ἥππηι Τίρτίβ ἃ 
Ἑσυρδτατεβ, τί Μείοροιαπγίαπι οεἰτοπάδης;, δέ 
δρυ Βαρυ!οηίοϑβ ἰητςεπι σοπατοης, ἀείπάς 
ἐῃ πτᾶτε Βει!ςαπιὶ ἐππίτπτ Οὐοιτιπὶ ἘΌρΡἤτΑ 
{ε5 πηαίου οἴ, δ ρίῃι5 τερίοηίβ βεχιοίο δίαεο 
Ρετσυττίς Γοητε5 παρ ει ίπ ραιε Γαυτί σου αα]ι, 
Παίς αὐ οςοίἀεητειη Ρεῖ Ηδυπηεπίδπι, τς ΠΊΔ- 
ἰοΥ ἀρρε!!ατατ, πίη ΕἸατπιεπίαπι πηίπούειη, 

, ͵ ᾿ “ 5 ΄ ΄ 

αυπὶ ἃ ἀεχιτίβ ἤαρεῖ, ἃ {{π|{πί5 πογο [1 {0- 
πδηι, [λείη ες ὦ αὐϊέτιιπι ἤσχυβ ςοπΠηήϑβίθη- 

μέρει τό ταύρα. ῥέων σ᾽ ἀδϑὶ σὶ σιν σ]ὰ τῆς ἁρμενίας, τῆς μεγάλης κἄλυμϑψας, μέλι τῆς μικρᾶς, ἐν δα 
ξιᾷ ἔχὼρ ταύὐτίων ἐν ἀοιςολᾷ, σὲ,τίὼ λισκίωω, ἄτα ἀιορέφει πὼς νότον, στωασῆα σὲ ΤΡ τίὼ ὧδ 

σΘΕΟΟΘΙΑΡΜ. 
κάασιο! σὲ οὖὐ περ ἐδ ομάκοντα ἐτα λία 
κονύσαντοι», ἐς τί ἐρημίαν ἐκσεϑίασιψι, 
ἄποϑῳν σὲ σκοπόύοντόυ ἐὰν μδὸ ἱσυ᾽ ὀρνυί, 
ϑωμ καταασομῆϑος ἀπ τῆς ἰλίνης σϊωσιρ», 
δυσιϊαεμονίζοσι, ἐὰν σὲ σοὺ ϑποίων ἡ μωνῶμ!, 
πον, ἐὼν σι «ξοῦ μεσϊονὸς, κοκοσϊαεμονίξα, 
σι, ἐπτεὶ δὲ πὸ βόρεια μὲρε Φὶ ἀσίας ποιξὶ 
τιῦρίθ’ ἅσῖα κοὰ ἐνὴς τὸν ταύρο καλοῦσιμ, 
εἰπὲιν “τϑειλόμιϑαὰ πρῶρν πδὸι πούτου͵ 

τοὺ τὰ σ᾽ ὄδγ κοὰ πὰ ἐν τοῖς ὄρεσιν αὐτοῖν 
ἡ ὅλα, ἡ σὰ πλέισοζ » ὅσοε μὴν πῶρ κασι 

σίων πυλῶμ «ωϑινότόμα δὼμ ἄπλον οἰ. 
ραν ἔχα πἰὼ πόδιύγεσιψ σὰ τἰὼ ἀγριό. 
σετσὰς οὐ σπόλὺ ἐκ ἂμ σ]αφέροι πὶ δὲ ,1 
σῷ σε, τὸ ἰλίματ: συγκαταλιχθούχα τὰ 
σ᾽ τασϑλία σπείντα δεέσϊωσιν εὐπωθίαν πὰ 
λέγειν πόδι αὐ δ ὥς’ ἰσῖξι πιϑϑάγαμ δὲ πὰ 
“ταρακειμῆνα “ιαῖς κα αὐίαις πύλαις, σταρὶ 
κειτοι δὲ ἡ μη δὲς πτεὲς σϊύσιν χώρα στολλὴ 
κοὰ δαυας δύσαστο στοΐε, κοὰ ἐν μέσῳ ἴῃ 
ταύρῳ ζαιμλψα, πτολυαχισῖξι κατὰ ταῦτα ὦ 
στύρχοντι πὰ μέρη, κοὰ αὐλῶνας ἐμπόδι β 

λαμβαύοντι μεγάλους» κα ϑά πόβ κοὰ τῇ ἁ ὦ 
μϑινίᾳ ὧδ συμβέβηκε. πὸ χὰ ὄρΘ- ἅφῳ. (ρ 
“τῶι μδν τὴ τῆς ἰαρίας κοὰ λυκίας,, ἀλλ᾽ ε 
“αὔθ ριδὸ οὔτε πλαῖτι' οὔτε ὕψι Θ΄ ἀξι 
λογον σιεέικνυσιυ, δγχέρετται δὲ πτολὺ; πρῶτ᾽ 
κατὰ τὰς χελισενέας, αὗτοι σὶ᾿ ἀσὶ νήσε 
κα τὰ τίὼ ἀρχάὼ Φὶ παμφύλων παραλίας, 
ἀϑὲ σὲ τὰς αὐαϊολὰς ἐκτεινόμνθθ, αὐλῶνα 
μικρὰς ρλαμβαναι, ὧν ΣᾺ κιλίκων. ἔπι 
σῇ υϑνρ το ἀμανὸν ἀπὶ αὐτό α(ἰζοταιγτῇ σὲ 
ὃ αὐ τίχοαυρΘ' ἂν ᾧ τὰ κόμανᾳ ἴά)ουποα τι 
ἐμ τοῖς αὔω λεγομλψοις κατε αἰδϑξιμιοὕπῷ 
οδὲὺ ο(ὦ ἐν τῇ καταονίᾳ τελδὺ τᾷ, τὸ δὲ ὦμι 
νὸν ὄρ’ μέχρι τὸ εὐφράτον κρὰ τῆς μελιπ 
νῆς πρόεισι, καϑ' ἣν ἡ κομμαγῆον τῇ κα ππὶ 
σδυκίᾳ σταραίκει ται ενσιέχετοι δὲ, τὰ τοΐρα 
πϑεὐφράτο ὄργεσωμεχῆ μὲν ποῖς πεθειρ 
μϑιϑοις,πλέὼ δῶν σ]ανύτῆει ῥέων σὰ μίσω 
ὃ ποταμός͵ στολλίω σ᾿ ἐπίσῦσιν λαμβαυί 
εἰς τὸ ὕψι Θ΄.κοὰ τὸ πλόγθ. κοὰ το πολυσ' 
χισῖες, τὸ σἱ᾿ουὖ νοτιώπωτον μώλισις ἔδιν 
τούῦρίδ» ὁδίζων τί ἀρμανίαν ἀρ τῆς μεσο 
“ποταμίας. ἐντόϊϑον δὲ ἃ μφότόβοι ῥέουσι, 
οἱ τί μεσοποτα μίαν ἐγκυκλόμϑνοι ποτα ̓

 
! μοὶ (ᾷ στω αἱ πηονγες ἀλλόλοις, ἐγγὺς ΠΣ 

ξυλωνέαν. εἶα ἐκδιόϑνες εἰοήα ἡδ]πσιρίᾳοϑι 

λαἥαν, Ἰεεὐφράϊας,Θ δ] κοῖς, δ! δὲ μείζω! 
δεύφράτας, πλέω διέβσι χώραν, σκολιὸ 
δ" ῥέθρῳ τὰς πκγὰς ἔχων ἐν (ε΄ “τῶσθύρε, 

σροφώ 



ερυφιὼ τοῖς κατ ὐυκῶν ὁβζοις. δεξιᾷ δ 

γαῦτα ἀφεὶρικοὰ τὰ τῶν κομμαγίωῶν͵ ἐ- 

οιτόλᾷ δὲ τίὼ ἐσικινσινίω, κρὰ σωφίωίω Τ 

μεγάλης ἀρρδωνας πρύφσιψ ἀδὲ τίὼ σ
υρίαν, 

κοὰ λαμβαύει παλιν ἄλδίω ἀδιοροφίω εἰς 

᾿πίὼ βαξυλωνέαν ΘΒ ἂν πόῤσυκον κῴλπτομ. 

ἡδὲ τίγρις ἐκ τό, αὖ τό ὄρους ἐνιχϑας ἀϑὶ 

ἰὼ σελόύκειαν . στιυαϊπἤε 0) εὐῴρατᾳ 

πλοηισίογοκοὶ ποιξὶ τί μεσοντοταμιαν “πῶς 

αὐτόν. εἰ ἐκοιίσιωσι κοὰ αὖ Τὸ ὡς ὧν αὡ- 

᾿ ον »ὁλπον. διέχουσι δὲ ἀλδιύλωμ αἱ τον γα
 

τότε εὐφρατον,, κοὰ τὸ τί γρισῖθ"» πόδι 

᾿Ἱ ελίονς καὶ τγντκοσίους ςτισϊίους » Ὁ 

Α᾽ σὧὖν πὸ ταύρου πῶς ἄρκτον, ἀπτόδχιδῖν 

᾿ πολλαὶ γεγόνασι μία μϑὺ ἡ τῷ καλουμῆώου 

οὠπιτάνρου. Κοὰ γα ἐνταῦθα οὕτως ὦνο-
 

χαϊδξρ. ὃ τί σωφονίω ἀφλαμβάνων ἐν 

ωὠλῶνι μεταξὺ ἰειμλύῳ αὐτόν τε - κοὰ τό 

᾿ γαύρου, τίραν δὲ τὸ εὐφραῖτου κατὰ σἰὼ 

μικραν ἁρρδυίαν ἐφεξῆς θρὴ αὐτίανρῳ «τὸς 

Ὑ ζρκτον ἐπεκτενετοι μον δ ὄρΘ-.-(Οὗ πολνσ 

᾿ σιις καλοῦσι δὲ το ἦὰ αὖ τό πολναϊῥῥώω, 

δὲ μοσχικὰ ὅρ5»Ὁ σί ̓ ἄλλοις ὀνόμασί. τοῦ 

Ἱ  ασῖ᾽ ἀρλαμβαίνει “δ ἀἁρεϑείαν ὁλί
ω με΄ 

ψἱοἰβίρων κοὰ ἀλβανῶψ ἐπ᾿ ἀλὶ ἐπανίσε 

πῶς ὦ τ συδφῥκειμλϑίω πῆς καασίας αν 

᾿ ΤΩΣ μέχρι μησιζας πῆς σι ἀτρόσταπίου τὰ 

 ὑυφκώμδνα τῆ καασίας ϑαλα)ῆας μέ
λῃ 

Ὁ χισίίας, τῆς τι ἀτηροττοιτίου κοῦ 2 μΈΥ 

"χης, καλοῦσι δὲ κρὰ ταῦτα τὰ μὲρν τίντα
 

τῶν ἐρθν πταραχοάραν, κορὰ τὰ μὲ! τῶν 
᾿᾿Ζασίων πυλῶν (ἃ ἐπέκενᾳ ἐπὶ πῶς ταῖς 

οὐχ Ῥλωῶς τὰ σιωιάσηοντα τῇ ἀθίᾳ, πτὸ μὲν 

᾿Ἀὶ πρόσβορα ὕρῃ οὕτω καλοῦσι, τὰ σὲ γό 

ἔς πα τὰἀτοίραν τῷ εὐφραμρυ τὴς κῶττπασδο 

αἰας, κοὶ τὴς κομμαγίωῆς πρθεΐω πένοντα, 

αταβχὲς μὲν αὖ ὅθ καλξιτοι τοιῦρθ᾽ 

ἢορέζων τἰὦ σωφλυίω,κοὶ τίω ἀλλίω ἀρ. 

νίαν δ τῆς μισοποταμίας. σινὲς δὲ γορ’ 

Μ πναζα ὕου καλοῦσιν ὃ ούις ὄὅδι, κοὶ Ὁ 

δ μαϊσιον, τὸ ἱπσόρκέιμᾶνον τῆς νισ ξ (Θ΄ ὄρος» 

ἡ τὼ τῶν τριγανοκοντῶν «Ἔπειτα ὀβαίρεποα 

πλῖίον, κοὰ καλξιτοι νιφούτιις, ἐνταῦθα σῖε 

᾿ ἂν κοὰ τό πἰγρισιθ’ ππγαϊ,κατὰ Ὁ νό, 

ἡ σον τῆς ὀρεινὴς πλόυρόγ. τ᾿ τὴ τϑνιφάον 

τὴ ὠλλον ἐτι,κοὰ μῶλλομ ἡ ῥαίχις ἐκτεινομδύν» 

Ἱ τὸ ζαϊγρίον ὄρ(Θ ποιξι Ὁ διορίζον πίω μη- 

ἡ πίαν κοὰ ἀῶ Βαβυλωνίων. μετὰ δὲ τὸ ζα, 

; γρίον ἐκσϊέχετοα ὑαὲρ (ἂψ τῆς βαβυλων 

᾿ ἤας, ἄτι τῶν ἐλυμέωψ ὀρεινὴ κρὸ ἡ ἣν »τα- 

ΤΠ ὑχιτασ υῶν. στρ 7ὲ, Φὲ μεσιίαρ ἡ δὶν κοσ΄ 

΄ 

Ἶ 
ὑ 

᾿ 

ΓἸΒΕΝ ΥὙΝΡΈΕΟΘΙΝΨϑβ, τοὶ 

σίταν Οαρραάοςυπι αιος δὰ ἀοχιγά ει αυίτ, 
λα Πηίτγαπι (ὐοπιπηιασεποιιπι ςοΠ[ηία., τσ 
(υπιξς» Α[οἰπίηλ ετίαπι δορί μη πιδίοτίϑ Ηαγ- 
σπιεηία, α Πηίταπι τε τα ργορτααίις πη ὅσ 
τίατι αἰ ἐτείσπι ἤέχιιπι Αἰ έππὶ ςαρίς ἰη ΒαΡγ. 

Ιοπίοβ δ Ρευβουπιίπυμπι. Τ σις ἐχ ἐοάεπι 
πιοηῖς ϑεϊευςίαπι {Πλτ08 ὦ ΒΌρΠταῖεΩΊ Δοςο, 
αἰτ οί ἐθ!ο ΠΝ] εἰοροταπιίαπι, ἀείπάείη εαπὶ 
ἄεπι ἤπιμπι ίπτίας. Εαρμτατία ας Τί ρτ 45 ἕοπ. 
τεβ ἑητετ ἔς αἰ αηι δά ΠἸλάτα ἄτιο αὐ ΠΠἰὰ δύ ἡυίῃ 
σεηῖα. Ταύτας τα ἰςρτεπιτίοπεπι τετίι5 ἐπ 
τυτΐτοβ συ ταπτοβ αἰοἰπ ἀίευτ.. αθοταπι τιν 
πα εἴ αχίζαυταβ. ἢς επίηι δέ ἀρρεϊδαιτν, 3. 
βορθεπαπὶ σοιπργεποπαίε ῃ σοταῖε συλάδηι 
΄υᾷ πτεν εὐππ ἰδοοί ας Γαυτᾶ υἱιτα Ἐσρἤγαν 
τειη. Οἴγσυτ Ε]ατιπ επίαλτη πίη οὐε 1, ργοτίητι5 
ΡοίΕ Δπείταυγαπι ἡοῃ5 ἡτίάαπι ἐχεεη ἀίτυγ, 
πιᾶσῃιι τῷ πηο τ ἀτι5,οΟίτι5. ραττεπὶ ῬΟΪγατ 
τποπι, ραίτεμ Μ]οίςίςοβ πιοπτεβ,ραῖτεπι α]ή5 
ποπιίπίθαβ ποεδης, ΗΙ ΗἩατπιεπίαμη οπιπεπι 
ςοπιριεθεηάπητι, με δά Ιθεγας ἃ ΔΙΡαπος,. 

ἀείηαε «ἰῇ λα δυιγούαπι (ἰαἰρίο πιατί ἱπιπηίπεη. 
τεπὶ σοπίστσιηξ, τί ἐπ ΝΜ εαίλπι Δεγοραιίί- 
πᾶπι,ᾶς εἰίατπι πιδίογεπ, Ε͵ας πλοπείαπι ραιςν 
Ῥαιδομοαίμγαπι ΟσδΠῖ, τ ε48 οτίϑι τος υ 

αυς δα (ὐαίρί48 ροτίδ8 ὃ υἱτοτία τεηἀπιης, ρύς; 
τείοὰ οτίεητειπι πευία5 Βούξαΐες πιοηῖα5. αυΐὲ 
Ατὐία ςοπίπησπηζυτ Βογθαίςϑ (ἰς πο ςᾶταν, ἀπ 
ἢιταῖεβ πιείο υαἱτίὰ Επρμγαίεπν δύ (αρραάοοίᾶ, 
δ Οοπηπιασεπαπι Δ δυτοίαπι τοηἀξητεβ, ᾿γίς 
ἐρίε τηοηϑ πη πίτίο Τ Δπτπ|5 τπιοολίτιτ, ΟΡ μεηᾷ 
ςϑετεταπιώρ Ε]αΥπιεπίδπη ἀϊετηνίπαπϑ ἃ ΓΜ] είο- 
Ροταπγίαιϑυπε χυί Ἰογάγαοϑ πιοπτεβ ὈοςΕπε. 
ἴῃ ῃίς εἴς ΓΜ αἴ πιοπβαυρτα Τίριαηοςες 

(πὶ ΝΝΙΠΡίπι ίαςει, Ροίζελ πιαρίβ τηλρίϑῷ εἶα- 
τὰ 'Νίρματοβ δρρεϊδειν, Ηοςἑῃ Ἰοςο σης Τί- 
συίαίϑ ἔοητες δά διέταίε πιοηίαποε τερ οη 5 ἰα- 
τις. είπάε πσιπι ἃ Νίρμαςς πιαρίβ δ πιλοίς᾽ 
οχιεπίμπι, Ζαρτίται πιοητεπι είς, χυΐ Ν1ε- 
4ος Βαργίοπίοβῷῳ αἰ ετπλίπαι. Ροίὲ Ζαρτίαηι 
(υρτα Βα γϊοηίοβ ΕἸγπιεουῖ ἃς Πρε μονα 
τποητεβ [ἐηστιηταν ρτα ᾿ εάίᾷ πετο Οοῆσο 
τί τεσίο. [ἢ πιεάίο εἰς ΜΙ εἀία δι Ε]Πατπηοπία πιὰ! 
τοβ πιοηῖοβ ςὄργοπεπάσηϑ, δ ςοἰ ε5,8( ςᾶροϑ, 
δι ςουυλ]1ε5 πο ραττιὰβ, (Πεητῖεβ εἰίαπι τες 

αυεητοβ τς εἰγοῦ ρᾶπιοϑ πιοηςε5 μαρίταηι, δ 
τιασηὰ 

παίων. ἐν μόσῳ σ᾽ δὴν ἡ μεσὶίσ»κοὰ ἃ ὡρμθυὶα, πολλὰ μὲν ὅρη πϑδιλαμθάνουζ, πολλὰ δὲ ὀροπὲ σαν 

ἐσαύτως σὲ τισι αγτρὰ αὐλῶνας μεγάλουςισυχν σὲ κρὰ ἔϑνν τᾷ πϑδιοικουῦτα μικρᾷ ὀρεινανκοὰ 



σὸν; ΘΤΒΑ͂ΡΟΝΙΞ 

πιᾶσία ΟΧ ρατίς ἰλίγο οἰ οχούσοπτ Εος ἑτὰ Ὁ 
ρα ο Ἡαγπιεπίαι ΝΜ] εὐταπγί, ευὉ5 ἔσητ (δ΄ 
{ρίας Ροτίε, ἱπῖγα Ἴ ατιστιπι σΟ ]Οσαπηβ,, Εἰσε 
σεηίεβ δά πο ἔππὶ Βογεαίεβ., ποπίαιη δύ ἐπ. 
τιὰ Ταυίαπι. Ετατοίἤεποβ. πείο οτιπὶ ἀτὲ- 
{1ΝΟπεπὶ {Π Ρατῖα5 ατ ταί ε5 ἐςείΠετ, Π ἰο (5 Ῥο- 
τεα]  ιυῖς, δέ ἢ5. τα Ρ ἐὸ {ρα ἀρ ρεϊδηταν, 
ῥαιτίπι βου ]α ποπιίπδπϑ. ραττίπι δα γα] ία, 
ΔπΊΡοσσπι εἰπταῖατη τεπηίπ Οαἰρίαβ Ῥοτταβ 
οἰεηάίε, Ιατε φαίάεπι αὐ γα οτα Οαίρίαττπι 
Ρουταυ ΠῚ αὐ αὐδοτᾷ τη ἀεπτία. αὐ γα! α οὔτε 
αἰτ,ε χοίρτι εἰ ΝΜ] εἀία δ ΕἸαυπιεπία. . Τερίςῃ» 
ετἰοπαϊίοτα σεῖο Ῥοτεαϊία (εστιπ ἀτιπι αἰτπ|π| ατν 
ἂσε αἰίθπι!οσοτίμαι ογάίποεπι οστίηστιπε ΕἸος 
ἑοτταῖϊ (ἀςίγτοο ποη δάποιτίε, ψαία πα πες 
ἙἩαιπιεηίς πες ΝΜ ες ραΐ5 ἐχύα Γατάτηη οἴ, 

- αὐἰξέπιπ πειία5. ΝΜ εὐϊαὰ εἰξ ίῃ Ῥατῖεβ 1145 ἀίαί" 
[λ,υαίυπι αἰτείαπι πιαίουεηι το οᾶτ, ΟαΠ{{|5 ἢγε. 
τ ΡοΙΪ 5 ίυπι Ἐεδαταπανπασπα οἰαίτα5 δ Με; 
δε ἱπτρετή σαρτῦ, πὰ ππιης ετίατι Ῥαυτηΐ τας 
σἰασταηίιν Νατη τεσεϑβ θί αἴϊατεηι Ἐρηδπηῦ 
σίάλ εηίπι εἰς ΝΜ] εἀ Δ )ηγεπτγεπιτιετο δεἰειοίς, 
4υς (ες Τίστίπι εἴς ρτορε Βαδυίοπειῃ, Ά]- 
τετα Ρ418 εἰς ΝΜ εάτα Διγορατία αο ιοραίο (Ὁ 
ἐξ ποπιίπδῖα, Παΐ πε εα ΝΜοεάοηίοτις {έσο- 
ἕστυτ, ΟὈ ΠΕ τίς, πὶ πιαίοτίβ ΝΠ αίας ῥραῖβ εἴει, 
[5 ροΐεατοχ ἀςεϊαταῖυ5,Γεσίοποπι παπόρεῦ (ς 
(ε ροίυο δέ εχ Π]ο Τυςςοἤοτοϑ δά πος τῷ τεπι 
Ρυδ5 ρεγάσγαης, Προίξεα συπὶ ΕΪαγπιεπίουτπι 
τεσίρυ5 αἰ πίτατεπι σοπίπηχετε. ροίξεα οππὶ 
ΘυτβυΡοἴζγεπιο σα Ῥαυτῃ 5. ΕἸας τεσίο Εατ- 
τηξηία, δ ἱΜατίαπο δή οτίεηζειι δάίαςεῖ, ἵΜ1ε- 
αΐα πετὸ πγαίοτί αὐ οσοίεητεπι, υτί]ας 4 4- 
αυίοποπι. ἘΜ ίταπείθτιβ αατεηι οἰγοα Εις. 
τῇ πτατίϑ τεςετπι δ ΝΜ] ατίαπαιη, Ὁ δυο ί4- 
ζει. ἔα (τί ορίραι5 ρο!ετ(υτ ρο]οηίαά ες αἱτ) 
ἡᾶσι ἐααίτιπι ἄσοςηι τα. εἀίτιτι φαυδάτα- 
φίητα ΠπἩΠΠ|{ εχ ΐρει ἔς μαθεῖ ποπιίπε ὅραι 
τα ἱτ 400 (α[65 παίοστιπειν δςοησείαίςε, ἡ ρυτι 
τίτυτη ἀο᾽ σετηῷ εἰίςίσητ, πιούδί τεπιεάίο εἴς 
οἰοαπι, δὲ 5 Ὁ εἰο5 π᾿ επππτρεῦ ἱπιρυ ἀεπτίᾷ 
ἰλυδπαί στατία ἱπηπγειίετίτ, αατια ἀπ ςίβ ἐχυα5 
επτεπάατ. {τπ|4 {405 υἱοίηο5 παρε Ηδυπιεπίος 
δὲ Ῥαυίῃοβ,ἃ αίδιι ἔβρὲ αἰ υ4 οἰγοπποείάτπ 
ταν γε πίτιλτταπηζ δύ Δ] Ατὰ τεσπρειδηῖ, ἐπὶ 
δαἀτποάτπι δίπιθαῦεπὶ 40 Ε]Αυ πη 5 τεςερε- 
τῦηῦ, χα ΠῚ Βὶ οπγαηίϑ σγαπί δζ ἱρήια Οαίατίς 
ἀπηςἰτίατη ἀσοςείετγς, (ὐοϊαητ {{π|ὸ] εἰίαππι Βατ 
χουσι σ᾽ ἰσχυρὸς γότρνας ὧυ ἀρμλνίσςῳ κρὰ εξ “ταρθυαίος,, ὑφ᾽ ὧν πϑδικόσηονται πολλάκις, αὐτί» 
χῦσι σῖ᾽ ὅμως (Κα ἀφρλαμβαύσσι τὰ ἀφαερεθενῖα, καϑτέστόρ Τὸ συμξακίω ἀπέλαβου διὰ 5 ἀομβνίωψ 
ασῦῦ ῥωμαίοις γεἰονότωμ Ὁ δὲ πρωσεληλυόᾳσι σῇ πρὸς ζαι(ιρα θόραπούσσι σι ἅμα, (ὦ δὰ σπῖχρ; 

ΦΕΟΘΒΆΡΉΗ, 
λφορικὰ τὰ πλειω:οὔύχω μὰ ποίνιυ τίϑεμῆν, 
οὐδος τό! ταύρου τίω τε μεοϊίαν, ἧς ἐσε κοὰ 
αἱ κάασιοι τοὐύλαιοκοὰ τίὼ ἁρμ ρίαν. καϑ᾽ 
ἡμᾶς μδν τοίναυ προσάρκτια οὖ ἐΐῃ πὰ εϑν, 
τοῦτα, ἐπ᾿ εισϊὴ κοὰ ψύὸς τόν ταύρου, ἐρα- 
σοδδούῃς δὲ τσεπτοιιμα: τίὼ διαίρεσιν ἐφ᾽ 
σὰ νότια μέρα κα τὰ τὰ προσάρκτια, πτὰφ΄ 
τ᾽ αὐτό λεγουδύας σφραγίσῖας, τὰς μ᾽ 
βορέιους καλῶν, τὰς δὲ νοτίσυς, ὀριον ἀρφαξ 
νει; τῶρἐιλιμάτων ἀμφοῖν τὰς καασίος τῦ, 
λας͵ ἐἰκότως οὐ» τὰ νοτι ὑτόλα στϑοτω πότ᾿ 
νοντος δὴ πα ασίων τυλῶμονότες οὐ ἀρῴαξ 
νοιγἷῶν ὄξυ κοὰ ἡ μησϊἑανκοὶὰ ἢ ἀρμβ νίαν» τὰ δὲ 

βορειότόδα πρόσβορα, κατ᾽ ἀλλίω κρὰ ἀλ- 
λίω διά τάξιν πούτου συμβαίνοντι’, τὰ- 
χὰ δὲ οὐκ ἐπέβαλε τούτῳ. στιότε ἔξω σόϊ 

χάύρου πῶς νότομ οὐσῖφν ὄξιν οὔ τι φὶ ἄρμε 
νίας μέρ οὔτε τῆς μκοϊξας,ἡ σὲ μποσϊασιέ, 
χὰ στιμρατοι- καλοῦσι ἢ «ἰὼ μᾶν, μιγάλίω, 

ἢ μπτηοόσολις τὰ ἐκβάτανα, μεγάλ γτὸν 
λις» κοὰ Ὁ βασίλφομ ἔχουσί πῆς μησίων ἀρ- 
χῆς.σ]ωτελοῦσι σὲ, κοὰ ναῦ οἱ ππκρϑυοῶοι ὃν 
τῷ χκιώμνοι βασιλείῳ«κοὰ ϑόβίξυσι γε ἐν» 
τοῦϑτι οἱ βασιλέὶς ψυχρὰ γα ἡ μαῖα, ἢ. 
χειμκασῖίον δὴν αὐτοῖς ἐν σελόυκέια πῇ δῦ 
Ὧρῇ τίγρησῖ; πλησίον βαξυλῶν(Θνἡ σί᾽ ἐπέ 
ρα μόλίς ὄξιψ ἡ ἀτροστοίπιδη. μκοϊία. πούνο- 
μα οἵ ̓  ἔσχεν ἀτῷ τό ἀτροστοίσου ἡιγκεμόν Θ᾽ ὅς ἣ 
ἐκώλυσῳν χσὸ Τοῖς μακεσῦσι γϑυΐ ὅλα, κοῖς 
ταύτίω μὲρ( οὖσαν πῇ μεγαίλες μεσῖίας. 
κοὶ σϊλγκοὰ βασιλεὺς αὐαγοράυϑ εἰς [σα σῳ ̓ ς 
νέταξο κατ αὑτίὼ τίὼ χώραν πταὐύτίω, κοὰ 
ἡ σ] δ) ξὰ σώζετοι μέχρι ναῦ δ ἐκέινο πρός, 

νίας ϑάλα! ἤκς, κοὰ φὶ ματιανῆς. χὉ νότου Ὁ 
γταραίκειτοῖι, σι σί᾽ ὃ μικρὰ κατὰ τἰὼὸ διυΐᾳ 
μιν ὥς φασιμ ἀτρλλωνίσίας 5, γεγκοὶ κατὰ 
μυρίους ἱππέας σϊαύα τοι σριρεαχεδλοα, τον 
ζῶν δὲ τέἥῆαρας μυριάσϊας, λίμνίω σ᾽ ἔχε 
τἰὼ ασαῦ τα ἐν  ἄλσυ" ἐστανϑουῦ τοῖν ποσύτο 
Ὅνται,ἐσὶ δὲ ἔνκσμώσϊειςγκρὰ ἐσπταλψξις. ἐσ 
λαιὸν δὲ τό πάϑους ἄκθΘ΄, ὕδωρ σὲ γλυκὰ 
τοῖς καπυρωϑέισιν ἱματίοις, ἐἰπις κατ᾽ ἅγ. 
νοιαν βάψανν ὡς αὐτί πλύσεως χείριν, ἐπ 

ϑυαίος,, 

πε’ τ΄ 



ναϊσς, βασίλειον σὶ ̓αὐ Ῥὴς ϑόρινορ μδν ἐν 
ισεσίίῳ ἑφηου μόνον γαία» ἐν φραρίῳ ἐρυμ- 
γῷ ονεραγόστόβ αὐτώνι Θ᾽: ἐπολιόρκισε καϊὰ 
τἰιὺ ἀϑὶ σπταρϑυαίος «ρατάαν. διέχει σὲ ὧῳ 
χϑιάραξον πτοττιμδ τό ὀρέζοντ Θ΄ τυ τε 
ἑρρλνίαν κοὶς τί ἀτροπατίωυάω, σοοίίους 
βσχιλίος, κοὰ τι Ῥακοσίους, ὥς φασιν ἀσῖελ 

ΦμΘ΄ ὃ “δι αὐτωνίου Φάλιθ΄. συγγρώψας 
τίν ἀδὰ παρϑυαΐου; σρατέαν αὐτὶ ἐν κα 
παρίεὐγκρὰ αὐτὸς, ἡγεμονίαν ἐχὼν ἐρε δὲ, τὶ 
ὥρας ταύτης τὰ μὲν ἀλλ δυσιχίμονα χω“ 
γα, ἡ δὲ πτωσάρκτι θ᾽ ὀρεινης οὶ βαχξιᾳ, ᾧ 
ψυχρὰ, κασϊδευσίων κρτοικρας ἽΝ ὀρεινῶγν, 

τὰ ἀμαρυϊωρ,κοὰ ταπυρωμνκοὰ ἀυρτίων, 
τοὰ ἀΐλωμ τοιού των. οἱ μεταν ας εἰσὶ, κοὰ 
λασρικοί. κοὰ γαὺ ὃ (ὐγρΘ , κοὰ ὃ υιφαταῷ 

(ὠτοασαρμθϑα ἐχόνσι τὰ εϑνν τοῦ τὰ, κοῖς 
γεν πῇ ποόῤσίσῖι κώρτιοι, κρὶὰ, ὡμαρονι . πρῶ 
γαὺ οὕχω λίγον ται οἱ ἀμαρόδί, κοὰ οἱ ἐν τῇ 
ἀρρϑνίᾳ μέχρι νυῦ ὁμωνύμως προστεγορόυό- 
μᾶνοι. τῆς «αὐτῆς ἐσὲν ἰσϊεας. οἱ σὶ ̓ ουὖ καοῖ. 
ἡυυσιοι πλύϑει δρ᾽ τπείῷ μεκρὸν ἀφ λειστονσ 
τοὺ τῶν ἀοκανυνζκοντσις αἱ οἵ ἀἰσὶν ἄθισσι. 
ἐν σὲ τοὶς πραχίσιμ αὐδ ἐπαπέων τῴ δαμά 
χον σοῖ. αὐπξῶ νέν σὲ χαλεπάυ τἰν ςρατῴαρ 
ὑποίηισν οὐχ ἡ τῆς χώρας φύσις, ἀλλ᾽ ὁ τῶν 
δῶν ἁγωμὼμ ὃ τῶν ἀρμδνίων βασιλεὺς 
ἐρταονασσῖας, ὃν ἐκξινθ" ἀδιβουλόύοντα 
χὺ σύμβουλον ἔποιξιτὸ κοὶς ἔσκον πῆς 
πόδι τόϊ στολέμου γνώμας, ἐτημωρϑίατο ἡδ 
συν αὖ τόρ. ἀλλ᾿ Μὰ ἡνίκα πολλῶν αἰἶμθ" 
κακῶν κατέςν ῥωμαέοιςγκρὰ αὐτὸς κοὰ ἐκέιν 
γί ὕς σις τί ἀρ πὸ ζόύγματιθ᾽ ὑσῖον, τό 
κρτὰ τὸν εὐφράτίω, μέλοι τόν ἅψα ϑνὰ τῆς 
ἀτροπατίωης, ὀκτακισχιλίωμ σχοίϊίων ἐ σον 
σὰ πλίον ἢὶ αἱ πλασίων πῆς εὐϑέιας σ]ᾳ ἐν 
ρῶν» (Ὁ αὐωσιῶν, νὰ ἀνκλοπορέας, ἡ σὲ μεγά 
λὰ μησίιαν τὸ μὲν υταλαεὸν τῆς ἀσίας ἁγύσα 
"Ὁ γγέσης κα ταλύσιιστε “ὃ ἣν σύρων ἀρχίω). 
ὕςοδου σὶ᾽ νοῦ ἐύρου, οὶ τοὐῤσῶν ἀφαιρε, 
ϑέσα τίὼ -οσαὐυτίω δουσίαν ἄσυαίγου, 
σιιεφυλαηγν ὅμως σπτολν τόν ντωτρίου ἀξιώ 
ματι κοὶ (ὦ τὰ ἐκδάτανα χειμοαϑσίιον Ὅς 
φοίρσαιες ὑμιοίως δὲ, κρὰ “Οἷς ἐκώνος καταλύ 
ἄσιμακισῦσι, Οἷς τίω συρίαν ἔχουσι, κοὰ 

ναῦ τἀ ὴς ἀφθναξων βασιλόῦσι τἰὼ αὐτίὼ 
σέϑεχετῇ χρόαν τε, κοὰ ἀσφαίλειαν. δοίζετοι 
σ᾿ ἀὴ μὲν τῆς ἕω πῇ τὲ ντχρϑυαίωμ, κοὰ 
“Οὶς κοοσαίων ὄρεσι λφορικῶμ αὐϑρώπωμ, 
οἱ τοξότας μυρίους κοὰ πρισχιλίους στρ 
ρίσχουτό στο τενελυμοζοις συμμα 

᾿ 

ΤΓΙΒΕΒ ΥνΚΝΡΈΕΟΚΓΙΜΨ κ᾿, 

ρὼν ὄντων ληκρικῶν ἐϑνῶν, ὧν μαίρόδι μὲν τοέρσκις τεῷ σεχῶς ὥσαν, ὄξιοι 
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το 5, ουτπὶ τεσία αἰ 464{{58 οἰξ, (ἴλ2Α ἰῃ σαν. 
Ῥο {ἴτὰ δ εἴ σα εἰ υπι πυπη εδέπηττι χυοά 
Δπτιοηίας ἰη Ῥαγτμίςα ἐχρεαίτίοπε οδίεαίς, [4 
αὖ ἄταχε Πιιηηίης, χαο ἃ Ε]ατπγοπίαπι δ. Δτσο 
Ῥατίαιπ τεγπιίηαι ἸαΠ5 αθ οί ἀποβτιβ αν 5 
απδάτίησοητίβ,τς ἃ 4 εἰ ρα τεξετί, χυίἄπιο 
ηΐο ἐπι Π ατίβ. {ἹΠέτις ἑη Ῥαντος ἐχρεἀίτίοπειν 
ςοπίςτίρῆε, πη απ ἱρίς δέ αἴτιίτ δέ ρυαίμτ, (ας 
τεῖα ἱχπιίτι τεσίοηίβ ἰοςα Ορτσητα (ππὶ δορτοα 
το πα] ία τ ετο τη οηταπα, δ αίρεια, ἃς [σίάα, 
(ὐἀἀυΠοταπι πιοπίαποιτιπι ὃζ Α πιατάόγτιπν 
«οπηίοί πὶ, πεσποπ Τ ἀρυγουτπι, Ογτοίοσιπι 
δ εἰυίπιηο αἱ αἰίοττησι, σα ἰλίτοπες Ἔχιοιγοβέ 
ἴυπε Νὰ ΖΑρτιϑ δύ Νίρματεβ σεπιοβ μ85 ἔραγ- 
(5 μαεητ, δ (ὐλιτή δ Απιαγαί, αυ ΠΡ τῇδ εἰ 
Ἑϊαυπιεπία ἰππιαδπτς ξοάεπι ποιηίπο ΔρΡΡεϊ- 
ἰατί, απ ει [οτηγᾶ (οπιλητ 4 40Π| ρεάττυπι 
πα αΪτίτι ἀΐπε ΠΟ πγμίτιτι αὐ Ατίβη 8 Γυρειλπ 
ταν (πε ἀσυατοτε8 ορτίηιί, πῃ [οςί5 αἰρετίς 
Ρεαίτες ρύο ἐπαίτυβ ρυσηαηι. Δπτοπῇ ἐχρε 
ἀϊείοπεπι , Ποη ἰοοΐ παίμγα σταιεσι τε τές, 
(εὰ υἱαττιηι ἀπχ Αιταπαίες τεχ Ἡαυμηεπίοτα, 
θέσι {Π{ ΠΡί ἱπ([ἀίαπτεπι σοπῇ!ῆ ρατείςίρ ἐπε 
ἐεοίτ,ας δε Π]Πςος ςητεητίος κοτηροτοπι, ΕΌ πὶ ταν 
τλεπ αυδηατιαπι ίετο τιΐττις εἰς, ροἰ τιαπιπιυΐ 
τούτιπὶ πα ον ςατίᾳ ᾿ξ οπταπίβ οχείεζες. ττὶ 
ἐρίενσυπι {ΠῚ} ε αι υ5 αίαπι Ζευσιπαῖς, απο 
εἰξίυχια ΕπρΠτατεπι, που ἴῃ Αιγορατίαπε 
Ρειμςξηίᾳας οὐἶδο πα [τὰ Πα ἀίοτιιπι τἰττα ἀπι- 
ΡΙυπι κεξζα τα ρει πιοπεοβ τερτοῖτις, δύ χη 
ἅτπι5 εἴ είς Μ εαία πγαίοτ οἹ ἐπὶ τοτίας Αῃς 40- 
πγίπατα εἰξ, δγγοττιπι πιρετῖο (πραῖο, ροίξεα ἃ 
Ογίο ἃς Βετίί5, εὰ [δηλ ροτεητία (δ ίατα οἴ, 
(Ὀ Αἴγλξς τα. ἘΠ ΠΊΕΪ τ πῈ ραττίας ἀἰ σηίτατίς 
(εγυιαπίς. Εγαπὶ ἐπίπι Ἐςβϑαῖδπα Βειίαγμπι ἢῃγ- 
Βεγπδου, δ. Μαςεάοηᾷ, χα (ἀρ ςίς {18 5 
τίαπι Βα ρεραητ Νυης ετίαπι Ρατιοττιπη τεσίς 
Ῥ05 εὐπάεπι πίστη δ τατείλπι ργαίξαπι. Ν]ς- 
Δία αὖ οὐΐεητεαεία τεγπηί ποτ ΟΠ σοητ 
τπιοητίρι ἰατγοςίηι ἐχεγοίγία τη, ΕΠὶ Οἱ ἐπὶ σαπὶ 
δἀποηυπι δα{ο5 δί Βαργίοηίος Εἰγπιαον 
ταπι ἑοςἥ εἴτης; [Ἀσιττατίοιτιπι ττεάεςίπι πγί- 
[4 ἐχμιθεραης. ἵΝεαγομα5 τείοιτ,υαταοῦ εἰ 
ίς σεητεβ. αἴας ἰΔεγοοίηίμηι σχείσεραηῖ. κὰν 
ταπι Ναί Ῥει!5 εἴης βηζείπιί, Ηΐς ἀτχας 

δ0Π|5 

χραῦ τοῖν ὡδὶ σουσίους., κοὰ βα βυλωνίους. νξαρχ Θ᾽ σέ φασι γυῆς 
͵ 

δὲ, κοὰ ἐλυμοαῖοι τούῬις. 



ξο 4 ΦἸΒΑΒΟΝΙΣΞ 
δυίς ψχῆ ΔΧΕΙγπιαί, Οο αὶ δυΐοπὶ ΝΜ] εα!8, 
Αἴ οπιποβ τερυταπιγερίθυ5 ρεπάερπτ. (οί 
(αἰ ετίαπι εἴ τοχ κεἴξατε Εςραϊαπίς ρεταίϊδ. Βα" 
Ῥυΐοπεπι ἀείςεπάετειοπὰ ἀςοίρίεβθαπι. ΕἸο, 
ται αὐήδοίαιι ΔΙεχᾶδει ςοπιαάίν γ ἐπε ε08 
δάοιτιϑ. ΝΜ] εαία ἑτας; 40 οὐΐεητε 5 τευπιί ΠΑ ΙΓ 
δὰ Ρατα[ταςεπί5, αὶ ετίαπι πιοηταπί (απν δύ] 
ττοηε5,.ς Βετ5 ςοπείσι. ἃ (εριζιτίοπα (δά. 

ἀιυιή5 δέ α[ή5 εἶτα ΕΗ τοδηίθπι πιαύε Βα απ, 
Ῥιι5. 4ε χυίδυβ ραυἹὸ ἀπεὲ ρειτελδυἑπηι5. 
ΑΔΡ αὐπεορο!!οηίατίάς, ιαπὶ δίτα συ πάπιτιε 
τειεβ ἀρροϊασδητ, τεπὶ ζαρτο ἀρπά ἡπεπὶ 58 
Ῥατίοα εἰξ, χυας αὐ Μιεαίαπι ρειτίπει. αυίάαπι 
ἐλπὶ λα ΕἸγητααπι ἀἰαῦτ ρεττίπεγε 1 οσοίάεπ 

ἐς Διιδρήϑ δέ Διαιεπίουττη συ ίάαπι. δαπι 
ετίλπν (ὥτασα τὐῦεϑ πη Μεαία ἃ ΝΜ] αςεάοηίθιι5 
ἐοπάϊια;, ἐ χυίριις ΕΠ λοάίςεα, Ἀραπιία. δέ 
Ἰέβασα,ηυα ἀρ ά ἔπαφαβ εἰξ, ἀμασαπι ΓΝ ίς- 
τού ςοπάϊαίι, δ. Ευτορῦπι ποπηίηδιίς, Ρατμί 

ἀεῖο Ατίβοίαιι. Ἐὰ δαετα!ίου εἰς, πιὰπν (αίρίς 
Ῥοιῖα;, Πυίπσεητίς ξετὲ Ππλ4.τις ἈΡοΟΙοἄοτυς 
Αἀταπιγείητι ίτ ΜΠ εα τα ᾿ταρπιάσηα οΧ ρᾶττε 
Αἷτα εἰς δέ πἰσίάα,. εὐἱαίπιοα! πητ πηοπίε8 Ἐς; 
[»αταηΐβ ἱπτπίπεητεβ. ἃ χυΐ ἀρυα ἄμαραβ δ 
(αίρία5 ρουῖαβ ςοπίαγρτιης, ας ΟππῈ5 επί 

ἐςρτεπιτίοπαίεβ ραττεβ αἰαπείη ΝΜ ]διίαπαπι δί 
ἙΠαγπιεηίαμα αὐ] οά ππτε. ᾿ ἐσίοτιειο ΄ὺς 
(υδαίρήπ ρουτίς ἑη πα πη δύ σοησασο (Ο]0 ἐὰ 
ςες οραίεητα εἴτ, 8. οπγηία ἔοι. ρυσῖεῦ οἰξαπι; 
«απ δ ΠΙδέπαίοίειιν », αὐτά ταπτεὴ εἰ δέ [ἰτοὰ, 
Ἡκποετερίο δ Ηδτπιεηΐα ἐχίπιίς ρα 5 ἐν 
Παίς αρίὰ εἴναπάς ριαταπι αυοάἀᾶ ΗρροΡο- 
τοῦ οςατιρέγ {πο ἡ ἐτες αοίαπε, αυΐ εχ Βεῖ- 
[τὰ δέ Βαδγίοπείη ((αἱρίαβ ρουτὰβ ργοῃείίςιιπ- 
ται, ἵπ εο Ραίςί ἀΐςῖτ ἐχπούῖη σα Πητπαοίητα 
ΤᾺ Πα, χος ἀγπιοητὰ τεσίαίθης. ᾿ΝΙσΟ5 απο 5 
4υίρυϑβ τεσαβ ὑτεσαηζα, ΟΡ πη: 5. ΠΑ ΘΠ Ο5. 
ἰἤ Πίπς σεπὰ5 πάθετε αἰσαητ, α εχ Ελιπιε- 
ηία Ρτορηίδθι ἀπαπήληι ἔουπηαιτι Πα η 65. 
ἡπεπιδάπιοα Ραγία ρτος (ατοεςί5, εχτετίσ 
ηυίαρυα ποβ πε. Ετ Πεύραπὶ απ ριαςίραε 
ἐῆποϑ αὐτί. ἐο υοα {δὲ αρυπάει, ργορτίς 
ἸΜεάίςαπι ποςατηι5. Ἡαοτερίο ΠΙρΡ ίσπι ἔστ, 
ἃ αιιο Μεαίςι5 ὕςςι5 Ἀρρε αταν, Ογτεηαίςο 
ἴδησε ἱπίοιίου,, ποπητππαηπατη ετίδῃι {{Π| ρτος- 
Παιίας ργορίει Ιοςοσῖ ἀϊπεηπτατς, {πὲ ατιοά 
{πγρ5 Γρεςίςπι πλυτεῦ, πε ρτόρτεγ εο5 σαί {πς’ Ὶ 
σὔπὶ ἐχρυίπιιητ τ! ςσοπῆσίαητ, ν᾽ πάε εἰίαπι 
δα πἱσπι τεσοπαίτυν, ΓΜ] επί ἰΐοσας τα]ί5 εἰϊ, 

ὄτε “ταρὰ σὰς τῶν πόπων σ]αφορὰς, ἔπε τό φντό πρτ᾿ ἐσθ’. ϑὐαλα!οντιΘ-:. πε κοὰ παρὰ 
σον ὀσίζοντας γ κοὰ σκόυ ἄζοντῖς » ὥς τὰ συμμόειν πιὸς τἰὼ ἀπτύϑισιν., κρὰ τί χρέαν, ποι- 

ΠΕΟΘΟΘΚΑ͂ΡΜ. 

ὅκα, κοὰ σουσίοις ,κοοπαίοι δὲ μή δοιγ γτὰν ται 
ον φόρους προ Ἴεῶνω εἷσ βασιλίαξ, κοσ. 
σαίους σὲ, κοὰ σϊῶρα λάμβανειν, ἀνέπρε ὃ βι 

σιλεὺς ϑόλίσας ἐν ἐκθα σείνοις εἰς τίν βαξυ- 

λωνίαν κωσκβαΐνοι, πα ταλύσαι οἱ αὐτῶρ, 

«ἰὼ πολλίὡ πόλμίω ἀλξανοῆσον ἀϑιϑεέμο, 
νομ χειμῶν(θ-, τούτοις δὲ σα ἀφορίζε) πὶ 
ἕω, κοὶι ἔτι ποῖς σταραισετικίαιοῖς οἱ σύωνα, 
σῆρυσι ποϊρσαις ὀρεινοὶ, κρὰ αὐτοὶ, κρὰ λήφρι, 
κοί. ἀὴ δὲ δῇ» ἄρκτων ἴς συδροιηοῦσι τῆς 
ὑρκανίας ϑαλανήϊας κασϊσίσσιοις, κρὰ τοῦ! 
ἄλλοις ὃς ἄρτι διῤλθυμν. ττῶς νότον σὲ τῇ 
ἀπλλωνιάτι δι ἣν σετακυυίω ἐκῴλοωω οἱ στα 
λακοί, κοὰ Ὧοἢ ζαάϊγρω καϑ' ἁμᾶς σαβατικὶ 
ἔξγτοαι Φὶ μεσὶίας οὔστε. οἱ “ἘΠ ὑλυμαΐα! 
φασί. πὰς σϊύσιψ δὲ τοῖς ἀτραπίοις, κρὰ ἦι 
ἁρμλνίων σισίμ. εἰσὶ δὲ κοὶι ελλίο δ δ πόλᾷ 
{πίσμαΐα Ὁ μακισίνων ἐν τὴ μαδέᾳ ὧν λαι 
δίκφα τα, Θ ἀστοίμάκ, (ὁ ἃ πρὸς ῥιγαϊοὸ α 
τὴ ῥάγεια, τὸ Ὑ νυιξτορος ἐτίσμα,ὃ ἐκέινοι, 
δὴ δυρωντὸν ὠνόμασε, τάρϑοι ἢ ἀρσαρκίαι 
νοτιωτέρων οὖσαν δ καασίων υλῶν αῷὸ 
σαποσίοις πσοῦ «τ δῆοις, ὥς φησιψ ἀ-ρλλύσϊω: 

ρΘ' ἀσ)αμυϑῖν- ἡ πολλὴ μᾶν ὑψηλύ ὅδι, 

κοὰ ψυχοο τοιαῦ τὰ δὲ, κρὰ τὰ σπόῤκέμε, 
να “ἶ΄᾽ οιβατάνωμ ὄρη ,κοὰ τὰ πόδι τὰς ῥα 
γας, κοὰ πὰς κᾳασίους πύλας, κοὰ καϑό 
λου τὰ πῶσαρκτια μέρη τὰ ἐντόῦϑον, μὲλῃ 
“τὸς τίὼ ματιανίω, κοὰ τὼ ἁρμενίαν ἡ σις 
ἁδι ταῖς καασίοις πούλαις ἦν παπεινοῖς δ΄ 
σϊφεσι κοὰ κοίλοις, οὖσα δυσϊαίμων σφό' 
ὅ0οα δὴ κοὰ στάμφορί’ πλάὼ ἐλαΐας ὦ σεν 
κοὰ φυετοῖί ποου, ἀλιπίώς τί ὄξι»κρὰ ξιρα 
ἱππόβοτθ᾽ δὲ, κοὰ αὕτη δὴ σ)αφόρόνπωρ, 
κοὰ ἡ ἀρμϑνία, καλέξιτοώ σέ τις κοὰ λιμὼ 
ἑἱπποβοτθ' ϑυοκοὰ διεξίασιμ οἱ ἐκ τῆς πόβ. 
σίσϊ Θ-γκρὰ ἐαδυλῶνΘ' ὡς καασίους αὐλαι ᾿ 
δσισιοντοῖ", ἐν Ὁ τοφύτε μυοιάσῖας ἵσπὼ 
ϑηυλάωυ νἐμεῶπε φασὶν ἀϑὶ τῶν πϑρσῶν, εἶ 
δὲ τὰς ἀγέλας ταύτας δασιλικαὰν, δῦ σὲ νι 
σαίους ἵππους οἷς ἐχρῶντο οἱ βασιλᾶις ἀρώ 

σις οὖσι κοὰ μεγ σοις οἱ μὴν ἐνθούσε λέγου. 
σι πὸ γγνθ", οἱ σ᾽ δῇ ἁρμδνίας. ἰδιόμορῷοι 
σιί, ἀσιν, ὥς πέρ κρὰ οἱ τεκρϑιποὶ λεγόμδινοι 
ναῦ ἥν αἷὰ Ἑλλαίδεκους» Οὐ εἦὺ ἄλλους αἶνος 

δὲ, κρὰ σίλφμου κὶ χώρα, ἀφ᾿ οὗ ὃ μεεδενὼς κατ 
λούμβν Θ΄ ὀπὸς, πολὺ λωσόμθνθ’ σόὶ ἔν: 
ρἰωαϊκοῦ ἐσι σ᾽" ὅτε, κοὰ σαφέρων ἐκένο 



χρὰ ἡ πόδι δὴν φύρωγ ἱςορία, τῆς γα κἀτπὰ 
᾿ ἠκίας παρεχούσης τῆς τοῦρσαις ΚαῚ ἔνιαι 

γὸν σὸς οὐ ἀργυουκῷ τέλει ἵστχους χιλίας 
τὰ τοοντακοσίους, ἡμιόνων δὲ δισχιλίους, 
πῶβαίτων δὲ αρύτε μυοϊάσῖας, δεπλαίσιᾳ 
τχεδῦμ τα πούτωμ ἐτέλοαυ οἱ μῆσϑι, ἔϑαᾳ σὲ 
χὰ πολλὰ μᾶν τούτοις τε, κοὰ Οῖς ἀρμδυίοιο, 

᾿ ἠὰ τὸ ἃ τὠὸὺ χώραν τταραπλασίαν, «δὰ μϑώ 
τοι μύσους ἀρχαγέτας Εἶν φασὶ, κοὰ τον Ὄις, 
τοὶ ἐπε πρότόδου τοῖρσαες τοῖς ἔχουσιν αὖ 

᾿ γούς, κοὰ σα δεξα μθύοις τἰὼ τῆς ἀσίας δον 
τίν, ἡ γα ναῦ λεγομῆνλᾳ σπόβσικὴ κοὰ σολήν 

᾿ μὰ δ τῆς τοξυόις, κοὰ ἐσεπικῆς ζηλθ., κοὰ ἡ 

τόδι ἦν βασιλέας ϑόρατοεια  κοὰ κῦσμθ᾽ 
᾿ οἱ σεθασμὺς ϑεοπρεπὴς στχρᾳ τῶν ἀρχο- 

Π βύαν ἀς ὧν σίρσας παρὰ τῶν μύδιωγν ἀφὶ 
᾿ επκικοὰ ὃτι τόν π᾿ ἀληϑὲς ἐκ τῆς Ἐθῆ τ 
᾿ μάλισα σϊηλομ. τιάρα γάρ σις κοὰ Κέταοις 
“δὰ ῖλθ-. κοὰ χειοισίω τοὺ χιτῶνσυ' κοὶ ἀν 
'χξυοίσϊσιν, ἐν μᾶν τοῖς ψυλροῖς πόττοις, κοὰ 

᾿ πῶσξύροις, ῤντήσϊεια ὄδι φερίματα. οἷοι 
᾿ ὀσιμ οἱ μεσίίκοι, ἐν σὲ Ὃϊς νοτίοις ἥκιστχ. οἱ σὲ 
σέρσαε τέ" πλέςίω οἰκύσιν ἀϑὲ πῇ ἐρνϑρίξ 
γκλφηκίκκτίω ται, μεσεμβοινώ τόδοι κοὰ 
Βαξυλωνίων ὄντόϊ», οὶ σουσίωψ. μετὰ δὲ 
πἰὼ κα τάλυσιν τίὼ τῶν μῴήσϊωψ, πτοσεκτύ 

᾿ γανπῦ Ὥινα,κοὰ ἣν πτοσατηομδνων μκοϊίᾳ 
ἐλλ᾿ οὕτως ἐφανη σεμνα, κοὰ πόϊ βασιλικοῦ 
πῶσχύματίθ οἰκέια σὰ εϑη τοῖς νικύσασι, 

χὰ τὰ τῶρ νυκαθούτων. ὥς τ᾽ αὐτὶ γυμνκ- 
τῶν, κοὰ Φἰλὼν, ϑαλυσολὲν ὑπέμειναν κοὰ 
χτυρεφξις Εἶν τοῖς σκεστάσμασι, πινὲς σὲ 

᾿ χήσίειων κα τασίξιξας ἢ εϑῆταϊαυ τα φασὶ 
Πιωυκςσύαν Οἱοϊόποις καθά σεν ἰἀόνα, 
᾿ϑικρυσή]ομανευπ ὄψεροῦίε ἀν] Σ Θασιλέως 
οι, δὰ ἰαον" νασομνύμαϊα Εἶν ἰασόνεια 
ρῶα»ἱεμώμανᾳ σφόσῇραᾳ κασὸ 5 δαρθάρωρ, 
ἰσεὴ Ο δρ᾽ μέγα ὑπὲρ 7, καασίων τυλῶψὲμ 
τρις δρᾷ καλόμϑην ἰχσόνειογ, τ ἢ μποϊίας δ 
ἰδϑαα, νὸ ὄνομα “ἡ χώρας.λὲ 7), μῆσδος 
ἡὸς αὐτῇ, Ἅ]χσϊεξα δὴ Ἄ ἄρχ ἡ ΔΆ χώρων 
ἐπώνυμ᾽ αὐ καϊαλιπὲιριδμολογξι ὃ [στριῤ; 
Θὰ καϊα Τὸ ἁρμδυίαν ἰασόνια, ΘῊΡ τ᾿ χώρας 
ἤγομαᾳ, Θ ἄλλα πλέω,πόδι ὧν ερῦμᾶν, Οὗ ὧξρ 
ἡμκδεκὸν πὸ βασιλέα αἱρξιδναε τὸν αὐνσ)οιόν 

ΥΝΡΕΟΙΜΥ δ, ξοῷ 
Εἰω5 [ατίτυο ας! οησίτυ4ο ρεπὸ ραν. ΝἸαχίπια 
εἰα Ιοπσίτιάο εὰ υἱάετας πα εἰϊ ἃ Ζαρτίττᾶ- 
{τας φαΐ ποςαῖυν Ν]εἀίςα ροτία δά (ὑαἰρίαϑ μου 
τ45.Ρ ει Βϑίστίαπαιι Π46,πάτίοῦ πα ΠΠ Ὁ πὶίτιρτα 
ςεπταμα. Ουπι ππασηϊτάίης δ οΟρίρυ τερίο. 
Ὠΐς ἐοποοτάδης εα, απ ἀς τίδυτί5 τα ἀητοῦ, 
ΪΝαπὶ οη αρραάοοςβ Ρεγ5 σαοταπηίβ ΡῈ πὶ 
ἄδῃτ, ρίατει αὐσοηταμ. τα{Π|6 δύ αυίπσοπίοβ 
ἐαποβ, τα] οάττη ἄτιο τὩ Πα. οὐίτιπι συ η 4185 
σίπτα πη Πα, ἀτιρίυπι ἔογὲ Πουτπ εἀ  ροπάς 
Ῥαπι ογεβπιασπα εχ ραῖῖε ΝΜ α 5 δέ Ηαίηῖα 
πἤϑ ἡδεπιίαπτε, ριορίείεα πο ἃ οτίαπι τορίο {Ἐ 
τς εἴς, Τιαάτπε  εο5 πλα ταγθη γευτπε αν 
τποτε5 Ἡασπιεηη5 [υἱῇς, ας ρτίαβ εἰίαπι Ῥετ8. 
ααυίίπ ροτείξατε Πα ποςείειτητς. πὶ ἡποὲ 
παπο εις (ςῃοἱα ἀϊςίτουν, δ ἐατίταπα! δ αν 
σίτταπἀ{{ππ|άίαπι, δ σα]τα5,δ( ογπαία5, δέτεϊί. 
σίοίᾳ ἀ (πα τίς ἰῃ τεσεβ πιεποιατίο, ἃ ΝΜ] εαίς 
Ρτοξεα εἴ] ἀζ πείτπι εἴτε πεἰξίτιιβ ἀσοϊαγάς, 
ἴδηι τίαγανδζ εἰτῃατί5. δύ ρει, 8 πιαπίςαϊς τα 
πίςο,  ἀπαχγτίάεϑ τη [τρί {5 δέ Βοτοαί τι [ο 
οί5. 4465 (ππτ Νςα οί, αρτα σεαπιίπατάεπς 
ταν. [ἢ αὐεα! ρα πεῖο πεαυδαταπ Βειία απ 
τεπὶ πιασῆα Εχ ρατίς τ ρυτπι πιατς ΔοςοΙ υΠί; 
πιασίβ ἐπίπὶ πιουίἀίοπαίε5 πε, πυᾶάπι ΒαΡγῖο 
πῇ, σε! δα Π.ΕΠ ρου ραΐξξοϑ Με άο5 συςάαπι 
{{0|πεπάϊςατιειε, σία ΝΜ] εἄοτται οἴαης. δ ἃ- 
ἄεο ποπεῆιί δίτεφή τόζοιτιπι πιούεβ πΐποεπ- 
εἰρυδτ πη. υὐρύο πα άΐ5 ας] εαΐθυ 5 πλπ{ε- 
ὑτία σείξατε, δ πιεϊαπιεπείβ ςοητεσὶ ρατογόεα, 
διητῖ αυΐ ἀέςαπι, ΝἸεάθαμι πα [06 ἱπηρογαιιίς, 
ααεπιλάπιοάαπι Ἰχ(οπιτιεἴξεπι πὰς Ρτίπ5 ςΟ- 
πιοηῆειαίς, αι εα [λείεπι σαπὶ οσςυϊταθαῖ; 
σαπὶ ρίο τερε εχίγο Ὀίςσπητ ετίατη ἰαίσ 5 πο 
πυπλεπία εἴς [ἰοπία, αὐ {ΠῚ ἃ υαυρατί5 ροί- 
«δίῃ δβοποιεπιαχῆτο παδεητυν ΕΠ εἰ ποπ5 
αυίΐάλπι ἱπσεπϑ ἴυρτα (αίρίαβ Ῥοτίδϑ δά ἴα: 
υᾶπὶ, 4] Ἰαἰοπίπ5 ἀρρο ταν, Με άςα εἴς δέ 
τείί5 δί τεσίοπίβ ποπιεπ. [)ίοίταν ργϑίογεα 
ΜΜεάις εἰας ΗΠ 5 τεσηί πςςεου, εσίοῃί πο’ 
πιεὴ ἱπιροίαΠε. ΗΠ 5 ςοποοτάδητ ἰλίοῃίδντι8ὲ 
(υπείη ΕἸατπεηία δ τερίοηίβ ποπΊεῃ . δ δ]ία 
Ρειπιαΐα.. ἀε φυίρυ5 ροϊηιοάτπι ἀϊςεπΊαδ. 
Αἰφβος Μεάοσμπι εἰξ, σθαπασάπι Πο᾿ οπτ- 
πίθπι, [δε πιοπταπουτπι, ΕΠ !1 τεσ επὶ εἰίσε.- 
τα. υΐ ξουεδίπιαβ {ε. ΠΠπ4 ασοημς ΜΜίε4ο- 
ἔππὶ εἤγιεσεβ ὈΧχοσοβ πΊ0 [85 παρ εῖο. αθΐ 108 

τάρρ, ἀλλ οὐ ὠᾶσιν, αλλ τοῖς ὀρέοις, μᾶλλον σὲ 5 ποὺς βασιλόδῦσι πολλὰς ἄναε γιυξπας, τοῖς 
ν 



-. 

»οό ΘΥΒΑΒΟΝΙΞ 
δια πποηϊαιοβ, δ αὐ οπιης5 ροιπηαπαῖ, ρατι, 
οίοτεβ δῖοι αππὶ!Ἐρτεπὶ ΠΟ ]ίσες, ΕΟ ςΠΊ 
τιοίο ρτοάϊειαι εἴν πι]Π ον ε5. ρα] πγτιπι ΠΡ 
εχί(ἐίπνατε. ττ ατ05 ασοαπε φαυδηρ᾽ αγίπιοβ, 
φαποίοτεβ σαίηηπς ςαἰαπηταζεπη ἀποεῖα. (τιπὶ 
εαίεία ᾿νἱεαία: τεσίο (ππτπ|ς ορτ]επία ἔτ, ἔς, 
Ρτεητίοπαἰίβ πιοπιαπὰ τοητ5 εἰξ, “παῖε διρο. 
ται ἐγ θι5 πυτεία παν, ἘΧ Δ 18 ἢ σοίβ ἃς (τί 
τίϑ τπαίϊας σοπῆσίπηϊ, εχ ἀπιίς 4αΓ 15 το 5. ρα" 
πε5, σλαϊίοίδιι5 συίδυίάσπι υἱπτιπὶ ἐχρυίπιᾶτς, 
ἐξείη 5 ςαγηίϊ. ατιματατ, πχίτία ρεςοσα Ω0 αἰτιπῖ, 
σᾶς ει χυίάεπι ποες,1)ς τοτίῃ5 ατιτς ἵν 1ε- 
αίᾳ ᾿Νοπιαάίριιβ. ασποπίαπι ἡ ρεορίες Βετία- 
τῦπ ροιεπείαπι Ρει|5 ἀςςεήξεις, συπη ἄς {{Π|510 
ααεπητ, πιεπείοπεπι [ςίεπλυ5. Διήέγαί ε5 Ε]αύ 
φιηεηίος ραττοβ Γλύταπὶ ορήσίπηι, 0! ἐπὶ Ὁ 
Ομηπίτοσίοης αἀἰτίπγίτ, το ἑητει Τίρτίηι εἰς δι, 
πε Ετρῃταίεπι, θαι Μιείοροιαηγᾷ σοόδηζ, 
(Αὐμεηιαΐεα ποῖο Με άία πηαίοτί. δέ Διιοραίίᾳ 
(σπτ σοπτίστιξε » ΓἘρεε ΠΟ ΠΑ 165 πΠ0 πιοΏτο5 
Ῥατγαοίοατία (ὐαίρίο πιατί ἱπιατίπεπίςβ. [6 Α1]- 
Ῥϑαηί δ Ιθετεβ, 8. (ὐλυιςαίτι5. χαί φεητΓ65 [188 (ἔτ, 
εὐΐτ, δ. Εαγπχεηίο: ὃ Μοίοἰίςα;, δέ Οο] οἢΠ είς 
«ποπείθτι5 σοπτίστιτβ εἰ ιίσαε δά εο5,4υἱ Τί 
Ῥαιδηίρρεϊαπτυν ΔΡ οςςαία ἴστε σεητοδ ἢ. 
δἷῷ Ραϊγαάτα,δί Ογάϊίᾳ υἱαείη Εατγηγεθίαπι 
ταίπούεπι 8ζ Πυτίαίεπι Ἐπρἢγατίβ τεσίοπεμη, 
΄υσ Ηατπιοηίδαι ἃ (ὐλρραάοςεία αἰτίπγίς,: δ 
(οιπηπιασεπα ναι Εὐρἤταῖεβ ἃ Βούεα! Τα», 
τ ἀτεῖε ἐχουίεηβορτίπιο ρεῖ Ηδιππεηίαπι Παίς 
οςοίἀεητζεπι πεπ5, ἀείης δά δουΐξιτιαι ἤΠεχαβ 
ἰητεῖ Εἰατππεπίοβ ὃ (αρραήοςας ὃζ (ὐοπιπια- 
σεηο5 Ταϊπῖμη τείοί τ, Εστοῇτι5 ποίο 9 σα πὶ 
ῬΙΟΡΕ δυτίαπι ρειτπιεπειίς. δα Πγεπγαΐεβ Οὐτι5 
τοπειτίταν αἰ Βα γίοπεπι, δύ δὰ Τυστίπι Νῖε 
Ἱοροιαηηίαπι ἐἤίοίτ ἄτηρο δι Βευουπι πτην 
Πηίππε Οἰγοζίαςεπτεία χσυίάσιῃ ιιυἰπιοά πε 
πιοηταπᾶ ἔεγὸ δύ αίρετα οπιπία, ραιςίβ εχςε- 
Ὀιίς ΝΜ εὐίαηι πεείτι5. δ  ατίσαι ἀεί Ταυτί ἰῃ εἰν 
Ρίεπτίβ δ υἰτοιίοτε (οπηπασοποιίτ ἃ ΚΝ 1ε; 
{πίποτῦπιτοσίοπς, συλπὶ ΕΌρἤτατο5 ἔαοίτ, εἰς 
ἵΜαίϊαβ τποπβ. απί αν αὐτο η Μείοροτα- 
τγία ΝΜίγσαοπίβριιβ ἐπιπιίπει. ἀρυα “πο5 εἰ 
ΓΝ ΠΡίβ, Α. ρατῖς δυῖοπι ἰςρτεπιτίοπαίι εἰς 58ο- 
Ρεπα. ἰητοῦ Μαίππι ἃ Απείτασττπι, χα 
αὐ Επρἤτατε Τ᾿ χυγόσαο ἠαἰτέμπι τε 5,44 ο- 
τίεπίαί ες Ε]αγηιεηΐος ρατῖεβ ἀεηίς» δί ϑορίιε- 

Ω πῶσάρκίων μόλῶν σωφίωλ Κῶ μα ξὺ τὸ τε μασίσοκοὶ πτόϊ οὐ ἰαύρο͵ δ τ’ ἀπὸ  εὐφροπογκοὰ 
σῷ τάνρου τίὼ ἀρχίω λα βὼμ,τελόὺ τὰ πεὸς τὰ ἑῶα τῆς ἁρμανίας,ἀρλαμβαύων μὲσίω τὼ σωφκ 

ἤ 

ΘΕΟΘΘΒΑ͂ΡΗ, , 
σϊ᾽ ὁρέιοις, δ» μόσϊωρ, κοὶ τοσιμ 164» ὥΐρ, 
ἐλάπους σὲ Τὴ τα οὔτι ἔξεσιν. ὡς σ᾽ αὖ- 
σῶς τὰς γιυυοῶκας φασὶμ ἐν καλῷ σίϑεδνα, 
ὅτι πλέιςους νέμων αὐοῆοας 5 ΣᾺ) παρύτι δὲ 
ἐλάῆους, συμφορωὺ ἁγξιδϑυι, τῆς σ᾽ ἄλλας 
μηδέίας εὐσίχεμονούσας τιλίως, λυπρὰ ὄνι 
ἢ πρῶσάρκτι θ᾽ ὀρεινήγσιτουΐτοζι οαἷν ἀν ἃ. 
κροδούωμ,ιπ τὰ μύλων ξηρῶν κοπούτωμν 
τοιοῦ τῷ μάζας, χὰ σι ἀμυγαϊάλων φρυχν 
ϑούτωμ ἄρτους ἐκ δὲ ῥιζῶν Τινῶμ,οἶνουν ἐκ’ 
ϑλίβουσι͵ ἐρέασι σὲ χῶντοι ϑκοίοις ἡ μόβᾳ 

σὲ, οὐ τρέφουσι θρέμματὰ.τοσ αἴ ποι πρὶ -ο 
οὶ αὐοΐων φαμῆν.πόδὶ “δὲ τῶν μηδὲ κῶν ρινῃ 
σῆς συμτσείσης μπσϊίας. ἐπτεισῖν ποχῦ πα τοῖς 
πόβσιποῖς γεγυνη τοῦ σα τίν τῶν πϑῤσῶμ 
ἀθικρατειαν, ἐν ζρ πόδι ἑκένων λόγῳ θῤσο- 
μλυτῆς σ᾽ ὡρμλυίας πὰ μὰ νότια πῶβί 
θλίω ται τὸν τοιῦρου, διέίργοντὰ αὐτὴν ἀφ᾽ 
ὅλης τῆς μεταξὺ εὐφράπον κρὰ τόϊ τίγρι- 
σῖθ΄.ἣν μεσοτιοταμίαν καλοῦσι, τὰ δὲ ἐω. 
ϑινὰ σῇ μποῖροᾳ σωμαϊπῆει πῇ μεγαίλι, κοῖς 
γῇ ἀτροσπατίω, πεσάρκτια σῖ: ὄδι τὰ ὑ- 
πόρκεμῆνα τῆς κααπίας πλιά ἤας ὅρη. πῶς 
τὸ σπαρα χοαΐϑρᾳ, κοὰ; ἀλβανοί,κοὰ ἰδηρόῇν 
κρὰ ὃ ἀχυκασΘ’ ἐγκυκλούμν᾽: τὰ εϑνμ 
χιοχῶττε, κοὶ στωϑα)σῆαν τοῖς ἁρμϑρίοις, συυᾷ 
σἤωυ δὲ κοὰ; τοῖς μοσχικοῖς ὄρεσε, κοὶ τρλχίμ 
κοῖς μέχρι τῶν καλουμήψωρ τι ϑαρἑυωμ. ὦ 
σὲ φὶ τασέρας τοῦτος ὅξι τὰ ἐϑνπγκρὰ ὁ στα 
ον ἀσῃοης,κοὰ ὃ ἰμυσί σις μέλοι τῆς μικρᾶς ὧβ 
δίας, κοὰ Φὶ τό εὐφραΐτον ποταμίας, ἃ 

διέργει τὼ ἁρμδυΐων ἀὴ Φὶ κατιπαδυκίας» 
κρὰ φὶ κομμαγίωῆςο͵ ὃ γαν εὐφρατας ἀὸ δὶ 
βορείου πλόυρᾶς “ ταύρου πὰς ἀρχὰς χων» 
πὸ μδ πρῶτορ ῥξι πῶς σϊύσιν σὰ τὴς ὡρμεν 
νίαςγειτ᾽ ὥώνερεφει σεὸς νότομ κοὰ σ]ακύα, 
τὸν τοῦρον, μεταξὺ ἣν ἀρμλνίων ἐν, κοὶ 
καπιπασυκῶν κοὰ κομμαγίωῶγ.ἐκ πσεσὼμ, 

πῶς ὧν τίγριψ, ἀμφότόδοι δὲ τελόν τῶσιρ 
ἐς ἣν πόδσικον κολ στον. τὰ μλν σία ἀυκλιῳ 

λιίὰνῶγ,ἣν ὁ δυφρούπης στοιξι,μέσιον μὲν ὅδε 
“ὁ σπόῤκειμῆνομ ὃρίΘ΄ Ὁ ἐν τῇ μεποταμίᾳ 
μυγσῦνων ἐκ νότο, ἐν οἷς ἡ νίσιδις ὄξίμ, ἐκ δὲ 

Ἶ ν ᾽ 
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γίω εκϑατίρον δὲ μέρους ἔχὼν τὼ ἀκιλισ΄ 
᾿σίω,μεταξν ἱουμαϑίω “τόν ταύρου τὶ, 
χὰ τδιεὐφρώτο με ποταμίας, πρὶν ἃ κῶμ 

σῆαν αὐ τίω ἀϑινόργ. βασίλειον δὲ πῆς σω. 

φίωῆς καρκαϑιόκερτα. τῆ δεμασίσ τσσέρκει 
σοὶ πολὺ πῶοτω κατὰ τίν ογοσϊυλινίω) 

ῥνιφάτης, ιδ΄ ἃ ἀξιΘ- ἀφ οὗ κοὶο εὐφράτης 
ῥᾶ κοὶ ὃ ἄρα ἔπτη ὃ μἣν πῶς σϊύσιψ οὃ δὲ πῶς 

᾿αὐαΐο λαίς, εἰϑ' ὃν βαρ’ μέλρι τῆς μησῖειας 

᾿ παρατίνει, ὃ μδν σα εὐφραίτης ἔρυτοι ὃ 
᾿ς ρόστου ῥξι, ὃ δὲ ἀραξης σεῶς τὰς αὐαπολας 
᾿ς φϑεχθείς μέχρι σὴς ἀπρο:τχτίωνο, κα μσῆει 

πρὸ σϊύσιν κοὰ πιὸς ἄρκτους, κοὰ σταραῤῥξι 
᾿ σίὼ ἀζαραν πρῶτογ, ἀπ ἀρτάξατα τοόλις 
᾿ς ὡρμθνίως ἔπειτα οἦα τό ἐραξίιυοῦ τοισῖίσ, 
᾿ς Ὁ πῴασιου ἐκσϊ!σίωσι τσελαγ’ ἐν αὦ 

Ἷ σὴ σὲ τῇ ἀρμιδνίᾳ ντολλὰ δ δρη πολλὰ δὲ ὁ. 

Ἡ ροπίο]α, ἐν οἷς οὐσῖ᾽ ἄμπελθ' φύετοι ῥᾳ, 

᾿σίίως. πολλοὶ σὶ᾿αὐλωνόν οἱ μϑν μέσως.υἱ δὲ 
᾿ ἱ κρὰ σφόσ)ρα ὄυ σ᾽ χἰμονσι»καϑάπόβ Ῥ ἀρα- 
| ξἰωὺν «τοῖον σι ὁ ὃ ἀροίξης σπτοτα μὸς ῥέωμ 
Ι ἐς τὰ ἔκρα τῆς ἀλβαυίας, εἰς τἰὼ καασίων 
ἐμπΐήζει θάλχοσαν,κοὰ μετατοαῦτα ἡ στ’ 
προσ υὴ, κοὰ αὐτὴ τὴ ἀλβανία πρόσιωρ!θ" 
κρὰ δ᾽ ἄύρῳ ποταμῷ, εἰϑ᾽ ἡ γωγαρίωψιπσξ 
“στα γὰρ ἡ χώρα αὕτη καρποῖς τε, κοὰ τοῖς δ 
Ἵ μέροις σίρνσ)οοις, κοὰ τοῖς ἀεὶ ϑαλέσι πλη- 
Ἰ, ϑυε;. φέρ σὲ ἐλαίας͵ ἔστ δὲ ἃ ἡ φανίωὴ. 
᾿ Οὶ ἁρμθνίας ἐσταρχία. κοὰ ἡ ἀωμισίων, (ΘΒ ὁρ. 
ὁ χηοονν πλεέιςίω ἱππέων σταρέχουστε. ἡ σὲ 

Ἂ Ν Ν᾿ ; ’ 

᾿ χρρζίων, κοὰ καμβισίωη πτοσβορωτάτοί 
σι, κοὶ νιφοθόλοι μαϊλισαοσυ μα σήσσαι Ὁῖς 

ζαυκασίοις ὄρεσι, κοὶς τῇ ἰδκοίε, κοὰ τῇ κολ΄ 

Ἵ χίδι, ὄπτον φασι κατὼ τὰς ὑπερβολὰς πτῶμ 
“ὀρῶν πολλάκις) οὶ στυδοσίίας ὅλας δὴν ὁρῶν 

ἐν τῇ χιόνι κα τοιστίν εὰὴ  νιφετῶν γινομβψων 
δὲ πλέον ῖχεν σξγκοὶ βακτιρίας πῶς ἐὺ 

᾿ ποιστους ἰινδιους παριξαίρου τας ἐς τί 

᾿ ἀῤιφωνειαν,αὐαπνοῦς πὰ χοίραψυκοὰ Ὑ σ]α- 
μίῶωνεν τοῖς ἁῤιῦσιμ, ὥς τε βονϑέιας τυγχα 

| γειμοοὐορυ :ὥιωγκοὰ σώζεῶαι, ἐν σὲ τῇ χιόνι 

βώλες τῤγνυνῶαι φασὶ κοίλας) πϑδιεχόστς 
ἣϊ ΩΣ ὑσίωρ, ὡς ἐν χιτῶνι κοὰ τὰ ζῶᾳ σὲ, ἐν 

αὐτῇ γμνᾶῶαε, καλει δὲ σκώληκας ἀρλλω- 

᾿ γίσϊας, ϑεοφαίνης δὲ ὀριστάς. κοὰ τούτοις ἀὉ- 
᾿ λαμξαϊνεῶ! χραςὸμ ὑσίωρ, πόδιχεϑγύτωμ δὲ 

“ιν χιτώνωμ πίνεῶν. τὺ δὲ γυύεσιν δ᾽ ζώων 
᾿χοιαύτίω εἰκά ζουσιψ.οἵαν τὠδ 2 [ωνώπτων 

ἐκ τῆς ἐν τοῖς μετάλλοις φλογὸς . ὦ σόϊ τε- 

᾿ χάλσ ἷςσρῆσι σὲ τί ἁρμβνίαν μακραὺ πρό» 

πόλον οὔσων αὐ ξηϑίωαε οἦα “Ὁ πόδι ἀρτα- 
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μῃᾶπὶ Ν]εάία ςοπιρΙε(ίτις, Εχ αἰτογα ραττε Πα- 
Βει οι Πεπαπὶίμπτοι Τατιτῖ Πίαπι, δ Ἐπ ρἢγαν 
ιί5 ΜἹείοροταπιίαιη, ρτία5 ἡτιάιη 15. δα ατηζετιπι 
ἀεβεάαι. (ατοαϊπίοςειτα δορῆεπα τορία εἰς, 
ΜΜαίϊο ουίδηίοπη εὐ αχτα (Ἰούσοάγ!εηδίῃ 
ΝΝΙΡΠμαϊέβ πλδϑ ἱπηπιίμοι. [εἰπε Ὁ 5 ἐχ 0 
Ευρταίος ὃ ἄταχοβ Πυτϊιπταίτει αὐ οὐτπΊ,αἵ 
τεῖ Δα οςοαίτιπι. [)είπάς ΓΝίραιτιβ ἵπας ἰη ΝΕ 
ἀίαπι ἐχιοπάϊει, Ὁ τοπιοάο ἀὐτεπῃ Ετρἢτας 
τε5 ἤυστς, ἀζατη εἰς. ἄταχεβ δα οτίσπίεπι 11 
τιϑ τς ἐπ Αττορδτίαπι δα οσοαίππι ἐρτοπετίο 
πεηγῷ ἀςῇείιίις, ἃ ρηπιοΖαία ργατεηδθίτον 
ἀείπας ΑἸταχαία Ε]αγητεπίς αγθεπι, ροίξεα ρες 
Διαχίπυπι σαπηριπιίη πατς Οαίρίππι ἐπηίτείτ, 
ἵΜυ]εί πιοητοβ δύ πτατί ςο [65 ἐπ πτίη Ε]αγητο- 
πίαοίῃ αατ5 ποη ἔα οίϊς υὐίτίβ πα (οί. πα ]τος 
ετίδλτι σοπτ4 {68.416 πτὸ ἀί τ) αἰΐοε Ορα]οπτα;, 

πυεπιαάπιοάτιπι σαπιρτ5 Δ ταχίπιβ, εἴ 46 πὶ 
ἄυαχεβ Πποηβ δά ἐχίγεπια ΔΙΡαηίο δ ίη πιλ.. 
τε (αίρίππι ἐρτεάίτον, Ρ οϊεα εἰς δαςδσεπα, 
΄υα δ. ΑΙραδηΐα ὃς Ογίο Πυπιίπί βηίτίπηα εἴ, 
ἀείπάς (Τοσάτεηα. Τ οἵα ας τοσίο πα δ θτις 
ἃς ἀοπιοίίςίϑ αὐογίθιβ αἰ υἱτ, δί ἤ5 αιια δ. 
Ρογτήγεητν ἔοτε ετίαπη οἱ ετιπι. ΕΑ πΊσηία: ραΐ5 
εἰ Ἑλπηςπα δί Οοηϊίίίεπα δύ Οὐςεηᾶ. 
488 ἐαυίς αδιπάας, ΟΠούζαπα αετο δέ λπι- 
Ὀγίεμα (ἐρτεπειίσμαἑθβ. δζ τ} } 46 Πίτπια ἐ8 (ππίν 
(αι αλί (5 πιοητίδθι υἱςίπος, ὃ ἰδετίςς ὃ (οἱ 
οἰ, ΟΡ. ἐτοῖ ἀσεητοϑ ἐπ ππτπγΐ8. τη τ τὰ 
αὐππίπίθι5 ηίας ορταί ἀΐίςαης, ἔπι ἐδ  ρτιτί- 
πιὰ οδάϊτ. ὑπάε Ῥαςιο5 μαρεηξ δά εἰαίπιοάέ 
Ρειίςα]4» ατιο5 ἐπ {ππππηαπ πίπεπὶ τείρίται Δὲ 
στατία ἐχεγαηῖ δ τι εο Πσηο αὐχηίαπι αὖ δά" 
πιεηίεπείδιυ5 ςοπςααδητας παριορτει ρα 
εἰοίβέ(εὐτπιαπταν πη πίπε οἷςραβ συαίάαπι σοη- 
οατια5 ςοπροϊαίςείε ριοά  ειτιητ, αἡτπιαπὶ ορτί- 
τλᾶτα [Δ 4{|4Π||Πτπίςὰ σοητίΠεητ65. [π᾿ πίθα 
ΔηίΠΊΑ Πα Πυςεάαπι σοποίοατίν πος ΡΟ οηί- 
“465 τπεύπι65 ἀρ ρε Ια, ΓΠεορ απ 65 πεῖ πιοπσ 
τ πα8 [οΥο!Π 65 αἷς [Π {1 Δα δπὶ ορεπιᾶ σοπ 
τίποτ, δ τιρτίϑ ἐπ ηίςί5 διδί, ΕἸοΙῖ απίπιαϊτιπι 
σεπειδίίοπεπι ταΐ ἐπὶ ρυταητ, ατιαΐ ἐπὶ σα] ΐστιπι 
εχ Πυπιίπε ἃ ὑταΐίοα πιεῖ]! ουα, Τταάτιης ΕἸ 
πιοηίδΠΊ στπὶ Ῥτίτ5 ραττα εἰϊοῖ, αν Ατεαχία δέ 
Ζανίλάα ατῶαπι,4 αἱ πιασηί Δητίοςί ἐπηρείᾳ 
τοῖο πεῖς. πο {πρεταῖο, αἴτει Βορίοπε δ 
Δαίςηα;. ἃ Οἀοπιαητίά!, δέ αι δυλ1 4- 
[η5»αἸτετ τοσίοηί θα εἰτςα Διταχαῖα εἰξ ἐπηρε- 

ξίαυ, ( θαριανσϊυ. οἱ πρότέδον ἡδ σαν αὐζιόχα Ὁ αὐγαΐλο «ραϊεϊοί͵, θασιλόυζανίις σ᾽ ὕτερον μείὰ Δ ἐ- 
κέν παν ὃ ἵν, σωφγνῆς ὦ τὸ ἀμισίωῆς Ὁ ὀσυμαυτίσος, ἄλλων ζινῶμ, ἢ πόδι ἀρίαϊξαΐα, σώσειν 

2 



208 ' 

ταητοο, τα ΐταπι σοαΐος, ὃζ τίοίηί8 Ιο τα ΡΙυτί, 

1π αοἰξυϊείιας, ΝἸςα 5 (ὐαίρίαπαπι δ Ῥῃατιηΐ, 

τεηὶ, δ. Βαίοτορεάαπ, ΠΡ οεΡτι5 οἰγοπιπηιοητα 

πᾶπὶ Ραλάτί τοσίοπεηι, δύ ΟΠούξοπαπι, δ (]ο 

᾿σατοηαπι, τιλη5 Ογγθπι, (Πα  γθτιπὶ σοπίίρτιδ 
ἕν ΜΜοίγποχοίβ Ρατοηείαπι δύ ΣΧ ογχοηδηι, αΣ 

Ἡαιπιοηία τπϊπουί σοπίοιπγίηο ΠΕ] εἰὉ5 Ρᾶγ- 

τος ἰυπ Οδιδοπίριις Δα παι. δί τορίοπεμι 

πα: οεἰτςα Δητίταυττιπι οἴ. ϑγτίβ τοῖο Ἰ ἀπιοηί 
κλπ, αἴ οὐ 65 ὈΠΙπ5 ποτα εἤΐτης, Ε]Ατπεηίς 

αὐδοβ ἔπης Ατίαχαῖα, Διταχίαίατα ἀρρε![αἴλ» 

πύλαι Απηίραὶ Αὐταχίος τερί ςοπαάϊαίς, [το πὶ 

Διχαϊα,απῖρα ρίορς Αιάχοπ ἄνχαα ἰυχτα ἢν 

πο5 Διιορακίς, Δτίαχαία ἀρτα Αταχίητιπι ζαπὶ 

Ραπιθεπε Πα ίταϊα, δύ εἰμ τοσίοπίβ Παρ. Ἐὰ 

ἐπῆσχυ φασάαιπ ίαςει, χαΐ ροπίῃυ]δπι ἔα ίς, 
Ρτο πτπγὸ ἤυπιεη ορροηίς, ρυσῖοῦ ΠΠΠπηαπι, 
πίει δύ οὔ δύ πΆ}10 εἰαυίαπι παρε ΝΟ ρτο- 
εὐ αἰοτηῦθε σμτ οαἴτεῖα χυσάᾶ πιυη (δἰ πΊλ. 
Βαργιᾷ δ Οἰδπα ταδί Τίριδηίβ Δυιαραίάςτμε 
(λυτί (εγαλθαητα, ΔΙ ες Πυρμνατοια εᾶξ, 
5ε4 Ατιασείαβ,αί ςατοαίς ρισετα Αγ ριῸ 

ἐϊάίτ. [4 εἰἰαπι (ὐαίατίς ἐπιροιατοτοβ ἀϊπταζηα 
οδίείβίομε ςερεισηῖ. δὲς πιατοϑ δὐεπηειθηῖ, 
ΜΙυϊίαπιποσίσμείη Ηανπιοηία, (εα οἰατ51π|ΐ 

Ῥμαί!5 Το γουβίπ πιαγε Ῥοπιίουπι ΘΧΕΌΠί65. 
“Ἀπείπῆοηςο5 Τπειπιοάοηίειι ρτὸ ἴγοὺ Ρο 
(υἱεποη τεῦς ]1η (αἰρίαπι Ο γι δί Αταχοϑ ἐ- 

απτττ, ίη ΒΕ αρταπι πιάτα Ἐπρἤταίς5 δ ΤΊ ρυίβ. 
ϑυηῖ ετίατη ίη παστεσίοπε πιαρηΐ ΄υΐ {8 [4615 
ἐ χυίδιις εἰς ̓ Μ]απτίαπιις,]αί (ετυ σα πὰ ἕη τοῦ 
Ρτειδίαν [5 ρος ΝΜ οτίπι πιαχίπηϑ εἴξνας ἔεητῖε 
᾿φηυα (Ἰ[,ργοστεάίταγ αὐταὶ θείη τιον 
Ρατίαπι, δί (218 ἔοητες βαρεῖς. Αγίεπυβ πετο 
ἥσοπη οὐίαπι ΤΠοοτίῃ ποςδητ,ηἰττοία8 εξ, π΄ 
“ἄς αείξες ἀΠἀςογαῖ. ας ταπιρίξ . δ( ριορίεγεα ἐ- 
ίυβασύαποη Βίδέταν. θεῖ σης ἰάσαπι Τί ρα 
ἔσιταν, ἃ. ΝΙοπιαπατεσίοπε ἑπχία ΝΡ μαητεπι 
τύξη5. ΡιΙΌρΡτει ςεϊεγτατοπι απ ἤλπιὶ ππρειτηίς- 

χίδτι (ετυπαπῖ. πᾶς ὃ ποιπεῃ μαρεῖ παι ον 

αἰ σίτταπι Τίρτίπι αοςδητ. Εἰσυία5 Πὲς Ὀλτίο5 
Ρί[ςο5 ἔειτ,σιτη μιιπιοάί αητιο υπίτ|5 ἔουπηος 
Ῥίϊτεβ Βαδεοιείο! εᾶτ,[πίπτοιίους ἰλουβ τεςεῆτι; 

Πυπιοη πη ποτασίποπι ασυληάᾶ ποίζ8, δι Ιοα- 

σο ἐρατίο (πρτεῖ τοίη ἀεἰατ ἐχουίταγίοχτα 
Ὁμαϊοπίτπι, ηἀς ίαπι α Οραπι δ δεπλίγαπιί, 
ἀ(5 πτασιηι ἀείειτος, ἃ ἀεχιτία (Ἰογάγαοβ δέ 
τοῖαπι Ν]είοροταπηίαπι τεϊϊπηπεηβ. Ἐσοπίγα 
Ἐπρίτασοβ ἃ Ππίτα εαπάεηι τεσίομοπι Πὰν 
Ῥεῖ οευπι πεῖο ἱπτεῖ ξ ίλπι ἀρριορίπασαιίηί, 

Δδυφράτες τὐνκυτίου ἐν ζοισόλξ χων τἰὼ αὐτίὼ χώραν, πλησιχίσου σιν δὲ ἀλλήλοις ὦ ποῤσεῖαι 

ΦΥ̓ΒΑΒΟΝΙ5 ΘσΕΟΘΟΒΑΡΗ͂, 

ΠῚ 

ν 

ξαίζαγεὶκ δὴν πϑδικεμθύων ἐνῶ ἀρ τεμόμὲ 
γοι μέρη, ἐκ μύσίων μδὰ πίω! τι καασιανίω 
οὶ φαυνέτίω, κοὰ βαίροπὶσίαν, ἰβήρὼμ δὲ 
τίω τε σταρωρίαν “ σταια! βου γκοὶι τέ αὶ 

ζιωίὼ κρὰ γωγαρινίω αίραν ὅσων Τ κυρα, 

χαλύξων δεγκοὰ μόζρωυ οἴκων σπειρίαυὐτέω, 

κοὰ εὐξιωίω,ἃ τὴ μικρᾷ ἁρμθυίᾳ ὄὴν διμμον 

ρα κοὰ μὲρκ αὐτῆς ὄξί, κοι καταύνων σὲ ἀ- 

κλασινίω, κοὶ; τίὼ πόδι ον αὐτί τουροψισύν 

ρῶμ σὲ παμωνί τίω, ὥς τι σποίν τας ὁμογλώπις 
υς Εἶν. πόλεις σι ἀσὶν ἁρμδνίας, ἀρτάβα ς 
“τ γιγὴν, Ὁ ἀρτα ξιάσαωτα καλοῦσιρ, αὐνι, 

ἐακτί(αντιΘ' ἀρταξία ὥρῇ ξασιλξιγκοὰ ἄρ: 

ζυὐθ’ ἀμφοτέρων, ἀϑὶ ὅρ᾽ ἐράξᾳ, ἡ μὴ ἐκ 
ξάώτα πτῶς τοῖς ὅροις τῆς ἀτροπατίας, ἡ δ" 

ἀρτάξατα τὼς 6) ἀρταξίωῷ τοεδίῳ, σὺν 
νῳκισμθόκ καλῶς, Δ βασίλειον ὅσο τὶ χώ- 

ρας ἰξι τῇ σ᾽ ἀϑὶ χεῤῥονασιαίζοντ᾽ ἀγκῶνος α 
70 τῦχος ἰὐκλῳ γε ξεθλημῆνομ ἋΣ ποίχμόνις 

πλίωὼ ποιδμδυὸν ἰδ μὸν σ᾽ ἔχει πάφρῳ 

χέρακιίκκλασμλομ, οὐ ππολὺ σῖ ̓ ἄποϑῳι 

ὄν Φὶ πόλεως ἀϑὲ τὰ τιγραύου Εἰ ἀρταβάσ. 

σῖσ γαζοφυλαίκικ, φρὅφια ὀρειναὶ, Βαίξυρ, 

σά τε,κοὰ ὀλαυή, [ὦ δὲ, κοὶ ἄλλα ἀϑι ρ᾽ εὐ. 

φραὶτε,ἀρταγῆρας δὲ ἀπέσησε μϑὺ ἀσϊὼρὶ 
φρούραρχΘ' ἐξῶλορ οἱ οἱ ἰιαϊστρ (Θ΄ Ξρατιμ: 
γὲὶ “πολιθρκύστιν τόῦ' πολυὺ όνορ γκοὰ πὸ 

χέχε πδδιξιλομοστοταμοὶ ἢ πλείους μὴν εἰσι 
ἐν τῇ χώρᾳ, γνωοιμότατοι σὲ φάσις μὲν κοὶ 

λύκθΘηγες τίὼ γοντικίὼ ἐκπίσηοντοῖ» θα; 

λαδαν.ἐρατοδδ γύας σ᾿ αὐτὶ τόν λύκου τίϑ' 
σι ϑόῤμώσονττε οὐκ δ, ἐς τί καασίω δὶ 
{ὐρ,κοὰ ἀράξας, ἐς δὲ τἐὼ ἐρυϑραὺ, ὅσο 

εὐφραὐτηρυκοὰ ὃ τίγρις, ἀσὶ δὲ, κρῖ λίαν, 

κατὰ τἰὼ ὡρμλνίκν μεγαίλαι, μία δὰ μα 

“ιανὰ, ἀυκϑεανὴ ἐρμίωσυ θέιστε μεγ σα» ὥς 

φασι μετὰ τί μαιῶτιν ἁλμυροῦ ὕσια τ. 

διύκοστι μέχρι τῆς ἀπροστατίας, ἐχούστο κοὶ 
ἁλοπύγια." σὲ ἀρσίωὴ ἣν κοὰ ϑωῆτιμ καὶ ᾿ 

λοῦσιμ, (σι δὲ νιτρίτις τὰς σ᾿ εὗῆταρ ῥί 4. 

κοὰ σ]α ξαίνει, σ]ὰ σὲ ὧν κοὰ ἄπτοτόν ὄξι τ 

ὕσϊωρ. φέρεται σὲ σίὶ αὐτῆς ὃ τίγρις, ἀτὴ τῆι 
κατὰ που νιφάτίι ὀρεινῆς δρμηεϑές, ἀμικίμ 

φυλαϊῆων οσ]ὰ τί ὀξύτητα, ἀφ᾿ ον κοὶ Ὧσ. 

νόμα μήσϊων τίγριν καλόνίωμ Ὁ τόβόνμα.Ο 

ὅ70ς δ ἐχᾷ πολυφσίδις ἰχθῦς οἱ ὃ λιμναῖζοι ζυὸ 

ἐἰσῖας εἰσὶ. ἡ] ὃ μυχὸν “λίμνας εἰς δάραθρ 

ἐμπεσὼν ὃ ποϊαμὸς, Δ ππολυὺ Ἰόπτον ἐνεχθει 

αὑπὺ γῆς αὐαϊελλᾷ ἡ] ἢ χιλωνίσιμ, ἐκειφι 

᾿ Ἀσίᾳ πεὸς δ ὥπηρ, Ο]ὸ ἢ σεμιρώμισι 
σἠέχισμα, ἐκξινόςε κααφὲρε),δὸ Πρσῖνα ο 
σς ἐμ δεξιᾷ ἀφεὶς» Ὁ δ μεοποαμίαν ὀλίω, 



' ΓΙΒΕΚᾺ 

τίς μεθ ποταμίαν,ο μδὸ δὰ σελδυκέιας φί 
φύτικι τεὸς ὃν πόβσενον κόλπον ὃ σὲ, σία 

πῶς ἐρα τού γνίω κρὰ ἵππαρχον λόγοις, μί» 
χαλλα σι᾽ ἐν μίὼ τῇ ὑασιραδπισι ἐπι χρυσοῦ 

κατά τὰ κάμβαλα, τῷ ἃ μέμνονα Ἐπεμψον 
ἀλέξανα!οθ’ μετὰ φραπιω δῦ, αὐόχϑε σ᾽ 
ασο τῶν ἐγχωοίωμ( ἄλλα δ᾽ ὅδ μὲ ταῖλλα, 

κρὰ σῖὰ Τὰ δγγάν δα» καλόμῆν ξ». ἣν σὰ (ὦ 

ἄριθινου καλδσι χρῶμα ὅμοιον κάλχκιδτω δ᾽ 
δὴν ἱπτπόθοτί’ σφόσιοα ἡ χώρα, (ὃ ὀχ 7} 
Φὶ μποϊίας, ὥς τε οἱ νιοαζοι ἵστποι κρὰ ἐν τοῖῦ 

ὃς γίνονοχε, οἷς πόρ οἱ πόρσῶν βασιλῶς ἐ΄ 
Μῶντο, κοὰ ὃ σε ηράπης πῆς ἀρμθυίας [3 
πσίοσῃ κατ ἐτιΘ΄ δισμυνοίυς τοώλθυς τοῖς 
μιϑρακίνοις ἐπεμῖτον, ἀρτασασσίης δὲ αὐ 
τωνίῳ χωρὶς τὴς ἄλλας ἱσπτπέιας αὖ τέμν τὼ 
κατοῤφρακῶν ἐξακιχιλίαν ἵσπομ ἐκτάξας 
ἐπί σίειξον ἡνίκα ἐς τὰ μαστίχαν ἐνέθαλεσω 
χύθεν, ταύτης σὲ τῆς ἱππάκς, οὐ μέσοι μό- 
γοιγκοὰ ἁραθύτος ζηλωπτοὶ γιγόνασιν., ἀλκὰ 
κοὰ ἀλβανοί, κοὰ γα ἐκθνον κωταφράκτοις 

γρῶνται τόν σὲ ππλούτουγκοὰ τὰς χώρας τῆς 
διά μεωςγσημέιον οὐ σιμικρόρ, ὅτι σπτομηηΐσ 
σιγράνῃ 6) σγαπγὶ (οὐ ἀρτασάσσῖσ, τάλαν 
τὰ ἀϑιγραίψαντίθ’ τξακιοέλιᾳ ἀργνθών» 
δεγνειμῶν αὖ τίκο παῖς ὅθι αἰμεσι δὴ ῥωμαξ, 
ὡνοπρατιώτη μὴν κατ᾿ αὐ ρα παρντότοντα 
εἐραχμὰς ΘΟ ἑκατόν, Ἑκὼ τονπάρχῃ σὲ χιλίας, 
ἐστάργῳ σὲ, κοὰ χιλιαίρχον πέλαν του. μέγων 
8 σὲ τῆς χώρας ϑεοφάνης ὀρ δίδωσιν. εν 

ρϑι ὦ ο(οἰνωγκωτόν, μῆκΘο ὃ διπλάσιον 
“πθές, τίὼ οχοῖνον τιῆαρακοντα στοῶν 

“πο “αδδ βολ(ὼ στ ἄρκκον. ἐγγυτέρω σ᾽ 
ὄδῃ τῆὸ ἀλεϑώας, εἶπ’ εδὺ ϑέϑαι στὸ ἱαῦ 

᾿ πλέξιον ἡ μὴν στὴ φύσις τῆς ἁρυλυίας, (α σι, 
ναμις τοιαύτη, ἐρχοωολογία σέ τις ἐςὶ πόδὰ 
πὸ ἐϑνος οιαύ τη, ζομῆν» δ ξρμδνὶα στὸ- 
λέως ϑεπαλικῆς,  ἔξυποα μεταξὺ φόρῶρ ὦ 

"Λαρίροσης ἀδὲ σχῇ βοϊβε,(αϑάντόρ ἄρα ται σν 
᾿ γερρο του σον ἰαϑώονι 1 τί ὦ ὡρμηνίαν τότα 

φασὶν ἐπώνυμον τὼ ἀρμυνίαν οἱ πόδι ἀνρν 
'σιλου ἣν Φαρσάλιον, κοὰ με διον ἣν λαρισ- 
στεῖσρ. οὐ σῇοσι: στωυεςρατόυποτες ἀλεξάν. 
δ ρων δεν δὲ μετὰ ἴοοῦ ὡρμόψον, ἐὺ μὴν τίὼ 
εἀπκιλισινίω οἰκῆσαι Ἄ τοῦ 1 σοφίωδο πρό 

“ὄδον οὔστων, «δ δὲ ἐν τῇ σνασιοίτὶ δινεως “ἢ 
ἀαλαχίωῆς, κοὰ τῆς σα βίας ἔξω σῶν ἀρ- 
λυνιακῶν ὁρῶμι κοὰ τίν εὐδῆτα δὲ τί ἀρ. 
μβυιακώυ, δε Παλικίω φασίν, οἷον εἰν βαθέις 

βχθυλῶν Θ΄ καϑάπόΡ ἄρητοἕ τοῦ κοὰ ἐνόις, 

᾿ ἐκένου λεχϑέμοενο Θ᾽ σὲ τὸ ἥμεσν ᾿ὶ μικρῷ. 

ΥΝΜΡΌΈΕΟΙΜΥ κι, ζοῦ 
ας ΜΜείοροταπιίαπι [εσεγίπε, ἈΓτοΓ ρον υὐοπι 
σεἰδιιείατη ἔοεζυν, οι συγ Ππύπὶ του 5: αἰτοῦ 
ρεογίρίαπι Βαργίοπεπ)υτ ἐπ ἡ5 Ρατεῖ πος δα" 
τοῖς Ετατοπεπεαι δ ΗΙρραγομμπι ἃ ποσί 
ἀϊδιαίαητ Αυτί πτοία! ἑῃ ϑγίριίτετίάς εἴτ ἡταν 
τυραρτα (ὐαπιραία,α απϑὲ ΑΙεκαηάοῦ Ν]επι- 
ΠΟΠΟΠΊ αὐ ΠΜΠ τί τι5 αν. (64 (4 αὐ ἱπάίσε- 
ηΐδ τοΐαταπι εἰν ὅτις ὃχ 411 τα εταῖα. δίας (ον 
ςεῖ ας Οραπαίχ ἀἰοίεον, “τιλπὶ ΕἸαϊπιεηΐθηι 
ςοἰογεπι ποοαηῖ, (Α] εἴγα ρευ πη! εη1. Ἐς τεσ 
σίο πο πηίητιϑ ραίοζ 5 ἐπαίβ αρία εἰξ, ατιὰπι 
ἱΜμεάϊᾳ, πᾶς Ν γίαί εηυί, φαείς Βοιίαττπι τὸν 
σοβ πτυηταῦ πίποίθπε, δ ΕἸαγπιεηίο ϑαίγαρεβ 
αυοιαπηί ρογίε υἱοίπτί π {4 ρα] ον εχ Μ1- 
ττασίμα πλίτεεδας, Αττατιαίάες Δ πτοπίο ρυφίεύ 
αἰΐοβ σψαοβ ςαταρῃτδέζοχτιπι ἐπ{ἐγι ἐξουτηι (ς- 
Ρίεαι τυ Πα οἰξεπ ἀἰτνσαπι ίη ΝΜ] εἀίαπι ςτπὶ οο 
{ποτε εἰς, ααοττπι ἐσποσστῃ ποη ΝΊςα  (Ο 
[ππ|ὸ δ Ηἰατπιεαή Ππαίοί ! ππεύε, ἐς ετίαπι Δ]- 
Ραηί,πδπι {|| ςαταργαζεί5 υτσπτοῦ. Νοη ρατσ 
ατιτη ἀϊαϊείαττητι δέ ορτμσι Ππυίτ5 τεσίοηίβ (η 410 
εἰτιη εἰς, φαοά ςαπὶ Ροπιρ εἶπ 5 “ἰσίαπί ραῖτ 
Αὐιλυαΐάα εχ Ἡ Πα ταϊεπτοιτιαιν ἀισοητί (ςτίν 
ΡΠεε, πιοχ βἐ οπιαπούτιηι ςορἤβ υἱγίεητι αἰ τή 
Ῥαΐε, αν εἰ αυίπθασοεη88 ἀγαοπη85»εΠτιτίσ 
αὐ τα ΠΠεπ45. που ]18 ρτφίε8 ργουίποίς δ εἰηΐ 
ΤἸίατοξιίδ ταϊεπετπι  ἐσίοηίβ ἰατίπιἀίπεμ  ΓΠεο 
ΡἢΠαποβτγαάίτ, (ςποσποιτηι σεπίῦπι οποίτι αἱ 
πεπὶ ἀπρίαπι, σιλαάτασεηῦπι (ξα . ςἸοσπτιπι [α 
εἰεῃ5.(π πο τιετίτατεπι ταπίστεαί αἱάετιν. ἘΠ’ 
εἰσοτιεητατί ργοχίπη ροηπεῖε ἰοπσίι ίπεπι 
Ὁ {{{0 ἀτδπι, αὐτιαίπεπι ἀπ 4 ἐτπτη. εἶ ρα ὰ 
[ο Ρίτιβ, ΕἸαυπιθηίας παῖττα ἂς ροτοητία εἰΐ ἅτιν 
ἰυΐπιο Δί, (εα δητίατιβ συ ἄαπιίεγπιο ροιμίρ εν 
ταῦ ἀε πᾶς σεηίς, ΕἰαύτηθΠτ5. εχ Εἰατπιεηίο 
Ὑπεβδ]α ρθε. αυα ίητε Ῥἤειδβ δ ΕδυίΠαπι 
ἱαςετ,ίαχία Βοεδείάα.τν ἀϊυπι εἴτ, σαπα ἰαίοσ 
πείηῃ Εἰαυπιεηία τη τασίτ, γε Π!π5 πεεο ῬΠατ- 
(Ππ.8. Μεάίας ἔτ αγίοευ5. υΐ συπὶ ΔΙ εχαη- 
ἄτο πλήίαταης. ἀίσσητ εχ τ! 5 πουγπε Εἴαιν 

τηεῃίατι Δρρ οἰ τατη, 05 δατοπι Παΐ οὐπ ΕΤας 
πτεηίο εἴαπτ  οἰείϊπαιτι μαδίταίίςε,, ητιδε ὑυία5 
πιδ δορβίηίϑ οὐαὶ, ΔΙ οβτιεῖο ἐπ ϑγίρίγειίάςε εἴ 
ππε τη ΟΠαϊαοπαπαηι ὅδ. 1 λεπαπι ἐχίγα Εἰαῦ 
πιεηίας πιοητεβ. ἄτημε Ε]αιπιεπίαςαπι τ6Κ 
ἤει. Τπεαίςατη ἀίσυητ, (α εἰς Ιου σα τυηί- 
(5. 185 1Π (τἀ σον 15 λτο] ςλ5 ποςϑητ, οίη- 
συπεσηοσας οίγοα Ρ ἐζὲμΠ8, ἐπ ρτοτοχτίβ οτίαπι 
ττασίςί Ὑπείαίος ἔσπτ ἰπυίτατί. Ορτιβ επίπι 

{1 ππτ, αἰίψαο ταὴὶ δοσουπιηοάαῖο Παρ ίτα, 

χιτῶνας οὖς ἰαλοῦσιψ αἰτωλικοὺς ἐρ ταῖς τραγῳ δέαις, κοὰ ζωννύσσι πόδι πὰ «ὐθκγκοὰ ἔφα η! σίας ὡς 
"Ὁ Ὁ» “ ͵ φὰ ᾿ Ἂν» ͵ Ὃ -“" , , ; Ἵ 

᾿χρὰ ἣν σροα γῳσϊῶρ μαμυσαμθύων «ὧν ϑεήαλους ἀσῖει μλύ γαρ αὐτοῖς ἀὐιϑέτου κόσμου ιότα ἴινόρ, 

ΜΡ Ζ 



φιο ὗ ΘΥΒΑΒΟΝΙϑ8 

ὙΠοΙΑΪ εαίπι, ας ρα εἰξ, συ ία ἰοπσαβ πείτες σε 
{πα ςαηι ἱπτεῖ οπῖπεβ (στοσοβ πᾶ14ς Βοτοα- 

᾿ εο Πητ δύ χυία {τἰσίἀ βίπια Ιοςα ἱποοί πητ,αρτίγ 
Πυιαπιίπιίτατίοπεπι, (ἃ εἰς ΡΟ οτίςαγαππι ρειον 

πιᾶστιηῖ σα τα πὶ ρτοριοιτπε, ἘΠ υΙτα ΠΟ ί ΠΟ 
Πυαιᾶ τᾶ μί5 χυὰπι ΝΜ] εα 5 {ππ|ϊε Ὑ πεα!ίςο αἱ 
Ἄσπε αἰοηίβ αὔτ ἐχροιίτίοηξ,Ιαίοηία τε ᾶτον, 
αυξ ἃ ρσχίπείρίρτι πε {ξξα, σα επια πιο 
ἃ Βατπχεπίοης ἰαίοΠίβ τοιηρίαπι, ἀρ ΑΒ 4ε- 
ται, Δταχ πειὸ εχ Βεπεί Πα! τ ἀπε, ὃ ἐὸν 
ἄεπι ποηχίηπε αν Ε]αιπιεηίο ποσαίτιπα ΡατΔΠτ. 
ἴναπι δ. 16 ἄταχεβ τιοσαδίτ εἶ, ἐο σποα Οἱ" 
(λυ αρτυπιρίεε αν ΟἸγπΊρο . ἃς οτίαπι Τ᾿ ἐπιρε. 
ἩΠυποετιεῖο ἐπ Ε]αϊπιεηία ἐπποπε5 4εἰαρῇϊ, 
δί(υδίεία ρῥἰαπίτε οἱέπι ἀυτὰ σαπὶ εχίτ τ 
μαδετει ἀϊατατ ρεοάήίάεις. Ἰαἰοηξ πεῖο Τεηῖ, 
Ῥε πχίτατιπη, υἱαπιὶςοίε, ρού φυαπὶ ηᾶς απ 
ἔπ πιαίε Οαἰρίσπι ἀσουετίς πε ταχίῃϑ σαπι- 
Ρὰ5 πιάατϊα εἰξ, ρει ΄υεπι ἀηγηΐ8 ἀεἔεγειν ἐπ 
Οἰλιαιδόζειι ας αὐτὰ ἐς ἄταχε ἀἰσαπταγ. τὰν 
τίοπεπιαἰίχααιτι παῦεης, Δτ σας Ἡεγοάσεις 
ἀϊείο, το σα] άς ίμητς υεγπλή]ὰ, ΓΛ είς επίπι εᾶ 
εχ Μίαπτίαηπα ριοΠπεηπιξ, ἐπ χιαάτασίῃτα ατη- 
ποϑβίςίηαί,, δ( βογιμα5 Βαδετίαποβώ αἀἰσίάεις, 
Ἐπποίεςυτα εἰς (ΠΕ ε5.Εχ ᾿Δλπίαπίβ ἃ’ 
[ἰο5 Ντία ἀίσας παδίταίς, αἰίοβ τ]τὰ Ηαγπις- 
πίοβοίαρια ἄβδυπι δύ [πιδαιππι φαΐ Ταυτί ρατ’ 
τεϑ υπι, ἄθυβ ρεορετίδαι εἰς πα Ἐςβαΐαπα 
ζειείυχία Βανί 5 τεπιρία. ἰσσπταν εἰἰἃ ΤΉτα, 
(ἐ5 υ6ἀπ| βαγαραῖος ἈρΡΡ Εἰ ατί,(α ες ἀεςαρίτα 
τοτεβ, αἱττὰ Ε]αγηιεηίατη μα ίταῇς, ρύορε (Ξὰ- 
ταῃπίοϑβ ἂς Ἰεο5, Ποηγίπεβ ρἰεζζο ἱπιπιαποβ. 
ἱπάοοίϊεβ δύ πισταηί, ὑγαςαδτί, ας ἀεςαρί(αΐοτεδ. 
δίς επίπι ϑαίαραῖο Πσηίβολης )ς ΝΜ] εἀ τα ατιτξ 
ἀϊέξυπι εἰς ἰη τέρας ΓΜ εάίςί5. Ο τατε εχ Βίβ ο- 
τη ΠίΡυ}5 ςοΙΠσί ροτει, ΝΜ] ἀο5 Εἰαιπιεπίοβῳ ὁ 
πε 5 εἴς. αν ἰαίοπε ἃ Μεάςα οτίοβ. ᾶς 
4ε δητίατβ αυίάεπι πα ς, ΒΕ εςοπείοτα πεῖο ἃ 
Ῥ είς δὰ ποίξια πίσες τεπιροτζα, η ἰαπηπιὰ ἢς 
ἀἰπτιπτιαποά Ρεγ  Ηατπιεπίδτη τε ππουηΐ, 
ροίξεα ΝΜίαςεάοπε5, γί δγείαπι ΝΝ]ςἀίαπιέρ μα - 
Ῥυστε,ροεεπηις Οτοητῖεβ εχ ΕἸγάατπί σεπε- 
τε υπίτπ5 εχ (ἐρίεπι Ρεπΐς. ροίζεα αἷρ [πιρε- 
τατοσίθτιβ τηασῃί ΦΔιπτίο οί. αυί σαπὶ βἐ οπηα, 
τιῖς ΒΕ πὶ σεἰδίς, Διιαχία (οίςες ας Ζαάτίαα 

ἀόχα ὅ᾽ μεγάλυ σρατηγῶν,  σεὸς ῥωμαῖσς πρλεμήσαντος διπρίϑη δέχα ἀρταξίσ τὰ (α ζω δριᾳοβριδὸ» 

᾿ νειὸμ ὑαϑὸ δ πόδλ τὴν ἄρμδνον, ὁμωνύμῳρ 

ΠσΦΕΟΟΘΒΆΑ͂ΡΗ, 

οἱ δὲ ϑεαλοὶ μάλισὰ βαθυξολξντόν ὡς ἂν 
κὺρ, σα Ῥ σταώντων Εἶν ελλύνωρ βορφοτατος 
κοὰ ψυχοοτώτος νεμεῶνα τότιους͵ ἀδιχησί48 
σα τίῳ νταρέχονὉ μέμασιψ. τίὼ Τῇ) κασυκοῦ 
τῶν σὲ σκόυζὼ ἐν τοῖς αἰατελάσμασιψ, 
κοὲ; τὸν τῆς ἱππικῶς ζῆλον φασὶν ἂν ϑεῆκ- 

λικόμοκοὶ τού πος ὁμοίως κοὶ μύσυις. τἰὼ δὲ 
ἰασον' Ξρατέαν, κοὶ τὰ ἐασόνιᾳ μοιρῖσρξι, 
ὃν ἀνα οἱ δειυαἱτοι κατέσκαψαν τταρα πὶ 
σίως ὥς πό τὼν ἐν ἀβοϊροις νεὼν τόν ἰχίονος 
στριρμβρίωγι ον σὲ ἀἐράξίω ἰμλκϑίωσαι νομί» 
ζασι ποτὰ πίω δμοιόσεχα τἰὼ πρὸς ὃν ὧκ- 

ἐκένῳ, καλξιῶτε γὰὴ ἀράξίυ κᾷάκεινομ, ΠΡ 

τὸ ἀρῤῥῥξαε τίὼ δοσαν ἀξ τὸ ὀλύμπου κὐνο 

ξαυτα τὰ τίμπηγ ὥδον ἐν ἁρμανίᾳ ἀρ 
ὁρῶν τῳ τὰ βαύτοα, πλαταεῦναι φασὶ Ὃ στῶ 
λαιὸν κοὰ ποιλα γίζειν ἐν δὶς σαοκειμδύοις 
«σεόιοις κέλον τα δεεξοσὺμ, ἑά σονα δὲ μεμα; 
σάμϑνον τὰ τίμπτ, πποίίσος τἰὼ σἱκσφαὐο 
γανσ! ὃς καταροῆει νυυὶ Ὁ ὕσίωρ ὃς τὼ 
καασίων ϑόλα αν, ἐκ δὲ τούτου γυμνωβᾷ- 
νας πὸ ἀρα ξίιωὸν ποισῖίον, οἷ δ συμβαίνει ῥί- 
ων ἁδλ' Ὄυ κα ταῤῥάἀκτίω ὃ στοταιμός, ὅτ" 
εδὰὺ ὃν ὃ λόγιΘ’ πόδι τό ἀράξον σποτοαμῦ λε 
γίιϑνθ' χα τε πιθανόμ ἡ σὲ ἡροδύπει(θ,οὦ 
ντδίνυ, φησὶ γαρ εκ μανπιανῶν αὐτου ῥξυνα, 
ἐς τεαράποντο σπποσαμὸς οαἰζεόλοαι, μόβέσ 
ζῶν δὲ σκύϑας κοὰ βακβιωνὸς, κοὰ καλειδξ 
νης δὲ ἡκολούϑησιαν αὐνθρ), λέγοντοι δὲ κοὰ 
Ν αἰνιανῶν τινόῖ»,οἱ μϑ, τί οἸπίαν οἰκὰν 
σαικοἱ σ᾽ ὕπόρϑε τῶν ἀρμβνίων ἴσσερ τὸ μ 
ἄξον, ( τὸν ἔμξαρον, μέρη σῖ᾽ ὄδι τόν πταύρα 
τοῦτοι, ὧμ ὃ ἄξιΘ- ἐγγυς ὅξι τῆς δσϊδ τῆς εἰς 
ἐκθασανα φόβόσιις σταρ ὧν τῆς βαίοισῖ" 
νεώγιφασὶ δὲ κρὰ ϑρακῶν τινὰς εὖ πῶσας- 
γρρδυομθύος σκρασταρας οἷον ἐεφαλοτόμος» 
οἰκῆσαι σὶρ τῆς ἁρμίμίας, πλησίον γύρα 
νγίων κοὺ, μή σίωυ ϑαριώσίες αὐϑρώπος (ὃ ἀν 
παθειο ὀρεινὸς πόδισκελισοίς τε αὶ ἀγκεφαᾶσ 
λιφαῖς. (ὅα γαῤ σιελοῦσι οἱ σιερχττείραε, ἐρ- 
σαι δὲ κοὶ, τὰ πόδι γῆς μκοϊ!ας ἐν σοῖς μη)» 
κοῖς, ὥρτ᾽ ἐκ τούτων πάντων ἀπκάζουσι (ὦ 
«ὖὺ μὐσίας κοὰ ὡρμθνίοςγσυγγγνεὶς πσως ὍὋϊς 
ϑεηαλοὶς Εἶν, τοῖς ἀπὸ ἐαίσονίθ᾽ κοὺ μποϊέιαδ, 
ὃ μῆν ον τταλαιὸς λόγΘ- 5: ..ὃ δὲ τούτον 
νεώτόβος (ὦ ἡ] ποέρ(ις εἰς Ὁ ἐφεξῆς μέλοι εἰς 
ἡμᾶς ὡς ἐν ἐεφαλαίῳ πρέστοι αὐ μέχρι Ὅσσία 
λεχθεὶς »δς καϊεχο τ ὡρμδνίαν τποΐρσαε νὸ μα 
κεσῦνες μείχ αῦία οἱ “δ, συρίαν ἔχού]ες ΔΝ 
«ἀπ δεν ελ δυκα δ᾽ παῆρξον ὀρόνϊας ζυτοίονν 
ὑσῖάρνο 2 ἐσὰ πτόρσῶμ νὸς, εἶϑ᾽ ξωῦ Φ αὖ 

τὰς 



ΓΙΒΕΒ 
κρὰ ἦρχορ οὗ τὸ! τό βασιλέως ἀδυηρίψαν- 
γι, ἡ ἥκϑοντιθ’ δι᾽ ἐκένου σεθυδϑδεμᾶνοι ῥω 

μαίοις καϑ'᾿ αὐεἦο ἐτάοντο βασιλξιξ πες 
γρόυ ϑῳύνδιυ τὸν μλν οὐἷἶ, ἀρταξίον πιγραν, 
γῆς, (ὦ ἀπόγον δ», κοὰ γε τί ἰδίως λεγο 

μϑγίω ἀραϑ νίαν, αὕτη σ᾽ (ὦ σεοσιχλς, τῆ τα 
᾿μνόϊίᾳ κοὰ ἀλβανοῖς κοὰ ἔβυοσι μέχι κολ΄ 

χισῖ" κοὰ τῆς ἀδὲ Ὧο" ὄυ ξένῳ καππασὸ- 

πίας, τὸ δὲ ζχ 4)»ια] ϑοοὶς ὃ δοφίωος ἀρτάς 
ψρεῖχων τὰ νότια μέρν,κοὶ πούτωμ τὰ πρὸς ψὲς 

ἴον κἄλλονικατελυϑη σι οὐ 7. καῦὺ τὶν 
τ γρολίου, ιιὰ σπτἄν των κατίτη ρα ἐκῶ- 
γ΄, τύχκες σὶ᾽ εχρήστοτο ττοικέλακξ, κα ταρ- 
χὰς μὰ γα ὡμήρόυσε παρὰ πτάρϑοις, ἐπει- 
χα σῖ! ἐκέννων ἔτυχε καϑύσυῦν. λαβόντων 
μιδδὸμ εβόυμήκοντα αὐλῶνας τῆς ἁρμῆνί- 

α᾿, αὐ ἐκϑεὶς δὲ κοὰ ταῦτα ἀπέλαβε τὰ χω- 
οία, κρὰ τί ἐκάνωμ ἐσιύρϑασε, τία! σε πες 

οἰνιομνκοὶ τί πόδι ἄρβαλα, πσαπόους σὶ᾿ 
ἔσχε κρὰ τὸν ἀτηροσοασἑιυὸν 5 κοὰ σὸν γ0ρ)- 
αου, μεϑ'᾽ ὧμ κοὰ τίω λεοιπάὼ μεσοτιστα- 
μίαν, ἔτι δὲ κοὰ τίὼ σνοίαν αὐπίὼ κοὰ φοι 
μίκίώω σα βὰς Ἐν ὄυφραϊτίω. αὐακρατθ: 
λον» ἰὐϑὲ ποσοῦ τον σ᾽ ὕξαρϑ εἰς, κοὰ στόλιν 
ἔκπισε ἡλεσίον τῆς ἰβηρίας μεταξὺ ταύτης 
ὅι κοὰ τέ! κατὰ τὸν ὄυφροτίω ζόνγμα- 
σ΄, ἣν ὠνόμασε σιγρανόκόλ τα ἐκ σϊώσε. 
κα ἐρημωϑεισῶμ ὑπο αὐτόν σπτόλεων ἑλλίωΐ. 
σίων οαὐϑρώπους συμαγαγώμ.ἑφϑα οἵ᾽ ἐ- 
᾿πελϑὼν λάϊκουλλος ὃ ἰθρ} μιϑοισί ἀπε πολε 
᾿μύσας (ΔἿδς ἦὰ οἰκϑίορας εἰς “ἢ οἰκείαν ἑκώςσ 
ἀπέλυσε, τὸ δὲ ἰυτίσμα ἡ μιτελες ἐτι δρ,νε- 
σίσσποισε πτοσβαλὼρ (ἃ μικρὰν ἀώμίω κα 
σίλιπον, ϑξέλασε δὲ κοὰ τῆς συθίας αὐπον 
κοὶ τῆς φοινίκες, σ]ασϊεξάμαν» σὶ᾿ ἐρτα- 
ὀυάσσϊας ἐκξινομ, τέως μλὸ εὐτύχει Φιλῷ» 
ὧν ῥωμαίοις .οὐτώνι’ δὲ σε δεόυνς σταρσ 
ϑυχέοις ἐν Ὅρ᾽ πῶς αὐτοὺς πολέμῳ σίιίκας 
“ίσας, αὐαχϑεὶς γὰρ ἐς ἀλεξανάεαν σ᾿ 
αὐτόϊ σϊεσ με)" πομπουϑεὶς σὰ τῆς στόλεν 
ας» τίως μὲν ἐφρουρξιτοῖπετ᾽ αὐπριϑπρσὺ- 
γαπίοντ: πὸ ἀκτιακοῦ πολέμου. μετ ἐα 
κέινομ δὲ πλέους ἐβασίλδυσαν το ἰαἰ(ᾳ» 

οι κοὰ ῥωμαίοις ὃντ ον χοὰς ναῦ ἐπι στιυῖχε- 
ποῖ τὸρ αὐ τὸν τρόστὸμ. ἅσταν τα μὲν ουὖ τὰ 

ἣν πιδρσῶν ἱδρὰ κρὰ μέσοι κρὰ ἀρμῆψιοι τε- 
οι μύκασι, ποσδε τὴς ταν χισῖθ: δ] χφόλόν- 
σῶς ὡρμψιοε, γῦτε ἄλλοις ἰαρυσάμδνοι τό- 
ποις; (Ε!;)᾿ παῖδ κοὰ ἐν τῇ ἀκίλισινῇ αὐκτιϑέασε 
οἱ οὐ ταῦϑα σίδλας κρὰ σίδλας, Εἰ ὧξρ μὴν 
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ἔῃ Ραῖῖε5 ἀτα5 ἀμί εἰξ, Π{ φαίπι Ροτηλίν 
τεηίοτοσο, ἱπηρογατιοίτπί, Π0 ἐπρεταῖο ᾿ξ οὶ 
τλλποβδαάοιτί, αστεσεβ ΠΠΠΟαρατί, Ρογ (εἰς ἔτις 
ταπτ, σεπεῖς Ατιαχία {πἰ  γσίαπε ἰδ »,ησἱ εᾶ 
παρυΐτ, αθας ρεορτίε Ε]αυπιἐηΐα οἱἐ ἀρρεϊατα. 
Ἐλ Μεαί5, ΑΙΡδηίβ, 8. ΠΡ ευίσυς ὀοπείρυα εἴας 
τς ἔῃ (Ο!ομίάεπι δέ (ρραάοςίᾶ, ἀξ ἰτχτα 
Ἑυχίητπ εἴς. Ε ΖΑ 44 [τ Αἰΐαπεβ ϑορῆς 
Π115. Πα! αὐήέγα 65 ρατίοβ Παατ. δα8 πιαχί πιὸ 
απ τιεγσιπεαά οςοίἀςητς, ΗΠ ς ἃ Τγσταης ον 
Ιεζαβ εἰξ,υΐ αιαπαηΐατη γευτπη Οπτῃ ἐτπ ροτί- 
τ5.0πλτίαᾳ ταπή ἢ ἰοσττπα π{τ|5 εἰς, ἵ απι ἴῃ {πίσ 
τίο αρτια Βατίῇοβ οὐίς5 [υίτ, ἀςίπάε (Σριπασίπ 
τὰ ΕἸλεπγεηία τα ἐστι η ρτεείτιπι ἀατίβ. γετιοῖν 
(5 ες Αὐέϊα8 πετο οςα εα τεςορίς, αι Ῥατῖπο 
ταπη τεσίοπο τιαίϊατα, Βειπίσπι ὅδ Ιοςὰ εἰγοσπη 
Αὐθεϊα, Διγορατίπται απο, δύ (Ἰόγάγκιτιπι; 
δ οσὐτὰ ἢϑ το! χαυλτη Μ]είοροταπηήαπι δ ερίς, 
Ρίατοτεα δυγίδηη, ΒΠοσηίοίδόρ τιί σερίτ, Ετπιρῆνα 
τεπι τἀίστεί{ι5,1ης ΡΙ ατίπττιπι εἴατεῖ5, τσ εατ . 
ςοηαίαίτρτορε [δ εγίαπινίπεει ἤλπς δίῳ Ζεῦ- 
σαια.συοά χα Πρῃταΐοπι οἶδ χυατη Τίρταν 
ποςείῖα ποπιίηδυί . ποιιίρ5 ἀποάεοίῃη 
(ὐταςατατα αὐδίαηι, ἃ ἰς ἐπ ευίλετη, σοπρίερσαν 
τί5. 5 εα πο} χυίαὐποιίαπι Μι Πγίἀατ θεῖ 
[υπὶ σὐϊδίτ,οστίατιο (αΒέδουτας » πα δίτατοτίθας 
(ή (πε [π|25 ἀϊπγδ5. ρας συοα δάδας οταξ 
ἱπιρειεξυμ, αο ἱπηρεῖα ἀσηλο  {ππ|5 εἴτ. αὐ- 
4αςε τη ραγῦτιηῖ πἰστπλτεάεσίτ, Τ ρταπε εχ ΒΚ 
τία ας Ῥησσηίςία ρυ]ο, Διιααί 65 δτιοπΊ εἰτι5 
ΠΙΠίτς. φυαπάίῃ πιδηῇι ἐπ δαέοίτία ρορῸ ὁ, 
ταί ἐαίτ ουταπαταϑ, Ροίξεα σεῖο αυὰπι Δ᾽ π- 
τοηίτπι ἰπ Ῥαυτίςο δ 6110 ῬαυΠ 5 ργο ἀἰΠεί, 
Ρειβαΐο Ροσηδ5 ἀεάίε απ αἱπδτιβ ἀρ ἐο ΑΙ ς 
χαπατίαπι ἀπζτις, ζ σοπιυπιείίοίς ρεῦ υΐρεπὶ 
εἰγοπηϊαζιιβ,ἂς ρυίπηιπι συ ο ἀίος τταάίτα5, 46- 
ἰη4ε ἱπτείειηρία5 εἴς, Ροίὲ {{Ππ|͵| πλυ]είτεσες 
{0 Οκπίατε ἃς ᾿ξ οπιαηίβ θείς. ὃζ πσης ετίαπλ 
(ὑπς. Οπιπία Ρειίλιτπι τεπιρία ἴαπι ΝΙεαί, 
αυᾶπι Ηλιηπεπῇ ἰῃ πεποτιαιίοπς παρεητ, Τὰ, 
παίἀ {5 τεπηρία ρυρεείρτιε ΕἸαυπιο πη» οΠΠὶ (Π ορεῚ 
τετί8 [ος(5 εὰ εἀϊβεαπτος, ταπι εἰ ἐπ Δοείπα 
ἀςαίςαῃτ {115 (δετιοβ ἂς (οττια5ν πο ἡ (440 ανίηῦ 
εξ πνίταπ δ, ητιο ἡ ετίαπι πο Π{δἰπιί σεπτίβ ες 
{05,125 (15 ἀεἀςαητ, ἡτηΐτιβ [εχ εἴτ οἱ ἀτα 
ἀρυά ἀεᾶ ρἤίτυιϊς πυρτῦί ἀεπῖ, 10 σεπυεη» 

οὖ θαυμαςὺν, ἀλλὰ κρὰ θυγατέρας οἱ ἀϑιφανὲ οἷοι τὸ ἴϑνας αὐιδροῦσι σταρϑρύους αἷς νόμος δὴ; 
ἐαταπερνόυθεισαις πολαὺ χρόνου γεκριὰ τῇ ϑεῷ, μετὰ ταῦτα σἱίσοοδκς τεὸς γάμου . οὐκ ἀστα ξιουῦ: 

ὙΠπ. 



“σι: : “Τ᾿ ΒΑΒΟΝΙ5 

τὸ τα δτι5 τοπίασατί Ἰαίαπποάί αυίάδαπι ΗΕ 

τοάοτιϑ ἀς [γα 5 ςοπηπιεπιοταῖ., 185 ΟΠΊΠΕ5 

πιειειείολητας, ϑέταπι Βεπίσῃς ἀπιατου θ᾽ (15 

αταπῖ, τς δος ποίρίτίο [υ(ςίρίαητ, δί ἄοπα ἄεηε 

Ῥίαγα εἰἰαπὶ αυὰπι δοςερεζε, πίρρε α08ὲ ἃ ςο- 
Ρίοι!5 ἀοτίδιι ἀρρεάίτξαταν. Αςοίρίαπε ταπιεπ 

ποῦ σιοίςιπῳ ποίρίτε5, ε ἐο5 πιλχίπις 60] 
«ατς [{πτ ἀΐσηί. 

ΘΥΒΑΒΟΝΙΒ ΔΘΕΟΟΒΑ͂ΡΗΙ, 

ςεοσαπιὶ δεῖ ἀποάεςίπλ8. 

ΑΚανΜΈ ΝΤτν ΜΝ. 

᾿ Ῥοάεείστης τεὶ!φια ῬομΠοᾶ γερΊοπὶς Το ΠΙΠεῖ ας ἀεῖη 

εορς Οαρραδοεϊαν «αι, Βι ΠΡ γα, Μγ Δ, ῬΡγ γριά, Μαὸ 
χι4η1; 77 απἴὸ βάς διπορθη εἰμι αῖθηῖ Ῥοπίιςαηι, 7 εγά 

εἶσαι, ὦν Αὐπαανι. θγάτετεα {απ !αηη. 1. γειά, ΡαΜρ 1. 

{μα Οἰ ει εἰ ἰη[μἰϊς, ἡοπειρις ἀς [Πμρπϊπίϑης «ἀἰαοξηβι5. 

Ἄ Δρραάοείᾳ αγοΐϊίας ρατῖοβ πὰ 
λ Ῥεῖ, δέ πτυτατίοποβ ρΙ υτίπλὰ8 
Ὁ. ἀςςορίτ, πιαχίπιε ἔΐδαῖις εἰν 

δ ἢ) ἀεαλ]ηστο σης, αυί δυἱτα 

γῷ ΕΝ τπιοίί5 ΟΠ ςίο τευμα πία! 

ἐλ θες  Αδ ον ααί ἀϊοίτν Γαμτ5.οοτίξτς πεῖ 
ἴυς Ἡατπιεηία (Ο]εἰάε,Ας ἀϊπετίατα πσυατῦ 
σεητίδτι, απο ἱπτοτπιοάία ἴπητ, (ρτξιίοπεπι 
πετίπις Εὐχίπο , αἱ δά Ε]αἱγ5 οἴξία, οςςαίαπι 
τεῦ Ραρηϊασοπαπὶσεηῖς 8ὃζ (Πα αιίϑ, οἱ πῃ 
Ῥρεγσίαπι τἰατίπιϊστατυπί. Ὁ δα ἔγοδοπας 
δὲ Οἰϊίςα5. ΟΠ σαπι Γιαςῆσα πο! εηΐς5. Εχ ἢ 5 
αὐΐαηίπδ εταπε]ίηστιο ἀητίητί (αϊδοη ἐς ίσρα 
ταῖοβ ροπορδης. ἔτη ἀἰπαπιεγατίοης σοπ, 
(πὶ. εος ἃ Ορρδάοςρα5 τἀ απαπὶ δἰτετία5 
ΤΠ πσαος σοπείθις ἀϊίπστοητεβ. Ροίξ (ρρα- 
ἀοείαπιν (ὐλταοηίατη ἰοςαραπι, ροίξεα Ευρίιτα- 
τεπι. δ σοπτοβ ατιδς [τὰ 5 ΘπΠῚ{πΠἴ Ὁ Εἰίαπι 
ἸΜ εἰ τίμαπι ροίξ (ὑαταοηίαιι ςο]]Οςαγεηῖ, 45: 
ἰητοῦ παης ἕαςεῖ ὃ Ἐπρἤτατεπι. Ο(οπηπιασε. 
πᾷ ςοπίίπηα, ὃ ἀεοίπια (αρραδοςία: Ρ415 
εἰς Ἰσσυπάτπιτι τεσίοῃεπι πη ἄξςοπι ριθταταβ 
αἰ Ἀπ|.δ ἐς επίπιτοσοβ ἀητὸ Ατομείαιμπ, αρ 
Ρϑάοςεία ρείποίρατυπι αἰ ἰπ σι παΐσθεῖς, 
ΤΟ εςίπια Ρα15 εξ ετίαπι (ὐαταοηία, δ υτίας5 οί 
τε ποίϊτα (υτπ|πΆ ριρετογειη παρα. δε πέλτη 
Ριοίεῶο εἰν, τ αα]|ἃ πες]! ίπ σας πες πιουτπι 
ἀἰπ εὐ τα ίῃ Πιΐ5 εὐσα σαῖεοβ Οδρραάοςδβ ἀρ. 
Ραΐοαῖ, αποπιοίο ρεϊοστίπο σεητίβ Πσῆα ον 
πιηίηο ἀεἰεῖα πὶ, ἔταπε ἐτασας αἰ ίη (ἶϊ, 

-π- 

ζ 

ὯΝ ἄλλὼρ ἐϑνῶρ ϑαυμαςὸρν τοῦς ἡφαίνιστα σελέως τὰ σημείας τὶ ἀλλοιϑνίας, ἥσων οἱ ὃν διωοισμθύοι,,ς 

ΘΦΕΟΟΘΆ ΑΡΗ. 

σ᾿ τῇ τοιαύτη στυϊδικξν δοϊῳνὸς, γιοῦ τον 
σις τι κοὺ ἡρόσο τί’ λέγει τὸ πόδι τὰς λυ- 
σδιὰς, πορνδύειν γὼ ἁπίσας ὅτω Θιλοφρόν 
νως χρῶνται τοῖς ἐραςαἷς γῶς τὰ κοὺς ξονίαν, 
σταρέχουσι 5 κοὶ σἸῶρα αὐτι δσίασι “πλῴῳ 

“πολλαίκις; αὶ λαμβαύσσιν, ἃ τ᾽ σ᾽ δυὐρωβ 
οίκωμ ἀδιχοραγδρμᾶναε. σϊέχονται δὲ αἰτῶ 
τυχόντας δ᾽ ξύων, ἀλλὰ μαίλισος ἐδὺ ἀξ. 
ἔσου ἀξιώματθ’, ; 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΟΥΓΡΆΑ- 

φικὼν βιθλίον σἱωσϊεκοαϊοψ, 

ὑπόθεσις, ς 

τὸ σἴωσίεκατον πόδιιχει τὰ τσ λοιπα ὃ τρόντι κᾷῷ 

χώρας πρὶ ἰφεξῆ», ἰικπ πασϊοκίαν, γαλατίων, βιφωυίαν, 

ἀὐσίαν,φρυγίαν, κιαρονίαν, πρὶ τορὸ τούτων σινωπίσια 

πτόλιν ποοντικάν, κρεὶ ὑἡράκλφον κοροὲ ἐμάσφαν {τι ἰσδῤρα 

εἰαν,λυκίαν,ταμφυλίαν, μλικίων͵ μυτῷ τῶν σαραπή 

ΓΤ νῴσωμ καὶ ὀρῶμοκϑεὲ ποταμῶν, 

τεῖος ἢ Αἱ ἡ κοσππα δοκίᾳ δ δι πδ' 
ΖΝ λυμόβεις τε,κρὰ συχνὰ 

κατὰ τἰὺ ἐς σίεπο ορκτηγίας διαέρεσιμ πῆς 
χώρας. ὅτω γα σὴ οἱ καϑ᾽ ἑμᾶς βασιλξις οὗ 
“τῷ ἀρχελαὶσ, σ]ατε ταγμθλίω ἔχον τἰὺ ἧτε 
᾿μονίαν πὰς καπακονκίας. σεκων σῖ δὰ 
μέρ’ ὦ ἡ καταονία, καϑ' ἡμᾶς δὲ ἀχε «ρα-" 
πσεγὸν ἑκατίρα ἰδίου, οὔτε σ᾿ ἐκ τῆς σ]αλέ- 
καρ δ αφορᾶς τιν Θ- ἐν τότοις πεὺς ὃν ἄλ- 
λὺς καππασνκας ἐμφοινομῆψης, οὔτε ἐκ τ 

“πῶσικτήία τα 



] 

ΣΓΙΒΕΒ ὉΡΟΡΈΕΈΟΙΜΡΝ 8. 

"ἢ επῶσεκεϑ(ατὸ σἱ᾽ αὐτῶν αιαράϑης ὁ πρῶν- 

᾿ς χΘ’ πϑσαγορόυϑεὶς καππασυκῶν βαοι- 

ἡ χοῦς ἴοι δ' ὥςππθρ χεῤῥονύσσ μεγάλης ἰδ μὸρ 
τ δχθο σφηγόμαν ’ ϑαλάήαις σϊυσὶ τῇ πε 

᾿ς χρἰρσικῦ κόλπ μὲχρι τῆς βαχίας ἰελικίας, 
᾿ς κοὰ τῇ τό εὐξεινον μεταξὺ σινώγτης τε κοὰ 

᾿ς ηῆς ἣν τιβαρίμῶν σταραλίαρ. ἐντὸς δὲ τό 
ι ἑῶμῦ λέγομδν χεῤῥόνκύρ τἰὼ “πὼς ἑασέοίομ 

σοῖς κατητά νειν ἅσταστ ἦγ ἡρύδυπΘ’ μν 
φὺὴε ἅἄλυθΘ’ καλέ! αὔχῃ γαίρ ὄξιψ ἣς ἄρξον 

᾿ ἁπάσας (ροῖσ Θ΄. λίγα σῖ ᾿ αὐτὴν ἐκέιν 

ψΘ’ τύρκυνον ἐϑέων τῶν γντὸς ἅλυθ’ 

ποταμοῦ, οἱ δὲ ναῦ πίω γύὰς σόν ταύρου 
καλοῦσιν ἀσίαν , ὁμωνύμως πῆ! ἕλκ ἐπεὶ- 

ρῷ ταὐτίω ἀσίαν πῶσαγορόύοντου.πόδιεχε 

᾿ς αὶ σ᾽ ἐν αὐτῇ πρῶ ψ μλ ἔϑνα τὰ ἀὴ τῆς 

᾿αὐατολῆς παφλαγόνδυ' τς, κοὰ φρυγου (ἃ 

λυκάονσι", ἔπετα βυϑωμοὶ κοὶ μυσοὶ κοὶ ἃ 

᾿ξ ίκτητθ), ἔτι δὲ πρωὰς»κοὰ Ἑλλιασοντία, 

μετὰ σὲ τότους ἀϑὶ ϑαλα! κα μὴν Ἑλλίωων 
οἷ τε αἰολίσυ κοὰ ἴωνόυ ἣν σι ἄλλων ἀὰρδι 

τ δε κοὰ λυκιοιοῖν δὲ τῇ μεσογαίᾳ λυδοί, πόδι 

μὴ ὃν ἄλλων ἐροῦμᾶν ὑςόρορμ,τίὼ σὲ καπ΄- 
᾿ πασὺκίαν ἐς σῖνο σατραπέιας μόριδδσαν 

οὐυῦ τῶν σδρσῶν"ταραλαβόντόν μακεσδ, 
ψόϊν, πόδιξιλου, τὰ μὲν εκύντόῦ,, τὰ σῖ 'ἄπον- 

σόν, ἐς βασιλέιας αὐτὶ (α τρασιῶν πόδις ἃ» 
σαν, ὧν τίὼ μδὸ ἰδίως κατπτπασδυκίαν ὠνόμα 

σαν, κρὰ τεὸς Ὅρ" παύρῳ κοὰ νὴ δία μεγαΐ- 
᾿ς λίω κασπιαασυκίαν»τίὼ σὲ στὸν, οἱ δὲ τ 
᾿ στῶς δι) πόντῳ καπιπασὺκίαν . τῆς σὲ με- 

᾿ γᾶλης καπστχουκίας νι μδὼ οὐκ ἰσμᾶν 
᾿ πρώτίι διαίταξιν. τιλόὺυτύσοντί’ γαῤ 

᾿ τὴν βίον ἀρχελοίον ποῦ βασιλόύσαντθ’ 
ἔγνω ἰαί(αρ ἐκ κρὰ ἡ σύγκλετθ: ἐστιρχίαν 

᾿ ἐν ῥωμαίων αὐτίὼ, ἐπ’ ἐκένου σὲ, κοὰ τῶν 
᾿ πῶ αὐξ βασιλίων ἐς σϊέκα ςρατηγίας διπ- 
 ρωμῆψης τῆς χώρας, τογύτε μὲν δῥκεταζονο αἱ 
᾿ πῶς ζρ᾽ σαύρῳ μιλιτίων κοὰ κωταονίᾳ (δ 
 κιλικίαγτυαυῖτις ἐς Ο ἰσαυρῖτις, ρύτε σὲ 

λοιπαϊίγλασινασίωῤ, σικργασίων , χρμανην 
᾿ νή,διμνίυ. “πῶσιγφίερ σ᾽ ὕςσῥου σηχριὰ ῥω 

μαίων ἐκ τῆς ἰμλικίας τῆς στὸ ἀρχελάου, 
«ὑσεκάτα «ρατηγίᾳ ἃ πόδι καστέβαλα! τὰ 
κρὰ ἰυ δεσρα μίχρι τῆς αὐτιστοέτρο σἸέρβης, 
 ληοδ]ῷ ἢ ἀρχελάῳ (ὃ ἡ βαχξια πόδι ελδσ' 

᾿ς (ἀν (αλικία, ποδί ἃ τὰ τοφραϊήρια, συςκ- 

᾿ς (ἀμλεζει σι καὶ μδὸ κελιτίων, ἥδαπλασίᾳ ἴὰ 

᾿ μομμαγίωϊ. τοδί γάρ ὅὄξι τοῖς ἡμέροις σιν 

 ξροοις κατάφυζογμόνε Φ ἄλλης καττγγαόον 

κίας, ὥς τὰ (Αἰ Ἔλαιον φέρειμυκοὰ “τὸν μοναοί, 

513 
605 δτιτεπὶ Ατίαγαιμο5 δάθρίτ οὔ, απ ρείπτος 
(αρραάοειιπι τοχ οἵδ ππιπατιραίτ8, ἰ οςτι5 Πίς 
εἰξπταπητιαπὶτπαρηαὶ σπυίάαπι ρεπίπίμϊε {Π}Π 
ττ15.πποῦτ1|5 πιαγίτι5 σολιταῖτ5.. πγατί (ο σοί 
Τ(5ίοί Πητ5 τ ἐπ τας εατη Οἱ οίατ, ἃ Ἐτικέ 
ποίπεοι δϑίποραπι δῖφ Γι ρατεποστιπι οὐ, Ὁ, 
πιποπὶ τε τεσίοπειῃ (αρραάοοίθυ δα οςαί 
ἀεπίεπι τιοτίτι5, τες ἱπτίὰ {ΠΉπηττη εἴς, Ρεπίπς 
(υἱλπι ἀἰοίπιι5» Ζυαπὶ Ἡετοάοτυ οἰ5 ΕἸ γηῖ 
τος ας εἴ οὐ (ὐοσίας ἐπηρετγταιτ, απο πῇ 
{Ππσεπτίτιπι ἀοπιίπα πη ἀρΡε ας, ἥτις οἰβ Ε]4- 
᾿γπιίαπτ ππίοτοϑ τιειο ἐαπὶ 85 ἑηῖτα ἽΓΑυΤΣ 
οὔ Αἴλδηι υοςαητ,εοάεηι ποητΠ 6 110 τοΙΔ ΠῚ 
ςοπτίπεηπίεπι. ἴῃ ἐα σεπτεβ πος ΠΟΠε ΠΕ ΠΓ» 
Ῥείπνατη ἂὉ οτίεητε ΡΑρ[ασοηα5. ΒΠτγσοδ. δ 
Τγελοπεβ: ἀείπάς Βίτῃγηί, Μ γί. δί πα Πρί- 
ἅειαϑ ἀἰοίτυρταοίεα Γγοδβ,;ξχ Ηε]]οἰροητίας 
Ροῖ Ποβ δάπιδτε ἐχ (Ἰια οἰβ Διο  65,8( [οῃ 68. 
Ἐχαϊής ατεβ 8.0} γοή, ἰῃ πηεάίτοιταη δα γα, 
Ὧ)ε εςτοτίβ ροπηοάτιπι ἀΐςοπη5. ΝΜ δοοάοηοβ 
(λρραάοείαπι ἱπ ἀτπι88 (λιγαρίαϑ ἃ Ρειί5 ἀίτί, 
(πὶ αςοίρίοπεεβ. ραντίηι ἐροπίδηοί , ρδεπΊ {π- 
αὐτί, εχ ἰατιαρήδίη τεσῃατεάεροπιητ,ατςρπαίο 
τοῦ Οαρραάοοίά αυα Τατπῖμη θοτ05 εξ ρτον 
Ριίς Ὀαρραδοείαπι ποπηίπαιτιηῖ, αἰτοταα ΡΟΩ 
ται. Οὐκ άδπι εαπτὶ πος Ῥοπέμπι παι εἰ, 
Οαρραδοείδπι τπιοοδίεγε . ΠῸ5 ΔΈΟΙ] ΤΠ] Δί ΟΥ 5 
(αρρβάοεία οτάϊπεπι πᾶς ἱσπογαπιιϑ. ἴΝαπι 
Αιςμβείδο υἱὰ πηο, Οκίλεας (ἐπαίη5 ἄξείε. 
πείοντῖ εα δ οπμαποιτπι ργοτηςεία εἴϊεῖ, (πὶ 
τοῖο γεσίο {Ὁ {ΠΠ 0.8. Ρυίοτίρτιβ πῃ ἀδοσηη ρύοον 
ταταϑ εἴἴει ἀϊαί(α,αυΐηφῷ Ταυττπι τιοτίτιβ ςεηΐς 
Ῥαηταν, αὐ εἰ τίπα, Οςιδοπία, ΟΥΠςία. Γγαθεπ 

(15, Πτιτίξ[|5.Οὐίπῷ τεϊίαυςε ὁ Γ-ατίπαίεπα; 
Θαγσαίοπα, ϑατάτηδ. ΟΠ ΠΟΠᾶ, Κἐίπιηεηα. 

Ροίϊεα αἀάϊια εἰξ ἃ ξοπιαπο εχ Οἱ ςία. απο 
αηἴε Ἀγοπείαδυπι εὐαῖ ΣΙ ρτείυγα Γοσίο (οἡ] τε, 
(αἴξαραϊβ ζ Ογάϊτα υἱοίπα πίφ 1) ετρᾶ, Δπ- 
εἰραιι Ρίταία εά ἐπι, Δ Ρ Ατομεἶδο αὐ τὰ 
εἴδεα ΟΠ ςία εἰτςα ἘΠειπι, δζ ογηη 5 εὰ ἥτις ρὲ 

τατίςατι Ἔχούοποταί. ΜΝ] εΠτίπα ρει πλη5 εἰς Ὁ 
τπᾶσοπο:. ϑοἷα ἐπίπι ἐχ οπηπί ρραάοςία, τοῖα 

ἀοπιοῆιίςίς αὐδουίθας οσῇτα εἰναι ετἰ οἱ οἴ {ες 

ταῦ δ ΜΝ] οηαττίςιπι τ πῦ, απο «ὦ (ἴτοοςο ἄς 

ςοτῖατ. ας ϑορίμεπα ορροπίτιν, μα 5 ἴῃ τῖς 
ἀϊο Ἐυρβταζεπι,εἰ Οσπηασοπα ςοπτετηγίπα εἰ, 
[π υἱκοτίοτς τεσίοης εἰς ςαἰξο!υπὶ σιοάάαπι 
Οαρρδάοειυπι ἔατί5 εἴαττπι. ποπιης ΓΟπλίία, 

᾿ «Ὦ οἶνον Ῥῖς ελλανικοῖς ἐνὰ μελλομ οὐ πίε.) δὲ τῇ σωφενῇ μὲσὸγ ἔχουσα ἢ εὐφράϊιω στόταμορ(Δ αὐτὰ 

διομμαγανὴ ὅμορθ’ οὖσα, ἔπι “ὲ φρούοίον ἀξιόλογον τῶν ἰατυταδυκῶρ ἐν τῆ! πόραιᾳ» φίβάσες 
ὥφῳ 



σι. 
14 ϑορδεπατεσὶ πεηάιίίτμη εἰξ τα! εητίβ σεητ. 
Βοίξεαὰ ἔπςυϊίο υἱττατίβ σεατία ἐπ δ εἾ|0 απ ει 
σαι Μίιταυφατειι σείϊο , αρραάοςί ουἱάᾶ ἀο’ 
παίιπι,ΟΔίαοιία Ρ᾽ΔὨίτίε5 εἰ ]Ατὰ δί σομζαμα, 
δὲ οπιπία ἔστι, ρτατοῦοα απ (ἐπιρεῖ αἰγεητ, οἶα 

εαπήαηι σὰπὶ ποητεβ, απ αἰή τσ ἈπΊδητιβ 
ἃ βατῖε αὐθεαίί, χυΐ ἃ Ταυτο (ἡ οίοε αυοἄαπι 
πιοάο Δυυ]!5 εἰς. δ Δητίταυταβ ίη σοπιατία 

ΔΌταρταβ, Ἀπιαπι επίπι ἐπ ΟΠ ςία δέ ϑγτία- 
σαπὶ τπᾶγο δή οσοδίτιπι ροττγίσίταγ. ἃ Οαἰδοηία 
εοητα Νοίθμ, αυο ἐρϑτίο τοῖυπι [(5ίστπι {ν 
παπι οἰγο οἰ στ, δύ ζαρο5. αυ{ ἰητεῦ ΟἹ] ν 

εαβίαπι Ταυταπὶ πειία5. Διπεταῦταπι πεῖ δά 

(ἐρτεπιτίομεπι ἱπεϊίηας, δί οτίεπτιίβ ποπηί 
ἀρρυεμεπαίι, ἀείηπάς Ηπίτίπ πιεαϊτείταπαα, ἴῃ 

Αῃείκαττο σοππα ε8 Γππτρτοΐαπάε δέ ΔΠρὶ" 
ἢ απ, ἰπ χαίθτιϑ Πτὰ πτπι Οοπιδπᾶ οἰπίταδ, Πλεπιο 
ταῦτ ἀίσπα, δύ Βεϊοπα ίαπυπ, πο {ΠῚ Ὀοπιὰ 

πα τπιοςληῖ. δ οἰαίταϑ οἰατδίπγα ΕἴἘ. πιαχίπηᾶ 

παπιης αἰβατοταπι δ (Δογοστιπι [εἰπιουτιηῖ 
πα! τα ίπεπι μαρεῖ. Εαπὶ (ὐαίδοπεβ ἱποοίαι, 

αυί φιαπαυδπητεσί (Ρ {τ {Ππτρραγεπε ταπιεῃ 
[λςοτάοτί, Παί ἕλη , δ (ἀσίοστπι (ειπιοσαπι πιᾶ- 

σπδεχ ρᾶῖῖε ἀοπιίπι8 εἰξ. αυΐ τεπρούε 400 

πο5 Ρεγεστίπατί (ππητι5ιΠρτὰ (εχ πλ {{ἃ εταηΐ, 
εἰἰτί Ππτυ] ς πτυ] Πεγε5. ἀπο τεσίο αἀίαςεῖ ΠΟῚ 

Ῥαταα, σία [τπόζππιὶ ἂς ργοποηταπι ἰαςεγο5 
φοςίρίς, [πῃ ποπούε εςππάτιβ εἰς πὶ αρραάο. 
εἰ ροίξτεσεπι, βἔεσοϑ δςίαςεγάοτεβ τε] οπ- 
τίτι5 εχ εδάεπι εἶξε ρτοσεπίε (οἱ εραηί, ΕἸος (α- 
εἴοταπι σεπυβΟγείξεβ σαπτίοτγους [ρῃϊσεηία ἐ 
Θογιῃία Γαυτίο πὰς αἱάσηταγ Διυ ε, απο 

᾿Τίαπα Ταυτοροία εἴαηῖ, πραγ ἐπὶ σΟΠΊΔΠῚ 
Πίς Δεροίυίς, εχ 408 τρί ποπιεη ἀδίππι εἴτ. 
ΜΝ εδεπι ϑαττ5 ἀπλπίϑβ ἱπιοῆττ. χαΐί ρει ΤΑττί 
ςοπΌΔ|{ε5 Δεποίατας, δα (Ο]Πίσιτι σαπηρο5 δ 
(υδίεύζυπι ρεΐαστια ρειτγαπίίς. Βγγαλη115 πιεῖῸ 
ΡεπΠαρίτουν (ὐλιαοηίδιη, δ ἐπιεαία Ρἰαπίτίς εχὸ 
τίταγ, δ παυίσα η15 εἰξ, ΕἰῈ ετίαπι (ΟΠ ηπα:- 
ἄλιι πιεπηούδίιι ἀΐσπα, ρει αυδπὶ δητιὰ ρυτί(δι 
τιλτηᾶσηο ἰρατίο οσςαίτς (Ὸ}Ρ τειταπι [ετυτ,ε 
ἐπείη {ππιπγ ἐχουίτατ, ταητα υύ»τις {| ἡ |5 ἃ“ 
Παίαρετης ἀειηί(ετίτ, αάεο αητα ἱπηρείτι5 ΟΡ. 
ΠΠέρ, αὐ αυίκ ἱπιπτεῖσί ΄αοατ, Ἐδιταν ετίᾶ ππο 
ἱππαυίρα 1,8 Ιατίτυ ἀπε πχπιοίςα, (ππττιε 
το ίς Ταιτοίπηχειία. ΠἸέγτπι Π πιο τιπὶ σης 
ττλξίτατ ΝΜ Τίγα εἰ  ριδίεγεα πιοητίβ σοίατα . ΡΕΥ 
αυαπὰ αἰπιει5 ἀποίτυν Ναπὶ αιεπιδάπιοαᾷ ίῃ 

: βάνα γε συωαγωγίω, παράσνξξθδὲ κοὶὰ ἡ σϊακοπὴ ὅ ὅρος δὴ σί ἧς ἄγωτοι Ὁ ῥξιθρον, κοιϑι πὸ γϑ έν, 

ΣΥΤΚΑΒΟΝΙ5 ΘΕΟΘΒΆΑ͂ΡΗ,. 

ὧν σὺ ἐπράθαμν σοφίεα χαλαντῶν ἐκὰ- 
σόν. ὕςόρου δὲ ἐσϊωρήσατο λούκολλ" ζρ) 

καππασῦκι συερατόύσαντι ἀριφξιον., Ἢ 

ἠδ] πεὸς Ἂν μιθοισϊζτίω σπτόλεμομ»ὴ δὲ κὰν 
σαονίς πλατὺ, κοὶ κοῖλον ὄξι τσεδτον πττόμ’ 
φορον, πλέιὼ “ἶ ἀεϑιλῶψ, πόρίκευται σι' 
ὅρα ἄλνα τε κοὰ ὃ ἀμανὸς ἐκ'τόν πὼς νότομ 
μέρους ἀπόασασμα ὃν τό ίαλικίον ταύρου, 
κοὰ ὃ αὐτίτοιυρ ἐς ταναν τία ἀπτεῤῥωγῶς. 
ὃ μὴν γα ἀμωνὸς ὑϑὲ τἰὼ ἰμλικίων,, κοὰ τὰ 
συρκακίω ἐκτένετοα ϑάλα αν πεὼς τί 
ἑασέραν. χρῷ Φὶ καταονίας»κοὰ Ὃν νότομ, τῇ 

σὲ ποιαύπη σ]λσίσει πόδικλείει “ὃν ἐοσέπομ 
κύόλστον ἅττανπα, κοὰ πὰ μεταξὺ Τ ἰαλί, 
κῶμ πσεδία πὼς Ὃν ταῦρον, ὃ σ᾽ αὐπί τοί. 
Θ΄ ἀϑὲ τὰς ἄρκτους ἐγκέκλέται, κοὰ μὲν 
κρὺν ἀιλαμβανει ἢν αὐατολῶμ, ἐντὶ εἰς τίὼ 
μισόγαιαν χελόῦν τᾷ. ἐν σὲ 6) αὐτυταύρῳ 
σούτῳ, βαθεις, (Ὁ Ξονοί εἰσιν αὖ λῶνσῃ«ἐψ οἷν 
ἵδρυται τὰ κόμμανα, κοὰ τοφὶ φϑυδς ἱδβόμ: 
δικενϑι κόμανα ὀνομάζουσι͵ πόλις σ᾿ ὄδη 
ἀξιόλογί(θ', πλξιςορν μδν τοι δὴ ϑεοφορήτωρ 
πλῆϑ,κοὰ Ὁ Τὴν ἱσροσούλων ἐν αὐτῇ πα- 
σαονσῦο σις εἰσὶμ οἱ ἐνοικοῦσιν", ἄλλως μδο 
αὐσο δ᾽ βασιλξ, τεταγμνοιγτάι σὲ ἱόβξως 
«ακουοντόι. Ὁ ππλίορ σὲ τὶ δ᾽ ἱσλδ ἀυφμοις 
ὄξι, κοὰ ἢν ἰδροσυύλωμ οἵ κατὰ τὼ ἡμετί: 
ραν ἁθιαϊωμέιαν πλείους ἧσικυ δὴν ἐξακιαχι- 
λίων εὔσ)οδῖν ὁμοῦ γυυαιξί. πρόσκειτοι σ᾽ 
Ὅς" ἱσῥῷ, κοὰ χώρα πολλύ'. καρττοῦ τοι οἱ ἑ 
ἱόρεὺς τἀὺ πρόσοσδμ, κοὰ ἐσιν οὗ τί σιδύ. 
σῶρθΘ- κατὰ τιμίω τῇ καππασυκίᾳ μετὰ 
“ον βασιλέα ὡς σ᾿ ἁδυτοπτολν τόν αὐτό γέ 
νους σαν οἱ ἱόβξις τοῖς βασιλόῦσι, τὰ δὲ ων 
οὐ ταῦτα συκξι ὀρέτης μετὰ τῆς ἀσελφῆς 

εὐπτιπρά 4 Ὅσδϑιου, ὥς τε μόλις δασηϊζεδ,, 
ἀπλώτῳ ἢ ἔθει, ὦ πλάτει πολὺς ἐνεχϑείον, 
ἐπασὶαὺ συυάψη τῷ ταύρῳ, άσοξον λαμ 

τοὺς 



"γαῖρ ῥῆγμα λαβούσαις τοϊτραις, κοὰ σιόδει 
ταις διίχαντὰς κατὰ τἰὼ ετέρων ὄβοχας ὃ 
λόγους εἶν συμβαίνει ταῖς κα τὰ τὼ ετί. 
γανῦ ἀἰσοχοῖς οὕτως, ὥς τε (ἂν συιυαρικοδδῆν 
" σιαύ ὅλοι οὕτω: ἄδομῆν, κοὰ τὰς τσὴ 
«αμλψας πὸ ποταμοῦ πέτρας ὑκατερωθον 
γεδῦντι μέχρι τῶν ἀκρωρειῶν αὐατεινόστις 
Ι φτάσει σϊυοῖν," ποιῶν πλέϑρων,αὐτικα 
να ἐχούσας τὰ κοῖλα ταῖς ὑβοχαῖς. πὸ σὲ 

ἴχφ Ὁ μεταξὺ τοᾶν τοίτρινον, βαϑύτι, 
ἰρὰ τονὸν τελέως ἔχον οἹὰ μέσο ῥάγμα, ὥρϊε 
ἂὰ καύα, πρὰ λαγὼ ο)άλλεῶνω, ὧδ» σ᾽ ὄδι 

Ῥῥειθρομ πόι ποταμῦ ἄχρι χείλους ππλῆρόῇν, 
ἰετο πλαίτει σε σμεῖς σα δὲ τίὼ σκον 
λίότητα, κοὰ τἰὼ κι Ῥσότον σιὼ γάὺ, 
ιοὰ τὸ σα τῆς φάραγγ Θ' βαϑΘ΄.εὐϑὺς Ῥὶς 
ποῤῥωθῳν πεῶσεῦσιψ ὁ ψόφῳ, βροντὴ τρῶσ- 
πάσηι σσχραὶ «σι. διεκβαίνωμ δὲ τὰ ὃρᾳ 

πωοσκυτίω κατχ᾿, τ χουῦ ἀϑὴ τίὼω ϑάλα ἤχν» 
τἷν μᾶν ἐκ τῆς παταιονέας, τἰὼ σὲ, ἐκ δὴ ἰωσ 
αἰκων τοεσίίων, ὡς τε ἐπ αὐθοῦ κοὰ χεσμὶς 
ἐκπιο]ωκὼς φίρετοι πιδ 0". 
σσεὶ ἐοσομῆύοις ὃ τε τουραμίδ᾽ εὐρυοσῖίνπς» 
γόνα πτῶχξων ἱδρ ὄν ἐύπρομ ἴκυτοι, 

ἱ παρα πλόσιον γρ τ΄, ἀφκξι συμβαίνει, ἃ 
ν αἰγνηίῳ πόνειλδ ει πεϑσεξωτσειρόν Ως 
τί ϑάλαδαν τῇ πιϑοιώσει, καϑὸ κοὶν ἡρό. 

βτθ' μᾶν σϊῶρον Σ' σιοτερμ τὺ αἰγυτῆου 
τον, ὃ ποιωτὴς δὲ τί φέρον τοιλαγίαν 

ὑπάρξαι πρότόδου ἐἰπῳν 5 υυυὶ πρόσγειον 
᾿ὔσωυ τῇ αἰγύσίῳ. τρίτα σι᾿ δὴν ̓ δδωστώύπ 

Δὺς σιακίκ οὐ λειστομναᾳ ταύτης, ἀξιόλογος 
ὅμως ἦν ταύτα σ᾽ δδῃ λάκκΘ’ ἁλμυροῦ 
ἥσίατΘ- ἀξιολόγο λέμνες ἴχωμ τοδδέμεβον 
φρύσι λειόμδν Θ᾽ ὑψηλαῖς τεγκοὰ ὀρθαῖς. 
ὥς τ᾽ ἔχάν κατάβασιν ἁλιμακώσῖα, πὸ σ᾽ 
ἡσδίωρ» ὁ τ᾿ αὔξει φασὶν οὐπὶ αττόῤῥυσιν 

᾿ χε ϑσϊαμοῦ φανόβαῦ, πόλιν σι ούτε Τὸ 
καωταόνωμ ἔχει τσεσίίον , οὐϑ' ἡ μελιτίων, 
φρούοια σι ἐρυμνὰ ἀϑὲ τῶν ὀρῶν, τά τι ἀζά 
υϑρα. κοὶ 10 σϊασάρνον ὃ πϑδιῤῥξυται ὅο 
χρμαΐλα ποταμῷ ἔχει σῈ κοὶι ἱδρὸν “Ὁ τό 
ὰ τοζον(’ ἀποόλλων Ὁ. «καϑ' δλίω πικώμεν; 
γων τίὺ καππασυκίαν ποιοσαμῆωμν ἀφ.» 

᾿ φουμαΐα ἀπ’ αὔπόι. δ᾽ αἱ ἄλλαι «ραταγίαε 
᾿ σόλειοἴχοσι πλέω σιυοιν, Ὁ ἢ λοιπῶμ σραΐᾳ 

ειῶγεν μλὸ τῇ σαργχραυσίνῃ πολίχνιον ὄιυ 
Γ ἄρστα, (Δ στοτα μὺς κάρμαλος, ὃς (ὦ αὐτῶὸς εἰς 
᾿ χίν κιλικίαν ἐκσισίωσιμ . τ σε ταῖς ἀλ- 

. ὅσε ὠργὺς ἐρυμα ὑψηλὸν πθὸς τῷ 
. παύρῳ, κρὰ τὰ νῶρα ὃ νυῦ καλξτοῖ νη 
᾿ὐχοσός . ἐν ὦ δυμλνὴς πολιορκουμῆν» 

᾿ 

ΨΊΙΒΕΒ, ΨΝΌΕΟσΙΜνϑΞ, 315 
Ρετείϑ τίπιαπὶ τγαοητίρτι5 δύ ρον πτεάίειτη [τίς 
{{5.“στείποίς, αἰτεγίτιβ ραττίβ ἀορτγείβίοπεθτ5 τα 
«οππεηίτευ ςοπίπησί ροίδίπε, [ς πΐάοτε εἰς 
ἱπυπιίπεπτοβ ἢ Π5 ρετγα8 9 Πτγί ΠΡ ἔοτο τῆς 
δα πτοητζίβ ἰὈπιήγα Ροιτεπ ἀεπτοβ 9 ἀποῦυπι; 
τείύπιαςε ἱασεταπι ἰρατίο, σοποατίζατοβ ἡτιαΐν 
ἄδηι επιίπεητήβ ορροίταβ Βαθεῖε, Βοίτιση 65 
τὸ συ ἃ ἐπτετίασου τοτιπιίαχειιπι. πα ΡτῸν 
[υπλπὶ δ δηστήϊαιι ταρτύτασι πὶ πγεάίο Πὰ- 
Ῥεῖ, τ εδπὶ σαπί5 οΐερτιδ [γα πίη τας ΕΠ ς Πυπιίσ 
πίϑ αἰπιειιβ, δα [Δ στιπὶ υΐθε ΡΙ Θυτι5 εἰς. ἰατίτασ 
ἀΐπεαηυο ἀπυΐ ρατ, ργορτεῖ οὐἰυίτατοηι 
δυζεπι ὃ ἀποιείαβ ὃ τλ}{8 ργοπιπαίζατεπι, 
πιοχ ἀε ἰοπρσίπηιμο ἀςοεάεπτίθι5 Οπίτα8 εχ 
δυάίταν τοπίτεα ρον πα 5. Ἰομίεβ τιείο ἐστε 
(5 ταπτῦπη [{π|υτῇ (ἢ πιατς ἀεαποίς, ραττίηγ ἐκ 
(ὐλταοηπίαδοραιτίται εχ Οὐϊοίας σϑενρίβ., στ Πυίτσ 
πιοαϊ ἀε ἐο οὐαςαίτιτη εὐίεστη γευοττ» 
Τεπιρυϑ εὐἰτγαρί ἐς οἱίτι ςα Βγεάπηοβ πη 15 
Ια τὰειαια πεπίευποησείϊο {ττοτεν Οὐ ρυτιπι, 

[δὲ επίτπι ἢς ετεπίς. αὐ ίη ἄισγρτο. πη πα 
(ἐπιρουῦ ΝΜ τ5 ἐκ ἀσσείίοπε, πτατε σοπτίπεις 
τεῖι οἴ οίς μά ς Ἠετοάοτας Δισυρτυπι Πτιπιὲ 
πίβ ἀοητη ἀρρεῖατ. Ῥοεῖα σπος; ἀΐοίς, ΒΠδ- 
τισὶ Ρσίαβ πῃ ρεΐδσο {Π.ητις ππης ἄσγριο 
εοδατει Τ οτεία εἰξ Γλαςία.. Τῃ τι ἱπρρίτεγ σὸς 
Πτατ,ποη ἱπέειίου μᾶς, (εά ππεπχοσαῖα ἀίσπα 
οἃ δατια (Πα ἔα εἴξας πταρ τί ΙΔςτι5 ἀπηϊρίς 
τα πη παΐλεῖ, Αἰ τίβ δζ εὐεςεί5 οἰδτιία (π Ρ ετςο 75... τῈ 
(καἰατεπι ἀείςεηίθι παΐροαῖ, ἄσιιαπι πες πιὰ- 
πί[είξαπι υ]1 ἐχ ρατῖς ἐχίτυπι παοῖε., πες αι’ 
σει, ργοάϊίταπι εἰν, (ὐδταοπιῖμπι σαπερί, δύ τε - 
τίπα»εἰτίτατεπι πα] τὶ Βα εητ, οαίτεἶ14 (ἢ πιοῖ 
τίρθ9 πναπίτα σης, ΑΞαύιοτα, χ [)α ας, πο 
(ατπιαία ἤππιξ εἰτεᾶ Παίς, Εἰα ει ΔΑ ΡΟ πίς 
Οὐλιδοηίϑ ἀεἰυρευηι, στο ἐπ τοῖα ςοΠ τσ σὰρ 
ρΡαάοεία, Ια Ρεφττγς υτδεβ πο Παδοητ,εχος 
Ρτί ἀπαθυς, τεἰ τα ρυσσγατίβ πῃ ϑαυσαγαυ» 
παορρίάυην ΕΠ Ηεερα, δέ θπιεη (ὐλγπιαία, 
ηποάίη Οἱ ἐςίαπι επγίτείς, [Π σοετοτί5 ργαστατίδ, 
Αὐρὺβ πιαπίξίο αἶτα χα Ταύσυτα εἰς, ΙΝ οσα 

ἥυσηῦπς Νειοδίϊαβ ποςσβῖις, ἰᾳ απ Ἐσππιεν 
ἢς5 οδίείίι ἀία το[ετίς. λτατε απτεῖν ποῆτγα 

- δίίπυθ κί οο τπείλυτοβ Βαερας 5 σαρρδάο» 

(1 

αὐτίλε πολοὺ γρόνοψικρϑ᾽ ἡμᾶς δὲ σισίνον ὑπῆρξε θωσαυροφυλάκιου τὸ ἀϑιϑεμδύου τῇ κῶστπαοδε: 



4ι6 ΦἸΥ ΚΑΒΟΝΙΒ' 
εὐπὶ ἱπιρογίαπι λδοτίαβ εἰς, ΕΟ τ 5 τερία εἴαῖ 
Οαάεπαίπ υἱδί5 πποάσπιἐπἰτζίλ,εα ἰῃ πιοῃ 

εἰδυς εἰς Πγεαοπία ἵ απ δίϑαθετια οἱίπι υἱοα5 
ἀϊοίταν ξαις ἐπ πιοάατα οὐ ΐ55 δί τεσίοῃίβ πε 

«τοροἹ ἐ5.1πΜ]ουέπιοηα Ιουίβ απαπὶ εἰς. φαΐ ἃ, 
ΡυάνΝ επαίίποϑ ςοἰίτιτ ἐπ εο Ββαδίταπείλοτον 

ταπι (εγποσαπι ἔετὲ τγία τ] 8. δαςτα τεσίο ἔοιτί: 
[(5 εἴ, ας ἀππυτπι ργοπεηταπιίαςεγάοτί ἀαῦ, 

ταἱεπτουαπι σαίπάεςίπη. [5 ρει τοῖλτ ὉΔῚ [- 

«εἴάο95 εἰξ, ἤους 1: οί εἰς ἀρτά (ὑοπιπιαπα, 
δί ροίε Παπι εσυπάτπ5 ἐπ μοπούε. ἰπαε τη» 

τασι ργαίυστος τρο5 ΠΡ ης, Γγαμεηί5, γᾶπᾶ 

Ταιτο (δίᾳεεητία» αὶ ἀρτα ΟΠ οία5 ροτίὰς 
εἴϊ,λ 485 πιοητίτπι ςαςαπιίπ.. ἐπ (ΟΠ οίαιτι 

ἃς ϑγτίαπι τεπ ἀεητία » [λα Πέπτὰ ππε. ὅζ οὁπιηί" 
Ρ15 ςοπιπιαηία  ἐσίο πα ἰπχτα ΤἌτττπι οἰ, 
Ἑπίεδια ἀοκαζαΐ. εἃ ἔοιτ]5 εἰς. δί πιασπα εχ 
Ραιτε ρἰαπίτίεβ. Τγαπα ἀσσοτί Βεπηίγαυν 5 (Ὁ 

ἑλςθητ, ορτίπιε πηυπίτο Νοη ρτοςαὶ Πίπείαπε 
(αἤαθαϊα ἃ Ογρίίετα ορρίάα πιοπμτί ργορίην 

πιὰ. (αἰπααἰί5 εἰς [ίαπας Ρεγίϊςα ἰπαπι. υδί 

ἀϊςιητ [αςγαβ πιι]ίετεβ {545 πὰ ἀΐ5 Ρεαίθε5 

(ρει ριππαβέηοτοάί, αἴ [ἴς ετίαπι ἐαηἄςπὶ 
Εἱπουίατη παύταης Οτεῖί5 δι δυτοροία, δ ΡῈ 
ταίίαπὶ(ἀςείτοο υσοίταῖαηι ἀϊσιητ, οἱ εχ υἷα 
τἰοτοτερίοπε ἔπετίτ ἹΠατὰ.1π| Τ γαπ επί! ρυβτα- 
τλ πὰ εχ ἀοςευι τα {5 ορρίάτππι εἰς γα 
πα. Ἐληιύείο 408: ἔξ ρίδχεταβ αἰςοίτατ, [5 θη 

ςοηππαπιείο, (Δ ΠΑ α]α οἱ ςες δ Ογθίῇτα, δέ 
αὐα ἐπ Οἰςία Τταςῆεα απτ,ίη αυὰ Διο μεῖδας 
ἘΠειαπι ἑη(]ατα ἐει!επὶ πη ἱ ΟΡ τι5 πλε- 
ἐπόσατα ἀἰσπυπι δία τπάσηα ταπΊροτίϑ Ραισ 

«εε ἀσσεῦαῖ. [η Οἰ!τία εἰς εὰ ηυος ΓΜ αζαςατιοςα- 
τσὶ σοητίϑ εἰπ5 πιεισορ οἰ β,αζηθε εὰ ετίαπ Ἐπ 
ἐςθία πιιθσαραταγασα ἰαχια Ατσασπι εἴδ, [ὰ- 
τεῖ εηίπι τα ἄνσαο πιοητῖε οπγηίυ πὶ Αἰτ[5.- 
τη. 4| ΤεπΊρογ ἢ {ππππ|ο πίπι 65 Πα οτνεχ 00 
ἀϊουητ, αὶ οὐ αἰςεπάἀδτ, σπαπαυᾶπι ἡ Ρεγρατι 
εἰίπητ, ίεεεπο ςοσΐο υὐπιπυε ηυοΥ Ρερίς, 
Τ5ίσαπι (οἰ σε’ ας Θοητίςιπι, (ὑκτετα 86 αἰτία 
εἰ5 μαδίτατίοπεπι ἱποοτηπιοάα ἵπης, ἴνδηι δ 
ἤςο εἰς δί ἀεν 15. δ ργορτεῖ ρυϊποίριιπι ΠΕ’ 
οἰἱρσεητίαπι ἐπιπιιπίτα, δ( [οσταῖϊε ἐς ἱπἀυῇεία, 
Ὡεπτοσπίδρι5 ας τη ΠίπΊεη[ο ἔτει Πίπιί. σοη- 
πάλης. ρ᾽απίτίεπι μαδίταπῖοβ., απδε ΠΟ [65 δι" 
ἄτιο5 δ αἰ ΠῚ ςο 165 Παΐρει Π οοα τιεῖο οἰγοππίαπ- 
εἰα οπτηίηο ἤστην {που δ ἱπουϊτα, απαπαημπᾶὰπι 
ςαπιρείετία ἔπε. Δτεποία επίπι ίπης ὃζ ρειγοία, 
Ραυϊαϊτιπι πεῖο ργοστεάίεητί ςαπιρί (υπ| στε 
ἜΧχαί. ὃ (οἴυπι ἱποεπίαπι ρὲ πλαΐτα ΠΠλαία, 

σϊαιχωοίς ἔχει τελέως ἀφορα,κοὰ ἀγεώργπτα, αὶ πόρ ὄντα τοεδενα ἰλλ᾽ ἐσιν ἀμμώσϊα,κοὰ τσυύσηόβα, 
μακρὸμ σ᾽ ἐπ προϊοῦσι γκοὰ τουρίλησήᾳ τοεδία γ κοὰ μετὰ βαίϑρων πουρὺς ἀϑὲ σιιοϊίους πολλούς, 

ΘΕΘΟΟΆΑΡΉΗ. 

κων ἀρχῇ. τούσου δι᾿ (ὦ κοὰ τὰ κά διίκια βιὰ, 
σίλειον, κοὶ; πόλεως κατασκόὺ ἰω Ἐχρρ, ἔς, 
δὲ κρὰ ἀϑὶ “ἣν ὀρὼν δα λυκαονικῶγ . τὰ γᾷ. 
σάξειρα ἰωμόπολις λέγωται σσαίρξαε πο- 
σί κοὰ αὗτηιμυτρόπολις Τὶ χώρας. ἐν δὲ τῇ 
μοριμίωῳ πὸ ἱδῥὸν τόὶ ὁ ἐν δίωσοις διός, ἷεα 

ροσίσλων κατοικίαν ἔχου τριαιλίωψ., ογισόν 
σι κοὰ χώραν ἱόδαὺ δύκαρπομ,ταρέχουσαν 
ππρύσοσὺν γὐιαύσιων παλαύτων πορντεκαῖο 
δέω (6) ἱδλει κοὰ οὔτ’ δὰ ἦα βίου, κα 
ϑαπόβ,κοὺ ὃ ἐνκομαύοις, κοὰ σὶδυ τόρδύα 
κατὰ τιμίὦ μετ κενον. οἷο σὲ ἐχουσι μό», 
γον ςρανηγίαε πόλεις, ἡ μὴν πνανῖτις τὰ 
τύανα, ,ποπεαίωκῆα δε) ταύρῳ οὶ κατὰ; 
σὰς (αλικίας συλαρκαϑ ἃς εὐπετέσα τοῦς 
κοὰ κοινόποτοι ποᾶσῃῳ εἰσὶν αὶ ἐς τί ἰμλε- 
κίαν, κοὰ τἰὼ συρίαν ᾿παδῥβολαξ, καλέεται 
δὲ εὐσίξεια ἡ πὼς θεῖ ταύρῳ, ἀγαθὴ δὲ κοὰ 

πσιδίας ἡ πλείς, τὰ σὲ τύαναᾳ ἐπτόκεντοι χῷ 
ματι σεμιραμμισῖθθ’ τετειχισμβύῳ καλῶς, 
οὐ πολὺ σ᾽ ἄποϑον τἀύτης ὄδι τά τι κασι 
βαλα,κοὰ τὰ ἀύβιςρα. ἔτι μᾶλλον θρῖ ὅρα 
“πλησιαίζον τὰ πολίσματος, ὧν ἐν τοῖς κῶστο 
βαίλοις ὅδ) τὸ πῆς πτδρασίας ἀρ τί μι σίθ’ ἕε- 
οὖν, ὅπου φασὶ τὰς ἱδβέιας γυμνοῖς Οἷς ποσὶ 
οἱ αὐϑρακιᾶς βαδίζειν ἀπαϑέὲις. (ἂν τοῦϑ 

σῖϊ τιν τσ τίὼ αὐτί ϑρυλλῦσιν ἱπορίαν πόδι 
“πὸ ὀρέσου.. κοὶ τῆς τοιυροπόλου. “πόβασια 
ἐεκλμῶσε φαίσκονπόν,σ]ὰ το τοϊραδϑ ον τῷ- 
μιδδίυϑακιοὺ εδὺ σὰ πὴ τυαν τιδὲ «ρατηγί 
ἣν λεχϑεσῶν σιεκα 9:5: πόλισμα τὰ τύα- 
να.πὰς σ᾽ ̓ἀυκτύτους οὐ σωωαριϑμῶ “αὖ 
στοὰς κατἀξαλα,κοὰ τὰ (ὠώδιορα, κοὶ τὰ ἢ 
πῇ πραχξιᾳ κιλικία εν ἃ σίω ἐλαιοῦοσαν γ᾿, 
σίου ὄύκαρπτον συωΐκτισον ἀρχέλα ἄξιο, 
λόγως, κοὰ τὸ πλέον ἐντοῦϑαι διέτριβον, ὁ 
δὲ πῇ (ιλικίᾳ καλουμβᾳ ταμαίξακα ἁ μα: 
σπρόπολις τό ἔϑνους. καλέιποι οἷ᾽ εὐσέβεια, 
( αὖτε ἐπίκλκσιμ ἡ περὸς ὧοεἾ ἀργαίῳ.ζξι 
γᾧ αὐ Ὅο᾽ ἀργαΐζῳ ὄρει στέύντωμ ὑψηλο: 
στῶ, κοὰ αὐξκλεισήου χιόνι τὼ ἀκρώραων ἕν 
χοντι , ἀφ ἧς φασὶψ οἱ αὐα βαΐναντοῖν οὗ 
σ᾽ ἀσὶν ̓ λ γοι,κατοσηδυεδνα ταῖς αἰϑοί 
ἄμφω τὰ τελάγπ, τό σα σπτονσιηὸμ, ποὰ 
ἰοσεκου, τὰ μὴν οαὖ ἄλλα ἀφυὴ περὼς σίωοι» 
κισμὸν ἔχει πόλεως αὐυσ)οός τὰ γὰρ ἄξι, κοὶὰ 
αὐώχφρος, διὰ τε τί ὀλιγωρίαν Γ᾽ ἡγεμόνων, 
κρὰ ἀτέχισος, τάχα σὲ κοὰ ἐπέτησες, ἵνα μὴ 
ὡς ἐρύματι τοεποιϑότες Ὅρ] τάχει, σφόσ) 
“ιςδύοιν ποεόίου οἰκὸν τοι", λόφος “συδ. 
δεξίους ἐχογοκοὰ ἐμβοιϑᾶς, κοὰ τὰ ἀύκλᾳ 

φρ 



ὥςτι στόῤῥωθῳν ἡ Κὸμισϊὴ ἣν ἀϑιτησϊέων. (αἷ 
Ὁ συκοιὼ σὲ πλεονέκτημα σταρακείμανομ ἐ΄ 

χε! κίνδεωνομ, ἀξύλου γοὺ οὐσῆς χεσῦν “σιφὶ 
συμπάσης καττπασυκίας, ὃ αῤγαξθ'ῖχε πε 

᾿ εἰκείμδνομ σϊουμὸν, ὥςτε ἐγγύθῳν δ ξυλισμὸς 
 ψητρεοὶμ, ἀλλ᾽ οἱ νασοκείμανοι Τρ σ)ουμῷ τό 
οσποι, κοὰ αὐτοὶ πολλαχοῦ πυρατλουσιμ. 
᾿μασὲ κρὰ ὕφυσβοοι ἐσὶ ψυλρῷ ὕσίωτι. οὐτα 
πόϊπυρὸς οὔτε πόϊ ὑσῖα τ" ἐς τίἰὼ ἁδιφά,. 
γειαν ἐκκύσηοντ Θ'. ὥςτε κοὰ ποώζεψ τίὼ 
πλέςίω, ἰς: σΐ ὅπου , κοὰ ἑλῶσϊσυ' ὅδ᾽ ἢ ὁ“ 
σϊχφ(κοὰ νύκτωρ δ᾽ ἀτήντοι φλόγα ἀπ᾽ 
αὐντόϊ. οἱ κἂν οὐῦ ἔμπειροι φυλα“ἤαμᾶνοι ὃν 
ξυλισμὸμ ποιοῦ τοι, τοῖς δὲ πτολλοῖς κίνσῖυ. 
νός ὅξι, κοὰ μάλιεε »οἷς τ εσιν, ἐμπτίσηου. 
σιμ εἰς ἀσϊάλους βόθρους Τό πουρός ἐπι σ᾽ κοὰ 
“ποταμὸς ον ἴρο! πσεσίῳ Ὅρ! σῶς Φὶ πόλε- 
ὡς μὲγας καλούμδνΘ'» ὅσον πεοσαράκουντα 
Ξηδύους διέχων Φὶ πόλεως, οὐ ταπεινοτόβμῳ 
σῆς πόλεως χώρῳ τὰς πηγαῖς ἔχων. ταύτα 
μϑὸ συ ἄλρκοΘ’ αὐτοῖς ὄὴγν, οὐχ τὐδῥοίξξιν 
ου ἔχων τὸ ῥόύμα, εἰς ἐλι σὲ κοὰ λίμνας οἵα- 
χεύμνΘ΄, ἀᾳφκέ τὸν ἀόρα τό ϑόβους τὸν τὸς 
οἱ τί πόλις, κοὰ τὸ λατομέίου σὲ στοιέὶ σὶύ- 
δρηφομ, καέστόρ εὐ δα) ὄν . πλαταμῶνοῖο' 
γα εἰσιν. ἀφ᾽ ὧν τίὼ λιθίαν ἔχειν ἄφθονον 
συμξαίνει »οἷς καζακίιυοῖς χερὸς τὰς οἰκοσῦν 
μίας. παλυσήσμοναι σ᾽ τα τῶρ ὑσϊάτωμ αἱ 

πλάκσυ". οὐσὴπροἤσυσι " κοὶ τοιῦ τὰ σ᾽ ὄξι 
τὰ ἵλα ποανταχοῦ πυοίλπηϊα. αδιαράθας 
σῖ ὃ βασιλεὺς σοὶ μέλων Θ΄ κατα τινὰ «ον 
ἔχοντ» τίὼ εἰς ὃν συφρωτίω δεξξοσον, ἐμ’ 
φράξας ταῦτα, λίμνίω ποελαγίαν ἀπὶσῖειν 
ξε τὸ πλυσίου πσεόίουν . φὐτοαῦϑα σὲ νφσισῖας 
“ινὰς, ὡς τὰς ἐυκλάσϊας ἀολαβόμθν Ὁ.» 
οἷατοιβὲς οὐ αὐτοῖς ἐποιέῖτο μειρακιώσῖεις. 
ἔκραγον σὺ ἀθρόως Ὁ ἐμφραγμα, ὄβεκλυσε 
“πάλι Ὁ ὕσϊωρ. πλυρωθεὶς σῇ ὃ δύφρωτης, 

τε τῶν καπππασυκῶν πτολλίιυ στωρέσυρε; 
κοὶ κωτικίας, (ἴ φυτείας ἐφοισε στολλές, 
διτε δῇ γαλατῶμ τῶν πἰιὼ φρυγίαν ἐχόν, 
σῶν οὐκ ὀλίγίω ἐλυμνήνατο, αὐτὶ δὲ τῆς 
βλωϊβος ἐπράξαν» ζυμίαν αὐτὸν τάλαντα 
σριακόσις, ῥωμαίοις ἀϑντρύψαντ δῖ» πίὼ ἐμοὶ 
σιν. Ὁ δ᾽ αὐτὸ συ βη, κοὰ πόδὶ ἄρστος. κοὰ 

» κᾷ τὸ τό ἐαρμαϊλα ῥόύμα φὐεφραξῳν, 
εἶτ᾿ ἐκραγ τί" τό ούματ’, κοὰ δὴν κιλί- 
'χκων πινοὶ χωρία τὰ σπτόβδὲ “ὸν καλλὸν σχφθεί 
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πααρτορτεῦ ποςεατγία ἐ Ιοπσίπαιο αἰξεειπν 
ταῦ, Ες χαρά σείαπι αραηάέ ρους! οἴπτπι οἷν 
ἀεατυτ,ποη δ θεέ ροτίςυ! πγατετία, Ν πὶ 
σαπλῖοῖα ἐγ (ὑδρρδάοεία [ἐσ ἢ 5 κατ εαῖ, Ανρας 
115 τὰ] ἐΠ οἰγοιπείγςα (γ} πᾶπὶ Πα θεῖ, ππε ἐς 
ΡΓοΟχίπιο ρηαγί αὐ εἰς, Θεά Ιοςα (γΠυδὲ {Πὲς - 
ἀἰαίσηςς μαρεπε, δυπε ετίλπι ρα! ἐα5 Δηϊς ρα 
ὨΔ,αυΔπαμᾶ πες ἰση 5, πες Π 118: {Π {ΠῚ ΠῚ ΠῚ 
ΕΧιδητ: ΠΑ ρΡΓΟΡ τεῦ πη χίπηγα ἐχ ρας που ίαα 
(πε, Οὐ δι ἐπ) οςίς (ΟἸ απ ρα ἴτε εἴς, ὃζ 
Ρεῦ ποζέεπι εχ ἐο Παπηπηο ςοπιγροητ, γεὶ ἐτ4- 
΄πε σπατί ςαττὸ Πσπαπτατ, (τα πηυϊτία Ρ ετίςα, 
[πὶ εἰς. ργαίεετίπι ρεςοτί, ίη οὈίςιτ5 ἱρῃ 5 
(οἤδλο ἱπείφεπιί, Εἰ ἤπτης ἰῃ ῥ᾽ φηίτίε απτε αγς 
Ὀεπι,ποπιίης Δ] εἶας, ἀπε ἂὉ ἐα {Πα α Χ Γς 
15 οητεος παρ οεῖ πίοςο τίς Πυπ ΠΠπιο,, (κά 
μαςίη ραττε πα 5 εἴς, ςαπὶ ποσὶ ἀρτ εἐχίτιπε 
ΒΑΡ εατ, [ΠΙΔςι5 ἂς ρα 65 ἀπ 5., αὐ δίς δος 
ἐεπὶαἴϊατε ςογγ απιρίτ, δύ Ια ρ  ἰοίπα5, σα πὶ υτί 
ίπγα ἤπε, εξῆςίς ἱπατίες, ΜΝ] Ζαςεηί επίπι 
ἰφρίάφυπι ςορίαπι ρύο αάϊβεή5 εχ γίρίς μΒαδξις 
ὭΔΓη [Δρίδιιπι ογίξος δατις τεζξο τεπίξιητ, δῖ’ 
συεραϊάεδ, Πα αδίς αγάεπε, Δ τίαγϑιες τὰκ 
δηρυῇῆς αυΡυίδπι ΟΡ ἐγ 5,5 6 ηττ45 Δ] ες 
[245 εχίτιπι ίη Ευρῃγατεπιν παδεῖ, ργοχίπιᾶ ρία 
Ὠἰτίοτα τοτὰπὶ ἴοι απ, το ἐπί}. 5 αυϑία, 
ταπαύδτη (ΟΥ εἶδαβ σοπιργεμεπήεπϑ, ρα εγ 
του ἐπχπτογαδαταγ, ΟἸΔιιΠιγα ποτ δα πιπιιπι, 
ταρτα ἀηπα,(οΙ τὰ εἰξ,ἰπεαπηεία ἐπ Επρῆτα 
τε5.πιάσῆαῖτι (ρραδοςίες ρατίεπιτγαχίς, δζ 
παι ]τ45 Ππαϊίτατίοπ ἐ5 ὃζ σοπίττα ἀεἰ εαίς, Α στα 
υοῷ (Παἰαταγιπι, σαί ΡΒεγοίαπι παδίταπς, 
ποπραζιο αἤεςίτ ἀεεγίπιξιο, ἃ εχ τε Χ Χ 
ταϊεπίογιπι ἀληγῆο πλιυϊόέατα5, εἴας τεί ἐπ ἐν 
είο ᾿ὲ οπταηίς ςοπιηηί{0. [ἐπὶ είτοα ΕἸ Γραπι 
ςοπείρίς, ΝπΊ δζ {0 ὲ (ὐλτπιαῖα εχίτι ον γι 
ἕο οτς ἀείπάε γαρτο,οαπὶαηυα τα ἄαπὶ (ἱ“ 
ΤἸίσιιπι ἰοςα ἀεπαί αῇοτ, ροσπας ἀςαίς ἡ5, αιία 
ἰπίατία αἴτοίε! πεγυπτ, ΜΜαξαςεποιαπι ἰτα τῷ 
οςᾳ. φυδησιιαπὶ ρ] υγίπιί5 Γεθ 15 ἱποοπιτηο - 
ἄᾳ Πης, εα ταύτη γεσοβ δα Παδίτα πα ππὶ ρας 
εἰριτὲ αἰἀεητιτ εἰσ τς, φιτία ΙΟςυ5 ἑοῖίις το 
σίοῃηίς πτεά 15 εἴατ, δ Πἰση 5 δὲ [Δρ Δ διι5 ἃσ 
δυπάαδατς, δύ Βεγθα, σα  ρ] υγίπιῦπι αὐ αἰοπήα 
Ρέςογίπάίροθαπε ΝΑπὶ εὰ υΓΒ5 αυοάληιπιο 
ἀο {{ΠΠ|5 ςαΐέγα εἕατ, (ξετεσὰπι πογὸ τυτεΐα πὶ εχ 
τλαπίτοΠίΒ 5 δ ςαἱες 5 Παρ εθαπς, πε ἰδί 
ΡΙατίπηα ἔπππιτ, 5} {4 τεσίς, 2Π1ἃ ϑυτιίςογιτπι, Γ)ΐσ 

φαντ,τό ὕσϊαος, δύκας ἔπισαν ποῖς ἀδμοιϑᾶσιν, ἀφυὲς σ᾽ οὖ κῳ πὰ πολλαὶ Ὁ ἣν μαζακίιωῶν χω- 
φίον, ὃ σῶς κατοικίαν μάλιςτ οἱ βασιλές ἐλξονγ συκοῦσιμ, ὅτι φὶ χώρας ἁσπάσης τόστος ἰὼ μεσ αἰταζς 
οὗτΘοΣν ξύλα ἐχόντων ἅμα, ὦ λίθου τεὸς τὰς οἰκοσυμίας, (ἷ χόρτον, οὐ ππλέϊσον ἐσῖξον"» κτίωοτγοον 

᾿ φοαῦτόϊν. ῥόπου γαρίινα «ρα τοπεσὺν ἰμω αὐτοῖς ἡ πόλις. τὼ οἵ ἀλλίω ἀσφάλειαν “ἢ αὐ δῇ τε νὸ σώ 
μα ἐκ ὴν ὀῥυμα δ αἰχου Ἔ γὺ Οῖς φρσοίοις, ἃ πολλαὶ σσαῤχφ τὰ ἦὰ βασιλικαὶ, τὰ 5 5 φυλῶν ἀφὶ, 

ξῆκε σὲ 
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518 
ἴλπι αξας ἃ Ρομίο δά (λα ίᾳ οὐξίπρεηία 
δαϊγαπι ποίας. αὉ Ευρἤγαςε ραιΐο τίη 
παᾶπι ἀπρίιαν, Α' Οἰ ςἤς ΡοΥτίϑ ν Ὶἀίευαπι ί, 
είπετο, δύ ἃ Ογτίηίς σα γἰ5 ρεῦ ασ θεῖ Τ γαηδ, 
΄μα οἰτοα πιεαίαπι [εγε τεῦ ίαςει, ἃ Ογθίτί5 
αὐ {ἰλάϊα ς ο σ, Μίαζαςεηί (παεομάα ἱερί" 
δὺ5 υταπει εἰ ρεητεβ αἰίχυεηι ἐσ Προτίτα πη, 
΄υί ἤτ εἰς Ιεσ πὶ ἐπτεύργεβ, Παεπιδα πιο άι1 
Δρυβ οπιδπος αης [υτἱςοπίαε, Ε]ο5 Τγν 
φύλῃες Ε]αγπιεηίμς πιαϊ ξαεςίτ, εἰππὶ (αρρα- 
«οςείλπι ἐχοσγίεγεῖ, οπλπε ἐπίπιτγδηίτυ τ ἐπ 
ἹΜείοροιαπηίαπι, δύ Τ ρταποςοῖτα ππᾶρῃᾶ εχ 
Ρατῖε εχ Πίβ ςο!ἱς, ροίξεα ςαρτίς ΓΤ ρταποςεί- 
είς, ροτεπείοτεβ γεπεγῇ ίσπε, ἰδ ερίοπίς ἰΔτί- 
αιτάο εἰ ἃ Ρδίο Ταυτιπὶ πεγίας., πλ{{|ς [εγὲ δύ 
οὐϊίη σεητούαπι {λἀίοταπι,; οησίταο πετὸ 
ἃ Γγελοηία δίηας Ρἢγγρία υίηυς δα Επρῆτα- 
κεπι, δά διιζογαπὶ ὃί Ε]αγπηεπίδηι ἃ ( {τί πη" 
{4 Πλάίοτγιπι, Ἐαίγαρίθυ5 απ άαῖ, ργρίετ, 
κίπι (τππερῖο,, δ ρέζούε οπτηί5 ρΈΠεγίβ: 125 
εἰππ οητῖο δι γα] ίοσ Π, (τοίου ταηιεπ εἢ,, 
(Παραάαληίᾳ ςαπιρείτίς εἴν,  ςατοτίς αὐῇγα!ί, 
οὐ Δη] Γαιταπι (δ έϊ, δ υἱχ εΠ|4π| {τ ίεγα 
ταπι αὐ δογατ ργοάαςίτ, [Ιρία δύ πιαρηδτεῖίν 
αι τε! ρίοπίς ρᾶτς ραίςια ορτίητα παθεῖ, ρίας 
ἀετιίπι αυσ εἰτςα (Πατία ατᾶπι εἰς, δύ Γγεαοιίν 
δὴ ὃ 'Μογίπιεπαπι, ἴῃ (λρραδοςία πᾶ“ 
ἤοίταν εα. 48 δίπορίςα τυϊτίςα ἀϊςίεαγ,, οὐ 
πιίαπι ορτίπηα, 4196 σαπὶ [Βετίςα ἀεςεείαξ, (ἀσ 
είτοο δίπορίςα δρρείϊαταγ, σιοα ἐᾶπ|ὶ πιεῖοα- 
τοτε8 εὖ ἠεἰεγεβθαπτ, τίσ συὰπι Βρμεοσγυπι 
επτροτίσπ τἀπὶ ςο]εδτε εἴτι, Τίςαητ ετίαπι 
(γῆι, ὃ Ομν εμίτί ἰαρί {5 ογυα5, ρέορε 
(Ἰλίαταβ αὖ Δτςομεῖαί ρεγαιήΠπιογίθι ἱπυεπ. 
τ5. Ἐγατ ἴοςι5 αυΐάαπι ςα Πα 1 ρί4|5, ςοῖο 
τε ἐθοτί ρει {π||1|5, 4υἱ τα παταπὶ σοῖε5. ηαδί- 
ὅλαι πο πιαρηδε ρεοάμπςεθαι, ὁ Πα 5 οα]- 
τόσαι σαρυΐί Περαηι, Δ [ὰ5 πεγὸ δα ρεσιαν 
τία ἰλείεημα, οἰ εδα5 πιαοῃδ5 ἔσγεραι, τε ετία πὶ 

Νίον ργοῦδο ΠΧ τὰ ἐχροτίδγείυγ, Ροπείδίαιε Ολρραδοεία 
εοπβηίιῃ εἰξ γεσίο ιυιεαπι π ομταπΆ., ΓΙ ΠῚ 
Ταυτορατίτες ργοργεάίεπς., Πα 4Ρ οςείάεη- 
εαἰίθιις (ὐοπιαασεπο ἐχτιγεηγίς ἐπίτ {απηγίζ, 
ἴῃ εὰ ςαἰϊεϊ πὶ συ 44πὶργογαρίαπι σοησί- 
ταῦ εἰς, ποπιίης [)λαίπηεποιῖ, αἰ δα 1 δηίαίϊ 
τος οὐ επιαϊία., Οαρρασδοςία ργοίμγο ςεάιπε 
ΓΟβαπηπιαίηεπα δύ 1, δηίαίίπα, δεά συπιρτί- 
αἴ Βὲ οπταηί 65 Αἃ Παιίςαβ ρεγίεηυεγεηῖ, ἃ ἢ“ 
είοςο Πιρεγαῖο, Αιτίοἰτία 5 ἀτῷ (Οςἰεἴαζο5 σἰ1Π| 
τοσίϊ. 4. ρορυ ίϑ απ ΒΔ ΏΓ, ἃς ζοργεγίς συΐας 
χι τῶν ἑωϑινῶν ΦῚ λανιασινῆς. Ξρατηγίαε σ᾽ εἰσὶ δὶ καποτασυκίας ἅτε καμμανἰωὴ, πρὰ ἁ λανιαι 
σιν, σις βη σὲ ἰμδίκα πρῶ:ψ ῥωμαῖοι τὰ κατὰ τίω ἄσιων διώκοιυ, νικήσαντόῖν αὐσίσχον, Φιλίρ, 

Ἂ 3 “-" ,ὔ " Ἃ Δὲ . “ “Ὁ - 

ας κρὰ συμμαχίας ἐποιοαῦτο πρός τε σὰ ἔϑνυ , κοὰ τοὺς βασιλέας τοῖς μδὺ ἄλλοις βασιλόύσιμ, 

ΦΎ ΔΑ ΒΟΥΝΟῚ 5. ΟΕ Θ᾽ ΕΚ ἈΓΡῚ ἘΠ 

Ξηκε σὲ τὰ μέζαπαᾳ τὸν μδν πιόνηϑυ “πόδι ὃν. 
κταπκοσίους σἰζόίους πεζὸς νότον " πόϊ οἵ σὕ 2. 

φρώτου, μικρὸν ἐλάήους,ἢ διπλασίους, πῶμ 
κιλίκωμ δὲ τουλῶν δοϊὸν ἡμόρῶν ἙΕ. κοὰ τόν ᾿ 

ἀυοίνον Ὁ Ξτραπόπεσυμ σῇ πτυαύων. κατὰ ὦ 
μέσίω δὲ τίὼ ὀσῖον ἀῶπτοι τὰ τύανα, διέχει, 
σὲ ἀυξίςρων τριακοσίους σχόίους. χῶνται 
δὲ οἱ μα(ακίωοἱ τοῖς χαρωνσῖᾳ νόμοις, αρφύν 
μᾶνοι κρὰ νομωοῖομ., ἐς ὄξιμ αὐτοῖς ὄγκγκτὰς 
τὴν νόμων, καϑιάστόρ οἱ το αρεὶ δωμαζοις νομιε. 
κοί. διεύηκε δὲ φαύλως οὐεδὺ πιγρανης δ ἄρ. 
μϑόνΘ-, ἰὠίκα τἰὺ καττπασθκίαν κατίσοα 
μᾶν. ἅπαντας γου οὐὐασώτους ἐπτοίησον εἰς 
μεσοττοτω μίαν, κοὶς πὰ πιγρανόκόρτιο ἐκῦ 
σῶν σιωώκισε τοπλέοψ. ὕφόβου σῖ᾽ ἐπτανῆλο 
θον οἱ διωμάμανοι μετὰ τίὼ τῶν τιγρανοκόβ 
σῶν ἅλωσιψιμὲγεῦθ’ ὃ Φὶ χώρας καπὰ πλᾷ 
τ΄ μῆν,. ἀν πὸ πτὸν του πεῶς του τοῦρομ, 
ἔϑον χίλιοι κρὰ ὀκτακόσιοι στέσγοι. μῆκ- “ὲ 
ἀν φὶ λυκᾷονέας., κοὶ φρυγίας, μέχρι δῦ» 

φράτου πεῶς τίν τω, κοὰ σίὼ ἄρμδυίαν, πε» 
οἱ τοιλιλίους . ἀγαθὴ σὲ κοὰ καρποῖς χα 
λιξτὶ σὲ σίτῳ γ κοὰ βοσκήμασι τσουντοσῖα. 
στοῖςενοτιωπόβα σὲ οὐ σοι τό στόντου., ψυχραν. 
σόδα ὄδν. ἡ δὲ γαβασϊανίᾳ,, ἀαἑπόρ ποιό» 
ἐοῦσα, ποὰ νοτιωτάτη πασῶν. ναϑϑτοῖ» 
γῆωκε γοὺρ Ὅρ᾽ ταύρῳ, χοὰ μόλις τῶν ἔαρ- 
στίμων τὶ φόβει σϊύσῆοων. ἀγρόβοτθ᾽- σί ἐ’ 
οἰ κοὶ οὐὐτν, πρὶ ἡ στολλὴ φὶ ἀλλης, πρὶ μοϑα 
λιφο ἡ πόρὶ γαρσαυίραν. κοὶ λυκαονίων, 
κοὰ μοριμί ἰώ. οὐ δὲ τῇ καστχασυκίᾳ γίνε, 

σῶν πτασῶν.. ζὐαμεῖχθ- σ᾽ δὴν αὖ τὴ κοὰ ἁ 
βαριά, ὠνομάδδη δὲ σινώπ, κοὲι διότι κα. 
πάγειν ἐκέσε εἰώθασιψ οἱ ἔμστοροι, το ρὰν ἃ τὸ 
σῶν ἐφεσίων ἐμιπτορέῖομ μέλρι τῶν γνοϑύσε ο 
θρώπων διῆχθαε, λέγωτοι σὲ κοὰ ἐρυσάλλου α 
πλάκας, κοὰ ὑνυχίτου λίθου» πλεσίομ ποῦ 
χῶν γαλατῶν. “υὺ τῶν ἀῤχελάου μεταλ, 
λσυόντων εὑρεῶαιε, ἰω σξ τις τόπι Θ’ κοὶ 
λίθου λδυκοῦ,, Ὅρ᾽ ἐλέφαντι κατὰ τίἰὼ χρό, 
αν ἐμφφόβλης. ὥςπτόρ ἄκονας τινὰς οὐ με. 

γωλας ἐκφόβων,, δ ὧν τὼ λαβίᾳ τοῖς μα. 
χερζοις ἀκ τεσκόύκζον. ἄλλως σὲ τὰς διό. 
σήρας βώλους μεγαίλους ἐκδισυὺς, ὥςτε 
κοὰ ἔξω κομίζεῶπας, ὅριον σ᾽ ὄϊδη “τὶ πόντου; 
κοὰ φὶ κασιπασυκίας ὑρεινή πὶς σταράλλπ, 
λΘ' Ὅο᾽ ταύρῳ, τίν αῤχίω ἔχουσα ἀν τῶρ 
ἑασόδιων ἄκρων δὶ καμμαγίιμμῆς, ἐφ᾽ ἧς ἵν 
σῇῆρυτοῖι φρούριον ἀπότομομ σϊασμλύων μὲ 

φυ Ις 



αὐτοῖς καθ ἑαυοδὺ συθίυῦ κε τί πιμίω ταύ. 
σίω. Ὅρ᾽ σὲ καπαασῦκε!» κοὰ αὐ Τρ) τε ζο᾽" 
ἐῤνει κοινῇ. ἐκλιστὸν τί σϊὴ σόν βασιλικοῦ 
γϑύους, οἱ ἐδ δωμαῖοι σιωεχώροαυ αὐτοῖς 
αὐρνομέδινα κα τὰ τίὼ συγκειμδίω Φελί- 
αν τε τὸ συμμαχίαν στρὸς Τὸ ἐὐν Ὁ", οἱ ἢ πρε»; 
σδδυσάμϑνοι πίιὼ μὴν ελδυβόλίων παρμίραῦ 

᾿ σο, οὐ γὰρ διυκῶι φόδειν αὐτίὼ ἐφασαν" 
᾿ βασιλὲα σὺ ἠξίοαυ αὐτοῖς ἀγοϊειχθίιαε. οἱ 
δέϑαυμάσαντοῃ' ἐἰ τινδυ' οὕτως εἰ᾽ν ἀπειρῦ 

᾿ εὐ τοῦ; πρὸς τίὼ ελσυθδόρίαν. ἐπέτρεψαν αὐ 
᾿ χοῖς δ; ἑαυτῶν ἑλίδαι κατὰ χειροτονίαν ὃ 
κὺ βούλοιντο, κρὰ εἵλοντο αῤιοξαρζαυίω , εἰς 
τριγγύειαν σὲ πσϑελθοντ’ τό γϑύους δὲ» 

λισεικατεσζθη στ ὃ αῤχέλα θ΄ οὐσῖγν πῶ: 
γίκων αὐτοῖς, αὐτωνίου καταςήσωνζος, τοιῦς 
τς κοὶὶ στόβὲ Φὶ μεγάλῳς καππασὺκίας μὲ- 
ει τούτου, σπδϑὶ σὲ φὶ πραχείας κιλικίας Φὶ 
πῶςεθείσις αὐτῆ, βέλτιόρ ὄξιμ οὐ Ὅρ᾽ πόβὲ 
Τὶ ὅλης κιλικίας λόγῳ δεελθᾶμ.. πᾶ δὲ πόν. 
τὸν καβθίστιπο μὴν μαβοισία της ὃ δύσπάτωρ 
ασιλεὺς, ἐχε δὲ τὼ ἀφορι(ομδύζω Ὅρ᾽ ἅν, 

ευἱ μέλοι “πιδαρίωὼν,κοὰ ἀρμφνίων , κοὰ τῆς 
γὺὴς ἄλυθΘ’ τὰ μέχρι ἀμάσρεως, καὲ τινων 

᾿ Ῥὶ παφλαγονίας μόρών, προσεκτήσατο σ᾽ 
εὖτ’, κοὰ πὸ μέλοι ἡρακλέας σππαραλί» 
ὦν ἀϑὶ τὰ σῖυσμυκὶ μόν φὶ ἡρακλεισου τὶ 

᾿ σλατωνικοῦ σερτοίστφ᾽". ἀδὲ σὲ τα αν τίᾳ» 
λοι κολχίστ»", κοὰ φὶ μοιρᾷς ὡρμϑνίας, ἃ 
"ὶ κοὰ πεοσίθηκι Το πόντῳ. κοὰ σῖη κοὶὲ 

᾿ πομπαῖ καταλύσας ἐκξινον. οὐ τούτοις 

τοῖς ὅροις οὖσαν τἰὼ χώραν ταύτίω σπταρελὰ 
ειτὰ μὴν πεὼς ὡρομλνίαν. κοὰ τὰ πόρι τίὼ 
λχίσίᾳ “ἴς σιμαγωνιστιμλύοις διωάςαις 
τονεμε,, τὰ σὲ λοιπὰ εἰς ζνσεκῷ πολιτέ,» 

τς διεῖλε, κοὰ τῇ βιθωυίᾳ προσέβθακον, ὥς τ᾽ 
᾿ ἀμφοῖν ἐπαρχίαν γηνεϑοι μίαν μεταξὼ 
ἡ μεσογαίων τινὰς βασιλόύ ὅγαι σπερεσίω-- 

ς τοῖς ἀν πουλαεμῆνους, κα ϑάστόν κοὰ ποὺς 
ἡ γαλάτας τοῖς ἀρ γύους σευράβχαις. ὕςι» 

γομ σ᾽ οἱ δὴν ῥωμαζωψ ἡ γεμονσῖν, ἄλλους κοὰ 
Τύλλους ἐποιήσαντο μόρισμούς, βασιλέας τε 
οοἃ διαϊσας καθιςαύταῦ", κοὰ πόλεις. κοὶς 
τὰς υδὸ ελδυθδρῥοωῦ τόσ". τὰς δὲ ἐγχειοίζον- 
τόν’ ποῖς διωυοίςκις, τὰς σ᾽ κασο ἴϑοἷ σἱή- 

«ῷῳ χῶν ῥωμαέων τῶντον:, ἡμῖν σ᾽ ἀϑιοῦσὶ 

χ καϑέκασος» ὡς ναῦ ἔχει λεγεῶω, μικρὰ 
χῶν πτῶτόδων ἐφατπήομκύοις , ὅπτου στό: 
ἡσιμου. αῤξώμεθα σὲ ἀπτὸ τῆς ἡρακλει; 

᾿ 

ἘΒΕΝ ΡΥ ΘΡΕ δ κὺ ν δὲ ῷ 
τερίδα5 ργίπατίπι Ὠίς οποΥ σαρραάοεία:, ὃ 
(αρρδάοειιπι σεητί, ετίατπι ρα δ] ςἐ ἀάτιις εἰ; 
ΚΝ ερία Δείηάε {ἰίγρε εχείη ἴα, ἐ οπιαπί ςδςείν 
(ὀτονιις σξηδ δ Π{ετὰ εετίξοιπηάϊηπι ἀπλίοίτί2 
αὐτὴ δ (οοίείατει δητὸ ςοπτγαΔΠ1. ργίποίρεβ 
ΠΡ εὔτατεπὶ τεουίαῦς, δύ αἴσοτε εαπιίε ἴετγε πὸ 
Ροίε:υττεχ {|ὲ ἀατετιγιογατε. ᾿ οπιδηί δα πιί 
τατί, σα ἀ ππεηίγοπταν αὶ ΠΡ εγιατεπι τεσαίᾳ 
τεητ, Ρεγπχίίοτε υτ πεπὶ πο] επετερεπη εἰίρ α, 
τόητ, ΕἸεσεγατίταςρ Δυίοθαγζαηξ,ηϊ (ἢ ρΓοΣ 
ογεῖτιν, τοττία αίατε ἀςίεοίτ, Τα σγεδτις εὐ Α τα 
«Πεἴδα5,η 8114 {Πηίτατε ςοἰππέτυς, ἀρ πὶ 
τοπήορεζα, Ατῷ ἀε πιαίοτε( ἀρραάοςίαἰϊαζέ 
πυ5.Ὁς ΤταςΠεαιτετὸ (ἸΠςία {πιὰ 4 ἀ{τα, ρτα: 
Παί,αζταης ρετίεαααπηιν, ἃ ἄςξτοια ΟἸΠοία αἱ 
ςεπλι15. ΜΠ τί ατε Ευραῖοτ Ροητί γεχ ςοπ- 
Πίταταπ, απ Βαναίτ, ἥιιο Ε]Αἰγ Πυτηίης τογπηΐ 
Ὠαέιτυφ δα ΓΙΒάγεπος δί Ε]αγπιερίος, δ τὰ 
φίοηξ ΄ὰς οἷς Εἰ γαι εἰ: φὰς πεγτὸ Α τη γίπι 
αἱ ρειτεπάοθας, χ υλίαα ΡΑΡΠΙΑροηίς ραΐ 
τὸ5 δάσρτι εἴς, ἰτεπὶ ογδπι ΕΠ τας] λπν, υἱῷ δά 
οςοἰἀεηταίες ρατγίο ΗΠ εγας {5 Β]ατοπίςί ραΐ 
τε8,Δ4 ςοπιτατία αεγὸ αἱς ἐα (οἰ «Ὠίας οι ΕΑ 
τηεηίδπι ππίπούειη, πος ἐπὶ Όπτο δαίς 
εἰ αι ἃ Ροπιρείμ5,ἃ πο η|ε (ἀίδτιι οἵ, 
[ιί5 Ππίδυκ τερίοπεηι ςςορίϊς τα ποιὸ Ε]ὰγ 
πιεηίατη ττοτίπι5,ετ οἶα (ΟΟἰςίάείη υπτι, ρτία 
εἰρίρυς ἀΠηδυίτ, χα (ξουτη τα ταπεγαητ, ἐς 
Τί ἰη ἀιιοάεείπι σι εγηδτίοπες ἀἰαίμε, δ 
Βιμγηίᾳ αὐ ἀίαίτιας ἐχ πέτς αηὰ ργουίη οία 
εἰηςετγείαν, ΒαρΠἰασοπιπι ασιοίάαπι ἥς τεσ επ 
ἀο5 ἀεαίτ, αι γα πιεπε ογδητ, σι ζα πιο 
(αἰδίαδϑ ἤ5,υἱ εγαπε ρεηεῖετείζαγοης, Βοί ξα 
᾿εοαιαποτῖ ἀπςεϑ αἰ ἰ45 ἅτ 4145 ΡαγεοΠ 8 
[εεεταπτ Ναπι δ τερεβ ας ρτίποίρ ε8 (ΟΠ ἔπε’ 
Ῥαῃι, Εχ εἰυϊέαε θὲ αἰέας ΠΡ εγα σᾷϊ,αΠ 85 ρείΠς 
εἰρίδιι γα ορᾶι,α]α5 ( Βἐ οσιαῆπο Ρο, αἰπνγίξ 
τραητ, ΝΟ 5 αὐτεπ σαί {προ ]ὰ ρετίς απ, 
Ραυ!υλιπὶ ἐς ρχγίογδας ἀΠΠογαπιυ5,αἰ πη σε Π- 
(65 ΠιΙϑροιιπῃς 5 ατίϊτα αἱ ας θαπτατ, ας ἃ Ρ ΕἸ ετα 
εἸία ἰπςἰρίαπιαδ,υςς πΠογαπιίοςοι ἃ οςζίἀεπτᾷ 
{{ἰίπια εἴϊ, Ια Ροπτᾶ ιαᾳ Ἐπχίπῃ ἃ Ργοροητί 
4ε παιυιίραιδι5,8 Ἰσευα ἰαςξι οα σὰς ΒΥ Ζαηιίο 
{απι ςστίρσιυα, δ, ἃ ΓΗταςίδες Βα ίταιαὶ δύ Ροπ 
τ{Πξι ἀρρ εἰ Δ πε Πγαςεα, ἃ ἀεχενίβ πηι ΟΠαΐ 
ςξἀοπί ρτοχίπια, ἐ σαίθας Βιταγποῦιπι (πὲ 
Ρτίογα, ἰεχαεητίᾳ Ναγαπάίηογα, αυίάαπ) εα 
(ιιοοπαπι ἀτείτησ, τε]ίαυα ΒΑρῃϊαροηᾶυ; 
αὐ Η ἷνπι ἤπππεη, Ροΐγεπια (ὐαρρδοςαπη, 

τ ἡπόβ σϊυσμικωτάτη ὄδι τούτων τῶν τόπων. ἐς σὲ τὸν ὄύξεινον πόντου εἰσπλέουσιν ἐκ τῆς στῶν 
τίσ", οὐ αῤιεόρᾷ μϑὺ τὰ πτοσεχὴ Ὁ" βυζαντίῳ κῶπαι; ϑρακῶν σῇ ὄξι; καλέιτοι σὲ σπχαβι; 
δὰ τό πόντου ϑρακικεὶ, τν σεξιᾷ σὲ τὰ προσεχῆ, καλχισύνια.. Βιθαυῶμ σῖ᾽ ὄὴ τὰ πρῶτα. ἄτα μὰν 

᾿ψανσϊίυνῶν, τινὲς δὲ καὶ καυκόνων φασίν. ἀ τὰ τηκφλαγόνωρ μέχρι τὰ 6: καττπασδκων 
2 ἣν πῶῤ 



Π 
αυίίαχτα οηέσην ἔμπε, ἃ τε! ιογύην αἱ 
ἥας ἕα Οοἰν ίάεαν, ως οπτιαία Ροητ Εἰς 
χιηί ἀξχεια ποπιίπαηταγ, 1 οτί Παίς οτα ἃ 
(οἰελίαε, ΕἸ. τας λον υἱχαε Ειράῖον ἱπιρες 
γχὰσΐτ, Ψ]κεγιοῖα πετὸ δὰ οα, ἃ (μαϊςεάο- 
τιεπλ,οϑίς ἐταῦς δι ῃγηογαιῃ, ϑαθίαιδ γερἐ" 
Βυς, ᾿ξ οαταμί εοίειι τουτπο5 ἐγ παπεγε, 
αἰ ΕἸ εγας! πὶ Ροῦτο σοηςεάεγοητ, υἱτόγ γα 
ΒΠγηίς, Βέτῃγ αἱ ουσὶ ρτίις ΓΜ γ(ἡ εἤεηι, 
ἃ Ταγαςῖθις Βιιηγπίδ,, ἃ ΤΡ γηις, αυΐ {δι 
παδήϊαμετς,, ἰτὰ (πητροίξεα ποπιίπατί. [Πτεῦ 
ΡΙατίπγος αυίάεαι ςοηῆϊας δέ ἑπάϊείππι Βί- 
εἰἰγηίςος σεπτίδ οα ἀπεουπῖ, σαα άδις ίὰπε 
ἕπῃ Τητγαςία, ασυοά αυίάλαι Βίιηγ πί αἀίςυῃ “ 
κατ, ΓΗγπίςα πετὸ σεηιίς ΓΤ γ πίδοιπη τιι8, 
συοά ἑυχια  ρο!οπίδπι εἰξ εἰ δαί ιν ἀ εἴα πι, 
Βεθεγεες αποηας αυίαπες Πο5 ΓΜ γιιαπιίηοο 
ἤυφγαητ, Τγαςεβ, αδηταπι ερὸ ἐχιίπιο, τε 
το, Πιίδϊπι εἰξ αὐτοὶ ΓΝ γἤος ςοΐοπος εἴϊε 
Γηγαςσιηι, φυίπαης Νγ() ἀρρει!απευτ, ἃτ 
λτας ἃ ΟΠ Πα Πς ἐπα ἀἰςσυπταγ, )ς Ἰατίαδαγ.- 
σις υετὸ δέ (ὑλυςοηΐδι8 ποὺ ἐοάέπι ρδέϊο 
Ουντεδ [τ πτίσπε, ὕΝΑπν Ε] ἐγδο  ίὰπὶχαδαὶ Μη" 
Ἰε(ή εοηάίαοτς,, ἱπτεῦ Μ]αγίαπαγποβ [ταπὶ 
ττλάσηι: φυΐυετὸ Πητ δ απ ε,ηειιο (α αἴας, 
ἕεά πες ἀϊξίο, πος 14 αἱΐὰ σεητίς οἰ εγεμτία 
ἐπ Ὠυππγοάί ποπιίπιθυς ἀρραγεῖς πηι τὰς 
πεη Β᾿γ ηἷδ ρεγπηΐες. Ὑ τα είιν ίδασε ἃ 
ζγχες παιίο ἐ ΤὭτγαςία ρατείρε5 ρτοίεϊα. ἘΠεο- 
φοπιρυβάυῖῃοΥ εἰ!, ΓΜ͵ατίδηγ πᾶ φιεπάδην, 
Ῥαρμασοηιμη ρατίί πλυ]τίς (συ ἐεζξα; ἐπιρετίς 
εαἴϊε, τῳ ἰ(Δἔϊο ἱπιρεῖα αν ὑνωνὰ τερίοπεῖη 
οεςυραῆς :αυααι αετὸ ςορίει,ἀε πιο ποανί- 
πε γεϊχυίς, Δι μα ἀϊῶμπι εἴ, ΜΠ επος 
αυίρτίηγί ΕἸ ἐγ ο απὶ το ἀπκίεγιπι, Μαγίογ' 
τι 5 .π ἐεγαϊτατοηι γεάσρηΐς, χαίΐ ρείας ἰοςυπι 
εὐπὶεπεῦᾶς, υἵ ετίατπη δ εἰς ἐπ ςοπτεπηρταπι 
πζησδεγεητυν Ν᾿ πὶ ἢΐδ ςοπείο ἐς, φιεπηλαάπιο- 
ἄττα ἢς 4 ἹΜίέπους ςοσῖαδ ἀρρε [Ὧτί ἔππε. [Ἐς 
τίηγ Οτετεηί δι ἀἰϊςυπτεανίεγαίυ, ΤΉ. 
ἢ: υετὸ Βεπείξα;, (λυςοπες δυυτετν 108 ἐΔΠΊ 
οτατσα ἀΐςαηι μι ταῖς, φα ροίς Μιατία πα γ’ 
τιο5 εἰϊιαίηιις κα Βαγιπεηήαια Παπιεη μαθεπ- 
τος ρει Γ εἰυηνγ,Α[ἡ Θογιπας ρυζαπι,αἰῆ ΜΑ 
ς«εὐοηςς5,4η Βεϊλίσοβ, 8.6 ἐς δίς ρτία5 ἀΙ 3 ἃ 
εἴἰ. (ΗΠ τη ες πῃ ἀἰπυπιεγατίοης (οείδεθαῖ 
ἢτος σετγίυς ρο πης πεγίαπι, 
Οτοσιπλπὶ ααὰς Δερίαί τα, ργαςεϊίος (πε 
Ἐτγι πο, 
Ἑος ΔΠ!Πος ροπεθαι (οΠίςζες, 

[πᾶς Ροϊγεῖς ίαῖαβ πἰαρῆο (ὐλισομ88 ἃρες 
αῦ, 

αχιμεηίχαι οἰζοα Πιμίμπ αυξτοῖλ ςοἹεθᾶϊ, 

ΦἸΊΚΑΒΟΝΊΙ89 ΘΕῸ ἃ π ΑΚ" 

, εἷὺς μέλφι ἡρακλέας, πὰ σ᾽ ἐπέκεινα τὰ μὲ- 

δ πῶς Ὅρδ' στόντῳ, κρὰ δὲν τῆς μέλοι κολχν 
δδς, ποτα δὲ τοῦ τὰ κα λέ ὅτι τὰ σεβιὰ τῶ! 
δυξένου πόντου. ταύτης δὲ Φὶ παραλίας ὑπ 
πῆρξον δύντάτωρ, αρξάμθω Θ΄ ἀφ Φὶ κολχίε 

χει τό σόμα τ», κοὰ φὶ κωλχησϑν(. ἥν βι. 
ἔωνων βασιλᾷ συυΐμῆνε, πωπαλυθούσωμ 
σὲ ἣν βασιλίωμ, ἐφύλαξαν οἱ ῥωμαῖοι εξὸ αὖ᾿ 
οὖν ὁρουςγὥςτε στέ ἡράκλφαν “πῷῶσκειαν τῷ, 

πονπῳ, τὰ οἱ; ἐπυέκεινα βιθωυοῖς χεροσζωρέψ. 
οἱ μὰν οἰ βιθαυοὶ, διότι χερόπόδομ μυσοὶ ἄν. 

του, μετωνομάδδκσαν οὕτως ἄρ δὴν ϑρακῶψ, 
δὴν ἐτιοικφσούν τον βιβθων ὧν τα τὸ ϑωυῶψ. ὃ μ᾽ 

λογέ τοι ἥν ἣν πλείφωυ, κοὰ σιμέια πίβονο 
“τοι, τό μὴν ἣν Βιθαυῶν εὔνους τὰ μὲχρεναῦ 
οὐ τῇ ϑράκῃ λέχει ὧαι ἴμνας διίαυδο" τό!" ΠῚ 

ϑαυὼυ, τίὼ ϑαυιάσῖᾳ ἀκτύὼ τίὼ πῶς ἀ:λ. 
λωνίᾳ κοὰ σαλμιοσϊποσῷ οκοὰ οἱ βεθρυκόῖ δὲ 
οἱ ϑυύτων στϑεποικύσαντ δο τί μυσίαν,θρφᾷ, 
κόυ ἡσανὡς εἰκάζω ἔγῶ, εἴρη τοι οἵ᾽ ὅτι νὴ αὐ 
“οἱ οἱ μυύε ϑρακῶψ ἀπτοικοι εἰσὶ δῷ νωῦ λον 
μϑων μυσῶμ.. τοῦπτῳ μὴ οὕτω λέγωτοις 

«ἐὺ σὲ μαριανδίυδς, κοὶ «ὅσ ἰαύκωνας οὐχ᾽ 

ὁμοίως ἅπαντες λέγευσι, τἰὼ γαὺ σὰ ἡρᾷι 
κλείων φὐ τοῖς μοίρυουν δεωιοῖς ἱσ)ού αι φασὶ, ἢ 
μιλησίων ἀπίσμα. τίνες σὲ νὸ πα όθςν οὐφὲ ἐΐρ 
ται, δδὲ σαφορεὶ ἐθνικὴ πόδι τὸν αὐθρώστο 
φοαάώνετοιι. δα πλησιοι σ᾽ εἰσὶ τοῖς βιθμυοῖς. 
ἔορκῳν ομὖ κρὰ (δὼ ϑράκιον ασαβξαι ἡ φόν 
λομ. ϑεότγτομστος δὲ μαριανδιμὸν φησὶ μῶν 
δὶ σταφλαγουίας, αὐξαυπα αὐοῦ στολλῶρ σῖ 
νας δυομῆ ᾽ς, ἐπελθὸν τα δ Ὁ βιξρύκων 
σασχέν. ἰώ στ᾿ ὄξέλιποῳν ἐπώνυμον ξαυ ἢ 
“αλιπέν. ἐίφαται σὲ τὸ ὥδροότι πρῶτον 
ἡράκλειαν ἀτίσαντες μελήσιοι ὅδ μαριανα 
διωνοὺς ἑλωτόύειν ἰωάγκασοω, οὖυ πτθκαὰ 

σέχοντας Ἂν τόστου, ὥς τε (Οἱ γιπρασκεῶτα 
σὲρ αὖ τῇν, μὴ εἰς τίὼ σαόδῥορίαν σέοσυμῦηε 
ναι γοὺ ἀϑὲ τούτοις, κα θτίστόβ ἰρασὶ δἰ 

θωτόνον ἡ μινόα καλουμθάν σιωοσῦὺς, ϑεῆχα 
λοῖς δὲ οἱ τογνεςται «ὧν δὲ ἐαύκωνας. οὗς ἵςο, 
φοῦσι πίιὸ ἐφεξῆς οἰκῆσαι παραλίων τΕῖς 
φιαυδιμνοῖς μέχρι τϑπααρθονίου ποταμοῦ π' 
λιμέχοντος τὸ πλῖομ, οἱ μβν σκύϑες φασὶψ, 
οἱ δὲ γῶν μακισθνων τινὰς, οἱ “ὲ τῶν πσελχα 
σγῶν.εἴρκποι σῖξ σπτου, κοὰ σπτόβὶ σούτωψ στρᾶ 
“όδορ. καλλι ὅδ φνης δὲ κἡ ἔγραφε σὰ ἔπα το 
σὰ εἰς ὃν διάκοσμον "μετὰ ᾿, ᾿ 
Ἐρώμναιν τ᾿ αἰγιαλόν τε κρὸὰ ὑψηλοὺς δὲ 

θίνους θές, 
Καύκωνας αὐ τ᾽ πγς σιολυκλὲος ἰὸς ἀμύμω 
οἱ πϑρὶ τπσαρθην,ον ττοταμὸν ἑλυτὰ σϊώμα τ᾽ 

πὰ πὸ 
βαρκ 



᾽ γ᾿ πὸ νν 6.5 , δ) ᾿ 
: τχρηκον γῷ ἀφ κ"ῥακλείας κοὰ μαριαν» 

ὧμμεχοι λόυκοσυρωψ,ους κοῖς ἥμεις τπ' 

“πάδδκως πεὠσαγορδύομαν, ἡ δὲ ἣν ἐχυκώ, 
νῶν γυύΘ΄ Ῥ “πόρὶ Ὁ τήϊου μέχρι γεχρθρνίου; 

 κοὰ τὸ τὴν οὐδ τὸ σιωεχὲς μετὰ δ σπταρθὲ 
νιου Τὴν ἐχόντων πὸ ἀὐύπωρου, κοὰ νεῦ οἹ᾽ ετὶ 
ζωυκωνίτας ἄναε τινες πτόρ ἐὸν σταχρθςν! ομ: 

ἡ μὲν οαὖ ἡράκλεια στόλις ὄὴν σύλίμαν δ», 
κοὰ ἄλλως ἀξιόλογθ-, "Ἢ γι κοὰ ἀπικίας ἔστ 

λονάκάνας γαῦ ἥ τε χεῤῥόνασος ἄπτοικος, κοὰ 
ἁ καλατῶς, ἰω πε κὐτπόνομ», ἅὥχα ἔσυραν» 

γήθη χρόνους τινες, ἀτ᾽ ἠλδυθόβωσφν ἑαυ τἰὼ 
στάλῳ. ὕςόδου σῖ ἐδασιλόδύθη γλνομθύη κου 
“οῖς ῥωμαίοις. ἰσίεξατο σ᾽ ἀπικίων ῥωμαί, 
ων ἀϑὲ μόδα Φὶ πόλεως, κοὰ φὶ χώρας. λα- 

ξὼν σὲ γτχῤ αὐτωνίου ὁ μόβίΘ: ὧξτρ φὶ πό; 

λέως ἀσϊχτόοιξ, ὃ δὲ μβνεκλίου τετραβχου 
γαλατῶν τὸς, δκατέχου οἱ ῥωμαῖοι ἡρακλεὶ 
ὁ ταὶ μικρὸν πὸ ἣν ἀκτιακῶν, ἐπεθξρ νύ- 
κτῶρ τοῖς ῥωμαίοις ,κοὰ ἀπίσ φαξῳν αὐαΐὺ, 
ἀθιτρέψαντ’, ὡς ἐφασκον ἐκθνΘοαύτω, 
νίου. ϑοιαμβϑυθεὶς δὲ μετὰ τίὼ οὐ ἀκσίων 
νίκίω, ἐσφάγα μεθ᾽ ἑοῦ. ἡ δὲ πόλις ὄδι τῆς 
σοντικῆς ἐσταρχίας Φὶ συυτεταγμθύης τῇ 
βιθαυίᾳ. μεταξὺ δὲ καλχυσὸν (6, κοὰ ἡρα- 
κλέας ῥέουσι σπτοττεμοὶ πλέους,, ὧν εἰσιμ ὃ, 
“σε Ψώλις. κοὰ ὃ κάλπτας,, κοὰ σαγγάρι’, 
οὗ μέμνκται κοὰ ὃ σπτομτης. ἔχει σὲ τὰς τοϑ5 
γεὶς ΥΡῚ σκογίαν ἰιὠμίω͵ ἐφ᾽ ἑκατὸν κρὰ τρν» 
σήκονταά στὸν στισδέωμ͵ οὗτος τσεισινοιῦ Θ᾽’, 
διέξεισι σὲ τὶ ἀϑυκτάτον φρυγίας τἰὼ πλείω. 
μόνθ- σἱξ σι, κοὰ φὶ βιβαυίας, ὥςτε κοὰ φὶ 

νικομφοϊέιας ἀπροῶν μὠκρὸν πλείους, ἢ τρία- 
ποσίους τιίδίους. καθ᾽ οὖς συμβάλιει ποτά- 

μὸς αὐ οἷ γάλλ Θ΄, ἐκ μόσγρων τὰς αῤχας τ» 
χωμ: Φὶ ἐφ᾽ ἑλλκασόντῳ φρυγίας. αὕτη σ᾽ 
ὄξλιυ, ἡ αὐτὴ τῇ ἀδυςτήτῳ, κοὰ εἰχον αὐτί 
οἱ βιθαυοὶ πρότόδον. αὐξεθεὶς δὲ κοὰ γηυόμε 
γος πλωᾶὶς, ζαξστόρ στώλαι ἄπλωτος ὧν, τὼ 
᾿βιθωυίΐαν δοίζει τεὸς τοῖς ἐκβολαῖς, πρόκει» 
παῖ δὲ φὶ σππαραλίας ταύτης, κοὰ ἡ ϑαυία νὰ 
'σος, οὐ δὲ τῇ ἡρακλεώτισῃ γίνεται Ὁ ἀπκονι- 

κποῦνίου σαόίους χιλίους στουγκοῖ τορντάκο- 
σίους τό) δὲ στεγγαρίον πφνταποσίους. Φ δὲ 
σαϊονίτη πολίχνιον οὐσῖον ἔχον μνήμας ἄξιν 
᾿ονοπλίω ὁπι Θλλὲ τόρ Θ’ γύτόυδῳν ὃ αὐχιγε 
σης τὸ ἣν α΄ Πικῶν βασιλέων γϑους , εἰ ὁ 
σταρθο Ὁ’ ποταμὸς οἵᾳ χωρίων αὐθαρῶν φε 

ΒΈΒΕ ΚΝ νου ΕΟ να 

πον. διέχει δὲ ἡ πόλις αὕτιι τό ἱδροῦ πὸ χαλ, 

3ὲ 
Ρτορτεάίιπτίαν επίπη ἃ Νλείδὺπάγηίς δύ ΕἸετὰ 

’ (Ἰία υἱςρ 46}. εὐςοίγτοβ, 405 δύ πο αρρᾶ" 
ἄοςας Δρ ρει ]απγι5. (δ αςοπαπὶ εγὸ σεταϑ8 εἶτ’ 
ςα Τείαπι υἱῳ αὐ Βαγεμεηίμπτη ἀπιηῦ, ροἱὶ Ραΐ 
τπεηπίιπι Βηετί (εηιπιπευτ, Ογτοζαπι μα δίταπ 
ἴεξ . «ἴασς πΠπης ετίατα (ὐδιιζοπεβ αυΐάδπι οἰτ 
«ἃ Βατιπεπίμππι ίππις Εἰ εγας] α ορτίπηιιτη ρους 
τυτη ποθεῖν οἰαίτας Δ]! οί πιεπιογϑίι ἀίρ πα, 
στο ςοἰοπίοβ ἐπ τ, τιαπὶ ΟΠεγγοπεία5 εἴα 5 
«ςοἰοτία εἴν, ὃζ (ὐὑα! αρί5. ὰ εἴτα ρχίας ΠΡ ετα εἰ 
(ετι ροίῖεα ἀΐα {τ} ἐγτᾶηῖς ας, ἀείπαςτυτίαπι 
εἰ πδοιταΐετα υεπαάιςαιίς, Βοίϊοα οσαπὶ (ἃ}» 
Ἰονεἴςειτεσοηι πα τ, ἐ᾿ οι ο] οπίδηι ἱπ ραΓ2 
τε αὐἱοίς ἔχ δοτί αὐ πλίτ, Δ ἀατοτίχ Μ ες! τας 
ἐγατοῆος (Ταϊαίατ αὶ Π]ί 5 ἤδη ς αὐ 15 ραττεπὶ 
αἱ δι πεοπίο αςοίρίσπς, αυαπὶ ΕΠ ἐγας Π οπίς5 τα 
πέδατιρβδυΐο ατιῖς ἃ ἕὐέαςα Βε] 1,  ο. πού ἂσ 
ἀογτας,9 ὁ στιτπν τῆτες ἱα συϊααίς Πυ(υτρ 
ἔς ἀϊςοραι Διατοὺήξροι Α ἀἰδςᾷ πετὸ αἰόδον 
τίατιν, ἰπ τίσ ρίασι ἀιτόδιις ἐρίς εὐπη δ] ο ἐὰν 
συϊαῖσς ον, ΕἸδες οἰσίτας δα Βοηείςαπι ρι οἱ 
εἰλπι ρεττίπου, πὶ ΒηΠγ πία ογάίπαταπι. τοῦ 
(παϊςεάοπεπι δύ ΕἸ εὐαςϊέλτη πλιὰ πη π ἐ5 ἢιΐ 
αητε ηαδ.ε{} ΡΊΠ]Πος δύ λιραβ, δ, δαπρατίι, 
εὐΐα5 ροεῖᾳ πιεητίοῃςξ ἐθοίε,σητες μα θεξαρυά 
δϑαρσίαπι υἱσιπτη. [ἰδ ατ ἃ Ῥηϊπαητε Ὁ δύ 1, [ἃς 
4ή5, 89 πναρπαγὰ Βῃϊγ ρίας Ἐρί(ει ἂς Βιτηγς 
πίαᾳ Ῥαγῖεπι ρογοαγείς, ας αὖ υτθςε ᾿Νίςοπιεάϊᾷ 
Ρδυΐϊο ρἰυμθηβ. αυάπν οΟς {λ 8 ΔΒέι, δὲ 
(ἌΠΠι5 απτῃ 5 ἐπ εὐτῇ ἐτι ἤΠ σἱτ, τη τυ Παεῆς 
εχ 'Μοάτίς Βηνγρίς, απ ἐπ Εἰε! εἴροτο ας 
ελάεπι εἰ, υς Ἐριόετυς, δ Βίτῃγ αἰ όϑῆν ρτέ 
15 βαδύεῖς, Αυζδς δι σαὶ ὃ παυίρ δ 1115 [2 
ἶυδ, συπὶ ρτίαδ πο οἴει πα υἱσαθί!5,. 4 οἤίᾳ 
Βιιῃγ πίδτη τευπείπας, ἱπ ἔγοπες Πσέα5 Οὐ ὰσ 
ςἐξ ἰπ Τ γαία, [αὶ ἘΠεγας οΠ] ἄρτὸ 
οαἰκίταν ἀςοπίτυαν, [δι πδες αἰτεῖ ὑγ 
ἃίληο Ομαϊςεάοριο λα, ηυΐπρεητίς, ἃ ϑατιν 
σατο Πιυιτηίηε Ὁ. Τ εἰοηἰτίςιιη ορρίάυπ πἰ με 
μα δος πτεηπούατι αἰσαιπα,ργφῖοι απ αυοά 
ΒΡ ετδγι5 Βίης ἔοι αὐτοῦ σεπειῖδ Γαρυ πὶ 
Ἀτιαϊίςογιτη, Φείηε ΒαγιΠ η 15 δαγηίς ροΐ 
Ποτίάα ἀείεγεαγ, πος δύ ποπι οἰϊοξιπι5 εἰ, 
οΥταση παρ ης ἔῃ Βαρῃαροπία Ροίξεα εἴ Ρὰ- 
ὈΠῃασοηία, δί Ἐπετί, δεα φυςγαπιεηπό 5η8πὶ 
Ροεῖα ἕπεῖος ἀΐςατ, 10 αἵζ, 
Ῥαρασοπαβ ίεγοχ ἀποερατίη αὐπηα ΡΥ ]α5 
το, 

Ἐχ Επεοτίς πα] ἀπσσπε σελυς απ άς ἔσγοςεος. 
εὐμϑν(θ«κοὶ σα (δῶ τό ὀνόματιθ’ τούτου τετυχηκὼς, κ᾽ αὖ τῇ τῇ πταφλαγονίᾳ τὰς ποηγεὶς ἔχωψ, ἵν 
πῶτα ἡ σπτσφλογονία κοὰ οἱ γύετοί. (γπτόνσι σὲ τίνας λέγω οὖ οὐεούν ὃ γεοίετῆς όταν φῆ" ᾿ 
] Παφλαγόνων σί ἡγξποπυλαεμβύε(Θ’ λάσιου κῆρ 

Ἐξγνετῶμ, ὅθον ἡμιόνων γ΄ ἀγροτόδαίῳψε 
Χ ς οὗ γοῷ 



ΦΎΞΚΑΡΟΝΙ 

᾿Νυηεδίουδε αὐΐχαςπι πη εῖοϑ πῃ τοῖα ΒΑ" 
ρΠϊασοηία οἰξεπαί, αιάδπι ἀίςυπε υἱουτι εἵ!ε 
ἐπ 1τοτς ἀεςεπι (τ οσηίς Ὁ Α πιαίεεί Δ Ἐλητζ. 
“ΖΖεποάοτις ἀε Επειίᾳ (ου!θ 5, ραταῖ ἐπι {1 
φοηϊβολτί, πα παπς ΑΑαλίπίας ἀρ Ρε! Δεῖν, αἱ ἤ 

ΓΕ 

πιαιίσηεπι συλη δᾶ (λρραδοςίθιις Πηίτίπγασι. 
ριοάίάεγιας σαπι Οἰπιπιειής αὐ] τα], Ροἴξεα 
Δατίαπι ρεγιεπίῆς, 8.4 χυοά πιαχίπιε ἰητεῦ 
οπιπα8 ςοηῆαι εἰς, σιοά Ἐπειί εἰατ(Ξίπγα ΒΔ’ 
Ρμασοπαπι πατίο εγαητ, εχ αυα ΡΥ απο ἔπ!Γ, 
εὐπὶ 400 ρίατίηχί εχ {Π|5 τ] ταταπε, Δ πο 
αὐτεπὶ ἀποερο ςαριᾶ Ἰτοίαηι, ἱπ Ἴ Πγαοίατη 
εταἰεςεγυηῖ, Ετγαηῖες πεγὸ ἐπ ἐαιη γερίοπεπι 
ἀευεπεῖς,οε ππης Επετία ἀρ ρε λιν, Οἱ’ 
ἄλπι Διητεπογεπι ἀίςυηε, δ εἴτις ΠΙ ίο 5, οἰαίδίς 
Εἱπίπς ραγείςίρε ίη ἱπιοτίοτε Δ ἀτίς τεςεῖι ς᾽ 
Πίιί{. ατίπ τε θι15 [τα] ἰοίϑ ἃ ΠοΡίς ἀπ εἴς, Αι 
ηυείἀείτοο ἀεί Ππιῖε εἴ Επεῖος ἀείεείε, δέ 
πυΐπαλπι ίπ τοῖα ΒΑρΗΪλσοπία ἀρράτεζε. Βὰ- 
Ρἢϊασοπδ5 δά οτίεμίςπι Ε]αἱγ 5 Πιπιεη τευ Πιί" 
παῖ, ἃ πιεγίαίς Πιεπε ἰητεν ὅγίοβ αἴῷ ΡαρΪΑ- 
φοπαϑ,εχίτρ(αι Ηεγοάοειϑ δἰελίη εὖ χυΐ Ε΄ 
Χίπυς Ροητας ἀρρε  δίυγϑγίοβ Οαρραάοςαϑ 
ἀίςεη5, 4 ππης εἰίαπι ᾿νεὐςοίγτεί ἀρΡ εἰ λπ- 
εὐτιςαπὶχαί εχιία Τ υγᾷ (απι,ετίαπι ΘΥ τί μῸ 
ταί ποτε: ὃζ σὰπὶ {{Π||{π σοπηρατατίοῃςε Δ ε05, 
αυΐ ἰπιγα Ταυτγιπη αητ, οοἴοτε Ππεδάϊηο δ 
ἐληεπὶ ἀρρεϊτίοπεπι δαρτετε, Ριλάατι 4{ 
εἰ: Απιλξοῦδς, ϑγτίααν, μααιᾶς ἐχεζοίταπι 
ὅαςεζε, Πσπίβοαης Ὑ Πεπτίίογεος μα ίταῖοτεβ, 
Τπεπιίςγεί επίπι Διπιίπίςποι εἰ, εὰ διιτεπὶ 
ἵ εὐςοίγτγοταπι αι ροί ΕΠ] αἰγπλίαπε, ΕἸαἰγ 5." 
ἐληὰε οὐίεηίεπι πειίι5 ΒΑρΒασοπιιπι ΞΟ Πηί- 
πιπ εἰξ, αὐ γιται τευ Π5 ΡΠ τυ σος ὃ (Παϊαῖς ααΐ 
ἐδέ μαδίτατοπι, οςοίάεπεεπι τετία5 ΒέΠγηί, 
δ ΜΜιαιίαπάγηί, δυςοπυπι πεγὸ σεθι5 ΟΠ,’ 
Πίπο ἱπιεγήις, ϑερτεπιίγίοπεπι πεγία εἰ Ευχί΄ 
Ὧυ5, Ηδοτερσίοπείη ππεἀίςετεαηεαῖη αἰ, εἰ 
εὐδγίτπιᾶτη τάσις αὖ ΕΠΑΐγ αἱςρ ἔῃ Βίτπγς 
τίααι ρεγτε πα ογαη, μαυίς ΕΞ αραίοῦ ΕΗ εγᾶ" 
εἴεδηι ,Εχ πχεαίτεγγαηοα ττεγὸ ραγτεπι ργῸ 
Ρίπααίογεπι, Ουίας ραττε5 σα απιίγαπο Εἴ 
ἵγιι τεπάεδαπι, ἃ πὰς πίφ ΒΟτίςα ργοιμποία 
Ἑξοπιαδηίς τογπιίπατατ, Κ εἰχπα Ροεξείθ 5 ρᾶ- 
τεραηῖ, ετίατα ρος ΜΠ Πγ ἀατία ἐπευοης, 1) ὲ 
Ῥαρῃϊασοηίθαυ πιεἀίτετγαπείβ φαΐ ΜΠ γα 
εἰ πο ρατιείπης, ροῆα ἀϊςεπιιβι μᾶς εα ργο, 
(εηυίρτοροίεασπι εἰς, χὰς {ΠῚ ρατει, δ Ροπεις 
ποςαίαγ, Βοΐς Βατιπεηίᾶ δας εἰξ Ατηδίτίς, 
ἀεςοηάϊιοτίς ποπιίης ἀρρεϊ!ατα, εὰ ροίϊτα ἱπ 
Ρεηίπί]α ροτγίας Παδεῖ εχ υὐύλς ἐπ αγίρατίε, 
τσ ἐκένῳ χώραν, ἰελεθέισων δὲ πόν»μ διεελβᾶν. μετὰ σία Σ πσαρθῳύιου πτοταμὸμ ἰσιν ἅμαςρις»δμώ» 

γυμθ᾽ δὰ σιυυῳκικίας πόλει ἑφρυται) υπὲρ χεῤῥονήθν λιμλύας ἔχουσα το μοῦ ἑκατόλωθον- 
Ξ 2 

ὩΦΈΘΟΕᾺΆΑ ΑΡ ἢ. 

Ἢ 

οὐ γοὺρ σϊείκνυ διὰ φάσὶ νιῦ φνεοῦὸ οὐ τῇ 
σαφλαγονίᾳ. οἱ σὲ ἀώμίι οὐ Ὧο αἰγιαλῷ 
φασὶ, οἴεκα χοίνους ἀῷ ἀμάσρεως διέχου» 
σακ, ζίιυόσυτΘ- σὲ δ᾽ φὐεφὶ γράφε, κρὰ φι᾽ 
σὶ σϊελοῦ ὥτα πἰὺ νωῦ ἀ μινσόμ, ἄλλοι σὲ φύα 
λόν τι Ῥῖς κατππαάσθξιν ὅμορον «ρατόγσας 
μετὰ κιμμόῤίων, τ᾽ ἐκπτεσῶμ εἰς Ἂν ἀοῇοίε 
αν. δὲ, μαάλιδδ᾽ ὁμολογούμανον ὄωμψ, ὅτι ἀν’ 
ξιολογωτα ον ἰὼ ἣν υπαφλαγόνων φύλου οἱ 
φύετοὶ, δ οὗ ὁ πυλαιμβύῃς ἰω κρὰ σὰ νὸ σὰ 
νεοράτδυσαν οὖν Τὶ οὗγοι πλέϊσυι. ἀρ αλόν, 
τότ᾽ δὲ πον ἡγεμόνα, διέξασαν εἰς τὸ ϑράκίω 
μετὰ τί προίας ἅλωσιν, πλανώμβνοι σ᾽ εἰς 
τἰὼ γὐετικίω ἀφίκοντο, τινὲς σὲ νὴ αὐτίώο» 
ρα, κοὰ οδὺ στάλσίας αὐτό, κοινωνῆσαε τόϊ σά 
λου τούτου φασὶ κοὰ ἱσθουδδ χε ἐδ] τὸν μν 
χὸν πὸ ἀσῇρίου, καϑάπτόρ ἐμνμόϑαμϑν οὐ ἐπα 
λικοῖς, οὖσ μϑὺ οαὖ φὐεοδὺ σἤχ τότ᾿ ἐκλιᾶμ 
ἐνὸς, κοὰ μὴ σϊεικνυδα οὐ τῇ σταφλαγονίᾳ,᾿ 
«ὖὺ σὲ σπαφλαγόνας “πῶς ἕω μβὸ δρίζειδ ἅς 

λυς ποταμὸς ῥέων ἀπὸ μεσημβρίας, μεταξὼ 
σύρων τε, κοὰ παφλαγόνων, κρὶ δξίασι, κα. 
τὰ ἂν ἁροσίτομ, ἐἰς που ὄύξεινον καλεόμαινομ 
πόντομ σύρους λέγοντι: «ἦὺ καππαόθκας: 
ποὰ γοῦρ ἔτι κρὰ νιῦ λόυκόσυροι καλοωζ το, 
σύρων κοὰ ἡΜέξω τό! ταύρου λεγομῆψωψ. κμῶ 
σὰ σὲ τἰιὼ πτὼς «ὧσ οὗτος πὸ! ταύρου σύγκρι, 
σιν»ἐκενων ἀθικεκαυμῆύων τέ χρόαν, πούς 
σοις δὲ μὴ Οιαύτίω τίν ἐπωνυμίαν γλυέῶνα 
σιυωϊξνεκοὰ πίνοϊαρ Θ᾽’ φησὶυ,ὅτι οἱ ἀμαζό- 
νδῖν, σύφιον δύρναιχμων δέΐστπον φραπὸν, 
«ἰὼ οὐ τῇ ϑεμισκύρᾳ καῬικίαν οὔπω σῆπ- 
λῶν, ἡ δὲ τεμίσκυρα ὄὴμ αὶ δ ἀμινσίμωῶψ. 
αὗτη δὲ λδυκοσύρων τῶν μετὰ ἐν ἅλαυν. 
“πῶο τω μᾶν τοίνωυ ὃ ἅλυς ὅριον δ παφλα- 
γόνων, πῶς νότον δὲ φρύγδῖν, κρὰ οἱ Ἐπτοινκῖν 
σαντόῖϊ" γαλάτοιι, χερὸς στύσιμ σὲ βιθαυσὶ, 
ἴω μαριανδειυοί ΟἹ γοὺ δὴ) καυκόνωμ μήθ, 
δξίφθαρται σελέως ποαύτοθρν. πες αῥκτομ, 

σὲὸ δὐξεινός ὄξιι δι δὲ χώρας ταύτης δενραμξ 
νης ἐς τε τέ μεσόγαεονγκοὰ τὼ ἀϑδὶ ϑαλάπ 
Ζῃ οἵχτένουσαν ἀ πόι ἅλνΘ-μέχι βιθυν 
νίαςοἑκατόβαν, τίὼ μὴ “δαλίων ἕως φὶἢ» 
ρακλέόας, ἔχρν ὁ δστώτωρ᾽ φὶ δὲ μεσογαίας» 
“ἰὼ μϑὸ ἐγγυτώτω ἔσχον, ἧς τινα κρὰ πόνον 
πὸ ἅλυθ- διέτεινε, κοὰ μέχρι σϊδῦρο τοῖς ῥῶ 
μαζοις ἡ πτὸν τικὴ ἐπταρχία αφώριοτι. πὰ λοι 
πα σῖ ἂν σὸ διιμάςαις, κοὰ μετὰ τί μιθο 
σϊάου κατάλυσιμψ. πόῥὶ μλὺ οἵη δὴν οὐ πῇ μεῦ 
σογαίᾳ πσαφλαγόνων͵ δῥοῦμϑω ὕςόρου, τῶν 
μὴ τὸ τῷ μιβοισϊ τη, νωῦ ὃ πρόκεωτοι τί 

ἣν σῖ 



ΒΘΘΕΝΕ 

[ὦ σἱ δ ἄμαορις, γαυὴ μϑὺ δεονυσίου τό ἧρᾳ 
᾿κλέας τυραύνου, θυγάτηρ σἐξυάθρο τό σῖᾳ 

ρου ἀσελφ)ῦ πϑικατὰ ἀλέξαναβορ. ἐκείνη 

δὲν ἐκτοήῆαρων καϊικιῶν συμῴκισε τίὼ 

πόλιν, ἐκ τὰ σηστέμου͵ τρὶς ἰευτώρου»κοὰ ἰιρώ 

᾿ μνης. ὧν τὸ ὄμκρΘ’ μέμνη τοῦ οὐ οὶ παφλᾷ 

᾿γονικῷ σχκόσμῳ τετάρτης σὲ φὶ τιΐσ. ἀν 

αὕτη μδ ταχὺ ἀπέκα φὶ κοινωνίας, αἱ) ἀλ 
᾿λαεσιωέμεναν, ὧν ἡ σήσαμιθ- ἀκρόπολις τὸ 

ἐμάςρεως λέγωτοί. ὃ σὲ (ζύ τωρον ἐμπορέ- 

οὐ ἰιὼ στοῖκ σινωπτΐωψ . ὠνόμαςαι σί᾽ ἀτὸ ἄν. 

σώρου τό! φρύξονυ σταιισῖος, ὡς ἔφορ Ὁ: φησι. 

“πλέον σὲ κοὰ αῥίϑα πύξθ’ φύεται ἡ2] «ἰὼ 

ἐμαςριανίω) κρὸ μάλισο πτϑρὶ Ὁ εὐτωρομ.ὃ 

δὲ αἰγιαλὸς ἐσ: μὴν ἠϊὼν μακρᾷ πλειόνων, ἢ 

ἕκωτου σιιδίων χει ἢ κοὰ ξώμίω ὁμώνυμον, 

ἧς μεμνητοίι ὃ στοια τῆς οὅταν φ᾿" 

Κρώμναν τ᾿ αἰγιαλύμ τες κοὺς ὑψηλοὺς ὄβυν 

θίνους. 
τράφουσι οἵ ζινδυ',ρώμνων ἰςωβί αλόρ τε; 

δξυθίνους δὲ λὲ γυδαΐ φασι αδὸ ναῦ δῥυθοί, 
νους ἂ Φὶ κόας. σϊνοσῖ εἰσὶ σκπελοι. μεσ 

σὰ ὃ αἰγιαλὸν ἔαβαμβις,ακρὰ μεγάλη πῶς 
πὰς αὔκτους αὐατεταμθίῳ, κοὰ τίὼ σκυβι» 
κίω ὃ χεῤῥόνησοψ. ἐμνήδδημᾶν σ᾽ αὐφὶ πολ. 
λάκις, Εἴ χόὶ αὐτικειμνου αὐτῇ ριοῦ μετώ 
που, δεϑάλα ον στοιοιῦ τόν ἋΣ ὄύξεινον πόν 
σογο μετὰ σὲ καῤαμξιν»κίνωλις, κοὰ αὐτικίσ 
νωλις,κοὰ ἀξώνου τ χ Θ΄, πολίχνιον, κοὰ ἀρ 
μη, ἐφ᾽ ἃ τσαροιμιάζον τοῦ, ὅς σις ὄβγου οὐ 
στγν ἀχῳν, ρρμθύνω ὑτέχισφν ἔσι ὃ κώμη ἣν 
σινώπξων ἔχουστς λιμθύα, εἰ τ᾽ αὐτὴ σινώτπην, 

φιζσίίους πο γντήκοντο φὶ ἀρμϑύης δεξχόυσίε, 
ἀξιολογωτατη ἣν ταύτη πόλεωμ. ἐκτίσαν 

ναυτικὸν τασῆρχε Φὶ γύτος ἀνανέων ϑαλάτ’ 
τῆς, οὶ ἔξω σὲ στολλῶν ἄἀγώνωμ μυτέχε τοῖς 
ἐλλ σιψ. οὐ πτονομηθ σοι ὃ τνολαὺ χρόνον, οὐσῖς 
οἷς τέλους ἐφύλαξε τυ ἰλόδυθόρίαν, ἀλλ᾽ 
ἐκ πολιορκίας ἑάλω κοὰ ἐσϑύλδυσε φαῤνα, 
κἱ πρῶτο. ἔπειτα τοῖς σ]χσεξαμθύοις ἐκ 
νον μέλοι τό) δ γετέτορ δ» κοὰ ἣν καταλυσαῖν 
πῶν ῥωμαξων ἐκένογ. ὃ σ᾽ δὐσείτωρ, κρὰ τ 
ηλυνήθη ἐκεῖ, κοὰ ἐτράφη. σαφόῤόντως 5 
σίμησφν αὐτί, μετρύστολίν τε φὶ βασιλέμ 

εἰς υσέλαβον. ἐσ] σε κοὶ φυσικῇ πενοίᾳ κα’ 
πισκόυασμλών καλῶς ἵσῆου ται γα ἀδὲ αὐ. 
χύνει χερῥόνήσου τινὸς, ἑκατόβμωθῳν σῖς τό ἰδ 
μοῦ λιμθύσι' κοὰ ναύσεθμοι, Εἰ πφλαμύσᾳ 
ϑαυμαςὶ, πόβρὲ ὧν εἰρίκαμῆν, ὅτι σϊδυτόραν 

ραν οἱ σινωπεῖς ἔχουσι» τοί πίω σῖ οἱ βυζων 

δ᾽ ΒΕΥΟΕΥ ὃ 

μλὺ οαὖὺ αὐ τίὼ μιλήσιοι. κατεσκόυασμϑύν ἢ, 

5:3 
Ἀπιαίτίς αχοσ ἕαίς Πίοηγ [ἡ ΕἸ ἐγ οἴ το ἐγγδη- 
πί δ Οχγυαιῆγίς ΠΙᾺ ἔγαίγί5 Γλατή εἰα5, ατί τα 
ΑΙεχαπάτγο Βεϊίπι ρείϑίι; Βὰ ὁ τγίσπι αὐ έττη 
ἰποο 5. παῖῃ ςοηέεςίτ ςἰαἰτατεπι,ἰ πλίγ ὁ 8ς 
απο, ὕγεογο, δύ Ογοπιηα, “αγ ροεῖα ἴῃ {π᾿ 
Πευεη 5 Ραρῃϊασοπίριπιεπίπι, Λυλτα ΓῈ 
ίο, σα εἰτὸ ἀείοίαίς ἃ ςοπιπιιπίοπε, ςατοτγία 
ίῃ. εὰ ρεγπιαπεητίρι5, ϑείαπγας ΚΑ πταί τς αὐ κ 
ἀϊείταγ, Ογτουαπι ΟἹ ἐπι δίπορεηίτ ἐπηροτί 
πιπὶ ἑαίτ, ἀ 3 ἃ Ογίοτο Βηγυ χί ΠΙίο ας ἘρΒοΣ 
ται τγαάίτ, [ἢ Ὁ πιατίαπο ἀσγο Ρ[υτίπια ἀτα; οΣ 
Ρτίπια ΒΈΧιΙ5 παίςίτατ, ργαίεττίπι ςίτςα Ογτο- 
τα. Πυἰτοσίς πετὸ τγαζέα5 ίαρτα ςεπεῖ (ἰλάίὰ 
σαβ αίσαπι παρ ει εἰ εἰ Ποπλίπί5,οιπ 5 ρος 
τὰ πιεπγίηίτ, πὶ ἀἰςίς, 
Οὐοπιηαπι δῖα; λερία! πὶ ργαςοί(ο5 ἱπάς Ἐν γνγσμιαίορο 

γυτΠίποϑὶ : 
ΝΝΟΘΠαΠὶ (ςείδυμι, Ογοηιηδηι ἃ (ΤΟ 42 

Ι͂ἀπι. Ἐτίτηγ Ποϑ πεγὸ ἐο5 ἀίςί ρυταητ, φαΐ πᾶς 
Ἐτγτμτί ποσαηταγ, ἃ ΠΟ] σε ς ποηλίπατί, της 
επίπι ἀπο ίςοραυϊ!  ΒοΙ Α ἐρία!απι εἰς (ὐατατι: 
δί5 ργοπιοηεογίαπι πλσηππι, δα ἐερτοπεγίον 
ποη ροτγεύπι, ἃ δογτῃίςαπι ρεπίπ(ιᾷ, (ἐ 
488 παρε ἐεείπιις τπεπιίοηεπι : ὃζ( ἐς Εγοτν 
τε ατίετί5 εἰ ορροἤτα, πα Ευχίπιπι ροπτιπὶ 
κίπιαγοπι εἰῆςίτ, Ροίς (ὐδγαπηθίπι (ςισίτιν (Οἱ κὐϑάλατμν 
ποίίς, ἃ ἈΑπείςίπο! 5, δ ορρίάδαπι σαοά ΑΙ Ρο 
π5 ςοπαίαίι; ὃ Ηλγηιεπα; ἄς αυα ργοπειθί: 
τἀπὶ ἰεγτατ, Οὐ Πα ΠΠπ πε σοτί εὐας,, Ε]Αυ πιο: 
Ὠδληπὶ ςοπήϊτιχίς, Βα δίπορεπίυπη τίςιδ 
εἰξ ες ροτίασι θεῖ, [λείπ ς δίπορε υυΒ πὶ 
΄υα ἴῃ Πᾶς τερίοης, {υπς εἰατί(ςίπγα, ἀ ἔδῃς 
αὐ Ηαΐπιεπα [ἰα41781,. ϑίπορεη ΜΠ ςοπ’ 
ἀίάετε, αιο εἰς σοπηράταία,πγατί, συοά πὶ 
(τὰ Ογδηε85 εἰϊ. ἱπηρεγδιαίς: ἐχίγα πεγὸ πλι}; 
[ΤΟΥΤῚ ΠεΥτΔΠγ ΠΙ1ΠῚ ραγτίςερ5 ἔπ σππὶ (γα 
ςί5. Ετευσι !Ρεγα ππῆϊεε, ταπεπὶ αὐ [{- 
Ὀετίατε., Ῥῃαγπαςί οδτεπιρείδαίτ, Επίς επίπι 
οδήἀΐοπε ςαρία,Ροίΐεα πςςεΠοτίδις εἰα5, 
αυεδα Ευρδίοτεπι εἴ ξοπιαπος,4: {Ππππ|{ὰ 
{τὐ]εγαητ, Ἐσραίον {δι Ππδτιι5 δύ ἐἀπολίυ, ε’ 
χίπγίε {ΠΠ4π| ςοἱ αἱς, ὃζ τερηΐ πηειγορο! ἐπι ἔκ’ 
εἶτ, Ηὰ παιιγαῖί ργοιεπτία ορτίπγὲ πηι ηίτα 
εἰ παπὶπρεγ οο]]ε ρεπίηίακ οἰ π{4π|{{τὰ. 
εχ υἵταηιυς {ΠΠπ|ΐ ρᾶττε ρουταϑ [ ατίοο5 Πα“ 
βει, ὃδί πιίγα ρεϊλιιγάία,, ἐς ααυίθιι5 ἀἰχί, 
πλιι5, Πα (εςιπάδπι ρί(ςατίοπεπι δίπορεπ, 
ίε5, δύ τεττίᾶ ΒγΖαπείης παδοπς, Ρεπίηζα]α είτσ 
ςπιοίτοα τίρα5 ἐπ ροία5 ΟΡ τίς, δζ [ΟΠ 85 χααίν 
ἄλπι π ρειτίς ἐχοαυσαῖαβ, 4145 ςΠοξηίς 445 το“ 
ςλητ. Ε]α πιατί τεπηρεἴξατε εἴλτο ςοπηρί εἥτατ, 

σίοι, κοὶ ἀύκλῳ σῖ ἡ χερῥόνασος πεοβίθλητοι, ῥαχιώσίεις ἀκτὰς ἔχρυστε, κοὶ; κοιλάσῖας τινες ὡσανὰ 
βόθρους τουτοίνους οὖς καλοῦσι χρινικίσϊᾳς , πλαροοῦ το σῆς, οὗτοι μετεροιδδέσης Φὶ ϑάλα! ας, 

4 ὁρπορὰ 



5:4 ΦΊΚΑΒΟΝΙςἙς, 
αὐ πο (οἶς αάίτί ροίδίπε, ρτςίεγεα ρεῖγς πήπι 
πιᾶ ες γηί5 ρίεπα., πιο ρεάί ἱπαςςείδί {ἃ 
ίπηε, [πἰπρετίοτε τ 15 ρατίς ορτίπγα (οἰ πὶ 
εἴς, δ ἀρτεθιι5 ποτεί8 οὐπαῖῦ, γε ἐτέίπτ Ὁ“ 
αὐϑᾶπα ἢςς υτὸ5 ορτείπγέ ἐγιιδα εἰὲ, ὅδ σγπιηα 
ἤο ἃ ίοσο, δ ροζιίςίδεις (ρίεη!4ε ογπαία: 
Βί5 ταπιεῃ ἂρ εξ, ρείπιὰπι ἃ Ρῃαγπδςε, ἀε 
αιθίιὸ δύ ργαῖεῦ ορίπίοπεπι πσταξτε: ροίεα 
ἃ Γαςυ Π]ο, εἰ ἰπείἀεπέε γγαππο, οπα ἐΠιεσίας 
δύ εχιεγίυβ οδ εἰ τεπεγείας, ἵΝδην Βδοςμι, 
(ες αὖ τερε οὐοϑ πιροΠία5., ας (ἐπΊρει Δ]{΄ 
ἥυλιι ρτοάίτίοπεαι ἃ οἰ ΓαΓρίςαηϑ. ἴα π΄ 
ἄεπιπιτίς Πλοτίς, δύ τας υἵας, Ἰοπγίπε5 δά 
ἀείρεταίίοπεπι ρετάπχίς πὶ πες γεπιέτας 
τί (ε ροῆξηι, πεσεχοοπιροῆτο ποίξεπι δήοσί, 
εἰ. Εγρο «ρει (σης, ξά οαίετα αὐ ί5 οὐπαύπεῃ 
«ΑΓ του ΠΠπ|(ἐγυδαίς, ΒΗΠατί αετὸ ρα αδϊα 
{{ι, δ Δυϊοϊγιαπι, ϑιπεηί 5 ορας ; ́αεπι 1! 
ατϑίς ςοπάίτοτεπι ρυταμίεβ. πιὸ ἀξιηι ςοἱ ε- 
δαπι, [δίδει εἰι18 οὐδοι! απ παρ εαπί, Ηἰς 
ὉΠῚ15 ΕΧ ἥσ υἱάεταγ ἔα, χαΐ απ ]Δίο πε ἢ’ 
εἱσαγαητ, αἷς παποίοςαπι οςςυραῖς, Ροίϊεα 
ἹΜΙΠεΓ] Ιοςί ορροτταπίϊατε, 8 ἱπςοΙαγιιπι ἐπι" 
ῬεςΠταῖς ρετρεζα, 1105 εχ Π 5 (ςάθ 5 ρερα 
[ετυπῖ, δ ςοοποβ πἀπχείσης, Ναης [ἐ οπγὰ- 
πογαπὶ ςο]οηίαιι δοςερίς υπάςε δέ αὐ ίς δ τε 
φίοπίς ρατ5 {{| ἀαία εἴν, Γέται ἃ απο Πλαῆς τί 
δι τὩΠΠ{ 115, 8( αιησοητίς, αΡ ΕἸ ετλεϊία ἄπο 
δὺς τα ᾺΠΠΠΡι15, ἃ (ὐλεαπιθί (ερείπσεηείβ, Ν ἱγοβ 
εἷατος τ] ρΠοίορἤος, ἱοσεπειι Ογηίςᾶ, 
ἃ Τίπιοιπευπι Ραϊτοπεπιξεχ ροετίς, ὈΙρἢί 

Ἂς σῶν οἵδ συν [1π| σοι ςπι:τεγαηι ἰςγίρτογεβ, Βαζοπεπη, 
“ραφίωψ. αυί ἀετεθυ Βεγίςί5 ρετίγαζίαιίε, [λείη ςορ5 

{απ Ηαΐγς Πυπιίηίς οἤϊία, Λοπιεη παρ ζιία ΑΡ 
Ἑαἰγθυβ 4πο5 ργαίεγ αι, ἔοητος μαθεῖ Ρυο" 
ρΡεΡοπιίς, πῃ πιαίοτε (ὑδρρβἀοεία ἐπχκία (ὑΔπὶ 
δγίεπαπι, δύ πναΐτας δά οςοίἀεητεπι ἀείετγτατ; 
Ροίϊεα αἀίερτεπίτίοηςπι σοπαεγία5,, Ρεῦ (σ΄ 
ἴατα5 δύ Ῥαρϊασοηδβ, μο5 δ [επςοίγγοϑ τεσ 
αχίηαί, Τ οι δίπορίςα τἐσίο δος πιοηίαπα, αιιος 
ἀκ οὐδε ἱπιηίπεῖ υΐσαςε πη ΒίτΠγηίλπι, ορτί 
ταᾶτῃ δα σε ἀ Πςατ 445 Πδιτο5 πιδιεγίεπι, δ ρτο 
ἀπέ Δείεπι μαΡεῖ, δίπορίςα ΄ιο  ἀςεγεαι 
οἰσηίς, δζ πυςεηι πιοπγάπαπ, ἐ σαίθιι5 πλεπ- 
(5 (ἀείπας. ὍΤοια οἱ είβ σομἤτ εἴς, κε πε’ 
τὸ ραιΐο ἑαρτα πιαύο εἰ, υΐτα εἴς ΡοΙ ΠΙΑἰγος 
οἢία ες, (λα γ]οπειίςα υἱ δά Ἀιτηϊεπίαπι, ίοΣ 
1ἰχ φυίάεπι τερσίο,αςτοῖα ςἄρείτίς. δέ οπχηία 
(εταχ, Οσε5 παδεῖ πιο {5 ρε 15 δύ ΙΔπα, οί 
ἐη τοῖα (αρραάοεία αἴς Ροπίο ρεγγαγαπι εἰς, 
ἐλακόφυτός ὄξιγ,ἃ μικρὸμ σαὲρ δὲ ϑαλάτης )7κωργουμβϑύκιμετὰ δὲ τἰὼ ἐκβολίω πό᾿ ἅλν Θ-, ἡ γαδι» 
λωνῖτις ὄξ μέλοι τῇ αραμινῆς σὐσϊαίμων χώρα, νὸ πιεδιες πᾶ, κὸ ππείμφορος. ἔχει δὲ κὐ πτοθατίαν ἃ 
οἰφθοβυυ τὴ καλακῆς; δῥῥᾳογὰς καθ ὑλίῳ τίὼ καπιααονκίαν νὼ Ὃν πόνῶν σφόφοα στολὴ ασαΐνις δίς 

α΄ Β 6.6 ἘΞΠΊΑΙ ἊΣ Ἡ, 

ὡς Εἰ σἵχ ὧξ» οὐκ δυπρόσετομ τὸ χωοίογ, 
οκ αᾶσαν ἂν Φὶ τυέτρας ἀὐιφαίνειαν» ἔχισ 
νώσῖρ, Εἶ αὐεπίξα: ἐνας γυμνῷ στοῦ, ἄνω 
θῳν μδύ τοι κοὰ “σαὲρ φὶ πόλεως συγακὸν ὄξι 
Φ ἐσίαφ᾽,»ὁ ἀγροκηπίοις ἔξαύσμύτοιε πὰ; 
πνοῖς, πολὺ σὲ μᾶλλον τὰ πεϑάςεα, αὐτὴ σῇ 
ἡ πόλις τετείχιστο καλῶς,κοὰ γυμνασίῳ σὲ 
κοὰ ἀγορᾷ καὶ συαξς ἐκεκόσμητο λαμπρῶς. 
“ποιαύτη σὲ οὖσα. σίὶς ὅμως ἑάλω. πρότόβομ; 
μδὸ τό φαρνάπκου σταραὰ σύξαν αἰφνιδίως ἐ- 
σππεσόντί ὕςόρου δὲ ασο λδυκρύλλον͵ Εἷ 
πό ἐγκαθημθοδου πυραύνου, (Εἰ οὐ ̓ς ἅμα, κρὰς 
ἐκτὸς πολιορκούμδνοι, ὃ γον ἐγκατασαθεὶς 
ὑπὸ τόν βασιλέως φρσύραρχ Θ- βακχίσίης, 
ἁξωννοὼν ἀεί τινα πεσύσταν ἐπ δὴν φνόνθῳν, 
πρὰ πολλὲς αἰκίας κρὰ σφαγαῖς ποιῶν, ἄστος 
γρόύσαε αὖὺ αὐθρώπτους ἐπιοίεσε πρὸς ἄμ 

φω; μήτ᾽ ἀμαύα ὅτι δι αμβέσυς γγναίως, 
μήτε ποδδεῶται κατὰ συμξάσεις. ἑάλωσαν; 

φύλαξον ὁ λδύκουλλ Θ-. τἰὼ δὲ τὸ βιλλάῤου. 
σῴαϊρον ἐρε,κοὰ τὸν αὐσόλυτον, δδρνί δὸς δ) 
γονοὃν ἐκξινοι οἰκιςίω ονόμιζον, Οἱ ἐπέμωμ ὡς 
ϑεόμ, ἰω σὲ κοὰ μανπέϊου αὐτόν. δυκεὶ δὲ δῷ 
ἰζῶνι συμπλόδυσαύτων ἐναε κοὶ; κωπασχέμο 
ὥξον τον τόπον. εἰθ᾽ ὕςόβου μιλάσϊοι τί σὺ 
φνίαν ἰσϑνπσυ", κοὰ τἰὼ ἀρνειων δῇ φὐοι- 
κοαύτωμ, δ᾽ ιδγάσαν το, τὸ ἐπτοίκους ἐξειλαν, 
νεωὶ σὲ κοὰ ῥωμαίων ἀγικίαν σϊεσξειστοι. κοῖς 
μόνιΘ΄ φὶ πόλεως, κοὰ Φὶ χώρας ἐκείνωμ δή, 
σεέχει σὲ τόν μιδὸ ἱδῥοῦ ποιογιλέους , κοὶι πῦφν- 
πάποσίους, ἐφ᾽ ἡρακλείας δὲ διοχιλιους»τῶ- 
ράμβεως σὲ ἑσήακοσίους σχόίους, ἀνοῆρας δὲ 
δξίώεγκῳον ἀγαθοὺς, δὴν μδὺ φιλοσόφων, δὲ 
ἡδύν ὧν καυικου» κοὰ τιμόθεου τυ πατρίων, 
να ἫΝ σὲ πτοιητῶμ, δέφλου τὸν κωμικὸν" 
σὲ συγγραφέων, βάθωνα ἂν πραγματδὺβ 
σὰ τὰ πτϑδσιπκᾷ. φνπτόύθῳν σ᾽ ἐφεξῆς ἡ πόϊ ἅν, 

λυθ- ἐκβολὴ ποταμοῦ, ὠνόμαίεται σ᾽ ἀν 
ἁλῶν ἃς παραῤῥῷᾷ. ἔχει δὲ τὰς πηγαῖς ν᾽ τῇ 
μεγάλε κατσιπασυπκίᾳ φὶ πονπικῆς πλησίογ, 
κατὰ πίἰὼ καμβυσίυυψι οὐεχθεὶς σ᾽ ἀδὲὶ σύ» 
σιν πολὺς, ἀπ᾽ ἀϑισρέψας πὼς αβκῦυς, διά 
σε γαλαΐν,κοὰ “ταφλαγόνων, ὁρίζει υ;υς 

7. κοὰ εὖ λόδυκοσύρους ἔχει ἢ κοὰ ἡ σινωπτῆσ 
σις νὸ ἡ μέλοι βιθαυίας πὥσα ὑρεινὴ σόα 
μδώη φὶ λεχθείσιις σταραλίας,ναυπαγήσιμο 
ὕλίω,ἀγαθίω τὸ κατακόμισου, ἡ σὲ σινοπῆ 

σ1ς, κοὰ σῴγνδ'αμνον φύει,κοὶι ὀροκάριου, 
ὧν τὰς τραπϊζας τέμνουσιν. ἅστασα σὲ κοῖς 

γίνον τοι, 



᾿γίνοντοιι δὲ κοὰ ζόρκν, ὧν ἀλλαχοῦ ασανις 
᾿ς δὴ ταύτης δὲ φὶ χώρας, τἰὼ μϑν ἔχουσιν ἀ- 
᾿ μισίωοὶ, «ἰώ σῖ᾽ ξσϊωκε στεϊοταβῳ “πομτηγήσ 

. ὅΘ᾿ καϑάστορ κρὰ τὰ πόδὶ τίὠ φαρνακίαν, 
κοὰ τίὼ τηραπείζουσίων, μέλοι κολχίσος, κρὰ 
δ μικρᾶς ἁρμδνίας. κρὰ τούτων ἀπὲσίαξῳν 
αὐτὸν βασιλέα, ἔχοντα κοὰ τἀ στατρώαν 

Ι πεηραρχίων δὴ» γαλα ἣν «ὧῦ τολισοξωγίονς. 
᾿ ἀπθανόντ- σ᾽ ἱκένον, πολλαὶ σἤχσν χοὰς 
᾿ δ εκένου γεγόνασι, μετὰ δὲ τί γαδελῶ, 
᾿ ψα ἡ σαραμίων, (Εἰ ἀμισὸς σῦλις ἀξιόλογος, 
᾿ διέχουσα φὶ σινώπυς πρὶ φυνατσιους είν 

“Ὄἔους. φυσὶ σὲ αὐ τίὼ ϑεόστομντος πρώτους μὲ 
λησίους ἰτίσαι, κασππασύκων ἀρ χονατίς. οὶ 

᾿ σου σ᾽ κα ἀθίωοκλζους, κοὰ ἀθίω καίων ἔποι 
κιόδᾶσαν, παραεᾷ μετονομαδϑ αι. ταύ, 
“ἕω δὲ κατέσου οἱ βασιλεῖς. ὃ σ᾽ δ  τούτωρ 
ξκύσμησον ἱδβοῖς, Εἰ πτωσέκτισε μόριΘ', λόῦ 

Π σονλλ Θ' σὲ κορὰ ταὐτίω ἐπολιόρκφσφν. εἰθ᾽ 
ὕςσρομ φαρνάκες ἐκ βοασόύρου σαξὰς ἐλόὺ- 
θόῥωθέσων οἷ᾽ κσυὸ ἀαέσαρθ- τῷ ϑεοῦ, τ. 

᾿ ρἰσίωκῳν αὐτών, Θ΄ βασιλσύσιψ. ειθ᾽ ὃ τύραν 

γΘ΄ «ράτωρ κακῶς αὐτῷ διεθψκον.εἰτ᾽ ἐλόῦ- 
᾿ῥόρωθα στάλιν μετὰ τὰ ἀκτια καὶ τὸ ἀαίσα 

ἡ 0 τό σεξατοῦ, κοὰ ναῦ δ συυνζευκῳν. ἔχει 
δὲ τίώ τε ἄγλίω χώραν καλίω, κοὰ τὠὼ ὃε. 

" μίσκυραν ἃ δὴν ἀμαζονων οἰκατηφιομ»νὼ τἰὼ 
σιοϊωζι ἐσι σὲ ἡ ϑεμίσ κυρα ποεδέου, τῇ μλν 
ὑπὸ πελάγους ἀλυζομδνον ὅσον ἑξήκον τὰ στ 
δἴἔους Φὶ πόλεως δὲέχον " τῇ σ᾽ “σα Φὶ ὀρει- 

ψῆς, δυσῖον΄4)ου κοὰ διαῤῥύτου ποταμοῖς, οὖν, 
χόθον τὰς τοιγας ἔχουσιψ.ἐκ μλν οα ύτωμ 

᾿ πληρούμενθ’ ἁπαντοωυ ἃς ποταμὸς διέξει- 

σι πεδομϑόρμωσίων καλούμϑνΘ-. ἄλλ’ 
δὲ ούτω παρζός, ῥίων ἐκ Φὶ ἀαλουρμϑύνς φα 

Γ ψαροίας » το άὐτο δέξξεισι τσεόίον.. ἐξα λέ τοῦ 
᾿ «Ἐ οις ἔχε 9Έ τὰς πηγεὶς οὐ αὐ οἷ Ὅρ᾽ πόν- 
ἶ τῷ ῥυεὶς δὲ οὰᾷ πόλεως μέσης κομανωμ στον- 

Γ “κῶν, κοὰ σα φὶ σιαξιμωνίπισὺς δυσϊαίμαν 

᾿ γΘ" τπεόῆου σεῶς σίύσιψ. ἐτ᾽ ἀϑισρέφει πὼς 
πὰς αρκζυς σταῤ αὐτὰ τὰ γαζίουρα στκλαις 
ἐν θασιλεον, ναῦ σ᾽ ὀβεμογ. εἰ τα αὐακώμηαι 
“πῶς ἕω, παραλαθὼν τὸν τε σκύλακα, κοὰ 
ἄλλους στοταμοὺς, κοὶ παῤ απὸ φὶ ἀμασέιν 
ἄς γ)εγχθεις ταχθ- φὶ ἡμετόβας πτχτρίσος 

πόλεως ὀδυμνογτῳς, εἰς  φαναροίαν πρό 
εἰσιψο ον τοιῦϑοι δὲ συμθαλὼν ὁ λύκος αὐ θεῖς, 

᾿ πὰς αῤχὲς 5 ἀρμδνίας ἔχων, γίνεται κοὰ αὐ 
“ὃς ἕρας, εἰ ἡ ϑεμίσκυρα «σποσϊέχεταε ἃ ῥοῦ 

ἥε ἀγέλας βοῶν τε ὁμοίως, κοὰ ἵστπων 

Ὁ ΒΕ Ά εν ο Ν᾽ Βόιν ὃ 

μα, κοὰ “ὦ ποντικὸν πέλαγ οἵᾳ σὲ τότ᾽ οὐ α)ροσόν ὄξι, κοὶ πτοζου ἀ ἃ "ἴὸ τοεσῖίομ ὥα ρδ πρέφειω 
διμνάμανοψ. ασύρομ σὲ πλᾶςου σϊέχεταε Ἂν ἐκ Φὶ ἐλύμου; κοὶκ 

᾿ ἔγχεον, μᾶλλον δὲ αὐέκλεισῆομ. αὐχμοῦ γουὺ ἀρείων ὄδιν ἡ «ὑυσῇοίᾳ πεαυτος. ὥςτ᾽ οὐσὲ λιμὸς ἰκθὲ 

κνᾶται ἣν αὐἱρώπωψ τοὐτωγ,ουσι ὡπτιξγτοσαὀτίω ὑπώραν ὑκδἰφίῳσι ἡ πακράφι’ τέ αὐποφνᾶ, 

ν “τῷ 
ἰηίπης οτίαπι ἄαπις, Πυλ τη αἰ “δὲ ρουςί(45 εἰ, 
Ηαίας τερίοηίβ ραγίεσι μα δε Δ λγ επί, ρα 
τεπὶ Βοτηρ εἰτι5 [)είοταγο ἀεαίτ, ας εασυς ΕΠαν 
παςίοε δέ ̓ Γταρεξιητία ρεοχίπη ίπης, αἰ ἐπ 
Οοἰεμέδεπι,εἰ Η αν πιεπίαπι πη που ἐτη,ατο ἢ 
ταπιγέρεπι ἐςσείτ,ςιπι ὃζ ρατογῆδπι (ε γᾶν ς ἢ σ 
πὶ Παθετεῖ, ἐχ (ΤαἸ]ατίς απο πὶ ἐο5 4811 εἰ ϊο 
Ῥορή δρρεϊἄταγ,ηαο πιογίσο πλυτ (πεςεῇε: 
γαητ οί (Παίϊοηξ εἰ Βαγαπιςηα, δί Δ πλίησ 
(5 εἰυἱτας ἱπΠ σηίο,ἃ δίηορε αμΐαης δὰ Παοάίᾳ 
ποηίηρσεηῖα, ᾿  εἰεττ ἹΠεοροπιρ δ ρείωυς ᾿ς: 
Ιεἰϊος, ροίϊεα αρρβάοςξ ρείποίρέπι εάτα οῦσ 
αἰ Πε. είπἀε 40 Αἰπεποεῖε ἃ δλτπεηίςηξ,» 
δ μαδίταίλπι, δζ Βίτοασα ποπιίηδίαντ, Εἴδης 
τερεβ οςςυραπετᾶς, ΒπράτοΥυ ἐδ τῶρ "5 ἐχούς 
πααίς, δζ ρατίεπη τηυσίδ ἱπευχίς, ΠῚ ατς δ υσ 
εὐΠΠυ5 οΡίεἀίτ, ἀείπάς Ῥῃαιπαςες Βοίρίιοιο 
ἐγλίεζο, ἃ πεοπίτ5 διιτεπὶγεσειδ ἀτοντ, ἃ εἰ ἐσ 
υο Οαῶτε Πδεγαίδτ, οί ἃ δεγαίοπε τυ τοπ, 
πο πεχδίᾳ εἰ, εἰπε Γυγίστ ροίὲ γὸ5 ὦ ζεῖ;ς 
«αδαῦ Δυραυΐο (καίλτε Πρεγατα, δύ πιτας ου σ 
εἰπὲ ςοπἤίτυτα εἰξ ; ᾳυα εὔπι ἐφ τεγαπι γερο - 
Ὠεῖ ορτίπιᾷ μαρεῖ, ταπὶ ἐτίαπι 1 ἢ ἐπυιίον τ πὰ 
Απιδξοηαπι ἀοπ)ίε πὶ, 8. δίάεηξ. Ἵ Πεπιίς 
ἔογτγα ςἄᾶραϑ εἰξ,4υί ραττίπι ρείασο ΔἰΠαἱζαν, 54 
ΧΑ 4.45 υτϑε αἰ δηθ: ραττίπι ἃ πιοπταπα,αῖ 
Βογίθιι ρίεπα, δ ἐγγίρυδ, σαπὶ Ηπγίπα ἱπάς 
[τλτυτίφητ, Ἐ΄ φυίδιι οπππίδιιβ Πυπιοπ απιτπὶ 
δυδυμη,Πποηιίπε  εγηηοάρη ςδιηρα ρεγοῦξ 
τίι, ΑΙτεγαπι Παίς ααυαίς εχ ῬΠδηαγοσα Πυξε, 
ἐλπάεαι ρἰδηίείετα ἰγσείσδτ ποπτιίηε [τίς, χα ἔτ 
Ῥοπίο ἐχογίταν, ἤπσῆς αὔτρεῖ πιεα τα ΡΟου Ο 
τ ΔΠ8, δύ ρεγ ᾿ρακίπ τ τς ἐσείσε πη ςαπηρῦ, 
οςείάεητξ πεχίις, ροί σα αρμὰ (Ποξηανα δητίσ 
404πηὶ τερί,ππαπς ποσὸ δοίεγιᾶ, Ουοτείτιν δά 
(ερτεπιτίοπξ:ροίξεα τυγίστη γοεγείτους δὰ δι 
τογᾷ, ϑογίδςς, εἰ Πυπιίπίθ, αἱ αἱδῦρείς, ὃ δα 
ἱρᾷᾷ Ατμαῇςιπαηίᾳ, ραιτία ποίἑγαν, ασ δ ὲ5 ολι 
πἰεΠίπγο;, {ατ5 ἐστ εάίταν ἐπ Ῥμαπαγοᾶ,αδέ 
Τγεις ςἅ ἐο εἰγειπουτγᾷς, δύ ἰηἰτία ἐχ Ε]δι πιὰ 
Πία ἰταῃ!5,Ποπιῦ δπίτείς, [λείπ άεἼ Πεπιίίογτα 
ἃ Ροπείςεπ ρείαριι5,Α υ Ππλης ἐχείρίτ, τ’ 
Ῥρίεγ παρ πίε ἰξηηρεῖ τοίςίἀα εἰἢ, δ πεῖ’ 
νίάᾳ, δ τάτὰ θουπι, ᾧ ἐφυογᾶ παίτίχ, ἰςπλεπ 
ΡΙατίπηαπι τεςίρίτ, ραπίςί, δ τί! πιὸ πὰπ’ 
παυᾷ ἀςῆςίτ, ΝΔπι ἐςπιρεῖ δαιος ςορία, αυὰπῖ 
{ἰςςίταϑ πιεϊίον εἰ, Ὁ υργορεοῦ πυπαυᾷ ἤἥ ΠΟ» 
παγίπε5 ἰλαιεηι (επέεγαητς, Τ πᾶ ργεξίογεα τὰ 
Πίυπιν ροπιοσγᾶ. ὃ υἱεγο ἠαίςεπτίν τ στ ἴϑστα 

κρὸ: ἀγρία 



δ: ΦΥΎΚΚΑΒΟΝΙς 
ρύατεῖ πιοπίαπα τεσίο αἴειτ,ασς, ργαπουιμη, 
πιλίογαπι ἂς Πυςαπ; πα οςαΠῳ ἀΠηΐ (ἐπ 
ρΡοτείπ {45 ἐχίετίπε, 5 αδυπάεητ, (πιίπ 
τετάπιὶ πες (τ 5 ἐπ αὐ θογίδυδ ρεπάεᾶε, 
ἑπιογάιπιπι ἰπ [ο! 5 ἰαςελης, “18. ἰΑρία πταΐτα δ 
αἴτα μυσαί εἰ σπε, ΝΜ υἱτα εἰ εγατᾶ οπιηίς 
ἐποτίς πεπαῖίο, ργορτεῦ αἰίηγοηίοε σΟρίΔΠ), 
ὕοῃ Ὑπεπηίογταπι εἰξ δίφεπα ρίαπίτέεβ, χυᾶ- 
υλία ποη 1316ε ἔεγαχ, τγίρυα ἰαπιεη, πα Π 5 
ἔῃ οἵα πιατγίτίπια 'ο τὰ πιιπίτα, δία εΠ εχ χὰ δί- 
ἤεηδ ποπιίπαητις, ὃζ Ομαθάςεαι, δ ΡΠμδιάα, 
αἵφ δυουίῳ Απλίίςης ρεττεπαίς, Ἡίης υἱτί ἐπὶ 
αἰ(οἰρΙ(ηἴς πιεπτογαδί!ες ἔπεγς, ΓΜ] Αι μεηγατίςί 
αυίάλαι, Γλεπιειτίις δὰ Παιεηί, δ οπγποάο 
τὰ εοάξεπι ποπιίης Ππὸ Ε]ίςεπεβ σεοπιείγας 
ἔιίι εἰἰαπι ΓΤ ταπηίο σγαπηπιατίςι 5, ΠΕ ΠΊ ΠΟῸ5 
δυάίαίπνας. ΒοΙ δίάεπαπι εἴς ΡΒατπαςία,ορρί 
ἀαπὶ πταπίεοἐπιυπι ἀεί ε Τταρεξιι γα" 
ελοἰαίταϑ,ίη ἡπαπι εχ ιανίίο ἀπαπι τα Π 
δὲ ς ςἢΠλά, παιίσατίο εἶδ, Η ποίη Ῥῃδίηι απ 
ἴεδί ςςςς,ηὐᾶτεππηίαπετγί Παάία ἃ τόρίο 
ἐη Ρῃαίάειη (της εἰγοίτεν οἷο πα {Π{ 4, πε] ραι 
ἰο ρίατγα, [πῃ μας ούααρ ιν πλυίσαπιίθαδ, 
Ρτίηιὸ εἴ ργοπιστογία ΕἸεγς]Δη,ἀείπάςερτο 
τὐστοτία ἰλίοηίᾶ δί(Πεπείε5, ἀείηάε Ογίοτα5 
ορρίδα,εχ 4υο ΒΠαγπδοία αδέτατα εἴ, ροίεα 
ΤίςΠοροΙ 5 μηνί ρεοταια, Βοίζεα {πι5,ΐ1π ἃ 
{αι Οεεαίμ5. δζ Ηεγπιοηδίᾳ τππεάίοςξες πὰ’ 
διταιοπεδ:ροεαπῦ ργοςι! 80 Ἡεγπιοπαίϊα 
βιαδίτατίο αιιοεαπὶΖΥρορο 5 ἀρρεῖ]αια. [)ε 
(οϊεμίάε ιίεπι δ υἱτετίοτε οτὰ ἀἰξέπαι εἰ, 
Τιλρεζαπτί 8ζ Ρῃαγπαςία ἱπιπιίηξε Τίδατ ἐς 
αἱ δέ (Βα! αἱ δέ 54ηί, ρείι5 'Μλοζοῆεβ πουλί 
τιαῖί, δ ταίποῦ ΕἘ]απιεηία εἴ ἄρραίτς Ηίς Ιοςίϑ 
πμποάαπιπιοάο ργοχίπι, χαί ργίαβ (ὐεγ οἶδε αἱ 
ςεδαηῖ, Βεγ ΠΟ 5 ρτγαίεγίε Θογ ἀ{{{ πτοης αίρεῦ 
είγαις, δ ΝΜ ]οίτοί9 πιοητίθι8 ςκοπίαςξέας, ]ιμί 
αἰττὰ ΟΟΙςμίάεπι Πμητ σίας απλπια αὉ ΗΠ ερίὰ 
εοὐπειίς οδτίπεπτυτ, ὃ, Ραγγαάτα, ααί υἱῷ πῃ 
Ἑατπιεπίαπι ργοϊεπάϊίειν, ἃ Ιοςί5 δίδεηος δέ 
Ὑπεπιίίογτα ρτοχίπγίβ, ζ ογίεηταϊς Βοητί[8- 
ει εἴ ςίτ, ϑυπεδιτξ οπιηες ῃί ἀρτείξεβ πο ηγίς 
πες, τς ετεπι| Ηερτασοπιείο:, που πσπα Πα 
Ρεγαγδογίδιϑ ας ταυγγίθιι5 Παθίτᾶτ, ν᾽ πάς απτί 
συ! ΝΜ] οίγ ποσςοσ ρρεδιεῦς αὐγεδ ἐπί π| Π10Ὸ 
ἐγῃπί ποςαπτυν, εχ ἔεγίπα σαῦπς ὃ αὐ ϑούαπι 
(ταδίθαϑ αἰπαπτ τῷ εχ [ἰρηΐς 4 Π]επίες, ΡῈ 
τερτίπος δἀουίιπειν,, ἱτεγαρεπίοθ, ἙΠερτα’ 
ςοπιείᾳ γε θοιῃρε ςοπούέοβ Οθιγαπολγῦε, 

Ξσ5ΕΟΟΦΩ ΚΑ ΑΡ ΦΉΗ, 

κρὰ ἀγρίαν σεφυλῆς τε (Βα ὕχνής, κοὰ μήλου, 
κοὶ δὴν ἀαρνοσϊψ, ὥςτε κατὰ πουᾶσαν τόἴο 
σους ὥραν ἀφθόνως ἀπφρξ οὖσ δ ιόντας ἀϑὲ 
«ἰὼ ὑλίω, τοῖς μδκ ἐτι ἀφεμαμέώων δία 
πῶν οὐ τοῖς σϊνσ)ρεσι, τοῖς σ᾽ οὐ τῇ τοιτῆω 
κυΐα φυλάσι, Εἰ ἐπ᾿ αὐτῇ ἱκειμούωμ, βαϑέια,, 
κοὰ, στολλὴ ἰκεχυμθύψ. συχναὶ ἡ "ὁ ϑήραε πσαν 

ποίων ἀγρδυμώτων σΐκ τἰὼ σὐφοοίανφιῥο ὦ 
φῆς. μετὰ σὲ τίὼ ϑεμίσκυρων ἔστ ἡ σιδιυὴ, 
“σεόδίον δύσϊαἑμου οὐχ ὁμοίως » κοὰ κατάῤῥυ 
ποψεἔχου χωρία ὀβυμνὰ ἀϑὲ σχῇ “ϑαλίᾳ, τίὼ 
σὲ σισϊίω ἀφ᾽ ἃς ὠνομάδϑη σισϊ μὴ κοὰ χάδια 
καιρὸ φαύσϊα μέχρι μδν σιὰ σιδύρο, ἐμισίμμή, 
ἀνοῇοσῦ σὲ γγόνασιν ἄξιοι μνήμης ἩΣ] στια 

σίέιαν οὐ τοῦ α΄ μαθωματικοὶ μϑνστημάτοι; 

ὁς ὃ τῷ ῥαθίιωοῦ "κρὰ δ)ονυσιδσίωρ", ὁμώνυσ 

μΘ- Ὅο᾽ ἵκονι γεωμέσρμ' γραμματινὸς ὃ τύ 
ραυνίων, οὗ ἡμεῖς ἠκροασάμεθα. μετὰ ὃ τὼ 
σιδανίω ἃ φαρνακίᾳ ὄδμ! δβυμνὸν πόλισμα. 
(ἃ μεταταῦτα ἡ ηραπτεζοὺς πόλις ἑλλίωϊς, 
, ὅνν Ε - 

ΓΝ ἀκ φὶ ἀμι(οῦ, πϑβὲ δεοιιλίας κοὰ οἴχκο 
σίας στζόδίος ὄξιν ὃ στλᾶς. εἶτ᾽ οθῳν εἰς φάσιμχε 
λίωρ ποῦ, ὦ τεοσαρακοσίωμ, ὡς οἱ σύμπαν 
σόϊ σὴ πόὶἱόβοῦ μέλοι φάσιοῖ(θ" ττῦρὶ ὑκτο 
κισιλίους σαδίους εἰσὶμ. ἢ μικρῷ πλείους» 
Ἀἐλάήρυς. οὐ δὲ τῇ σταραλίᾳ ταύτη ἀρ ἄα 
μισοῦ πλέσυσιμ, ἡ ἁράκλει Θ΄ ἄκρα πρῶτπομ 
ὄξίψι τα ἄλλη ἄκρα ἰασόνιου, κοὰ ὁ γγυέπηρῳ 
ἀτα κούτουρΘ’ πολίχνν» δ ἃς συμῳπίδδα 
ᾧ φαρνακία, εἰτὰ ἰοιόπολιςκατεῤῥιμδύα, εἰ 

τὰ κολπ θ᾽ οὐ ᾧ ἀόῥασοῦς τε κοὰ ρμώνασσ 
δες κατοικίας μέτρια, εἶπά φὶ ἐρμωναίοσης 
σπλησίου ἡ πηοκτοεζοῦς. εἰ ἡ κολχίς « οὐτοιῶ- 
θα σῖξ στον ὄξ᾽ κοὰ ζυγόπολίς σις λεγομθύης 
“πόβὲ μδὺ φὶ πρλχίσιθ’ ἔΐρηυντοί,, κοῖς τῆς ὧσ 
“πόρκειμδυΐῳς σταραλίας. φὶ σὲ πρατα εζοαῦ- 
τὉ’ ζαόβῤκαται, κοὰ φὶ φαρνακίας, πηβας 
οἰωοίτε κρὰ χαιλσϊαζοι,κοὰ σοίννοι, οὖς πεό 
“όδον ἐκάλραν μάκρωνας . κοὶ ἃ μικρᾷ ὧρα 

μϑυία. κρὰ οἱ ἀσταίποιι σῖε πτως πλεσιάζουσε 
σοῖς χωρίοις τούτοις οἱ προτόβδον ἀοβκίπαις 

διήκει δὲ οἵχ Ούτωμ ὅτε σκυσίοσης ὕρ(Θ- Ὥρ 
χύτατον συμυαίσήῆου “οἷς μσσχικοῖς ὄρεσι τοῖς 
υσὲρ Τῆς κολχίοσϊ». οὗ τὰ ἄκρα κατί - 
ἀρυσιμ αἱ πῆ! Κωμῆπαι, κοὶ δισταρνάσ)ρπς», 
ὃ μέχρι τῆς μικρᾶς ἀρμθνίας ἀττο πῶμ καὶ 
πὰ σισίίω μὴ κρὶ; ϑεμίσκυραν πόπωμ σῆχ 
πάνω ; πρὶ στοιῶν πὸ ἑωϑινὸμ τό! πτόνγου 
πλδυρόμ. εἰσὶ στ᾿ ἅτσαν-τόν' μδὰ οἱ ὄρειοι τούα 

σωὼν ἄγριοι τελέως, “αφβιβλίωται δὲ ποὺς ἄλλους οἱ ἐνὶ κωμῆπτοω.. τινὲς δὲ κρὰ ἀϑὲ σῖρν"» 

εἤρεσὶμ » ἢ τπονογίοις οἰκοῦσι, διὸ κοὰ μοσιωμοίκους ἐκώλθωυ οἱ νταλαιεοὶ , “τῶν τούργων μοσιμΐωμ λε: 

γνβνψων (ῶσι σ᾽ ἀπὸ ϑαρίων σαῤκῶψ, κοὰ τῶν ἀκρόσούωμ, ἀδιτίθῳνται δὲ κοὶ ποῖς δοϑιστοροῦσι, 

καταττιοϊήσοων τό" ἀπὸ πῷν ἱκρίωψ. οἱ δὲ ἐσηὰ κομῆτοι, πρῶς πομπκὴν ασάρας κατέκοψαν, 
διεξιούσας, ᾿ 



᾿  δεξιούσας τίὼ ὑρεινίω, κόράσαντου ἐρατὴ 
ρας φ᾽ ταῖς ὁόθῖς πόϊ μακνομῆον μέλιτι’ ὃ 

᾿Π φόβουσιμ οἱ ἀκρέμον δ: δὴν σϊγνα)ρωμ. πτοιοῦσι 
20} κοὰ τί ατόψασιμ ἀϑυθεμδνοι,ῥᾳσϊίως διε 
ὉΠ χαρίσαν» οὖὺ αὐβρώπτους. ἐκαλοιῦ δὲ »ύ 

᾿χωρ τινὲς δὴ βαρξαβωυ κοὰ βύζηρδῃ', οἱ δὲ 
᾿ς γαῦ χαλσϊαῖοι, χάλυθοσῖ᾽ τογπχλακὸμ ὠνομά» 
᾿Π ᾧντο, καῦ᾽ οὕς μάλιστ ἡ φαρνακίᾳἴσῆρυται, 
Ὁ κατὰ θάλαῆαν μὸ ἔχουσι δύφυΐαν τίὼ ἐκ 
᾿ φὶ πρλαμυσίίας. πρώτιστὲ γοῦρ ἁλίσκετοι 

οὐταῦϑις Ὁ ὄψου ὧδ γὑταῦοσ ςκσὲ Φὶ γῆς 
σὰ μέταλλα, ναῦ μλν σιδήρου. πρότόβου σὲ 
κρὰ αῤγύρον. ὅλως δὲ ἔα τὰ εδὸ τόπους τού 
πους ἡ πσαραλίᾳ «γνὴ τελέως ὄξίμ. “ασόρκειν 
στὰ γ σδύβὺς τὰ ὄρη μετάλλωμ στλήρη, Ἰοΐὰ 

σρουμῶν, γεωργεῖ σὶ οὐ πολλά. λέπωτοι σἹὴ 
ἱ γοῖς μὴν μεταλλόδὺ ταῖς ἐκ δὴν μεταλλωμὸ βέ 
᾿ρρ»ποῖς σὲ ϑαλα-ἤουργοῖς ἐκ φὶ ἀλίας,κοὰ μᾷ 

(ς λισῖς ἣν πηλαμύσίωμ, κοὰ δὴν σελφάνων. ἐν 
γγχκολουθοιῦ τόῦ' ἃ τις ἀγέλαις Φ ἰχθύων, 

᾿ κοροϊύλης δα κοὰ ϑοίνης, κοὰ αὐφὶ φὶ παλᾷ 
Ἰ μύσὺς, πιαένοντοίτε κοὰ δθάλωθι γίνον τοί 
ΠΟ] ὁ πλησιζειυ τῇ γῇ πεαλίςόρον σελεαν 

{ ζύμᾶνοι,, οὕς μόνοι οὗτοι (μα τακόσηουσι ποὺς 
" δελφῖνας. Οἱ Ὅρ᾽ «ἔασι πολλῷ γοῶν τοι πεὼς 
ἅπαντα, τούτους ομὖ οἱ μας λέγειψ του στο 
᾿πίὼ ἁλιζώνους, οὐ Ὅρ᾽ μετὰ (ὧὺ παφλαγό: 
νας καταλόγῳ" ᾿ 

᾿ Αὐτὰρ ἁλιζώνωμ ὑσῖη" κοὺς ἐπίσροφ Θ΄ ἡρε 

ἢ ΩΝ 
᾿ς πτυλόθον δ᾽ ἀλύθας, δόρν αὐγύρου δι γηυΐν 

ὅλη, 
τοι Φὶ γραφῆς αετατεθάσης ἀρ πᾶν ΤῊ 

λόύβον ἐκκαλύθης" δὴν αὐθρώπων πρότόβδον 
" ἀλύξων λεγομβύων αὐτὶ χλύξων. οὐ γουῇ 
᾿ς ψμῦ δωυκὴὴν γίγονον Ἐκ χαλύδων χρϊλσῖαί» 

ουςλεχθίώαε, πρότόρου σὶ᾽ οὐκ φεῦ αὐτὶ ᾧ- 
λύξων κὐλνέας. Οἱ ταῦτα δῇ) ὀνομάπιῶν μὲ 
πασηώσεις ττολλεὶς σεχομδώων,, κοὰ μάλεστέ 
οὐ τοῖς βαρδάροις. σίντισι" γον ἐκωλοιῦηρ τὶ 
νὰ; τῶρ ϑρακῶμ, επί σίντοι, εἰτὸ σίξῖοι, τχῤ 
οἷς φησὶν αῤχίλοχ Θ’ τἰὼ ἀασίσια ῥέψαι" 

Ἰ Λασίσϊᾳ μὲ σχίων τἰὼ πϑρὶ ϑάμμον 
Ἵ Ἐντὸς ἀμώμητου κάλλιστον οὐκ θέλων, 

οὐ οἱ σ᾽ αὐ γοὶ οὔτοι σάττολναῦ ὀνομάζον τοὶ. 
ποαντόῦ' γα οὗτοι πόρὲ αὐσίκρᾳ τίὼ οἴκαν 
σιν εἰχου, Εἰ τὰς στόρι λῆμνομ νήσους. ὁμοίως 
δὲ κοὰ βρέγοι,κοὰ βρὲγδο', κοὰ φρύγόῦ' οἱ αἷν 
σοὶ, κρὰ μυσοί ποὰ μόβονδιν, κοὰ μαίονδῖν, κοὶς 
μἐιῶνσυ;. οὐ χρέιο; ὃ πλεονάζειν. σσονοεῖ δὲ τὶ 

ΤΥ ΒΒ Ἐ- τ θ 8 τ 5:3 
ἄππὶ πιοπίδπα ρεγγαηῇεδηΐ, ΜΠ το ες ἐπίπι 
οταίεταϑ [ατεητίϑ πΊῸ }} 5, το γα πυΐ δι οὐτιπὶ 
[εγαπί ροῖοβ δ πγεηῖς αἰίεπαῖος δάοτεί, ἕο ς 
ἱπιεγεπιεγιητ, Ου4Ά εχ ἢίς5 ΒαγΡατίς, Βγ2α- 
τ65 ποςαραηῖ; δ χυί παπο μαἰ ἀαί, ΟΠ πη πὰ 
[γ8ε5 ἀΐέί πιπε,αρι ασος5 ΒΠαγηδείαᾳ {τᾶ εἰξ, 
(η πγατί Πα 5 ρεϊαπιγ υπὶ ςορίαπῃ, ἴΝατι πος 
ἰπΊοςο ργαςείραε οεἰιπιοαί ρί(ςίς ςαρίτυς, [πὶ 
τεγτα (ἀητπλεῖα! !λ,παης ἐογτί, ρσ 5 εὐ γε α 
τί, Εἰ οπιηίπο πῃ ἢί5 Ιοςί5 ογδαπ οι βίπηα εἴ, 
ἱπιπιίπεης ςσείπιιὸ πιοητεδ, πιοτα [5 οί επί ας 
(γ[υ͵5,υ Ποπ υἍ164ε ςοἰατυτ, μὲ εἴδε εὐσο,ος 
τε! ]οσιπὶ Ορεγίου 5 εχ πΊοῖ} [{{5 υτιᾶ τ: πγὰ“ 
τίβ αὐτεπὶ πάίοῦ, εχ ρίίςατι πηαχίπιέ ρο τιν 
ἄτη1,.ς ἀερῃίπυπηςαμ ρί(οίιπι σέσσεσι ἱπίς 
Παεητεβ,υςςογάγοβ [πππ πος, εἰ ρεἰδίιν ἀΔ5., 
Ρίπσαείςαπε, Ἴά4ε ἔλεε ςκαρίππτεατ,οιιπι τοῖς 
τος ἀρριορίπηπαητ,Ας αςίϊε ἐπείςαπτιτ,, Ατο 
Πί ἀεΙρῃίπεϑ ἐη {γιὰ ςαεάϊτιητ, δ ἀυίηα πιιὶ- 
τά τε5 ΟπΊΠΕ5 πτπειι΄, ΕἸ]ΟΚ ἐρὸ ροειᾶ Ε14» 
Π}Ξοπμδ5 ἀίςεγε εχί[{ίπτο ἐπ ἀίπιιπιετγατίοης 
ΡΟ ΡΑρῃ]ασοπαβιαι, 
Ηίης δ Ηαϊξοπαδβ Οἀίαβῷ δύ Ἐρίτορίλς 1: Θαμῖορό 
ππὰ 

Τ᾿ οπρίπημα εχ ΑἸγθΑ ἀπειπε, ἀὐσξι παρέ το 
πὰ εἴ, 
δίας χυῤά (ςτίρευτς ἐΓαπίροῇείο Δα ΠταΡ 

ἐο,υοί εΠ Πσρίπαημα εχ ΟΠ γΡα, πε αῤά 
Ποπιίπεβ ρτίι5 ΑΙ θεβ ρτο ΟΒαΙυΡ δ Ππιηος 
πχίηδτί, Νοη επίπι Π πππς ΟΠΔΙΥ δες Ομαἰ ἀοέ 
ἄίςί ροταεγαπέ, ργίας ποπ ροΐπεγε ρέο ΑἹ. 
Ρε5 (μα Ιγθε5 ποηγίηατί, πὶ ποπιίπα τα τ 5 
τηϊτατίοπε5 {π|ςίρίλητ, ρτοίεγτίπι Βαγθαγα. 
ΐΝδαι ΤὭγαςε5 ΄υίάεπι ρείιις δίτίπεβ ποςαθαπ 
τυγ, ροίξελ ϑίπεί ἀξ (αης, ἀείπάς δαή, ἀρὰ 
4ιο5 Αὐτοί οἴ ἀΐςίεἰς εἰγρειπι αδίεςίε, 
Οὐίπιίη!5 ἐχρεγίεπι οἰγρευ, πομίροητε τε’ 
Ιχυΐ, 

ΟὐπιΡεΠεἾ ΠαιΠπΊαος ἀϊπιίςο ἀρυά ϑαίος, 
Τ4επὶ πᾶς ϑαρϑε ρρε Ἀπεαγ, οπιπεβ ἢ οἰγοα 
ΑΒάεεα,  ἰῃ ἐπα! 5 ας παδέταθατ, Εοάεπι 
πιοάο Βεερί, ὃδζ Βγερεβ δί Ρῆγγρεβ ἤδξ ίμησ, 
δέ ΜΜ γίή,8( Μεγοηςβ, 8 ίροπες, δ Μ πες; 
{εὐ φιία πτιπτίρ σατο οριις εἴς ϑοερίίι5 ΑἸγ. 
Ρε5 1π Ομαῖγθες παυτατί εχίίπιας., ςοπίς- 
παεπεία πετὸ 8ζ ςοπίεπιίαηεα ποη ἱπεεῖ!έ. 
οἷς, δί εχ εο πιαχίπιξ, εχ χιοὸ Ηαἱίξοπας 
(μαίγθες ἀϊχίτ ορίπίοπεπι ελπὶ τεργοθαῖ, 
ΪΝος {Π|π δζ αἰίογαπι ορίπίοπεπι ςὰπὶ ποίξεᾷ 
ςοπέσγεητγος σοη!ἀεήεπις, ΔΙή ΑἸξοπας, 

ὃσκήψιθ' τἀὺ τό ὑνόμα τ’ μετάτηωσι δ ἀλύξωμ ἐς χάώλυξας, τὰ σί ἑξῆς κοὰ τὰ συσωσῖ καὶ οὐ νο» 
᾿ ὧν κοὰ μάλισα ἐκ τίν Ὁ" ἀλιζώνους ἐδὺ χάλυξᾳς» ἀτοσυκιμάζα τὼ σϑξαν. ἡμᾶς σῇ αὐπιπαραύφντες 

τῇ ὑμετόβᾳ, τίὼ ὑκόνουγκρὰ τὰς δὴν ἄλλων ,σσολήψος σχοπῶμγ, εἰ μὴ μεταγράφυσιν ἀλιζώνων, 
οἷ σῖ ᾿ 
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αἰή Διαιαξοηδϑίςεί θαι, {πἀ υεγὸ ἐκ ΑἸγΒα, 
εχ ΑἸορα, πεῖ εκ ΔΙορα ἰβείπης, δογιῆας πεγὸ 
ΑἸίξοπαβ υἷα Βοτγγπεπεηι, ὃ (ἢ Πρίά45, 
εἰ αἰία ποηχίηα ηας ἘΠΕΙΔηίς5, ΕΓ Ἡογοάοτειδ, 
ὃ Ειτάοχιιβ αὐ ταηα ςοτειπηρίες,  παξοπδ5 
ἑπτες ΜγΠ8,(Οατίατη ἃς ἰγαάίαπι (αὐ Εροσι5 
Ρυζαύ)ρύορε (ππιαπι ραϊτίᾷ (σΔπὶ. δεά γατίο" 
τιεπῖ Αἰίχυδπι παδεί, ἰοτιαίϊς επίπι τερίοπεπι 
ἀἰείς, ΄υα ρυίπβ Ὁ Αὐμδξοηίρ, Βαβίταθαίαγ, 
ροϊηιοάσᾶ αὖ Δεοίίθυς, δύ Ιοπίθ 5 Παδίτατᾷ, 
ϑέαζθεβ συλίαλπι αὖ {{{|{ τοσ ποπιίπαϊαβ., αὶ 
Ἐρδείππι, ϑυιγγμαπι, Οππιᾶ, ζ ΝΝασπείίληι, 
ΑἸγδα πετὸ πεῖ, πὸ αυίάαπι πος, ΑἸορα πεῖ 
ΑΙοΡα,Πποπιούο ίη 5 Ιοςίβ ςεηἰφαταγς 0’ 
πιοίο Ιοπρίπαηιας Πποπιοάο αὐ σεπτί πδί τις’ 
τ εἰ οαπτεηι (οἰ ἰτἐαυξεί πετίσ, υεπι 
Πείαίδες, 

τυιδαιαίορο Ἡης δί Απιλξοπαβ Οἀίυςῷ δ Ἐρίβτορδυς 
υπὰ 

Τυαςυῆζεχ ΔΙορα,υηάς ἔσγοχ ρεπι5 εἰ πλιν 
[{εγ 11. 

Ἑεί(οϊυκίοπε ἰῃ αἰίδηι Πξίομεπι ἑποἰ Δί: ααῇ 
΄υληι επίπι ἰς ΑΙορΆ ἱπυεηίταγ, δί πιυίαῖίο 
Ῥτατεῦ [ογίρεατος Πάεπιίπηοιαδῖα, γεί Πδξίτίς πὶ 
1ΑΠ|5 εἰς, ϑοερῆι πες πίτι5 ορίπίοπεπι γεςί" 
ρΡεγευίἀεειπ, πες ἐογιπὶ ἡὶ ἐχίΠίπιαης Ε]ας 
{{ποπᾶϑ εἰγοα Β4]Πεπεπὶ Πα ίζατο, ἄς φαίθες ἐπ 
τεῦς Μ]ςεάοηίςί5 ἱεςίπιι5 πιεητίοπεπι, 0). 
δ ταί εἰίλτα φαοπιοίο εχ Νοπιδ θΡι115, αὶ α]" 
{τὰ Βοιγπεπεπὶπαδίίαπε, ρυίαπάυπι {Ὁ ος 
εἰείατεπι Ττοίδηίβ υεηίςε, Ε]εςαταί πογὸ Μ10- 
[ε(ἡ,8( ΙΜεπεετγαιίς Ε]αίτς ΣΧ ἐποογατί ἔπ 
κίιπι ὃ Ῥαϊαρἤῃατί ορίπίοηεξίπτπΊορεεε ἰαιι, 
δι, ΠΟΥ ΠῚ Αἰ ΤΕΥ ἐπ ρεγασγδιοηεπ τεγγα;, 4{, 
εἴς Γἢγ πτι ἀπιησπι δά υγρεηι ΔΙΔΖίΆ ἤπιε’ 
τε, δ ρει 'Μίγράοηεπι) ςαπιρυπρ οςοίεηςε 
ἐλαίου Ἱείςο ἰαςι, πη ΤΕ Πγ πάει ἐπιίτεγε, 
ἡπης (είς ΑΙΑΞίαπι ἀείεξτταπι εἴΐς, ὃ ταυτὸ 5 
ἈΑπιαξοηυμπι πίςος πα ίτατί, ρεῦ αος Οὐ τευ, 
(Δ Παίτ,αιφ ἰΠ ἡ5 εχίπγίς ΑΑ ΡοΠΠεπι ςοΙ ρας 
{εὐτίπι ρα Ἐρ[ποτίαπι Ογ Σίςεποζαπι, Νῖς- 
περοαῖοϑ ΠΕ] ε]]εἰροηπτεί ρεγαστατίοης ἰοςί5,] 
τ ΝΊ γεααπιτεσίοπεπι ἱπηπιίπεγ ε αἱτ πηοηΐασ 
πὰ σα δπι ρεγρείπα,ηιος Ε]ΠΑΙγ ΞΟΠ πὶ οᾶς 
μιαδίτατίτ: (τε βεπάπηι, ἱπααίτ, εἴ ῥοῦ σεπιί’ 
Ὠιμὴ 1, αυλπαυδπι ροεία ρεῖ ΠπιρΙ εχίςτίρῆτ, 
ρτιορίεγ πιείγαι, Βα ρἢαίας ρμυταῖ εχ Α πιὰ’ 
Ξοπίβας ἴσπο Δίοραπι, παπς πεγὸ Ζ εἴδη 
δαδίταητίθας, Οὐίαπι, ἃ ἘρίΠτγορπαπι 
συπιὶ ἐχείοίτα πεηίῇς, Ε]α ἰίδηας ορίπίο- 
Ὧε5, συληι διεσι Πεγ τς Π4Π1 ΠἰΠ| ἀπΠεί- 
Πα (ςείρτατα ὃ Πί πιουεαηεαν, πες γρειατίς 
οἴεπάί ροπιπο δίς ἐη ΙΝ γεϊεατίςο ἰαςι,, 

οἵ σϊ ἀμα(όνωυ πτοιοιωῦποῖν, Ὁ οἵ δ ἀλνξας, 
δ ἀλόπες, δ ἀόλης, ἐσ σκύϑας ἁλιζώνας, 
φάσκποντόῃν' σαὲρ τὸν βορυδδονα, νὸ καλλέσπην, 
σϊας,νὸ ἄλλα ὀνύματα, ἅπτόρ ἑλλανικός στε, 
ἡρόσυηος,νὸ ὄύσυ Θ- κατεφλυάῤησων ἡμῶμ, 
“ἂς σ᾽ ἀμαζόνας, μεταξὺ μυσίᾳς, νὰ καρθίας» 
κοὰ λυόεας κα ϑτάστόρ Ἐφορίθ νομίζᾳ πλασίομ 
ἀύμηςφι παρίσδος αὐπόι. ( δ μν ἔχεται 
“ινὸς λόγου τυχὸν ἰσῶς. εἴα) οὖν λέγων τί 
αὐ τὴν αἱολξων,κοὰ ἰώνων οἰκιδδσωαν ὕςε.ὦ 
φομ,πρόπόνου σ᾽ τὸ ἀμαζόνων. κοὰ Ἐπωνύ 
μους πόλεις τινες ἔνα φασὶ, Ε γοὺ ἐφεύμ, 

κοὶ σμύρνίω νῦὐ κὐμίωνκοὶ μύρνων. ἡ ἢ ἀλύ 
ἔκ, ὥς ἀνσι: ἀλούμ ἢ ἀλόππι πῶς αὖ ο᾽ Ὅϊς τῷ 

στοῖς τούτοις ὄξετα(ζερ: πῶς ὃ τελοίον: πῶς 
σ᾽ ἡ Σ αῤγύρα γεύλυ; ταῦτα δ ἀγρλύεται 
“2 μεταταῦτα γραφῇ, γράφει γοῦρ οὕπως" 
Αὐτὰρ ἀμαζώνων ὑσῖϊος, νὸ ἐππίςροφος ἀρχοῦ, 
Ἑλδόν τοῖν δ; ἀλόπας,--- 
ὁ ἀμαζονίσιων γέ Θ- ὅδ. τοῦτα σῇ ἀ- 

λυσάμα» Θ: ἐς ἄλλοεμπέσηωκε πλάσμα.οὐ 
σἹαιμκοῦ γα οὐθάσε εὐοίσκετοι ἀλόπη. ΟΕ ἡ 
μεταγραφὴ σὲ ἥδε τὼ δὴ αὐτιγράέφωυ δ 
αχοίωμ πίσιμ,νὸ νοτομουμθώκ, ἁϑυρσοῦηα 
φιεσΐασ μὸν ἰοικῳν.ὃ ὃ σκήψιΘηοὐσὲ τίὼ Ὧι 
σου δδξαν ἔσικην ἀγο δε ξάμθυν Θ΄. οὐτε ἥῆρπσε 
οἱ τίὼ σπταλλ ίω «ἦν ἁλιζώνους «“σολαξόν, 
σῶν, ὧν ἐμνῴζϑεμδω ον τοῖς μακεσὸνιποῖς, ὅ- 
μοίως οὔ στορει, κοὰ πῶς ἐκ δὲν πόρὲ ἣν βορ' 
ὥφίω νομάσϊων, ἀφίχθαι συμμαχίαν «οἷς 
σρωσι πιςνομίσειγν. ἐπταινεῖ δὲ μάλιςι 
ἑκαχίου πόδι μιλασίον, κοὶ μῳνεκράτους Τά 
τλαΐτου, δὴν ξονοκράτους γνωρίμων αὐοβοῶ 
σϑξαν.κοὶ τί σπταλαιᾳ ἄτον, ὧν ὃ μὸν ον γῆι 
“ϑοιόσίῳ φεσίμ, ἀϑὶ σ᾽ ἁλαζίᾳ πόλᾳ ποτά: 
μὸς ὃ δῦμιΘ’ ῥίων οἵᾳ μυγσύνης πσεόιον 
σἱύσι(Θ: ἐκ φὶ λίμνης Φὶ σϊχσκυλίτισνς δι 
ῥαυσϊαπον ἐσβάλλει ὄδσμου σὲ ἀναινωῦ τὰ 

ἀλαζίαν λὲγφ, κώμας ὃ πολλὲς ἣν ἀμαζόνων 
οἰκε αι, οἵ! ὧν ὑσρύοσες ῥᾷ . γὺ δὲ ταύταις 
“ἦν ἀπόλλωνα τιμδᾶϑαι οὐκ φόλόντως, τὸ μά 
λισῖ ΤΡ] τίὼ δυφορίαν δὴν ευζικίωωῶν. δ ὃ με 
νεπιράτος οὐ τῇ ἐλλπασοντια κί πτόδιόοῳ, ὗ, 
πϑρκξ ον λὲγῳ δὲν σὶρ τ μυραίαν τόπων; 
ὀρεινίι σωυεχῆ, ἰω κατώκει ὁ δ ἁλιζόνωμ 
τύν΄.σίεῖ σῖε φυσι γρέφευ οὖν τοῖς λδ΄. ἂν δὲ 
σποιη τ ὼ ον Ὅρρ] φὐὶ γράφειν σα ὁ μξβομ δὲ 
“ταλαϊφαζς φκσὶυν δῷ ἀμαζόνων δὴν οὐ τῇ ἂν 
λόπε οἰκοαῦ ἥνοναὖ δ᾽ οὐ (ελείᾳ Σ ὁδῆομ. ὦ 
“ον ἐπίσροφου ςρατόύσαι.τί ὃν ἄξιον ἐστιν 
νᾶν πὰς ούδν συ ας: χωρὶς ὃ τό “ἢ αὐχοίαν 
γραφίω,νὸ »οὐτους κινξμ,οὔτε τὰ ἀῤγύρεια 
δεικνύσσιψ, ὅτου τὶ μυρλεάτισὸς λίμνα ὅδ, 

οὔτε 



Ι 

᾿σδυθρανίανενὴ δέᾳς ἀλλά φασι σϊ ἂμ φνγιανκοὰ 
᾿ἀκύρως χγοευθέμδνα οἱέχεῶαι, ὡς κοὰ τῆλ᾽ 
δὲ ἀσκανίης. κοὰ ἀβνοῖθ’ σὲ ὄνομ᾽ ἔσκεν Ὁ 
γοὺρ ϑὺ»» πότνια μήτηρ. κοὰ εἵΛ σὲ ὕΣ 
σὶ σὐκαμτσία χειρὶ παχείᾳ «σἰωελόπῳ. σὲ. 

᾿ δυδδω σῖα κοὰ ὥδρ, ἀλλ᾿ ἐκένα οὐ δὕτεα. οἷς 

“πῶσέχωρ ὃ οἱαμήτοιΘ’,οὐὐ τοῖς ᾿σσολαθοῦ 

σι σαν ἀκούειν τηλόθῳν ἐκ χαλύξας σπιθτίς 
᾿ γῶς αὐτέρηκεισυγχωρήσας γαρ , ὅτι εἰ τὰ μὴ 

᾿ ἐσεναῦ υὐ »οἷς χέλυν τὰ αῤγύοια,, σσαρ» 
ξαε γῳ γὐεσϊἐχίερ ἐκῶνο οὐ συγχωρξς, ὅτε κοὶζ 
οὐσυξα ἣν κρὰ ἄξια μνήμης, κα ϑιάστόρ πὰ σι- 

οἹήρια, τί δὲ ωλυύφ, φοΐν τις αὖ ἢ κοὶ γνσνξα 
εἰναεγκα ϑτίστόβ νὴ πὰ σϊσϊάρια, ἢ σισϊύρο μὴν 
σύπορία πόστον ἀϑιφωνξ διωία ται ποιῶν, α 
γύρο σ᾽ οὐ τι, εἰ μὴ ἡ] «εὖ ἥρωας, ἀλὰ αν 
ὅμηρον εἰς σὕξαν ἀφῖκτο τὰ αγύοια «ἄρα 

μέμψαε σις τ αὖ τίὼ ἀποφασιν “δὶ στοι τό), 

᾿ ῳῶς ὃν εἰς τὸν ποιη τί ἡ σϑξα ἀφικερ: πῶς 
σα Ὁ) χη μίσῃ χαλκὸ πῇ ἐπταλιώτιση; πῶς 

᾿ γῇ ἡ Σ ϑιθαϊκοῦ πλότου τὸν κατ᾽ αὐγυσῆου; 
᾿ [αέγοι δισπτλάσιομ σχεσθμ τι διέχοντα δὴν αὖ 
γνσηίων ϑαξῶυ, ἡ 2 χαλσϊαξωψ, ἀλλ᾽ οὐθ᾽ οἷς 

: συιυυαγορει, Οὐτοις δμολογέϊ. τὰ ὶ πόδὶ “ἢ σκᾶ 
ψιν νομούς δὴ; τὼ ἑαυ σταβίσϊα, πλύσίον : 

σκέψεως, Εἶ σόϊ αἰσήπον, γνέαν ἀώμίω κοὰ 
᾿αῤχυοίαν λίγε ὁ ἀλαζνίαν. ταῦτα ἡᾺ οὖ 

εἰ τὺ ὄδι πεὸς ταῖς πηγαῖς αὖ ἐκ τό αἀσήτσ. 
᾿ ῥὴ ἑκαταῖθ» λἐγφ ἐπέκεινα δὴν ἐκβολῶν αὖν 
᾿ πὸ, ὅτε σταλαέφας πρότόβου μὴν ἀλόπίιω 

οἰκᾶν φήσας, ναῦ σὲ ξελειαν, σον ὅμοιον λὲ 
γει ούτοις, εἰ σ᾽ αὐα ὃ μβνεκράτυς, Εἰ οὐσῖ᾽ 

Τ οὗ’ τὼ ἀλλόπίω," ἀλλόξίω, ἢ ὅπως στοῦ 

᾿ χε βούλοντοι γράφειν, φράζᾳ ἥ τις ὄξίψ. δσῦ 
ὑὸς ὃ σεμήβι (0 πρὸς ἀγρλλόσϊωρου οἹὰ τος 

᾿ οἱ δ αὐ οὐ Ὅρ᾽ πρωϊκῷ σχκόσμῳ οἴχλε 
γέ Θ΄ πολλὰ ἧδ ἄρτοι πρότόδομ, γὺ ναῦ 

᾿ φέλεκτέον. οὐ γοῦ οἴνπτοι δ ἂν σἱἐχεῶκε ὧδὺ 
᾿ λιζώνας ἐκτὸς τὸν ἄλυθ᾽. μασεμίαν πἰ συμ 
᾿ μαχίαν δφῖχθαε τοῖς πρρωσὶν ἐκ φὶ πόβαζας 
πὸ ἅλυ.πρῶτν Τοίνειυ ἀπταιτησομῆν αὖ 
σὸρ γτίνσῦ' εἰσὲῳ οἱ ψύ τος τό! ἅλυ Θ- οἱ ἁλνίώ 
γδ". νῦἡ τηλόθῳν δ᾽ ἀλύθης δήον αῤγύρου δ 
γνιύλγιοὐ οτξα λὲγον ἔποτα τίὼ αἰτίανς 
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πεσηυοπιοάο συῃίης Πίοη σεπεύιης, ἄς 16, 
οίπαησο Πιοτίηϊ, εείαπι {᾿ ἀετις ΔΙορασι ας! Α͂ 2 
Ιαξίαπι εἴς. Η ας εῃίπιτήῆυ!ο {ἀπε υςίπίοτγα 
Ττοία, Παδπι ἐα ἄυος εἰς ἙΡΠείυπι ἰλεεηζ, 
δεά αυἱ αἰςαπέ ἃ ππαξοπᾶς οίγοα ΒΥ ΤΕ ΙΔ εἴς, 
πιεῖ Ἑρμείαπι δέ ΜΙ: σηςίδπι, δ Βτγίεπεπι, 
φατγτίυπι(ας Π επιεισίιι αἰτ) ἤδη Ἰσρίπηαίταϑ 
εἰ οςο 0110 πιοάο ρΡοίείς αςςδηιοάδεί, ἱπηὸ 
ες εἰ ς΄ ομητποάδταγ Πα ςίγοα ΝΜ ΙγΠἀπὶ εὰ 
{πγαπίαπηζ εἴδ, ΤΣ ςίτ ἴτας ἀςςίρίεη4α εἤξαις 
ἄχπι,ας ἢ ἱπιρτορτίε ἀαηταν, σπεπιαάπιοάυπι 
{Ππώ, ἡ ΜΝ ΤΟ 
1 οηρεαΡ Αἰκαηία, ἘπηΠΙιά, 
(Ὁ υοΐ ἀεάεγαι σεηίτχ Ατποιῖβ ΠπΠοσιξ ΠλἘῈ 

Ραῖ; ἘεΠΠυ4, 
Τρία πιδπὰ εἰδυίπι ςοτρτεπάίι Ρεηεΐοροα, 
Ωυοα!! ἀετυτ, αι {14 τεττ ἀαπάα ποι {ππί, 

αίπθιις [)επιειγίυς ἀοςεαάίζ, αὶ εχ Πίγαβείδιις 
ἀἰοί οροττεγε!οπρίπηπα εχ Ομαῖγθα, πεητας 
΄υλίη ΡΟ τεῦ ςοπέγα ἀϊχίτ, πᾶ ςοπςεαξς, 
παοα ᾿ίςες πυποαρυα (ΠΑΙΥ Βε8 πὸ ἤπτεανθεπ 
(ατίᾳ, ἑα Ππτατηςη σοηπτίσίτ. ΠΠπ|4 Ποπ σοῆςες 
οΐτ, 4 αοα {Π {γε εἰςητ, ὅζ πιεπηογαιῖι ΦΔίσης, 
αὐειπαάπιοαῇ ἰεγγατίς, [πη αυΐεῖ αἰ πυίς, τι" 
πεῖατ ε85 {ΠΠῆύες (αἱς, φιιοπια ἀπιοάτιπι ἔεστα 
ἐἰατἾΝατη { ἐεετί ςορία ἰοςαπι ΠΠ αὔτοπο ἕαείτ, 
αυλγεποη δύρεπιίς αυἱα {ποῦ Πεγοιτπι τεῆς 
Ρόέξας Ε]οπιετί εταίς, αὐ σοητ ἰῃ ορίπίοπεπί 
πεπεγδίρίς πυπὶ ]πίατὰπι ρο οτος ἀἰέλιιπι ας 
ςαἰειααοπιοῦο δαί [πιὰ α πηεαία [ταἱ τὰ, ἡ 
τιοάο ΓΒΕ αίςαγιπι οριῖπὶ ἐχ ἄερυριο ρεῖσ 
πεπείαί δά μοείδπι ς εἰππὶ ἰρίς ἀτπρίο ἐογ ΒΡ 
Δεργριῆς ΤΒεΡίς ἀδεῖτι, υάηι ἃ (Πα! αν 
5. δεά πες ἐυπὶ 5 ςοποοίάας, ηαίδες αἵ 
(επέίει, , παπὶ εἰππὶ ἐς ϑοορῇ ἄοςεές ραιτία 
[υ.ἀἐςίε, ρέορε δεερίίπι δζ Αείρυπ,, Επε- 
πὶ υἰςιπὶ δύ Ατουτίλπι, ὃ ΑἸδλξοηίαδπι εἴα 
(ε: ητα ῥτοίζὸ {|ἢπε, είτοα Αεαρί ογέσαι 
ίχπε, ΕΗ ςαΐαιτι αἰ υἶτγα εἰς οὔδία, ΒΑ ΡΠ 2 
[5 αιπτεπη ρίας ΑΙ οραπι παδίτατατη, πᾶς Ζ ες 
1ίαπι, ἀἰ πέτα ΑὉ {{Π15 ἀἰςοης. ἵΝεςίζαᾳ Μεπε 
«γᾶτε5 αίςεῖ,ὰς πὲ ΑἸορα, ας ΔΙοθα, Παεααο 
τιοάοςσυπαηαςς (ςτίθετε πιοϊίητ, πεςίρίε εἰίλπι 
Τ)επγεῖσίι5. οὐπὶ Δα πετίας ΑΙ ΡΟ! Οοὐοταπι ες 
{(4επὶἀετερι πη Ττοίαπα πΠεποϊίοης αἰρι 
ταῖ, ϑεά εὐπὶ δηΐεα πλυτα ἀἰ δα πὶ, ππης ετίσ 
4π| ἀίςξ 4 (υτητ,]ς επίπι πεηιδηϊπαπι ρυτατ ΗΑ 
ΠΠποηᾶ5 ἐχιγ Ε]ΑΪ γ πὶ ἀςοὶρί οροττοίε, σα παΐ 
[4 δε} (οείοτα5 Τ οίαπίς αἀιιεπετίς αν ής, φαΐ 
ττατι ΕἸ αἰγπιίπητ, Ργίπιυπη τααας ρο[ιηαδίν 
πιι5 4 εο, υἱὐ ἀοέσατ, αα παπὶ πηι ΕΑ] σὸς 
Ὧ68 οἷς Ε]ΑΙγ πη, δ Ιοπρίπαησα εχ ΑἸ θα αύσεπ 
τί υδέτεπα εἰξ, πεαυδαιαπι ἐπίῃι (4 ροτετγίςς 

Ῥτγατεγεᾷ 

ἐπ κίαίσοθ 



.ξ8 0 

νὶδομή 
Ζ:οἰοε το, 

αγοϊπηγῖ 

δτ ἈΚ ΑΡο Νὰ9 
Ῥτγαίεγεα ἀυδηιοῦ ἐξπὶ ποη ςοησεαϊτγ, ἐκ αἷτε 
εἴοτς Η]αἰγος τεθίοπεϊοείεταιξ πεηίε, ΓΝ πὶ 
{{οπλῃεϑ αἰίας εἰ5 Πυπιεη ἔπε ςοπείπρίς, ρύα 
τεῦ Τ Ὠγαςίαια, {ΟΡ ας αλτὰ δῆς πεηίς 
εχ υἱτειίοτετερίοπςε, απο ττᾺΠ5 1 εὐςοίγεοβ 
εἰξ αι ἐκ Πίδ ἰοςίβ αἴ αἰτεγίοτί, ΒΕ. 84] στα" 
εἰα τγαήτετε ροτείαπε,πεπιδαπιοάιπηι Δ πιὰ’ 
ξοηςς5 δί Ἴτεζεϑ ὃ Οἰπιπιεγή, (οςίεταιξ πετὸ 
ςοπίπησεγε ΛΠ ροζεγαηΐ, ΑΑΠ]Δ ΟΠ Ε85 ἔτὰ 
ῬεὶΠ(Οςίς αοη ἰπεγαπτ, υία Ρείδηνις δε ππὶ 
αἀποτγίαπι εα5,͵η (οςἰειατεπικ οπιπι ρείζεγαῖ, 
αἰεί εηίπι Βγίαπηιιβ, 

εἰκξοιήμι μά Γαης ὃζ Διημαξοηίάιπι τἀξπγᾶ5 πεηί τ γεςοῦ 
Θγάςε ες 
ες. συμμας 

χοῦντα τοῖς 

πρωσίν, ο 

(οΥ, 
Μηαευΐείβ Δοϊεξίι ἐσο (οοία αὐ ἔεγ θα πη, 
Ουοπιοάο Απιαξοπίθαβ Πηϊτίπιί ἐγα τ, πὶ 

μπρρνεβνὲ ΛΟ Δάεὸ ἀςοπρίησαυο εἰξησ, υἱ ἀπ Πςαΐτεῦ 
Ομτοείῖγ ἐπε ἀςςεγἤτγεητατ, δύ σαπιηις (δ εἤτεπειίηί 
Εἰοπὶ Ργα- ᾿γίοἰτία;, ΠίΠΐΪ πγεὰ ἐξητεπτία πεῖαρατίπ (οςίετα 
2151 αὐ(χις 

ἐἰο κεμὶι,1. 
ἐϊτά,3 

(ἡ Θαίαῖος. 

τεπὶ οι Τ τοίδηί5 ςοπίαρί, δεά πες απτίηπον 
τατα ορίπίοαϊςετε ροτεί, Παρ ςἃ οαλπεβ 
ςογάϊαπι μα εζεητ, πιο εχ υἰτετίους Η]αἰγ 5 
τερίοης ςσπηπηίςατίίη δεῖο Τ οίαπο. αυίη 
Ροτίμς ἰῃ ςοηιτατγίιτη τείξεβ ἱππεπίππεαν, Νς 
δπαάγίαδ ριταῖ Επεῖος ἃ] επςοίγ τί ργοίεξοβ, 
Τιοίάπίβ αὐκήταπι τα Ππ,ατο ἐπάς σαι γα 
εἰδι5 ἀϊρτεῆος, ίῃ Η δάτίο ἤπὰ Παδίταῆςε, πες 
τοβ τε Οαρραάοςος, μαίυ.5 ἘΧρεσίτίοπίς πΟ 
ἔμ{ΠΠ ρατείςίρες,, 48 τε58 μίης ςοηβνηηδίαν, 
αυοσά τοῖα Ολρραάοεία σὰς ρίορε Παἱγ αἱ εἰ, 
ὃ Ραρῃϊασοηία δἀίαςεῖ, πα. υτίταγ Ππρυΐ5, 
ἃ Ῥαρῃϊασοηίςίς ποπιίαί 5 απ ἄατιος ΒᾺ 
φαϑ δύ Βίαίας δέ Δεμίαϊες,ες ἐ βδίοςεβ δίζΖζς 
ἄοςε5 δ Τίδεγος 8 (ταίγς εἰ Οἱοραίνς εἰ Μία 
τες, ΠΙας επίπι ποπιίηα πη Βαπιοπίτίςα δ Βε- 
πιο! τίςα,ετ Ζασεοίείςα, ες (Τα ξαςεπα,αἰ ἥδ ς 
ΒΙατίθυ ἰοςίϑ αδαπάαπε, Δροϊοάοεαυς ἱρίε 
“ΖΖεμοροιί Ππ|4 αἴξειτν υϊίοτίδίε, 
Ἐχ Εηεῖᾷ πη] ἀπσιπς σεπαδ τπάς ἰσζοςες. 
Ἑμλης ἀἰςοίς Ηεκαίφιπι ΝΜ Πεαπὶ ρτο Αι πλέ 

(ο αςείρετε. Οἰέξαπι εἰὶ εηίπι Α αγίίαπι [νεὰςο 
ἔγτοτυπι εἴϊε, 8ζ ἐχιγα ΕἸ αἰγιη, Εἰ ετίατη 80 ἐὸ 
4101 ἀίξαπι,αδά ροεῖα Ραρ Πα σοπιπι πιε- 
αἀϊτετγαπεογαπι Ηἰ οτία αι εχ ἤς μαθεθαῖ, ααί 
τεσίοπεπι ροάείέγί ἰτίπετε ρεγπιεαραπε, ογλπι 
πετὸ πγαγίτἰπλαηι ἱρηούαραῖ, {τὰς ὃ ἃ] απὶ 
Ῥοῃετίςαπι. ποπγίπαίει επίπι εᾶπὶ. [πιὸ εχ 
Ρετασταίίοπε ππης ρεγιζαξίατα,, ςοπιίγατ πὶ 
αϊςί ροτείξ, φιοα ογαπὶ τπαυίτπηα πῇ ΟΠ ΠΕ ΠῚ 
Ρετηιεδιίς,, δ πίἢΠ} ρτατεγηνῇτ, σαοά απο 
εἴἴει πιεπιογαῖα ἀΐσπιπη, Ὁ ποά ἢ Εεγας!" 
τὶ ἃ Απιαϊτίπ., ἃ δίθορεπ ηοη ποπγίηδί, 
᾿οὐσῖον δὴν ὄντων τότε ἄξιον μνήμης δαλίλοιπην, σ᾽ ἑρακλέίαν κρὸ ἀμαοριγ, ἡ σινώπίω οὐ λέγε, 

ΘσΦΕΟΘΕΞΝ Α͂ΡἩ. 

ἼΒ᾽ 

οἵ! ἰώ οὐ συγχωρέϊ, κοὰ ἔτι δὲ πόδαίας ἀφ» 
χθαὲ τινα συμμαχίαν. κρὰ γοὺ εἰ τὰς ἄλλαφ, 
οὗτος ἔναι πό! ποταμοῦ σπάστος συμβαίνω 
πλίω ἣν ϑρακῶρ, μίαν γι ταὐπίω οὐσῖγν ἐσ 
κώλυε πόβμαθον ἀφῖχθαι ἐκ Φὶ ἐπέκεινα δΥδ' 
λδυκοσύρωμ. ἢ πολεμήσαντας μλν τὴν δέασᾳ 
ἂν σχξαίνεν ἐκ ἣ πόπωγ, τούτων κοὰ δῇ 
ἐπίκενα, καϑιάπόρ τὰς ἀμαζόνας, κοὰ πρῆς 
ρας κοὰ πιμμόβιους φασὶ» συμιμαχήσαντσας 

σ᾽ ἀσιωύίατον. οἱ μϑν οαὖ ἀμαζόνδυ οὐ σιως» 
μάχοωυ͵ οἿχ τὸ Σ πρίαμοψ πολεμῆσαι πεὸς 
αὐτὰς συμμαχραῦτα τοῖς τηρωσίμ" 
οἵ ῥά τότ᾽ ἡλύον ἀμαζόνσυ' αὐτιρίνειραε, 
φυσὶν ὃ πρίαμ", 

Καὶ γοὺ ἐγὼν ὑπίκαρος εν, μετὰ ζῖσιψ ελὲσ 
γμίω. 

οὔθ᾽ ὁμοροιῶτοι αὐταῖς, ὅσϊ᾽ ὅτως ἄπω» 
θῳν ὄντοιν, ὥςτε χαλεπὸν Εἶν τιὼ ἐκέόρν με; 
πάπεμΝΜιν δ ἔχθρας “σσοπειμθύας, οὐσίρν 
ἐκωλύοντο οἵμαι συμμαχᾶν. ἀλν᾽ οὐ δὕξον 
ἔχει ποιχύπέω ἣν ππιλακῶρ εἰστεϊμνῶς συμφῶ, 
νοαύτοων ἁπαύπωψ. μπιοϊψύας ἐκ φὶ πιόραίας 

 ἄλυος κοινωνῆσαι Ὑ βωϊκοῦ πτολέμυ, πῶσ 
Φαυναντίον ἢ κᾶλλομεὕροι ζις οὗ μαρτυρίας 
μαεανόῇοιος γοαῦ ἐκ 5 λδυκοσύρωρ φησὶ ὅσ᾽ 
φύεεόυ δρμπθοντας συμμαχῆσαι τοῖς βεσιψ. 

ἐκάθῳν ὁ μετὰ δ ϑραΐ ἀπᾶραι, (ἢ οἱ κἄσαξ, 
“πόρὲ τὸν πτόι ἀαῇοίο μυχόν. εδὺ 5 μὴ μετασζόν' 
σας φὶ «ρατείας οὐεοῦν, καντπασδικας γνῖσ 
ὧραι συωπγορεῖν σ᾽ αὐ σύξειε Ὅρ᾽ λόγῳ Τούτῳ, 
διύπε πά(ῳ ἡ πλυσίον “Σ ἄλνος καντπασυκία 
ὅσῃ ἴα εινᾳ τὴ σγαφλαγονίᾳ ζῖς σἱυσ ἐ χοῆτρ, 

λεξεστονὸ σοῖς ονόμασι πλεονά (4 τοῖς τς 

φλαγονικοῖς, βάγας τὸ Βιάστιες νὴ αἰνιάτης, 

( ῥατώταςνὸ (ὦν σϊώκεης τὸ τίξερος,νὸ γῶν 
συς, τὸ ὀλόγασυς»" μαύας. τοῦτο ἃ ὧν ππ τῆν 
βαμωνίτισε, νὼ πταμολέσισε, τὸ τῇ (αγιλοίτε 
δε» νὐ ταζακανὴ, ᾧ ἄλλοις πλείστας χώραες δῶν, 
πολάζ τὰ ὑνόμαϊα αὐας ὃ ὃ ἀγολλόδωρος στῦς 

ραήϊθησι ἃ: τό (ινοσδϊζου͵ ὅτι γράφᾳ δ᾽ φὐεφὶ; 
Οὔρν ἡμεόνων γί’ ἀγροτόρῴων. , 

ταὐτώυ σῖε φεσιμ ἑκωταῖον Ὃν μαλήσιομ 
σἱέχεοδ τὐὼ ἀμισόμ. ἡ σ᾽ ἀμιοσὸς ἐΐρατῇ δὲ δ᾽ 
σι δὴν λόσυκοσύρωυ δ κοὺ Ἐκτὸς τὸ ἄλυθ': 

ἐΐρετται σ᾿ αὐ οὗ στον (Εἰ διότι ὃ στοιντης ἷσῦ 
ρίαν ἂχε τὴν σσαφλαγόνωρ δ οὐ τὰ μεσοῦ 

γαίᾳ, ἴδ δ τοιίᾳ διελθόντων πἀὺ χώρους 
τίἰὼ “ξαλίαν σ᾽ ἡγνόφ καξ στό τὸ τίὼ ἀλλίω 
τίἰὼ πονζικίω,, ὠνόμαζε γαὺρ αὖ αὐτίώ, ποὺ 
νανπίομ σῖ ὄδῃυ αὐχερεψαντὰ ἐπάν ἐκτῆδι 
“πόδιοσϊείας δρμηθοντα “᾿ ἀχουθέσης ναυὶ, ὧς 
στἰὼ μἱὼ σταραλίαν- πᾶσαν ἐπεληλυθς, κολξ᾿ 



“ἀμοὺς κοὰ ἔθνη Ὀνομάσαε γοῦ αὖ «(ὧν σῖ ̓ - 

“π| μδὐ νων σφόσῇοᾳ σεμειωσίδυ δυίν τις αὖ, 
οἷον σκύϑας, κοὰ μαεῶτιψ κρὰ ἔσρομοα γϑν σὰ 

σημείων μδὺ εὐ νομάσϊας ἄρηκε γαλακῷφέ 
ΕῚ , ι ᾿ -ἢ [ 

ψυνοαβίος ὅκ υὸ δικοκοτάπονς αὐθρώτπιους. 

κοὰ ἔτι ἀγαυονς ἱστπομολγοὺς. σκύϑας ὃ ὁκ 
εὖ αἰπὺν ἢ σαυρομάτας, ἢ σαρμάτας. εἰ σὴ 

οὕτως ὠνομίέζοντο 'ασὸ δὴν ελλί ων, οὐσῖ᾽ αὖ 
᾿ϑρακῶμ τουκοὰ μυσῶν μνκδδ εὶς δὲν πεὸς ὅδ᾽" 

᾿ἔσρῳ, αὐλὸν σπταρεσίγασε, μὲγισσν δὴν στοταν 
᾿μῶμ ὅν στὶς. κοὶ ἄλλως ἀδιφόρως ἔχων πρὸς τὸ 
“οἷς ποταμοῖς ἀφορίζει (δὰ τόπους. οὐσῖ 

᾿οὦ κιμμόλίους λέγων πταρῆκε τὸν βόασορου ἢ 
«ἰὼ καιῶτιψ. ἀδὲ σὲ δὲἥν μὴ οὕπω σεμειωσίῶωμ» 

᾿ ἡμὴ τότε; ἢ μὴ πὼς τἰὼ ασπύθεσιμ, τί οἷν σις 
μέμφοιτο, οἷον τὸν τανναὶυ σἱ! οὐσῖῳν ἄλλο 
γνωοι(όμϑνου,᾿ὶ διότι φὶ ἀσίας, κοὰ φὶ δὐρών 
παρ ὅρον ὄδυ, ἀλλ᾽ οὔτε τῷ ἀσίαν, οὔτε τί 
δυρώπίωυ ὠνομαζόν πω οἱ τότε, οὐδὲ δηίρη» 

“΄ 

πο, οὕτως εἰς ποέῖς ἡτσέρους ἡ οἰκουμϑύν. ὠνό 
᾿ μασε γαὺ ἀν που σἤᾳ το λίαν σιμειῶσῖαῦ", ὡς 
κοὰ τίἰὼ λιξνίω. κρὰ ὧν λίξχ-:)ν ἀὴ τῶν ἃ“ 

᾿απόλίων φιλιξύας τνέονττε. δ) σῦ ἡπέρων 
᾿ μήπω δ)ωρισμβύων, μεισὲ τόν ταν αἸσὸς ἐσῖει 
κοὰ Φὶ μνήμης αὐτόν, στολλ αὶ δὲ, κρὰ ἀξιομνησ 
μόγδυτα μλν, οὐχ σισῆραμε σὲ" πολὺ γουῷ 
σὴ κοὰ τὸ ἐπελόύσεκον ἀισῖθ- τ΄ τε τοῖς λό» 

τογκοὰ οὖ τιχῖς πράξεσιν ὄξιν Ἐκ τυαύτωμ 
υἱὲ ἣν »οιούτων, σϊαλον ὄλην ὅτι μοχθηρῷ σης 
 μείῳ χρυ τοι ποᾶς δὲκ σόϊ μὰ λεγεῶνά τι ὕς 

πὸ σόϊ ποι τό!» Ὁ ἀγνοῶ ὥὰ ἐκῶνο τα αὐ» 
ποι τεκμαιρόμῆν-. (ὦ σίᾷ οἴ πλειόνωμ τα 
ρασίειγμ των δξελέγχεμ αὐὴὸ μοχθαρὸψ ὄν. 
πολλῷ γοῦν αὐτῷ ἰἐχοίω τοι σπτολλοί, αὐ ακρον 
φἔομ σαῦ αὐεδὺ πεοφόβοντας τὰ τοιαῦτα. εἰ 

᾿ κοὰὼ ταυζλογή μὲν “ἐν λόγου, οἷον ἀϑὶ ἥν πο 
᾿ παμῶρ εἰ τὸς λίγοι τὸ μὴ ὠνομᾷ αι, ἐγν οί σ 
ὦπα δθήθη φύήσομδν τὸν λόγον. ὅστον γε οὐσὲ 

ἐ μέλιτα ἐν παρὰ τίω σμύρναν ῥξον τίς ὠνά 
μακεστοταμὸν, τὼ κασὸ ἣν πλάσσων λεγομὲ 
νῶν αὐτόν γος τγοίοα, Ἑρμομ σπτοταμὸμ κοὰ ὕλ 

᾿ λον, ὠνόμα(ον. οὐσὶὲ σττοκτωλὸυ που εἰς τοίυ τὸ 
πούτοις ῥέιθρον ἐμβάλλοντος. τίὼ σ᾽ αῤχίω 
ἄγ τό τμώλου ἔχοναα οὐ μέμνηται, οὐσί᾽ 
αὐτί σμύρναν λέγε, οὐσὲ τὰς ἄλλας δὲν ἰώ 
νῶν σιόλεις,, κοὶ; τῶν αἰολέωψ τὰς -ππλειοῖζο» 
μίλκονλίγω, κρὰ σάμομ κρὰ λέσιβομ, κρὶ. 

“πε τὰ- 

ΨΙΒΕΒ ὈγνοΟΡΕΟΙΜνΚ 3. Ἐ 
σὰς μήπω σιιυωκισρμᾶίας, ξσίοὐ ϑαυμαςύμ. 
 θὶσὲ κε ργαίας οὐσῖον ἄτοπτου ὦ μὲ εἰρεκε,ἶ 

᾿ς μὴ ὀνομάζεψ σὲ πολλαὶ δὴ) γνωοίμων, οὐκ 
᾿ ἀγνοίας ὄν) σιμέον,, ὅπτδρ κοὶς γὺ οἷς ἐμπεῶ- 

ὧν ἐπεσημίωάμεϑα, ἀγνοῶ γαὺ αὐ πολ 
ΛΝ φυσνξων ἔφα πόδι τὸν πτὸν τον, οἵου στὰ. 

ἰδ πιίγαπιςποπάππι ἐπέπι μαδίταδαπέ, πες 
αὐίυγάιιπι εἴξ, 1 πηεαίτειταπεᾶ ΠΟ ςοπλπηεπιον 
ταῖς ΠΑ ΠῚ ΠΟΠ Ποπλίηαγε εἰἰΑΠ| πλιτὰ ας Ποῖὰ 
(απτ(υτία πρετίοτίθιι5 ἀεςϊαγαιίπιι5 )πεαια 
αυδπὶίρπογαπτία Πσπατῃ εἰς . Ισηογαγς {Ππ|πὶ 
ἀίςίτ πταΐτα είγοα Ροπταπι {ΠΠ {τί τπὶ σῦτεϑ, 
(απ Πυπγίπα:Πποπιίπαίει επίπ), Ε]ος ρεοίςεϊο 
ίῃ σιδυίάαπι παῖε ἐπ ρηίθι5 σοποςαί ρὸσ 
τε αὐ δογιῃίς, ]ποείάςε, δ. Ιῆτο, Νεσυδαυᾷ 
εὨίπιρεῦ ἤρπα ἀε Νοσηδάίθυ ἠἀἐχίς, 
1 λσροίαητ,ίπορεβ ἀερσυητς, οἱ ας (ςηιηζειτ, 
Ργαῖεζεα ςἰατοβ ἐσαίπηαΐσοβ, [)ε δογιῃΐς πε’ 
τὸ 4 ποη ἀϊχίτιεϊ δαισοπηατίς,ς]} ϑαγηηατί, 
Παυίάεπι ἃ (αγαοίς ἐτα ἀϊςεαπτιτ, ἵΝες ετίαπι 
σαπὶ ἀς  Ὠγαςίθι5 ἃς ΝΥ [15,4αί αριά Πγυαὶ 
ίυπε πχεητίοπεπι είς, εἰιπὶ ΠΙεΠτίο ρτγατογίς, 
σαπὶ πηαπχίπηιε τ Πιιίούαπι, δ εὰπιὶ δἰίοημέ 
ςοπιπηοαἐ]ος Ἠιιπιίπίθιι5 ἀἰεγπιίπεπτιιν, 
ΪΝεσςαπιε (ἰτηπηεγῆς ἀίςεγει, Βοίρμογιπι 
αὐ ΜΙ αοτίπι οππίτ, πη ἤς πεγὸ συα Ποπ τιαἱ" 
ἀε(πητίηΠρηίλ,αιῖ ποὺ ταπς, αι πὸ δα ρτος 
Ροί[τυπλ,]υαγε φιπίηυαπι αςοιυεταγςυ ΤΠ Π8σ 
{πὶ ἰρίαπι ΟΡ πα! τεπὶ δ! τη ςορ ποίςίπγι5, 
συᾶπιηυία ΑΠα τῷ Επτορα ςοπἤπίυπι εἴ, 
δεό εἰ τεπιροσίς Ποπλίπεβ ποπάαπι Α ἴλη, 
πες Εὐτοράᾶπὶ ποπγίπαβδης, πες ἄϊμπ τογγατ 
οΥθίς ἀἰτ(ἃ5 ετατίῃ {γε5 σοπτίηζιες, δος επίπι 
ΠΟΠΠΙΠ ΠΑ ΠῚ ργορίεν πιαχίπιδπι οἰ ατίται ει 
ποπηίηαίοι, ατεπιδαπηοάιιπι 1. Ργαπι, ἃς 1, 
Βεπι, ααί Ὁ οςοίἀξια {δ ι15 [«ἰρ γα ρατιίβ, κι, 
δεάπηεςτ δηδίπ,ειτη ποπάτπὶ ςοητίπεπιςς εἴ 
(ερτίἐραγαῖα. οροτειει επίπι πιεητίοῃξ 46 
ἐο βετί, 5ε4 πλυϊτα ίαπε πιεπλογαῖα ἀΐσπα, ας 
πορτατετγήτ, Μ]υἱτίρίεχ ρτοίςὸ εἴ ἐὰ γαείο, 
΄υ δ λά ἀσεηδ, δί ἀϊςεηάππι ῃος ροτίας, 
πυάπι 6 Ποηλίπεϑ ποίη, ιδιι5 εχ τεῦς 
ςεσταπι εἰ ἀπο ςοπίεζέιτα ποπ Βοπα τι. 
τυτ΄, αυί ροεία: ἱρπογδητίαπι εχ ἐὺ ἀγρυίριι 
ταητ, ΠΟ ἡ Αἰί]αί 4} εο τετίςεαγυτ,, πταίει 
ςεττε πιυ τί5 τεσαγσι Δι σπιεητίς ἀεθεῖ; Πᾶπὶ 
ταθἶτί εο ΡΙατίπλο αταπειγ, [αὶ εἰ! επαά ας 
{ητ πα τ} αἰςᾶτ, χυαπαυδηι ἰβερίυ8 εαάεπι 
τερειαπιβος ἢ 15 ἀΐςας ἰ4εο Πυηγίηα ἵσπο 
τατί, χυία πο ποπηίπεητιγ, τε ἀἰξιππι ἀΐςε 
115,4 ϑο πες ΗΠΟπιεγιβ ΝΜ οἰ εἴεπ Δ Ποπὶ ὃ μέλας τῇ 

ΠΝ 

Ρίορε ϑπιγήπαπι ΠιΙεητεπὶ ποπιίπδιιίτ, 4ιιος ἃ κέλατορε 
Ρ[υτίπιίς ραιγία εἰις5 δα εἴ, Ετειπη ΕΠ εΥν 
πλπ| Πιπγεη ἃ ΕΠ] Πὰπὶ ποπηίπει, Ρᾳόΐον 
[ῖατι πιίχιαηι ποπιίπας, αί ἐπ ίἀεπ ἤυεπσ 
τπ| ἐπγπχίττίτ, πὶ χαο ἀ {}Π|, 8 ἐπίτίπιπι ἃ Ἴ πιο- 
ἴο βαθεῖ ἶνες δπιγεπαπι,π ες [145 ΤΟ Πιμπὶ είς 
αἱτατεβ Ποπιίπαϊ, σα πὶ εχ ΑΓΔ εο]  ςἰ5 ρΙεταίαις 
ςρηηπιεπιοτεῖ, αὐ ΓΜ Πεευπι, δαπιῖ, [ἐσ ιιπι, 

2 Τεης; 



513 ΦΥΚΙΑΙΒΟ ΝῚ 
“Τεπεάυήν ες ει ποασπιΠυεητεπι αχια 18 
σπείίαπι: πὸς ΝΜ ατίγατ, αὐ τη ΜΙ εαπατῇ ἐ- 
ταξτείς, ςαπ| {{ππὶποπιίποει, 8 ἃ ἰχαςς ε(4 ΠΏ), 
Ἐτίερτεαι ἐμεΐ υαόα,τασι πΠοάίαπι, ταις 

Οἰτγείαπι. 
Οὐποτγαπιρίεγας ποπίαπεδαμο ἀπ 115 

κηαίογα, ὃζ οὐπὶ πλυ {85 τ. 5 ας τεσίομεβ ΠῸσ 
αὐίπετ,ίατεγάυπι Πιυιπιίπα δέ πιοητοβ αὐπυπηε 
καῖ, ἰητεγάμαι πγίηί πλῷ, Α ετο! τα επίτν δ Δτεί 
«Δ, 8 αἷία σουιρί τὰ Πιιπιίπα ποῃ Ποπιίηαις δ 
εὐπὶ ἀε Ιοπρίπαημίς ἰεςεγίς πιεπιίοηζ, ργορίπ 
ααογυπιποηδάπιοίυμι ππεπηίηίε, ποη συ οα 
ελίρηοτεῖ συ ςατετίς (πη ποῖα, [εἀ πες ρον 
Ρίπαυοβ αιξποπιίπας, Πλη] 8]ίο5 Ποπιίπατ, 
Αἰίοϑ πιίπέπιέτ αὐ ΤΥ ςίοσ,4ς ΘΟ γαιοβ: γος 
αετὸ δύ ΡΑΙρΠΥ ΠΟ εἰ ΒΡ Π485 πιίπίπιὸ, Ε Ρὰ 
ΡὨίαροηδβ σπίάεη,, δ Ρἤγγραβ εἰ γο8 πὸ 
ττιΐμαι: ΝΜ ατίαι ἀγποϑβ πεγὸ δ ΤΏγπος δ Βί’ 
εὔγηοϑ ὃ Βερτγςα, πιίπίπιὸ, Ατηαξοηᾶ συΐ’ 
ἅεαιτηογηίηίε: ἐς επςοίν τί, δ γτίς, αρρϑάο 
εἰ ι15, 8. Ει γεδοηίθδις πλίσισπι Πετία παι, ΒοΣ 
ἄιίολε ὃζ Διεσγρτίος ἀΐαυΐ σαῖς ὃ ΕἸαἰ εἰ ςαπι- 
Ῥύπι, ὃς Ατίπιος ποηγέπαι:σεπτξ πεγὸ ἰῃ “8 
πιαςίαμπε, ειςεῖ, Ὁ δγε Πυπαίπιο ἀΐ αὐ σι πΊε Π 
ταπὶα!ἀπὶ εἴ: (εἄ ταπς πεγᾶ,ςαπι αἰ αι [(4]- 
ἴο ἀϊξξπι οἤεηάίταν, δεά πες ΑΙ ρο!οάοΥι5 
ἐπ ἔος εἰατξ τς σείδίτ,πες αὐ εἶ πες ἥρπιεη 
Ξλαρρείατε, εἶαγοβ ἐχέθη ἴσοβ, δύ ἰδ 5 ροῖο 
τος, τῷ πα αἀπειίαϑ εἰταὶ ἀῶ πε, μας δά 
κε ἰαδπὶ ρετασιατίοβεηι εάεδίηες, Ν᾽ [γὰ [0ὺ 
ς Ῥπαγπαοία δί ταρεξαιί ργοχίπια πιηι Τί 
ὑάτεηί δύ (δαί ἀσί ας ἰῃ ΕἸαιτηεηίδπι πιίηο- 
τεπι. ἘΔ εἰ τεσίο [τίς ἔσο ἐκ, ας ξυροῦ ἃ ροίεῃ 
εἰδι15 οσσιρδῖα, συξπχαάπιοάιπι δορἤεπδς 
συ ατεγάσπι οαπὶοϑτεγίβ ΕἸαν πιε 5 ἀπηίςί- 
εἴτα πα εραητ, πτεγάππι ρεγ εἰς αἰπερᾶς, ΕἸ Ὶ 
ἔπ (ε ΟΠαίάαος ὃς ΓΙθαγεπος σαρόεύς, υῖεο 
ταιπ|{πιρεγίιπι τ 1 γαρεξαπίεπι, ΡΠατπαςί 
δηχ ρεττεηάετει, ΜΠ τηγίἄατεβ πειὸ Εαρατοῦ 
δαζίυ5. (ΟΙς 5, ( πογηι οατηίαπι ίπιρεσ 
εἰχπΊαάερτυς εἰξ, ςεάεητε εἰ Διπτίραιγο δί[ς 
ἄε: δίαᾳυς ἐϊὰ τερίοπειπι οὐ πεῖ σὐγαιίς,, τε 
τ ΧΙ ΧΡ εοαἰξε 14 ἐπ εα εοπίξειικεγίί, αυίθ 5 πγα 
χίπιαπι Ορυπῃ Πιλύττι ρατί ογεάίίτ, Π]οὐσπι 
εἰατί(ςἐπια ογαπι Εγ ἄλγα δέ Βοίσοξἀατίζα, δί 
ἙΙγποτίαοςσιας ἐπ ςοπἤηίδι5 πιδίουίβ ΕἸΑύπγε 
Ὠΐξ Πίι5. ασυδργορίεγ ἹΠΕΟρ 4 ΠΕ65 εἰιπὶ 5.5 
ποτίδηι ποηπγίπαιίτ, Ν πὶ τοῖα Ρατγδάγοιηοη 
τλπιᾶ πταΐτας δππίαΐπιο ἀΐ σοπιπλο ἀἰταῖε παρε 
Ἀχυοί επίπι εἰξ, ἃ (γ] ποία, δέ ργοιρείβ μι] 
{διι5,3ς Ῥγοοίρίτῆς πὐλισηίτα ; αἰ ΠΡῈ15 ἐπ Ιοςίδ, 
τααχίτλατη τποίδυγονιμτι (σον ραγίεπι Βλθ 6, 
Ῥατ, αἴχις ἐπ ποβταπάςπι ΒΟιίς  χερηΐ ἤης5, 

ασῈ Οοἷέξ ΓΑ ΡΤ. 

“φύεσυρ, οὐδ λυθαῖον 'ὴον -ὥλὰ μαγνησίκν ῥὲσ 
οντα  οὐὴ οἵη μαρσύαν, (ὧν ἐς ἢ μιαῤαυοῆοομ, 

ἐκδισῦνπτες ἐκένομ νομαζων. τὼ πεὸς Ὄνζις, 
Ῥδοσορ θ᾽ ἐταντορόν τε κρησόμ τε ῥόδιόμτε, 

Καὶ αὖ ἄλλυο, ὧν οἱ πλείσς ὀχεῖδὴν οὐκ ἐσὲ 

μειζας πολιάς τε χώρας ὀνομάζων κοὰ σῖύ λει 
σοῖς μὲ ,κρὰ «ὅὺ ποταμὸς. κοὰ ὅρυ συγκῶσ 

σαλέγφν ποτα σ᾽ οὐ. οὖν γοιιῦ 15] ἰὼ οἀπτολέ 
αν κοὶ; πί ἀπήικίω οὐ λέγει, ὅσ ἄλλας πλά 
ους ἐπ εἰ κοὶι δὴν σπτέῤῥω μεμνεμθίο:, δ Ἐγσ 
γὺς σφόσα καὶ μἱμνκτῇ. ὃ σῖκ στοῦ ἀγνοῶμ αὖ 
«ὖὺ γνωρίμυς Ὁῖς ἄλλοις ὄντας" οὐ" σῖε «ὅν 1 
γὺς ἐπέσης, ὧν οἷ μδὺ ὀνομάζει» αδὸ ὃ οὐ "οἷον 
λυκίς Ν᾽» Ολύμος»αίλνας σ᾽ ὅ "δὴ παμς 
λυὺς, δσὲ πισισίας. νὼ σγαφλαγόνας ἦα τὸ φεῦ 
γας, κοὰ μυσούς .μαριωυσμυὸς οἵ᾽ δ' οὐῦ δὲν 
βαυὲς, οὐδὲ βέθρυκας ἀμαζόνων ἐκ μὲμνητῇ, 
λόυκοσύρωμν οὐσῖ᾽ οὐσὲ σύρων, ἐσὲ καττπάν 
συὐκωμοου σὲ λυκαόνων, φοίνικας κοὰ οἀγνπς 
ους κοὶ αἰθίονττας ϑρυλλῶμ. κοὰ ἀληΐον δὰ τὸ 
δζον λέγει (Εἰ αῤίμος" το εύν Θ΄, οὐ ᾧ ταῦτα, 
σιγᾷ ὃ ἦλ οἵα ποιοῦπος ἔλεγχος ψοὺ σῦς ὄξιμ» 
ὃ σ᾽ ἀληθης, ὅτων σἹέκνυτῷ ψόθόθς λεγάμωσ 
νόμ τι. ἀλλ᾿ ἐσῖον τῷ τοιΐτῳ κατοον τοῖει 

χθα,οὔτε γε ἐϑάῤῥασε πλάσματα λέ γφμν οὖν, 
ἐγαυδεὶ “ππημολγοὺς γαλακόφάγος. σαῦ 
σοὶ κοὺ πτὸς ἀγλλόσίϊωρον. ἐποαύειμα “δὲ δὲ, 
σἰὼ ἑξῆς πόδιάγησιμ, “παὶρ μϑὰ σία δὴν πόδι, 
φαρνακίαν,ηρὰ ποαπείοαῦτπα πόπτωμ οἱ ἔβα, 
οἰωοὶ; Εἰ χαλοίαϊοι μέλοι  μἄποξς ἀρμθαίαφ, 
εἰσίν. αὕτη σΐ ἄὴν δυσιαίμων ἱπιωνῶς χώρα. 
δαυάςται δ᾽ αὐτῇ καϊχον ἀεὶ, καϑάπρ τίὼ, 
Οφίω μων ποὺὶς δὰ Φίλοι Οἷς ἄλλοις ὡρμϑνίοις 
ὄντοιν, γοῖς ἢ ἐσιοπτραγοιεῦτ στ" σοππύους σ᾽ 
ἔχον τὸ «ὧὺ χαλοϊαξας, τὸ οἷν πιξαρίωνες, ὥς 

στ μέλοι ῥαπείοαῦτ. τὸ φαρνακίας οἰχτώ 
γεν Ἄ αῤχίι αὐδὴν αὐ ξαθεὶς ἢ εμβαιοϊάπης ὃ 

δύστώτωρ, τὸ δὶ κολχί δὺς κρ;τέξα ἀύοιος, ἃ 

ποὐδν ποὺ δῇν,ουὐπιστοίηρα τϑὶ σισιοὺς ἦδα 
χωρήσαντίθ' αὐτῷ ἐπεμελπθν ὃ οὕτω 7 τό 
σπτὼν πούτωμ, ὥςτε παρντε κρὰ ἑξσξ μάκοντια 
φούρια οὐ αὐρῖςὦκατεσκόυσαΐ,, οἷς πῇ τίὼ 
πλείςίω γάζαν γϑεχέρασε, Φύτοις σῇ ἰω ἄξιο 
λογότπτετος τοῦτο, ὕσϊαρα, πρὰ βαστγοιοῖαρι» 
ζα, ὦ σινορία, ἀδιπεῴνυκὸς Ὁῖς δοίοις ἢ μεγ 
λης ὡρμβνίας χωρίου. δὲ ὁγεβ θεοφαύης συνωρὲ 
αν ““δωνόμασον. ἡ γ Σ δυάο)ρυ πᾶσα ρα 
νὴ Οιαύτας ἀδυτθειόσησες ἐχά πολλάς, δὺν 
σός τε σ(ὰ τὸ ὑλώδας͵,νὸ ἀγρτόμοις φαιβαγ» 
ξι ὦ ἀρφμνοῖς διφλεμμλνηι »πολλαχόθον. ἔτεα 

πέχισο γδυ γὐτιχῦσα τὰ πλᾶςχ Ὁ γαζφυλα, 
κίωμ. τὴ σίη "ἡ Ὁ τελσῦτχῖου εἰς ταύτας κῶν» 
2ίφυγε τὰς ἐχαζεςς Τὶ πιουτικᾶς βασιλείαρ 

ὁ μιΐρι- 

'ἀ΄νο αὐτὸς - ααοι πὰρ 5-..- 

τς. --ἶν-- ταῖν 



᾿ 

ὁ μιϑοισϊ πες ἁδιόντιΘ’ πομπαΐου, νὴ Φὶ ἄγ 
᾿ς ηολισίιυῆς ἡξί σϊάειρα; δύυσῦρον ὄρ, Θ΄ κατὰ 
᾿ς λαξύμανθ΄“. πλησίου σ᾽ [ὦ κοὰ ὁ δὐφράτεις ὃ 
᾿ς διορίζων τίὼ ἀκιλησινίω ἀκ φὶ μὠκρᾶς ὧρν 
᾿ς μῆνίας. δε τοι ψὲ τὰ τέως; ἕως πολιορκούμε 
᾿ ψΘ' ἰὠκγκάϑεη φυγῶν οἵᾳ δὴν ὀρῶν εἰς κολυ 
ἡ χίσϊα, κα κἄθον εἰς βόασορομ. πομπήιος ὃ πε 

οἱ Ὃν τόστον ὅτου πτόλιν ἔκτισῳν γὺ τῇ αὐτῇ 
᾿ ἐακρᾷ ἁρμϑυίᾳ νικόπολιψ᾽ κρὰ ναῦ συμμέ- 
᾿ νει κοὶ οἰκέποι καλῶς, τἰὼ μὲν οωὖ μείωραῦ 
ἐς ἁρμανίαν ἄλλοι τ᾿ ἄλλων ἐχόντων ὡς ἐθούλον 
᾿Π ηοῥωμαῖίοι, Ὁ τελόυτιχῖου εἰχον ὃ αὐχέλασος 
αὐ σὲ πιβαρίωοὺς, κοὰ χαλσϊαζους, μέχρι πολ 
τ χίσος κρὰ φαρνακίας . κοὰ πραπείοαῦτθ᾽, 
᾿ ἔχα πυβοσϊωρὶς, γωυὴ σώφρων κοὰ διυατὴ 
᾿ πποϊσχῶσε πραγμάτων Ἶσι δὲ ϑυγάτηρ αν 
᾿ βυσϊώρου τό ῥαλλιανοῦ. γαυὴ σ᾽ Ἐγγύ(Ε πὸ 
ἐς λέμωνΘ', κοὰ συυεξασιλόυσον ἐκάνῳ χό- 

νον τανοὶ τὰ διεσίϊξξατο τἰὼ αῤχ(ὼ τελόὺν 
τήσαντθθ οὐ τοῖς χρυργιανοῖς καλου μβύοις 

Ἣν πόδι τἰὼ σινδεκίω βαρξαῤωμ. σῖνδν δ᾽ ἐκ 
“τό! πολέμων Θ᾽’ ὄν τωρ ἡῶν κοὰ ϑυγατρός, ἢ 

᾿ς μϑν ἐσῦθα κότυι Ὅο σαπαέῳ. συλοφονηθον.- 
πθ’ σὲ ἐχέρδυσε , στίασϊας ἔχου σος δ αὐτό, 
 διωαςδύει δ᾽ ὃ πρισξύτατ» αὐτῶν. δὲ σὲ 

φὶ τουθουσϊωοίσυς ἑ ὧν ὃ μᾶν διώτης συωδιών 
κει τῇ μετοὶ τὼ αῤχίω), ὃ δὲ νεωςὶὶ καθίσο- 
το φὶ μεγάλυς ὡρμθνίας βασιλούς.. αὐτὴ 

᾿ δὲ συμῳκασον)αῤχελάῳ, κοὰ στωὲμεινον κέ 
νῳ μέχρι τέλους. ναῦ σὲ χπρδύει, τοῦ τὰ λεχθον 

᾿ πχαέλουστε χωρία, κοὰ ἄλλα Ἐκείνων χαρκέςε 
δα, πτόβρὶ ὧν ἐφεξῆς δῥοῦμϑν, πῇ γοῦρ φαρνα- 

᾿ κίᾳ συυεχής ὄξιρ ἡ σισϊ μὴ, Οἱ ἡ ϑεμίσκυρας 
δύ σῖ ἡ φαναροια σπόῤκατῇ μόν Θ- ἔχον 
σα τό! πόντου τὸ ἐράτισομ, κοὰ γα ἐλακόφν 

᾿ σός ὅξι κρὰ δύσιν Ὁ’, κρὰ τὰς ἄλλας ἔχει στα 
᾿ σας αῤυτες. ἐκ μδὸ πῶ ἑώων μόβῶμ τεθέε- 
᾿ἔλημῆνη ὧν πταρυάσ)οίω, σταράλληλομ αὐ 

᾿“ῇ κατὰ μῆκος ἐκ δὲ δὲν πεῶς σἱύσιν ἐν λί- 
θρου,κοὰ τὸν ὄφλιμου. ἔς σ᾽ αὐλὼν, ΕἾ μᾷκος 
ἔχων ἀξιόλογον κρὰ πλάτθ". διαῤῥέι σ᾽ αὐ, 
σέ εκ μα δὶ ἀρμδυίας ὃ λύκος.ἐκ σὲ  τσε- 
οἱ ἀμάσειαν «ονῶρ ὃ ἔρις,συμβξάλλουσι σ᾽ ἀμ 

᾿Φότόβοι κα τὰ μέσόμ σπτου πον αὐλῶνα, ἀϑὲὴ τῇ 
συμβολῇ σῇ ἵσλουται ποόλεοἑὼ δ μὴν προς 

᾿αὐσοδεθλημθθ- δὐγταϊδρίαν ἀφ᾽ από πρὸ 
᾿ δηγόρδυσε, στομπτήϊος ἡμιτυλὴ καταλαξὼν, 
ππϑῶδεις χώραν, κοὰ οἰκμηορας ) μαγνόπολιν 
 ᾳτῶσᾶπον. αὕτη μὴν οαὖ οὐ μέσῳ ἀῷται τῷ 

ΥΣΑΡΒΙΕ Κ΄ ΤῸ 5 Ἐ ΟΜΝ 5. 33 
ἀσεπῖς Ροπηρείο διυρίξ, οσουραῃϑίη Α εἰ 6 
{{πίπχτὰ Γλα{ γα, πιοπτεπι “ΠοΠαΔΠΊ ΔΠ15 ἃ’ 
Βυπάαπτιεπι,ρίορε συεπὶ Επρἤταῖεβ ΠπεΡαΐ, 
ηυίαῦ Ηδτπιεπία πιίποτε αἰ εγπιίπας Α οἰϊς- 
{{πᾶπ’; δέ τα ἀία {δ εἴς ἱπιπιογαίας, οπεσρίον 
Ρίεγ οδ!ἀίοπεηι ἰῃ Βοίρπογυπι πρεζε οολ" 
ας εἴ, Ῥοπιρείι5 εἰγοα Παηςοσυπι υΓδεπὶ 
ςοπάϊαιίτίη πλίποτς Ηαγπιεπία, ποπγίης Νίςο 
ροΙίπι, χα πυης εἰίαπι (τδι δ ορτείπιὸ Πα ίταν 
τις πὶ συ πλίπογεπι Ε] Αγ πιεπίαπι ἴπρε ἂν 
Ιή δἐῷ δῇ παθεγεησ, ρύοιι  οπιαπί πο! εθδι, 
Ρο(τεπιὸ εαπὶ Δ Πεἶαυ τεπιιίτ, ΤΊ Βαγεπος 
ὃ ΟΠμαίἀαος,αφΦ ἐπ (οΙςὨίάεπι ὃ ΡΠμαγπδςίν 
τὴ δέ ταρεξιητεη Βγιμποάοτίβ Ππαῦεῖ, ρυάΐ 
«Δἰδπέπιυ]ίετ, δύ ἱπιρειᾶά! ρετίία. Εὰ Ργιμο. 
ἀοεί Τ δ] αηί Β]ᾳ ἔπε, δ αυχοῦ Βοϊεπιοηίο, 
΄υο Αἰ αδΠ απ οπὶ {10 τερπααίς, ᾿είπεἰπ 
ἐπηρετίο (ποςείκίτ, [ὁ ἀρ Αρυγσοίαπος πού 
τὰ, σαί ΒαγΡατί οίτοα ϑίπαίςεπιίαπε, ἔχ ΡοΙςὲ 
τος ΠΙΠ ἀπιηο γε! , 8. Π]14, το Οοιγί ϑαρςεο 
ἄδίὰ εἴσατο ἀοο ἐπτεγεπιρτῖο, ςα θαι δοίί, 
ΕΧ ΕΟ ΠΙίος μβαβεηβ, “τούτη Πα πηλίοσ ἱπηρε 
ταῖ, Ἐχ ΠΙή9 Ργιμοάδοτίαίς, αἰτεῦ τ ρτίπδειϑ 
“πὶ πιαῖτε Δα πηίπί γαῖ ἱπτρεγίιπι, αἰτοῦ πᾶσ 
ἰοτί5 ΕἸδυπιεηίς παρεῖ τεχ ἀεο[αγατιις, ρίᾳ Ατ 
ςἤεἶδο πιιρία, συπὶ ε0 πιδίιτ ας Α6 εχιτεπτ, 
ΪΝυης υἱάπ εἴ, δ 4 ΑΙ οςα Βαθει, ὃ Αἱ 8 {15 
εἰερσαπτίογα, ἄς ΠΡ, Φείποερο ἀϊςεπηιθ, ΝΑ πὶ 
Ῥῃατπαςίε ςοπτείπια εἰξ δίάεπα ὅζ Τ Ββεπηίίον 
ΤᾺ « ὉΠ Πα5 εἰ Ῥῇαπδοσα, ας: Βοπεί ρατς 
τεπὶ Ορτίπηλπὶ ΟὈτίπες, παπὶ ὃ: οἱείς δύ υμίτίς 
δας οοηίίτα οἴ, δ ςεετετίς τε δι15 ἐχ ςε! τ, ἃ ρα’ 
ἰδ 5 ογίεητα! δ 5 Ρατγαάγαπι ορίεπόϊι, η ὅσ 
σἰταάίης ἰςςαπὶ ρατίτεν ργοργεάίεητξ, α οςςί 
ἀεπια! θα 1 τγαπὶ δ ΟρΗΠ πτᾶ,π εὰ εἴ ὅς 
τ|Ὰ}Π|{5 αα ἃ Ισρίεα ἀπε ς [εἰς ΔὲΠε ἱπΠ οί, 
Ηᾶςαῦ Ηδτπιεηία 1Ὑ οι15 ἐγτίρατ,Β ἀπσοτῆς 
είγςα ΕἸΑτηδίᾶ [τίς πιο πη πιεάία ττα]}ς τοπ 
σὐτγαηε, πη ςσσυγίι πγθ5 τα,  ργίπιια ἔππ’ 
ἀαίογ ἃς Ευραζοτγίᾷ ποπηίπααίτ, ΡΟρείι5 εἰἰπὶ 
ἐπι ποποδίαπῃ ἐπαεη ες δά {τα ΠΠτεσίοπε, 
ἃ ςο]οπίς, Μεραίορο!επι ρρε!δυίς, Δ ἔτα ιν 
ἴῃ πχεαία ρἰαηίτίς ἰαςεῖ. ΘῈ} ἐρῇ5 δυτε Ραιγα 
ἀτο τααίςίδς5, Δ ίτα [τὰ πιπι, δά 5 ςεπιᾶ ὅς 
τοαυάτι ΜΜίεραίορο ίς αὐγαϊίογα, ΜΙ Ηγία- 
τίς ἰξά ες (ὐαδέτί5 οὐδ, εχ Βα πιςητ ὃ υἱα4- 
τία, δέ υὐἱςίπα πεπατίοπες, δ τη ει} [2.08 ὲ εἰίλιι 
(5 εγαῖ. αυ! Ποῦ ΙΟο5 ἀρρο δια εἰ ρεῖγα 
σης ἂς ργφταρτα, αα (οί .4,8 (ΔΒ έγίς ἀ Πᾶς, 

᾿σεδέῳ. πῶς αὐτῇ σὲ τῇ σταρωρΐᾳ τό τεαρνἀσῃοουνκάβειρα ἵαθρυττιι, στίδγοις ἑκα ὧν, κοὰ τορντήκον, 
“τὸ που » νοτιωτόδᾳ αὐφὶ ὄξμγ, ὧὖ δὲ τοῖς κα βείροις τὰ βασίλεια μιβοισϊώπου κατεσκδύαεο, κοὰ ὃ ὅσ 
εἴραλιτατ κοὰ τὰ ζώ γρια» κοὰ αἱ πλεσίομ ϑῆρας, κοὶ πὰ μέταλλα. φὐτοιῦϑτι δὲ κοὰ Ὁ κράνομ χωρίομ 

ποσαγορδυϑν, δδυμνὴ κρὸ ἀττότομί΄ τσξηοα, δέχουσις δὴν κα βέρωψ ἐλαήον, ἢ σχκοσίους σαφίους, 

3 ἔχώ 



Ψ14, 
Ἑαίὰ υἰογείςς μβαδεῖασαο ἕοητξ ἃ θογείπλιτη], 
αὐ ταάίεςια Παιπεπ,ας πα ἐπὶ ργοίαπάδιι, ΡῈ 
«το αἰτίτἀο ἰησεπο, Ζυατς οδ4ετί πο ροεεί, 
πισεπίσι5 αατεπι πιίγΗ ςὁ γαῖα, πιῇ αυδητα 
Ἐλοπιαπί αἰγαετγᾶτς, εἰγοιηςίγο (γ]αοίᾳ δέ πιὸ- 
ταπὰ δύ [ἰςοα,Δἀεὸ, τίη σεηταπι ἃς πίσίητί 
Πλάία «αἴτα ποη ρϑείδειν, [ἢ ἐ εγατῖ ργεςίο" 
{ἰίτανί ΜΠ γί τίς τμείλυτί, ]αί παης ἐη Οὐρί 
τοϊίο ίαπι ἃ Ροιηρείο ἀϊςατί, Τ οιᾶ Παπετεσίο 
Ὡεπὶ Ρυτποάοτίς μαδες, Βαγθατία οί απέϊαπι, 
αὐί (δ ἱρία σης, Ηρ ει εἰίαπι Ζεϊεηίεπι δέ 
ἹΜεραϊοροίἐταησπιαρύυπι. Ελςαπι ΡΟρείας 
(αθίτα Πεύχιπειίπ υτΐ5 πιοάππι,ς ίορο’- 
{{π|ποηνίπαῖτει, Ργτποάοτίβ εδπὶαἰχίτ,ες Απὶ 
συΐίατι ἀρρεϊ]λυίτ,ατ ρτο σερίαυειξ, ΗλΡεῖ 
εἰἰαπιίπιιπν, σατο πιεπῇ!5 ῬμαγΠδςοίς ἀρρε α 
τατ, Αιπτεγίληι (εἰ τοὶ αἱσαῃί, ἐπ υὐδῖς πιοαᾷ, 

τασΐτος ἔρογοβ ἔεγτος παρερίεπι.,, ἃ τερίοσ 
Ὡεπὶ ἰβοταπι, σαίπ5 ἐγπτη ἰαςεγο5 ρεγοί" 
Ρίς. Ηοςΐβηυπι δάςὸ τεβεβ πεπεγαῖί (πηξ, 
ιἰ φαοά ἐρ{τερίσαναΠαγαπάμππι ποζαηΐ, (ἃ 
τερίς [ουτιππαπὶ δ ῬΠδγηδοίβ πλεπίαπι αΐχ ε- 
τίης, Εἰξ αἰπεπὶ Βος ἔτὐπα ἅπυηι, “πεπι- 
αὐπιοάιπι ἰά, χυοά αριιὰ ΑΙδαπος εἰξ, δί 
ἐλ ΄αδ Πιητ ίη ΒΠΗτγρία, πιεη 5 (ςΠ τες τεπ, 
φίαπι,, ίη, εἰυία ςπι ποπλίπίς Ιοςο ὃ Αἰςαί 
τεπιρίαπι,, ααοά ἀρυά ΑιπείοςΠίαπι εἴξ, Ρί- 
{ΠἀΔίαπι ἀεγίις, δ (ἡ φυοά ίπαρτο ε Δπείο. 
εἰς, Μία ῬΠδπαγοσαπι ἔχης (οπιαῃα 
Ῥοηείςα εοάεπι ποπιίης 610 πιαίοτ (5 αρρᾶ 
«οεία Οοηδῶς. δ εἰάςπι ἄςο ςοπίεογαία, δζ 
ἐπάε «ἀϊῆςἤ ἐχεπιρίτ [απηρτασι εἴς, 8 ἔετέ 
ἢ] τίτα αταηταυς δ ἰδογογασι ὃ ἀἰαίπατίοσ 
τυπ, δ οὐἱτὰς ἐγρὰ [ἀςετάοτες, δ ἢ5 πιαχί- 
τὸ, απο δητε γέρος ἤεβαητ, αυλησο δί5 1ῃ 
ΔΏηο {π ἐεἢ 5, τα ἄξα εχίτιις ἀρρ εἰ δηταγ, 
Ὡκετάος ἀίλάοπια σείαδας, δ (εταπάυ5 ε΄ 
ταῦ απ ποποτε ροΐξτεσςοπι, δεάρτγία ἄε [) 05 
εγΐλο Ταζίςο ἀἰκίπιι5., ἥαΐ ργοαυαβ ἕαίς 
τπιαῖτία ποίξγο :δζ ἀς αἴτεύο 1 ουγίδο, αυί 4} κ 
τ5 περοϑ ἔπίτ, δύ ΠΙΙας ΡΠ] ετατί, (Λυία ἡ1ε 
εὐπι τηαχίπιοβ αἱίος Ποπούεβ, ξ (ὐοπιᾶπον 

εὐπὶ (χεετἀοτίαπι ἃΡ Επραίοτε δοςερεεε, τε 
σησπὶ ρτοάεις ᾿ε οπηδληίς ἀερτεμεηία εἰξ, 
ἹΠ᾿0 εὐετίο,τοίαπι σεηιις (Π Αἰ πγηία {ππΐτῳ 
Τληάεπι Μοαρίιεγμες πταῖγίς ποίας ρϑίγι" 
τι5. ἔπ τερηί εὐετοπείς εἷατὲ σείδίτ, αυδρτο. 

Ρῖεῦ τυγίαπι σαπτερς [αίς ἰοσταπαῖις, δίίρ’ 
{ς δ( {Π{πὸ ἀπιίςί φαίςαπασε 20 ἐο ποῃ ἄς. 
(γαείυης,, φαεπιαάηηοάμπι απ5 ΠΟΙ ΕΓ εχ 
Ραίτε πτλαῖτί5. (Δί στα τερίβ. ἤδίυσι ρέτίσ 
εἰίτατί ςεγποτεῖ, πῃ ἐο Βεῖο αυοά συ πη] ἀςα]ο 
Θετεθατζυν, αἰίεπαῖῃ5 Ὁ ἐο, ὃ μαϊἀείηίεμίως, 

ἐ ἡ 
ι 

δα Ὁ ΑἸΒΊΟΙΝ 8... ὁ ἜΠΟ ἘΠ ΔΎ ΡΈΉΗ. 

ἐχά σ᾽ ἀδὶ τῇ κορυφῇ Ἰσαγίω αὐαξζλλῦσαν 
πολὺ ὕσϊωρ, πόλί τε τῇ ῥίζαι ποταμὸν, τὸ φᾷ 
ραγγα βαθέων. πό σὶ ὕψΘ- δξαίσιομ τ πὶ 
Ῥας ὄξι αὐχο ος»ὥς τ᾽ ἀφλιόρκωτος ὅξι. τὰ τῷ 
χισαιὃ ϑαυμαςῶς, πλίω δῶν οἱ ῥωμοῦσι Κῶ» 
σχιασασαν.ὅτω σ᾽ ὄὲν ἅστα(ᾳ ἃ ἀύκλῳ καὶ 
τάσ)ουμιθ’ νὸ ὀρεινὴ τὸ ἀνυσῆο(θ’, ὥς τ᾿ οὐδ 
ἕκαΣ τὸ εἴκοσι σχόίων μὰ ἂν δωκν φρατο. 

πεσϊδύξχοδγ. οὐ τοιῦϑα μλὸ ἂν τῷ μιθοισϊάτα 
σὰ ζιμιώταα 5 κἀμηλίωγ, ἃ ναῦ οὐ τῷ καπὶ 
σωλίῳ κὥται πτομτσεΐσ αὐαθούτος. ταύὐτίω 

σἱὰ “ἢ χώραν ἐχῴ πᾶσαν ἣ πουθισϊωεὶς πτῶσα 
χὰ ὅσων πῇ βαρθαβῳ τῇ τυ αὐτὶ κατεχομὲ 
νερὸ τ λῖτιν, τὸ  μεγαλοπολῖτιμο τὰ σὲ 
κάθειρᾳ πτομπτεΐσ σκόνάσανοος ἐς ποσλιμγῖ 
καλισανῶς διόπολιν.ἐκείνε πεοσκατισδύᾳ 
σε, Εἴ σεξαςἰμ) μετωνόμασε, βασιλείῳ ἐκ τῇ 
-οὐλάχρῆτι. ἔχ4 ἡ Ὁ ἃ ἱδρὸν μἰιωὸς, φαρνάκα 

καλύμϑν, ἢ ἀμόβίων ἰζωμόπολιψ, πολλὸς ἷς 
ροδοῴλος ἰχοσαν, Εἰ χώραν ἱδλ αὐ, ἰὼ ὃ ἱόδω 
μϑύύος ἀὰ (αῤσπτοῦτῃ ἀπτίμυσων οἷ οἱ βασιλέες 
τὸ ἱδδὸν ὅτ ὅτως εἰς τὐϑῥολίω͵ ὡς  βασε 

λικὸνκαλύυϑι ὅρκον ἄΐτον, ἀπὶφίωαν τ» 
χίω ξασιλίως ἡ μἱεῦᾳ φαρνάκυ σι (Οἱ τό. 
σοῦ σελίωες Ὁ ἰδδὸν, καϑιάτη ἢ γὐ ἀλξα- 

γοῖς»»ἡ Ὁ τὺ φρυγίᾳ..τότε “ μίωος ᾿ν πῷ ΠῚ 

νύμῳ τόπῳ, Εἰ Ὁ Σ ἀσκαίυ Ὁ πρὸς τῇ αὐτιά 

χείᾳ τῇ πε πισιδίαν τἡ το χώρᾳ  αὐΐς 
οχίωμ. Οὲρ ἢ ὁ φαναροίας ὄξι 7 τε κῴμανα; 
σὰ ἦν τῷ πόντῳ ὁμώνυμα τοῖς γὺ τῇ μιγάλᾳ 

καππαδικία, Εἰ τῇ αὐπῇ ϑεῷ καθιόρωμῆᾳ 

ἀφιφ)ουθούτα ἐκέθῳν. σχεσῖὸν σῖς ὦ νὸ πῇ ἀν 
γῇ ἀδαπλήσια ἰελονυδύα ὅτι ἱδῥεργιῶμ, 

Οἱ 2 ϑεοφοριὼν, τὸ Φὶ σπϑρὶ οἷ ἱδρξας ἀμῆς, 
τὸ μάλιστ ἀδὲ 5 πο βασιλέων, ἡνίκᾳ σἱὶς 

Σ ἔυς δ] τὰς δ ὁόνυς λεγομθώᾳς Τἰ ϑιδ, δὲ 

ἐσίαμα ἐτύγχανε φορῶν ὃ ὑδβδῦς, τὸ ἂμ σἱδύ 
πόρος ἡ] ἀμί μετὰ Ἃ Εἰ ασιλεαιἐμνηϑδημῆν 

ὃ πρότόδον δϑρυλάσ τε ἢ ταπκζωιξ, ὃς ἣν πρό 

σταττπὸς τὶ μηρὸς ἡμῶν" νὸ ἄλλο συρυλάσ,δρ 
ἂν ἐκέινς ἀσελφισυῦ οἱ ὸς 5 Φιλετόκε "ὁ διά 

Ζἰκένος δὴ ἄλλων ἱιμὼν ρα “ δύγείτος Ὁ: 
δ μεγίσων τυχών. νὴ σὴ τὸ τ' ον κομανοις ἐξ 
ροσιμίης, ἐφωράδϑα ἢ βασιλέιαν ἀφισίς ῥω 
μαίοις.κα]αλυθούηος δ᾽ εκένυ συνδεεθλήθα, 
"ὁ Ὁ γλύος. ὀψὲ ὃ μοαφόγνης ὃ ϑέιος Ὁ μηρὸς 
ἁμῶν εἰς ἀὐιφούφαν ἄλθον Ἀοῖν πες καταλύ 
σει "“' βασιλέας, νὸ πάλιν τῷ βασιλεῖ συνήϊύ 
χυ(αν,νὸ αὐτὸς νὸ οἱ ἐκένς Φίλοι..πλὴν ἐϊνες 
ἐφθηκ(αν πϑαποςούζες αὐ τ, καθάπερ ὃ σταπὶ 
στος ἡμῶν πρὸ σπειβὸς αὐτὶ ὃς ἰσϊὼν Ἰὰ Ὑ θασὰ 
λέως κακῶς φόβοόμβνα ο᾽ τῷ πρὸς λδύκσλλοι 

στολὲμῳγιὼ ἅμα ἀλλοβιωμβήος αὐτὶ δὲ ὀργξω), 
073 



δτι αὐ ψιὸμ αἰ τόν τίθιον κοὶὶ ἱιὸμ ἐκέινου ϑεόν 
Φιλον ἐτύγχανον ἀπεκτονὼς νεωςὶ, ὥρμησε 

᾿ σιμωρέν ἐκείνοις Τὰ κοὰ ἑαυτῷ, Εἰ λαδὼμ ππῖς 
"οκἱ τό λόυκούλλο πίσφς, ἀφάτησι συὺ αὐ ζθο 
πῳντεκαίσεκρᾳ φρύφιανκρὰ ἐπαγγολίαε μϑ) 
εγηύοντο αὐτὰ τούτων μεγάλαει τοελθὼμ δὲ 
πομπηήϊθ: ὃ σχσεξάμανΘ- τὸν πόλεμου, 

 παύτας (ὐσ ἐκάνῳ τὰ χαρισαμῆύος ἐχθροὺς 
 ἑίλαξε, σα ἌΆ ομβύίω αὐϊϑοῖ πὼς ἐκέ 
᾿ νομἀπίχθεαν. δ μὐπροσίύς ὃ κρὰ ἐπανελ 
 βὼν οἴκασὲ δ ονίκησφν, ὥςτε τὰς σιμὲς ἃς ὗν 

᾿ πέχῷ δλόϊκουλλθ’ ἣν στον (κῶν τισὶ, μὴ 
ἢ ἀνυρῶσαι τίὼ συγκλπῶν, ἄδεκον γοῦ ἐν κα, 
᾿ πρρβῴσαντΘ᾽ ἑτόβο Σ πόλεμομ, τὰ βραξξα 
᾿ ἔτο᾽ ἄλλῳ γϑυ ξεν, κοὰ τίὼ δὴν αβιςειώμ δέανο 
κἰιό. ἀδὺ μλὸ ὃν δὴν βασιλειῶν οὔτω τὰ κῶμα 

᾿ να διωκεϊηογῶς ἔρυτο, ἥδαλαθὼν ἢ πομπή 

Πγ0- 7} ὀξουσίᾳυγαῤχίλαον ἐπτέξησῳν ἱόβξα, 
᾿ νἡ πϑσώοισον αὐτῷ χώραν δέσοινον ἐύκλῳ. 
ἐδ σ᾽ ὄδιν ἐρήκοντα στίσιοι χες τῇ ἱόβᾷ, 

πῶσχξας τοῖς οὐοικοῦσι παειθαρχέϊμ αὐ Ὅρῖ,, 
που τὴν μλν ὃν ἀγεμὼν ἰω, κοὰ τὴν τἰὼ πόλιψ 
ρἰκοιὦ ἣν ἑδροόνύλων ἰύρι Θ’ πλίω τό πι- 
᾿'πράσκειψιπί(αν ὃ οὐκ λάήος οὐσῖ οὐτοιῦϑα 
ἝΝ ἐξακιδιλίωγιίω δ᾽ οὐ τ (Θ΄ αῤχέλαθ’ ἡ ὁς 
μὴν τόν ασυὸ σώλα, κοὰ φὶ συγκλήτου Ζιμᾷ 

ὴ ἡ ύτιΘ’ Φίλος σὲ γαδίιωυίς δὲν συατικῶυ τι- 
γον ἐκεῖνα ὃ τοεμφθοντος εἰς συθίαν, ἧκε κοὰ 
᾿κύρο ετ ἐλπίδι τό κοινωνήσεῳ αὐτῷ δα 
σχδυχ(ομλύῳ πρὸς δ ἰφθικὸν πόλεμομ. οὐκ 
ἀϑ' ηοεπούσας σὲ δὶ συγκλήγυ Α ταὐύπίω α» 

᾿ φεὶς “ἢ ἑλπίσίᾳ, ἄλλίμ εὕρξρ μέζω. τ ύγε 
χανε γοῦρ σολεμοῦθ’ ὃ φὶ ἀλεοποσρας στὰ 
χήρ χαυὺ ἣν αἰγυτήϊων ἐκθεθλφμθθ’. ϑυ- 
᾿γώτηρ σ᾽ αὐτό! κατέϊχε Ἄ βασιλέων, ἀσὲλ 

ΠΝ πρεσξυτόδᾳ φὶ ἰλεοσζτγοας. σρύτῳ ῴ 

φουμῆύῃ οὐο)ρὸς βασιλικοῦ γθύσς, φνεχείοί, 
σον ἑαυ τοῖς συμπροῆσσι, προσσοιυσάμε 
Υ, 
τ Θ᾽ μιθοισϊώτου τό δύ ποτορ- ἡ ὁς εἰν. κοὰ 
ἡνασεχθεο,  χσίλσυσον ἕξ μῆνας. ὥξου μϑὸ 
γαῦ γαβίύιος αὐέλῳν ἡφαταξφ κατάγων 
᾿ ον σπἤολεμαΐτου. ἧς σ᾽ οὐντό Ὦ ἱδροσωυίω 
πρελαύον. αὐ ὕςόρον λυκομήσίης, ᾧ κοὰ τιν 
, ζσοιν ἄλλκ πϑσετεθη, καταλυΐοντ θ’ 

Τ κοὰ τούτον, ναῦ ἐχῴ σίυ τότ’ ὑὸς ἀσῆχ- 
᾿γόρμγος, ὃς οῦκεῖ ταύτης τυγχαναν φὶ πιμῆς 

᾿ἥνα ἀαίσαρθ’ ὅ σεξαςοῦ δὲ αδετίω,. ὃ μδν 
᾿ γα καίσαρ,ϑοιαμθδύζας Ὁ ἀσϊχ τόφιγα; με 
χὰ τυαέσίων, τὸ γιώαιῖος ἔγνω αὐαερέμ μετὰ 

 Ζαρισίυτάτου δ τταίδωμ. ἦν ἢ πρεσξύτα 
τ σ᾽ 

Υ 

ἘΝ Ν Ρ ΟΡΕΟΙΥ “3: 
Ρτορίεγεα σπ041Π5έαπι ἐο ΠΟ τίπιναι Γπππὶ, 
ἃ Τπεορέϊιπι {Π{π8 Πἰίπι ραιΐο δητς ἱπιεῖ 
(ςοἰΠΠετ, 6 (ς, τ {ΠΠ 05 υἱοίςεηο5, ρΡεγηηοτις 
εἰ υᾶτε Πάςε ρυθιίςαα [νὰςυ]]ο δεςερία, Ἀν 
οαἰϊε} 14 δα ἀεἰεξίοπεπι ρεγάιχίς, σι, εχ γεὰ 
Ῥω ΡΟ! οἰτατίοΕ8 εἰ πηαχίπις δὸ ἱπιρογαίοσέ 
(χξϊα. 8εά ες ΡΟρείμς ΒΕ Π πιςςεον λάπεπηίζ 
(ετ,χαίςς Παςυ!]ο ρεαδεβοκεί πεγᾶτ, οπλης5 
ἰῃἰπιίςος παΡυπι, ργορτετ οἄ {Ππιυ|ταίξ,ης ἢ“ 
Βί «πὶ {0 εγας, Εἰπίτο δυτεπὶ με] Βἐ ομηδπι 
τειετία εὐςοίτ,ης ΡΟ] ςίτατίο Πε5 4125 Γνυςυΐ 
[ι|π Βοῃπείςῖδ ἰεςεταῖ, δεηδῖιβ ρεγῆςεοεει : πίς 
αυαπι εἴς ἀΐςεη 5,0 σαπη αἰτοῦ ΒΕ [ἃ ςοηίεει, 
(εἰ, αἰτεῖ ργαπιίατεροτγίαγει, δ πυπογα αἀἰ{τίσ 
Βυοζεῖ, (Οπιδηδ ἑκὰς (0 τερίθυ αὐ πγίηί τα 
Βαπταγιυς ἀἰτα εἰ, Βοπιρεία ροιτεῆδις τετᾶ 
δεςορία, Ατομείδιμτ (Δοογἀοτίο ρει εςίτ, αἰ 
ἄπιος ἀστί (ςῃσσηο5 ἔλεος τερίοη!ί δἀάίαίε, τά 
εἴς, 124. γχετυἱδίτ Πα δίτατουίθιιβ,υΐ εἰ οὔτειτῃ 
Ρείδγεηῖ, ΕΗ! 5 εγσο ἱπηρεγαθαῖ, ζ πῃ ἰλοτίο ἴοι: 
υ58 ροτείξατειι μα εθαγ, αγθ ἐπι Πα ίϊλπτίθι5, 
Ρταιεγυλαι πεπἀεηάϊ, Ὁ υἱ 4ι4επὶ ΠΟ ρδιν 
είογε5 εγᾶτ νυν ΠΡ 5. Δ Υςεἴλιις ΠΙίας ας εὉ 
ἰι5 Πα 5011 δύ (ται ἐπ ποποῖε παδεγι 
(Πδϑίηίοσιοί υἰγοὸ ςσία!αγί αἱ ἐς [ἀπλἐ {τ δὲ 
αυο ἐπ 5γτείᾷ ηχο, ἃ ἱρίερε ςσπιαπίςαπαί 
εὐτῇ εἐο ρτοίςεϊυς εἰν, Δι αἀ Βατε ἐς ΒΕ] Ππὶ 
Ραζαῖο. φσαοά εἰππὶ 8 επαδίιβ ποη ρεγηίττεῖςι, 
μαςίρε Δπι{{{Δ,41{ἀπὶ πιαίοσ πφώδς εἴ, Βεγ (ὦ 
τετρὰς Δεργριή Ριοϊειησῦ εἰξοετᾶι ραιΓεπὶ 
ΟΙεοραιγα, σα 5 Β᾽ ἢ ποτὰ σγαηἀίον, ΟἸσορα: 
ττα ἰογτοστερπ τεπεθας, δεά συπὶ αν πυίς ἐ 
Πίγρετερία φυατεεῖην, Δτεπείαυς σε ηε, 
χυίθιυα (εἰρίσπι οδτυϊ ες, ΜΠ τ ἠ4τί5 Ἐπ ρᾶ: 
τοτίς ΠΠ αἰππσεης: Ππατε (αἱςορτας,(ςχ πιοπ» 
(δε τεσπδαίς, απο ροῆςεα (ΠΑ ίπίμϑ ἐπ ρτς: 
[ίο ἑητεγεπγίτ, εἀπόϊο Βτοϊεπιᾳο,είας πετὸ ἢ 
[τὰς [ἀςεγἀοτίππι δοςερίς, Βοεα Τ γοοιπεάες, 
ει δ "τὰ τερίο (ςΠποσποσγιπὶ ΄συλίυον αἀάϊτα 
εἴ!. Εσο(υδίλτο, γεειτας ροίδίάει ΑΔ ἀϊατοτίς 
οίς ΠΙΙ5,7πὶ ἀἰσπίτατς Πᾶς ἃ Οςίατε Απρυῆο 
ΟΡ αἰτία υἱάεΐ οδτίηυς, Ναὶ Οείαν Α ἀἱά 
τοτίσει ςΠπΊαΧοΥύς ἃς ΗΠ 5 τη τείαπιρ μᾶ ἄπ 
ςεΠ5,1Π σιπ| ΗΠ ο πιαίοτε {ἐλταίς ἱπίεγίπιε ς 
ἸΜαίογ υει ὁ ίς ἐγασ, ξά εὐπὶ (ες τ οχ {ταττὶ 
Ῥὰς πλΠπ|0. φαΐ εὖ ἀιςεθᾶτ ίς τηδίου  αἤϊγπια 
τεῖ, ἀία ἱπτεῦ Δ} 05 ςστξιίο {ππτ, πους ρατξ 
τε5 ᾿υγτειῖο ρεζίπαίεγε,τ ππίοτί ςεάεγοτ, τ 
(ἐγξτεβ, πη ἐρίς κτᾶῖς εἴϊες ργοιεδίον, πἸδίοσ 
τεῖη ἦς πιδίγεδοτεϊίσιιο ἔγατγε συγᾷ Πα ίξυτῦς 

δ ρρῶσος. Σὺ σϊδυπόδα ἣν ἀστλφῶν αὖ Σ φήσανῶς Ἐν πρισξυτάτου πρὸς οἷὺ αὐάγοντας τραϊιώτας: 2 ζω πῷ πῷ γ Ξ᾿ ς 
 ᾧδις ἦν ὠμφοτόδοις σπτολιαὺ χρόνοριτως οἱ γονᾶς ἔπεισαν Σ σ᾿ ὑτδυΐζμ ἰδαχωρῆσαι τῷ νεωτόξῳ “ὁ νίκης; 
ἀν γῷ γῥήλικίᾳ μᾷλλου ὄντα, ἀβιτησίαὐτόνον κασδεμόνᾳ τῇ μπρὶ ἐσεοδ, νὴ τῷ ἘΞΕῚΣ ἀσιλφῷ, 

4 ὀντῶ 
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[τάχος οἴτεῦ οπὶ ραΐτς ἱπτεγεπιρταδ εἰξ, αἱ" 

τοι υετὸ (τυλῖας, ηυἱ ἀϊρπίτατεπι πδης εἰ 

τοηΐεειτιβ, ἵναπι σία υδί πίγοβ ἱπιεσ 

τεπηρίος ἐσπῆε, ἀοἴ είς αεπεπιεητεῦ. (Δ υλ’ 

τέ εοϑ απ ἐεγαδίί ἐγαηΐ . Βεηεῆςίο δ εὐτὰ 

Ρτοίξευτι, Βαης εἰς ἀἰρῃίτατεηι ἱπιρογτίαίς, 

(οπιαπα ποπιίμίρυβ ἀρυπάλπε,, ἱπίρῃς 

Ητπιεπίοσαπι ἐπιροτίᾶ, Οοπαεπίαπι εὸ δ 

ἀες (εα, απα Εχίεις ἀρ ρει !απευγ, ππάίαυε 

εχ εἰυμτατίθες υἱτί Ππιι] ἃς ππα!ίετε5, ΜΜυτί 

Βυς εχ ὕοτο πεηίεητεβ ἄεα ίᾳςγα ρεγβείαητ, 

Τηςοῖα τοῖος πηι, ας ἀεἰίςατί, οπτηία αὐτί 

Βιις τοπῇτα,, πιιϊίετιιπι πλυϊτίτα 40 πιαχί ς 

πιὰ ὃζ ορεταπτίαπι, {ας παρ πᾶ ἐχ ρᾶγτε (8, 

εἴα ἴπητ,. Εας εηίπι εἰαίτα5 ιαῇ αι“ 

ἄλπι ρατιια Οοτίπιμυς εἴ, [Νίαπι δί ( οτίπ' 

«ἀσπι, ρτορίεῖ πιαχίπιαπι πιοτειγίςυπι πλυ]τ, 

τυδίπεπ), Πυας Ν᾽ ἐποτί ἐστὶ ςοῃἰεογαίο;, Π111]- 

εἰρτοπεί(ςεδαπεατ,αῖο {0 {{π|ξὰ «εἰ εργαραπῖ, 

πχϑαιγιεδὰ ἸΜΙ ετεαΐοτεβ αεγὸ ἂς πλῆτο κ ςοπίαπιεθ4Π" 

εν ροὶ, δα τας, Ν᾽ πάς Βυίαπποάί ἀς εἰ ργοπειδίαπι εξ 

ὑχλίσκεν,, [ργτῃτ ,ἾΝοπ οπιηΐς Ποπιίηίϑ εἰξ Οοείπιμ πὶ 

μαυΐρατο, Ας (οπιληλ αυίάεηι ίμπι [ναί 

πιοάϊ, Οἰτουπῆαητιεπι πεγὸ γεσίοηεπι τοἴΔΠ| 

Ῥνιβοάοτίς τεπεῖ, Εἰὰ5 εἰ εἰίατα Ῥῃαπαγοσαεῖ 

“Ζεϊειίςις ὃζ ἱΜεραϊορο!ἀππ5αρεῖ. ΠΈΡΑ 

ρα ἀϊδααι εἰς, Ζεἰειίςα τερίο Ζ εἴα τις 

δεηιίαρει ἄσρετε 8επιίγαπιί {5 ςοπαίταπι Πὰ 

Βοι, ἴῃ εα τεπιρίαπι εἴς Δηλίτίίς, ας ἃὉ Ε]ασ 

πιεπῆς ςοἰέτατ. ΗοςίπΊοςο ἔδογα σαπιὶ λη΄ 

ταὐϑηίαιακίπια ςεἰςταπταν, δζ ἑαυτά ἀππὶ 

ἐς τορυς πιαχίπγίς Πίς τ, ϑαςγογαπι εγαο 

καῖ πταϊιίταο, δ βοποτες ἰδοεγάοταπι Ὁ 

τερίδυς Ωϊ, εὐπἀεπιγίιαπι παρεδδητ επι 

(ἀρτὰ πιεπιοταυήπιις, Νπης οπληίαΡγ ΒΟ άο 
εἰετεπεῖ, ϑδογογισι δυζεπι εγπογαπι πιὰ]» 

εἰταἄο, ας ςατετα ςορία, ἃ πτυϊείο ἰαδεἰαξαία δέ 

ἐπιπιίπα εἴ. [πιπιίπιτα εἰξ ετίαπι λάϊλ΄ 

ςεης Ζεϊειίςα τερίο, ἔῃ ςοπιρίατεβ ρυίποίρα, 

ἐὰς ἀΠείδυϊα, σα ρέγασφετε (ας ἀΐχίπη5) 

“Ζεϊαεἰυίτατοιι μαδεῖ. Ναπιτορες οἱέίπι Ζ εἶα 

ποα αὐείυϊιατέπι, (ς αὐ Βεγ!ςοτυπὶ ἀξογυπι 

τε ρ΄ πὶ ςοΙεραης, δί ἰΔςεγάοϑ γεγυπι οπι, 

τίαπι ροτεξαίεπι παρ ερας, Εἰδδίκζαβαζιιν ἃ 

δαυϊείτιἀίπε Δεγοσιπι ἐξγαογαιπι, δ ἃ (λοις 

ἄοιο ροτείξατεπι πηαχίπιατι Βαρεηίε, ἵΝοπ 

εηἴπι ρᾶπςα μας πτὴ5 ροίδαερατ, οπῖς 

Ρείας πτι!τᾶ5 εἰ ργουίη οί 5 αἀίεςεταῖ, δ τὰπὶ 

εατα., {ππὶ ΝΜ] εραϊοροί ἐπι υὐε5 ποπιίηαγαῖ, 
ας ἃ Ολπιίίεπα, αυα πιίηοτί Ε]Αγπιςηίες δ 
1.χπαίεπα Ηηίτίπιο ίαπι, ἰῃ ἀπιιπὶ ςοπΊρΟΙ 
εἰς. ΕἸα (2165 [οίβίες μπαδεης,  (ὐαπηία ρεγαεσ 

ταὔτ ςαἤο!!απὶ, χαοά αιης ἀίγυταπι εἴ, 

ΔΕ ΟΓα αὶ Δ ΡΗ. 

οὕτω ἢ Ὃν Ν συωχποθανῶν τῷ σπταβι. τον 

σὲ σωβίωσαε, νὸ τυχὸν φὶ ἁμῆς ταύτης. αἰδδό᾽ 

μϑνΘ- ἃ ὡς ἴοικε ἀαέσαρ Ἰσῖα δὴν οὐὐδρώπωμ, 
αὐᾳρημθθων, ἠχθεόϑα, τὸ πούς τι σωζομδώους 

σφ) γισίας Οἱ ἀδιμελέιας ἀξίους ᾿τωϊλαβω 
δυὺς αὐτοῖς ταὐτίω τίἰμὼ Τιμίυύ. τὰ μϑ ὃν κό- 

μαναὰ δὺανβοε, τὸ ἔσιν ἐμστορέϊου Οῖς ἀπὸ ΑΥ̓͂ 

ἁρμλνίας ἀξιόλογον. συωυόβχοντοῖ σὲ ἡ Σ] τὰς 

δῇ ὀδνυς ὁ ϑεὲ παυταχόθῳν, ἐκ τε 7 πόλεωψ 
κρὰ ὁ χώρας͵, ὠνό)οδῖν ὁμὲ παῖς γαυακξὶν, δὰ, 

«ἰὼ ἑορτίὼ νὼ ἄλλοι δέ κατ᾽ δύχίω ἀεὶ τιν δὶ» 

ἀϑισίγμῆσι,θυσίας στ ἀδντελοαῦτες Τῇ θεῖ, 

κοὰ εἰσὶν ἁθροδεαίτοι, οἱ φγοικοιεῦ τοῖν. τὸ οἰνό 

φντα τὰ ἱτήματα αὐτὴν ὄδι τὰ πσαύπτα, κοὶς 

πλῆθθ- γαυαύῦζ, δὴν δῥγαζομδώων ἀτ πόι σῶ 

ματι ὧν αἱ πλέισς ἐσὶν ἱδραξ, βόπτου τὶ σία 

σινα μικραὶ κόρινθθ" ὄδν ἡ πόλις, κὐ γὴ ἐκ 
οἿὰ Ὁ πλῆθ- δ  ἐταιίρων αἱ φὶ ἀφροδέτφα 

ἧσαν ἱόδαὶ, πολὺς ἰὼ δ ἐπισϊμμῶν τὸ φερθ» 

παίων τῷ τόπῳ οἱ σ᾽ ἐμπτοοικοὶ, τὸ σραζιω 
γοἱ τελέως ὀδανηλίσκοντο, ὥς τ᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν, 
κοὰ ἥδοιμίαν ἐκπεσεῖν “οιαὐτίω͵ οὐ παν ὸς 

αὐαβρὸς εἰς κόοινθον ἔδϑ᾽ ὁ πλοῦς.τὰ ἡ σῖη πῷ 

μανα τοιαῦτα. τίὼ ὃ ἐύκλῳ ποᾶσων ἐχάπῦ 

θοδιωρὶς ἧς ἥτε φαναῤοιᾷ ὄξι, ὦ ἡ ζαλητις, 

ἅ μιγαλοπολῖτις πόρὶ ἦν φαναροίας ἐΐρατῇ, 

δ ζυλῆτις ἔχει πόλι (υλα, ἀδὶ χώκαζωισε 
φαμισος τιτάχισμαύἑω ἔχυσαν “ὁ ἱδρὸν ὁ ὦν 
ναΐτισυς, ἰυὰππρ νὸ οἱ ἀρμϑώιοι σεξοντῇ. οἷ μϑδι 

ὃν ἱδλοστοιίαε μεϊὶ μείζονος ἁγιξείας οὐ ταῦθα, 

συωτελοιῦ τὸ οὖσ ὅρκος πόρὶ δὴν μεγίσωμ, 
οὐτοιῦϑα πολιζποὶ ποοίντόϊ σπτοιοαῦ τῇ. πὸ 
πλῆθθ- Ὁ ἱδδοδυύλων νὴ αἱ ἣν ἰδίων ἀμαξ 

«“ὰ μδὺ τοῖς βασιλαῦσι ἢ αὐ δ οἶκον τύπορ 
ὅγπόβ πτοάπομαν. ναωυὶ δὲ ἀϑὲ τῇ πενθωρί 

ποαὐπ ὄξίνκκάκωσων δὲ σπτολλοὶ νὸ ἐμάωσανς 

τότε πλῆθ- ἣΨ Ἰδροδυύλωψ, νὴ ἢ ἀλλίω 4 

στορίων.ἐμειώθῳ σὲ, κὸ ἡ ἰϑαπκειμδη χώρα μ 

οιδϑῶσα εἰς πλείσς διωκΞεέιας, ἡ λεγομθώη ᾧ 
λῆτις, ἡ χφπόλι ζᾶλα ἀδιχώμαζι, ἑυταλ 
ὁμ δὰ ἃ οἱ βασιλᾷς, οὐχ ὡς πόλιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐε- 

ρὸν διώκρων, δὴ" πόρε, ϑεῶν τὰ ξῦλα. κοὰ 
[ὠ ὁἱδῥεὺς ἀύοιος ἣν ποῦν. οἰκειτῦ σὺ 
σῷ πλύθος  ἱδροσυύλων, "ὦ πτδιἱ δδέως ὄνηρρ. 
οὐ πόδιουσίᾳ μεγάλε, "ὦ τοῖς πτόρὲ αὐδὰν οὐκὶ 
ὀλίγοις, χώρᾳ τε υϊκει ἱδ) αὶ, νὸ ὁ Ὁ ἱόβέως: 
στομπι ὃ πολλαὶς ἐσξοχίας πτοσώορισε τῷ 
“ὀπῳ»νὸ πόλιν ὠνόμασε, τὸ ταὐτίω, Εἰ τὼ 
μεγαλόπολιν, σιωθεὶς ταὐπέω ἂκ ἐς οὗ, τίώ 

σε καλουμλύω καλοπίωίω, νὴ τὼ καμισή 
νἱωνδμόρος οὖσας τῇ τε μικρᾷ ὡρμλνίᾳ » κοὰ 
σῇ λανασίω, ἐχούσας ὑρυκου ἅλας, ὅδ. 

μα αῤχαῖον τὰ κἀμι(ζε,νωῦ υβασασμ ' 
εἱ δὲ 
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᾿ ἰδὲ μετατοῦτο ἡγεμονδῖν ἔν} ῥωμαίωμ, ἽΝ 

ἰυοῖν πολιτόυμάτων »ύδν,τὰ μϑΡ ποῖς κῷ 

μοίνωυ ἱδρδῦσὶ πεωσένειμων,τὰ ἢ Ὅρ᾽ ζάλων 

δρῶ, τὰ δὲ τέποργι δυυάς τινὶ τόν τυτοαρ 

χιοῦ γλύος ἣν γαλα ν αὐ), τελδυτήσαν 
σορσῖ ἐκώνα, ταὐτίω μλν “ἢ μόβί σία ὁ πολ 

λίω οὐσαν, πὸ δωμαίους εἰν συμᾷαίνε κἂν 

λουμδύίω εὐϊχίαν. κοὰ ἐσὲ σύστημα καθ᾿ αὖ.» 

ΡΞ ΣῚ πολίχνιον, σιυνῳκισαύτων πὰ ἕαρανα, 

ἐφ᾽ οὗ κοὰ χώρα ἐαρανῖτις λὲ γετ. τὰ ὃ λοι- 

᾿παΐχα τουθοσϊωοὶς»κοὰ ὃ σἰὑτόυτΘ' λάπε 

χαιὸ Κ πόντου μεταξὺ ταύτιις ἐκ τ χώρας 

᾿χοὰ φὶ ἀμισίιω ὧν, τὸ σινωπίωψ, πρὸς τε ὺ 

κασππαδιυκίαν σιωτέναντα κοὰ γαλάτας» 

κοὰ παφλαγόνας ἡ. μετὰ μϑὺ ὃν τίὼ ἐμισιν» 

γῶν μέχρι τὸ ἅλυθ᾽, ἡ φαζαμονίτις ὄδην. ιὡ 

πομπή. μεγαλόπολιψ ὠνόμασε, 1] φαία 

᾿μῶνα ἀκώμίω ἀῃσίεξας τἰὼ κατοικίαν. κοὶς 

᾿»ποσαγορόύζως νεώπτολιψ. ταύτης δὲ Φὶ χώ», 

ἜΧΩ (δὸ πρῶσαρκτιομ πλδυρὸμ»ἡ γαζαλω- 

ὡς συγκλείᾳ,κοὰ ἡ ἣν ἀμισίωδν. τὸ σε τασὲ 

ρμομ ὃ ἅλυς, τὸ σ᾽ ἑῶον ἡ φανάροια."Ὁ σὲ λϑι- 

“πὸν ἡ ἡμετόμαᾳ χώρα ἡ Φ ἀμασέίωγ, πτολὺ στα 

σῶυ πλείςψ, κρὰ αίσα. ὦ μὴν ὅν πὼς τῇ φα 

ναροίᾳ μόγθ- Ζ φαφιμωνίτιδος, λίμνη κατέ 

χει σελαγίᾳτο μέγεθθ᾽, ἡ σιφοίνα,καλομὲ 

τ νγητολύονψος νὴ ἀύκλῳ νομεὶς ἔχον: παντὸ 

βαπας ἐππίκφη σ᾽ αὐτὴ φρόοιου δβυμνὸψ.ἴ» 

φαμον ναῦ ἡ κίζαρι,»ὁ πλησίον βασίλειον καὶ 

᾿σεσκδυχσμλύον.. ἡ δὲ λοιπὴ Μιλὴ Ὁ πλέον, 

᾿ 'κοὰ σιποφόρος. σσόῤκειτῇ δὲ φὶ ἣ'ῥ ἀμασέωμ 

᾿χιέτεϑόῤμε ὕσϊατο δῇ φαζσμονε τ ὑγιφνὰ 
σφόσηρα, κοὶὰ ὁ σαγύλιον ἀϑὶ ὅρος ὀρθίου» οὶ 

ὑψαλοῦ, πρὸς δξέιαν αὐατέινοντ Ὁ: ἄκραν, 

φἔυμα ἱσ)ρωμλϑομεχον, (ὦ ὑσήριον σϊα Ψιλὲς 

δναῦ ὠλιγώρητῦ. τοῖς ὁ βασιλόῦσιψ ἰὼ χρῆσι 

μμῦρ εἰς πτολλα. οὐ τοί τε σὲ ἑάλῳ, κρὰ δεεφϑτ 

ρῃ ἣν φαρνύσον σόϊ βασιλξως ποαἰσίωμ 

ὀσάκυς βασιλδύωυ,κρὰ νεωτόρίζωψ, ἀὐιβὲ 

αντίθ- οὐσϊῳνὸς δὲν ὁγωμόνων.. ἑάλω δὲ οὐ 

βίᾳ τὸ δῥύματθ’ ληφϑῳντ τὸ ́ “πολέμω 

ψΘ΄,κοὰ λυκομήσθυς βασιλέων ἀμφοῖν; ἀλ 

λᾷ λιμῷ, αὐέφυγοε γοῦ ἐς Ὁ ὕρος ἴϑασκδὺ» 

πο χωρὶς ἐργόμ Θ΄’ ἣν τοευγωμ. εὗρε δὲ κοὶ 

πὰ ὑδρία ἐμπιεφραγυδέᾳ πσέτραις ἡλιξά- 

“οἰο ὅτω γοῖ διετέτακτο σομτπη 9») κατα 

ασαῦ ἰμωελδύσας τὰ φρέοια.κοὰ μὴ ταῦ χῆσε 

μα τοῖς αὐαφσύγειν ἐς αὐτὰ βουλομϑύσις λκ 

φηρζων χείοψ. κέν μὴ οὖ οὕτω διέταξε 

“ἰὼ φαζεμωνῖτιμ. οἱ σ᾽ ὑτόδον Βασιλόῦσι» 
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᾿εἰχεῶνκι χρέαν διυκρκέν. τούηρα γοῷ ὑψηλὴ γκρ πϑϑίκρημυ Θ΄ γκαγερῥωγήα ἀδὲ τὸν ΟΣ 

ἢ ᾧ τοῦ ΕΘ Υ ἃ 4) 
Ῥοξετίοτες  οπιδποτιπὶ πςεῈ5 εκ (Οπλδῃ 5 
ἐπ ρατίες ἀϊα 15, αἰέὰ (ατετἀὀτίθιι5 (Οπιαπουῖ 

ἀεάεταπε, αἰ ἰαςετάοτί Ζείογαμ, "Πα Ἑερον 
τίοί ςαἰάλπι ποπιίηί ργοεροτατί, δ, ἐ 1 εἰσατοί 
«ἃ Πίτρε (Ταἰαταγαπγπο πιοσγέμιο ροττίο μρὲς 
4υς πῦ πτευΐτα εταῖ, αὶ οπιαπίϑ ςείδίτ, ϑζ Ργοιίπ 
«εία εξ ἀρρε!δια ἱποοῖα δὰ ορρίἀα (αγᾶπὰ οὃ 
πεηίατ,ἃ ΄αο (ατὰ πεηῇ8 τερίο ἀἰςίτατ, [ἀ εἶτ 
φυλγιμοάοτίς εἰ Τλγτεστι Βαδζε, ὰ εἤᾶϊ εχ 
Ῥοηῖο εἃ ια ίπτεῖ ματι οτεσίοπειι δύ ΑΙ πίε 
ῃ05 δ( Βίπορεπίξετεπάυῃε, (ἀρραδοςίαπι ὃ 
(Ἰαϊαείατι δ Ραρῃϊασοπίδπι τπεσίας μοί Αἰ πιΐ 
(ἐπαπὶργαπι, αἵ δα Ηαἰγ πιεῖ ῬΡαξεπιοῦς 
εἰςα,υπὶ Ροπιρείμ5 ΝΜ] εσαίορομίπι ποπηίπα 
αἱτι δ [λα ἀριτὰ ΡῃαΖεσπιοηεπι τΐςπι Παθ 

τατίοης, ε8πὶ Νεδροϊπι ρρε! αυίς, δεριζισίο 
Ὠαἷς Βυίαϑτερίοηίς ἰατις (Ἰαξίΐοτος δέ ἃ αγί’ 
(πὰς ἀρεῖ οἰλυάίτ, οοοίἀεητα!ε Ε΄ ΑΙγ 5 , οὐίοπσ 
ταῖε Ρῃαπαγοσα, ἐ εἰίαιιπι ΑΑ απαίεπίπιπι τὸ 
Πτατερίο, παος Ρἰυτίπια εξ, δώ σετετατιιπι οπι" 
πῃίΐτπι Ορτίπγα, ρατίεπὶ τα ΡΠ Ξεπιοποτίςαπι 
ποτίπ5, σας συ ίάαπι οςσιρας, εἰ οἱ πιασηίτιὰ 
ἀΐπε,ποπιίπε ϑιίρμδηα, ρ ςοίπ5, δύ υάτῆβ ρα“ 
(ταΐς αδαπάαπϑ, Δαάίαςει εἰ (ίξατα «αἰτεῖ! απ 
πταπίτςίπγαπι, πη αὐτεῦι ἀείετταπι,ργορὲ 

τορίαςοπῇγαέϊα εἰξ, δὲ εἸέχυα τεσίο πιᾶοπᾶ ἐς 
ρᾶιτεπαάα, γαπιεητί ταπιεῃ ἔσγαχ, ἃ πιατεηί 
Βυβίπιηγίπεπί πα καἰ ἑὰς, ὃζ υαΐάς (αἰ πδτες, 
ηυα ΒῃαΖεπιοπεπίπιαης, [πιπηΐποῖ οτίαπι 
Βαργἴίιπι στε" πὶ σρεῖ πιοπῖς χυο σαι {5 
τὐπ ετεύξο δέ εχοεϊίο, δ ἰῃ δοιταπι τε ἄεπ. 

τε. 14 Δ4υλ5 ἀθυπάλητίίβίπτας παθεῖ, πυτίς 8115 
τεπὶ ΄υλησυᾶπι τερίρυς δα τλσΐτα τ {5 (“ 
πιαπι, περ! εὐ τἀταεη εἴ, Η! ς Ατίαςε5 ἀσπίς: 
πλίαπι, ἃ πουλ5 Γε8 πιοις, ἃ ΠΠἢ9 Ῥῃαγηδοίθ 
τερίς ςαρτας, πτεγεπιρτυβίς εἰξς πεπιίπς ἃ ἐκ 

ἀπο βυβρεγπιίττεητς, αρτα εξ δυτεπὶ πῦ υἱ; 
(ςἀ [πιε,πιπῃϊτίοπςε ἃ Ροεπτοηε δύ ἔγοοπις 
ἀετερσίθας οαρτα, Απι εχ ρ᾽δηίείε ρας, ἐπ 
πτοητειη απξασίςης υἱ]0 ςοπιπιεδίαβ ἀρραγᾶ 
τὰ, δ ααιᾷ αὐτάς ρειτίς ΟΡ γι δ πὶ ἐπυιεπίς, 
ἰά επίπι Ροπηρείαϑ εἴεςεγαί, ἰαεπς κα ΕἸ]. 02 
ταηίδ ἀίτγιπ, πε [Δτγοηίρ. ἐπ αγδτεδυξυρεῖς υοὲ 
[επτίϊ. αἱ γεϊπαυετγεηΐ, Πς Ῥμαζεπιοπξ. 
(ετα αρτῦ ἔς ςσΠίταίτ, ροίξετίοτεβ πεγϑ εᾶ τερί 
δι ἀϊπείθαεγᾶι, ν Ὶ 5 ποίἶγα ἐπ αλ}Πε Πυλάᾷ 
ἰαςεῖ τιᾶσηα ετ ργοίαπήλ,ρετ αι [τί5 Πιιπτεπ 
{εττὰγ πλίτα ργουίἀεπεία ὃ, παίυγα ςΟἰξειιόϊα; 
χυς «αΠεϊἐαΐαπι ροτεῆ ἐχμίθ εις, ἵΝΑπὶ ρείγα 
ηυς εἴ αἴτα, δζ ρέφόερϑβ. εἰ ἐπ Πυιπε αρτυριία, 

κοὰ ταὐτίω φὔειμαν ἡ σὺ ἁμετόμα πόλις ἐκῶται μὴ οὐ φαραγγι βαθέιᾳ κοὰ μεγάλε. οἱ! ἃς ὃ ἴοις φὲ2 
͵ ᾿ Ἷ - Π ν Ν ͵ , “ » , 

'θεταὶ ποταμός. κατεσκδύᾳοτιι δὲ ϑαυμαςῶς σεῶνοιᾳ τε κοί φύσει πολεὼς ἄμα τὰ κοί φρουρίου στῆς 
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αυπ ίη Πσμλίπίς τίρα, Αα χαᾶπιυγθί5 μα ίταείο 
πταγαπὶ Παδεῖ,εχ υὐε(( Ὁ Ιατεγίθιι5 δα ποττίςες 
ἀαοβτεςσυτντίς, Ζαί ρας εγγίπχὲ εαγγίτί, ραγίτεῦ 
ςοπίαγρσιηι [πῇ μος εἰγοαίτα τερία ίπητ, δ τε, 
φαπὶ πιοπιυπηξητας Ν εὐτίςες ἐρι1 ἀπιραἰπιΠ1 1" 
ετίπο ἑασισι μαδξι, φιίπῳ ἐέκαε λάίοτιπαι 
αἰττιάίηε,ἃ Παπιίηε δ (θα αηίς αὐγὰ εχ 
φατε αἰςεηάεηπιος, Δ" ἑιπρο δα πεγείςεϑ εἰ Α]{’ 
τι5 Πλάή αἰςξί5,αςυτι5,λπέ, υέ τίπι οπιπεπῖ 
εχαρετγαῖ, Π]Αθεῖ εἰίαπιδαυδ5 ἱπιτογίπ,, τος 
λαξειτέποη ροίϊπης, δύηι εηίπι Πἤιηδε ἀϊτα, 
ἡπατγᾶ αἰτεία δά ἤπιπιεη τε άϊτε, αἰτετα δὰ ἑαυσᾷ, 
ΕἸυπιεῖ ροπείθι5 ἱποίτατ,αἴτετο α υτδε ὶπ 
(υδυζραπαπι, αἴτεγο ἃ πθυγθαπο ἰη ἐχίεγίος 
τεῖι τεσίοπεπι,,α Βπο ροητῖεπῚ πη5 ἀε[ηίς 
πυΐίαχο ἐπιαγίηει, (σι {5 ἃ Παπιίηε ργορυς 
ἀϊτυν ποπ δἀπγοάαπι αι, ίη ἰηἰτίο ροίϊεα ἀ{|4 
«λῖυτ, 8( ρἰαηίτίεπι εἰ είς, ιος ΟὨοςοπγίυπι 
ΔρΡΡεΪ Ἰατυς εἰπε εἴ Γίασορεπα, δ8ί Ρίπιοιέ 
(επατεσίο, τοῖα ἰοοἸχ, τς δά Ηαἰγαι δἰφ {ε΄ 
Ριξιτίοηαίε5 ΑππαΠεπ ρατίεβ. Πα απεσυία 
φεηίοτγιηι ἐοετὲ Πα Ποπριταδίης, Γλείαςερδτε 
Ἰίχυα ἰεχυίίατ,ας πυΐτο Ισοίοτ, ας ἐη Βαῦρα 
ποπηηι. ἂς ΣΧ Ππγε πη, ετίλπι λα ΕἸΔ]γ πὶ 
αἱῳ ἀείςεπαίτ, Γ σοίταάο χιίάεπι μας εἴ, Γὰ 
εἰταάο ποτὸ ἃ ἱεριξιτίοπεαιτα πετίαβ ἐπ Ζε 
ἰειίςατι δύ λρρβάοείαπι πιαίοτξ αἵ Δα Ττὸ 
φος.Ϊη Χίπιεπαίμητ (1{ε5 [οί δί!ε5,ἃ χυ}. Ε1Δ΄ 
ἴγαι ἤσππιεη ἀϊςέρατϊαης, ίπ ποίἶτο στο πγαΐτα 
τεσίο ἀεἴεετα εἰϊ,8ζ0 αγαΐτα οαἴξε1|4 ἀίγιτα, ρτο- 
ῥῖεν ΜΜἰ γί αείςαπι ΒΕ Ππ|, Εὰ ἀγΒοσίβ. ρΙ ς’ 
πᾶ, ραίς 15 ἐπευί5. ας οξίεγο ρεςογέίοηεα, 
δίτοιλ μαθές ι}{5 εἴτ, ΔΑ πχαίτα ρτίαϑ ἔτ τεσί’ 
διυις ἀατα,υης ρτοιίηςίᾳ εἴπ, ε] χὰ ρατβαά 
Ῥοητίςαπι ργουέποίαπι ρεγτίπες ττᾶς Ε]ΑΙγ ΠῚ, 
εἰτεα ΟἹραίγπι, ϑίπορεμί στο ςοπείσιλ, ΟἹ]- 
φαίγϑυηος εἰ αἰ εἰ(δίπχις, δ δάίτι αἰ πο πηας, 
ἐπ χαο ρἰ υτίπηα ΡΑΡΗΪαροπατεπρία ίαπε, οἰτσ 
εὐηίϊαι Βίαεπα δ [δοπιδηετίςα τερίο λεία ες 
τΑχ,ρεΓ ΄υλην Δ πτηίδς Πιιπεη {ΠΠ 4 ίτατ, Η]ος 
ἐπΊοςο Μη ατε5 Επρᾳίον, Νίςοπγεάίς Βί- 
τΠγηί ςορία5 ἐαπάϊτα ἀεἰ εἰτίς, παυά συίάξρτς 
(εης,(εἀ ρεγ πιρεζαϊοτεο:πάς {{Ππςυπὶ ρδι- 
εἰς ἀοπγαπι πρίεης ἐεγυλτιϑ εξ, ζ ἱπάς ἐπ [τὰ 
Τάτ παπίραιυίς, ΕΤίς πεγὸ (εογεῖαδ, ἱπηρετι [- 
ἐἴο, Βιιηγηίδηι ςερίς, Α΄ Πα αἵπας ἐη (ὐλτίαπι 
ἃς ΓΤ γείαπι οσςςαρδῖα, αἴας Ὠΐς αγὸς ΡΟρείον 
ΡοΪίς οί εἴς, [α Βας υτϑε εἰξ Βαηάαγα- 
ςυγρίαπι. πο ἡγαΐταπι αἰ λη5 ἃ ΒίπτοίΠ:, 

6σΕῸο 6 ΚΑ ΑΡ ΗΊ, 

πῇ μδὸ ἔχουσα ὁ πέχθ' ἀϑὲ τῷ χάλω τό! στὸ 
σαμοῦ, καθ᾽ δὴ πόλις σιωῴκιςαε, τῇ σῖ αὐᾷ 
Ῥίχων ἑκα τόβωθον ἀϑὲ τὰς κορυφάς. σῖύο σὺ 
εἰσὶ συμφυέις ἀλλήλαις πιπυργωμβύαι “τὰς 
κῴλως. οὐ σὲ Ὅρ" πόδιβόλῳ »ούτῳ βασίλεια 
“᾿ δὴ κρὰ βασίλξων μνήματα, αἱ κορυφαὶ 
σ᾽ ἔχουσιν αὐχονα τεαντάττασι τ ονὸμ» ποτ» 
σελ σαόίων ἑκα τόβωθῳν τὸ ὑ1Θ-, ἀ φὶ 
“ποταμίας αὐκβαίνοντι, κοὶ ἣν πεωαςώωψ. 
ἀν δὲ πὸ αὐχονίθ- ἀδὶ τὰς κορυφὲς ἄλλ στε 
διαίᾳ λέπευτοι πρόσξασις ὀξέα, κοὶς στάσις 
βίας ἀρείων. ἐχᾳ ἢ κρὰ ὑσρίᾳ ψνὸς αὐαφαξ 

ρεται, συρίγγων τοτμαμθώων σίνῶν, φὶ μᾶν 
ἀϑὲ τὸν πτοταμὸν, φὶ σῖ᾽ δὲ ἐὸν αὐχφύκ. ἐπὶ 
ζδυκτοι δὲ γεφυρα Ὅο᾽ ποταμῷ:μία μδν ἀ- 
“πο φὶ πόλεως ἀϑὲ ἡ περάςειον » ἄλλη σἵ ἀτὰ 
σόϊ πτθοας είς πρὸς τίω ἐξω χώραν κατὰ γαῖ 
«ἰὼ γέφυραν παύπίω ἀρλήγει Ὁ ὅρ Θ΄ πὸ 
«οἰτηοὰς σδῥκεέμδνομ. αὐλὼν σ᾽ ὄδμ ἁὰ 
πὸ ποταμοῦ διάκωμ, οὗ πλατὺς τοπρῶτομ 
σελίως ἔπειτα πλαταύετοι, κοὶὰ ποιέει Ὁ χες 
λιόκωμομ καλούμϑνον πσεσίομ. ἀ᾽ ἃ σῆχπκον 
πίωξ. κοὰ ἡ πιμωλιαϊιωὴ χώρα δυσϊαξμωμ 
«σᾶσα μέλοι πό᾿ ἅλν Θ'. τοῦτα μδὼ τὰ αὐκῖς 
κα μόλε φὶ δὴν ἀμασξωυ χώρας» μέκΘ' ὅπμ 
πὐφνταποσίων σρ δίων ἐπε 46) ἑξῆς ἡ λοιπὴ πιὸ 
λὺ ταύτης ἀϑιμακεςόνᾳ μέχρι τόν βαθανό» 
μου, κοὶὰ φὶ ξιμίωῆς, ἡπόρ κοὶ αὐτὰ καθηκα 

μέχρι πρὸς πον ἅλαυ. (ὅδ μδδ σἱὰ Ὁ μῆπορο 
πλᾶτθ- σὲ Ὁ ἀὴ δὴ αρκτων πρὸς νότυ,, τ 
“πἰ π τίὼ ζαλίτίω, κρὰ τίὼ μεγάλίω κατ" 
στασοκίαν μέγοι δὴ πρόκμων. εἰσι σῖ οὐ τῇ ἕξι: 

μίωᾳ ἁλσυ ΑΛ  Μἐκαν μἶγε ὧν ἰαΐταν 
σιψ εἰρδ γι ἄλαυ τὸν πτοταμμίψ, ἔσει δὲ κοὰ ἐπ 
ρύματα κατεσκαμμϑνᾳ πλέω ἦν τῇ ἑμετίσ 
ρᾳ χώρᾳ, κοὰ ὄβημθ’ γὰ στολὴ οἵᾳ ἐὸν μαῦρα 

σϊασικου ττόλεμομ. σι μδϑ τοι πσᾶσο: ὄύσϊῳνο, 
405. Ἀσὶ᾽ ἱππόξα Θ΄, κοὰ τοῖς ἄλλοις ϑρὶμ 
μασὶ πρύσφορί(»-. ἄγταστε σ᾽ οἰκήσιμ- κά-. 
λῶς. ἐσγθα σὲ κοὰ ἡ ἀμάσεις βασιλόϊσι, ναῦ' 
σ᾽ ἐπεφχία δξί, λοιπὴ σ᾽ ὄδιν ἡ ὑὸς ἅλυσρ, 
χώρα Φὶ ποντικῆς ἐπαρχίας; ἡ πϑρὶ τὸν ῦλα, 
γάοσαυ συμυαφὴς τῇ σινωππίδε, ἐδι σ᾽ δ ὃλε. 
γαοσυς ὕρ Θ΄. σφόσρα ὑψηλὸν, κοὰ σϊύσ βα». 
ποροκοὰ ἱδρ κα τό ὄρους τούγου ποαντα χοῦ κί 
βισρυμθύᾳ ἔχουσιμ οἱ σπταφλαγόνοῦ' . πόδιοι» 
κῷῶποιι σ᾽ ἱκανῶς χώρα ἀγαθη τε βλαίωη, 
κρὰ ἡ δομανῆτις. οἱ! ἧς ἀμνίας ῥέ στομοός γὐ 

ταῦϑα μιβοιοϊώτας ὃ δὐστώπτωρ τὰς νικομή, ' 
δθυς τῷ βιθαυοῦ δειυάμεις αρσίίω ἀφαύισφν. οὐσῖ᾽ αὐτὸς τταρατυχὼν, ἀλλα οἵ δ᾽ σρατηιγῶρ. κοὶς 
ἽἼ μϑὸ φδύγων μετ᾽ ὀλίγωμ εἰς πἰὼ οἰκίαν ἐσώβθε, ἀκκᾷθον εἰς ἰταλίαν ἐπλόὺυσψν.ὅ σ᾽ ἐκολούήφσε, κοὰξ, 
“ἰώ τε βιθωνίαν ὥλφι δ ἐφόσυυ,κοὰ τέὼ ἀσίαν κατέσχε μὲλρι ἀαρίας» (Αἰ λυκίας. καὐτοῦϑα σ΄ ἀπν7 
σἱϊέχθη πόλις ἡ πομπηϊδπολις, οὐ τῇ πόλά ταύτη τὸ σανδαρακύργιον αὶ πολὺ ἄπωθον πὶ μωλισῶμγ 

φρουρίευ 
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φούνοίσ Ῥασιλυῶῦ κατεσκω μέσ, ἀφ᾽ δὴ 

χώρα ἡ ἱκατόβωθον “ἢ ποταμδ καλεῖται πὲ 
μωλισίμωφ. ὦ ἢ σανσϊαρακούργιον ὄρ(Ὁ" κοῦ 
λορ ὄδιμ,τκ Θὲ μεταλλέας ᾿σσεληλυθοῦν αὖ 

πον δβγαζομδύων διώρυξι μεγάλαες.εἰργε- 
(νὴ σϊαμοσίως ἀεὶ, μείαλλ δὺ τικῖς χρώμδινοι 

ποῖς ἀρ κακουργίας ἀγοραζομλύοις οὐὐοῇρα» 

“πόσϑις. σεὺς γἢ τῷ ἁωλπονῳ τό! δβγου, νὼ ϑικ 

γάσιμομ, ὦ σϊύσοιτου εἶν τὸν ἀδ)ίᾳ φασὶ, Ἃ οὐ 
“οῖς μετάλλοις σᾳ τίἰὼ βαρύτητα φὶ ἣν βό 
λων ὑσϊμῆς, ὥςτε ὠκύμορα εἰναι τὰ σώματά. 
κρὰ σὴ νὴ ἐκλιπεα συμᾷξαένει πολλάκις “ἢ 

μεταλλέαν σῇᾳ ᾧὸ ἀλυσιτελὲς. πλειόνων ἡὰ» 

ἢ σἠχκοσίων ὃντῶν ἣν ὀῤβγαζουδύωμ, συνεχῶς 

δὲ νόσοις, κοὰ φβοραῖξς σἱαπτωνωμνωμψ. τοσαὖ 
σαὶ κοὶι πρὶ πόϊ πόνου εἰοήδδω. μετὰ ὃ τίὼ 
πομπηϊούπολιυ ἡ λοιπὴ φὶ παφλαγονίας 
δὴ φὶ μεσογαΐας μέχρι βιθαυίας ἰοῦσι πὼς 
οἱύσιν.ταύτῳς ὃ καϊπόβ ὀλίγης ὅσης, μικρὸμ 

μλὺ πὸ ἡμῶν ἤρχου πλείσς.ναὖ σ᾽ ἐχόυσι ῥω 
μαζοι, “τέ! γύας τὴν βασιλξων ἐκλιπόντ 

ὀνομάζουσι σῖ ὃν τί ὅμορου τῇ βιβαυΐᾳ τι» 

μωνίτέω, Εἴ σίώ γε ζωτόοιγος, κοὰ μαρμολί 
που ἐκ Εἴ σανισίιυἑι), κρὰ ποταμίων. ἐμ σῖο 
“τς κοὰ κινιοἰμμη, οὐ ἃ τὰ κιμία τὰς φρύθμου ἐσ 
ρυμνὸν υοκεμϑιν φὶ Σ ὁλγάοσυ Θ΄ ὀρεινῆς; 
ᾧ χρισάμϑν ) ὀρμφτηρίῳ μιβριοϊάτες ὃ κί 
ΕΝ γρθσιεγορσδυθὲὶςς, κατί ςἡ τό πονῶν ἰμνοι 
σκοποὶ οἱ το’ αὐ τό! τίὼ “]ασυχίω ἐφύλαξαν 
μέχρι τό δύντώτορί. ὕσιετ ἢ φὶ παφλα» 
γνιαςῆρξε σίαϊσταρ Θ΄ κασύρος ὑὸς ὃ πῶσᾷ 
γορόυθεις φαλάσελφθ'. Ὁ μορζευς βασιλειν 
ον ἱχὼν τὰ γάγγρα.. πολισμάτιον ἅμα κοὶὰ 
φρούθιου. ὄύσνξ(Θ- σ᾽ ὀρυκούν ἰχθῦς οὐ τῇ στα 
φλαγονίᾳ λέγωμ οὐ ξπροῖς τόποις, διορί(4 Σ 

πόπον. οὐ ὑγροῖς ἢ πιϑρὶ τ ἀσκανίαν λίμνην 
φισὶ τίὼ «ζοὺ κίω, λέγων οὐσὲν σαφὲς. ἀπτεὶ 
σὲ τὸ τἀν ὅμορον τῷ πόντῳ στχφλαγονίαν Ὡς 
ιθεμιθπ,φις ἢ -ταφλαγόσιμ δμορᾶσιμ οἱ βι» 

βαυοὶ πες σ᾽ ύσιμ, πειρασόμεθα τὸ τὰ Οὐ ἣν 
ἐπελθξν. ἔπφτα λαθόντόι αρῤχίω ἀλλίω ἐκ 
τε δύ ξβγν Ὁ παφλαγόνωμ» τὰ ἑξῆς Ουπῶμ 
πὰ τεὸς νότου μέχρι “ ταύρο, συωυφανδιμᾶν 
Ἰὰ τξοάλληλα τῷ πόντῳ τὸ τῇ κατιπα δδκίο. 
Φιαύτίω καρ ἔνα πογράφᾳ τάξιν νὰ μόϑι- 
σμὸν ἡ 7 τόπωυ φύσις. ἢ διθαυίαν ἀὴ ἦν 
“ αὐαφλῆς δρίζασι στχφλαγόνες., τε νὸ μαρι 
᾿αὐδειυοὶ ὦ Ὁ ἀὐῤυχάξνίωδο. ἀνῇ ἀκὴν ἡ 

φονίυοἱ θάλα χα ἡ ἀρ Ἐ ἐκβολῶν πόὶ σαγγα» 

φίσοικέχοι ΤΣ σόμα τ: ΠΣ ΣΙ Βυζαυζων τὸ χοὶλ 
κασῦνᾳ χ ἢ δύσεως ἡ πρροπτοντίς. τρῶς νον 
δ᾽ ἅτε μυσία, νὴ ἐπίκηζος καλυμθύκ φρυγία, 

ἐδ αὐγὴ νὰ δλπναυουακὴ φουείᾳ καλυύμθάιις 

Ὁ Οὐ σον ἃ ᾧ 
ααοά ςαἰξε! ππὶτερίμππι εξ, πῆς ἀὐέεπὶ ἀίτιν 
τὰ ,ἃ ́συαο τεσίο εχ τὰ Πυπιίηίς ρατῖς Ρίπιο 
{είς ἈρΡΕ τιν, ϑαπάαγαοαζρίστη πη εἰΐ οὖ 
ΤΔια15, ΡΥ Ορίογ πιεια! ογαπ εἤοίδίοπεπι, μᾶς 
ορεζδίοτεβ πιαχίπγίβ σα πίςα 5 (ΒΡ ειιπε, 5 οἱ ἐν 
Ραπε οἵέπι ρα δ] ἐς ορεγατί, δ (οΠοτίθειβ ατὸ’ 
Ῥαπταγ (ογἰ5,.6Χ αἰίηυο πιαί εῇςίο τεἀεπηρτίβ, 
ἵΝδηι ρτείεῦ ορεγαπα  [ΔΡογεπὶ αι πιαχί πηι18 
εἴ, ἀἰσαητ εγειη, εχ πιεῖ }}{5 ἰςειΠ{ετ εἴξ 2τ’ 

πε ἱπτο γα δέϊε πη, ργορίοῦ οὐοσίο ογαυίταιε ᾧ 
οἱοδίϑ ργοάευητς, ν πᾶς ςούροζὰ οἰ εἰδί πιο 
τί, ἱςρε της! οτγῦ εἴοίδίοης ἀεῆςεγε. ργορτεί 
ορετατίογαπι ἱπεοσπησιο ἀἰταίεπ, οὑπὶ ρ[Σ 
τε Ππτ ΄αάπι ς σςοητίπαξ δύ πιουθί8 δύ 8 ΡῈ 
ΔϑΙαπιαηῖ, Ἀτῷ μας ἀε θότο ἀξία ἤης, ΡοΙ 
Βοπιρείορο!ίπι εἴ το! ψια Ῥαρηϊασοηίς τη ἐς 
ἀϊτεγγα πο, ίῃ Βέτην πίδτ εππτίδιις οςςοὶ 
ἀεητεπι πετίαβ, Παίς ας ράτια υίες εἰτ,ραι 
ἴο δηΐε ἐξταίειῃ ποίϊγδηι τη ττί ἱπηρεζαδᾶι: πᾶς 
Πίτρετερία εχιίηα, ἐοπηαπι παρζε, Ὁ υα δὰ 
τε Βιεπγηίᾳ Πηϊείπια εἴ, Εἰπιοπειίςα, ὃ ΝΜ ἴαύ 
τηοϊ είς, δζ ϑαηίίεηα, ὃζ Βοκαηιία ποταίπδξς 
Εταας ετίαπι (ἰπίξεηᾳ σι άαπι, ἴῃ 1 εταπε 
Οἰηίαία, καἰ ΕἸ [υἱπ πιιιπί τ δίπνῦ, ΟἹ σαί ποις 
εἰ(δίεδξαμη, πο ΓΜ ὲτΠτίάατες, σα εις “δ {5 
τοῦ ἀἰίεἰτατ, τεσερίδςιο υἱπ5, Ροητί ἐπιρετί 
αἄερταϑ εἴτ :8( σαί 1Ὁ ἐο ρεοίεξείξοης, υἱ δα 
Ἐπραίοτοπι [πςςεἰδίοπεπι (ἐγπαιεῦε, Ροίγες 
τὰς πετὸ Γλείοταγας (αἴξοτίς Π] 5, ορ ποις 
το ΡμΠαἀεΙρ μι, Βα ΡΗ]σοπία ἱπιρεγαυίς, δέ 
(ξδησίὰ ΜΜουζείτερίαπι Βαριίε, ἐ( φαζειι εἰξ 
ορρίάιστι [{π|] δ σα ε!}. Επάοχας δυΐμοῦ 
εἰξ (οἰβί[ε5 ρίίςε5 εἴς ἰη Ῥαρῃασοπία π᾿ Ἰοςθ 
Ποςεί5,ἱ οι ταπιεη πο ἀετεγηιίπαῖ, { πὶ ἢ 
πλί (5 οἰζοα [οι Α (ταπίππ), α ρα (τπγέ 
εἰ (κά πες ἰᾳ ρετίρίςαξ αἰεί, Βοβασυαπι Βα“ 
ρΡδασοπίατη Ροητο βηίτίπιαπι ἐχροίαίπηι5 
(πᾶπι Ραρῃϊασοπίδι5 οοςίἀεπίεηι πεγία ἤπὲ 
τίπγί πη. Βίταγ αἰγαιος αὐ Πο5 ρεττπεητ, Ρ εἴσ 
(εηυἱὶ ςοπαθίπηαν, ΡΟ εὰ εχ ἤ5 αι ΒΑΡ μΐαρος- 
πίδι5 αἰτο (ἀπιρίο ρῥτίποίρίο,ςαῖεγα ςζοητεχ 
ταῦ5., ἥδ ροίὲ πο5 (υπταυπτγαπι πετίαβ, υἱῷ 
αὐ Ταυζαυπὶ πιοηῖεπ) » σας (οἱ σεῦ, ἐπὶ ΡΟ 
τὸ ἃ, Ὁσαρραδοείᾳ σαυὲ ργοςεάμης, ἴΝαπι 
Βυΐταίπιοῦιί ογάΐπεπι ἃς ραγτίτοΠ πὶ ἰρίλπΊ, 
Ιοσεογυτη παῖαγα ἀείς τ, ΒίΠγ πίλιτι αὐ οτί 
εης ΡαρΠΐλροπεβ, ὃ Μίανιίαπάγηί δὲ Βρέ» 
«ἰετί ραγϑ τεγπγίηατ, ἃ ἰερτεπιγίοης πιαῦς ΒΟ 
τίσυι, Παοά ἂὖὸ οξἥβ ϑαπσατή, υἱὸς δά ος 
τε ἀΐε, χασά ἰαχία ΒυΖαητίατη εἰς, 8 (Παἱςέ- 
ἀοπεη, ΑΡ οςοίάεητε Ρεοροητίς Δ α διμέγισι 
γῆς ἃ Ρῃγγυρία, ας Ἐρίξξεταβ αἰ ςίτας, 
Ἑδάειι Εἰς εἰ ροηιίᾳ , Ρηγυρία ποπηίπδτιυν, 

Ἑυΐῃ9 



- 
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Ηιΐι εἰ [ας ση, πη Ροπεί οἵε {{8, αιϊὰπὶ 
ἹΜερατγεηίες ςοπάίάείς, δί (Υγίορο! δ τςα5, 
δ Οἰαϊςεἀοηίωπιαπαπι, Εἰχοτερίο ραυΐο 
{(ἀρτα πιαΐε ἰοητεηι μαρεῖ ποηπνίης Δ Ζανίτ, 
πυίρατγαος σοςοα!ο5 παι, ΡοΙς ὉΠαΐςε" 
ἀοπιυπιίεηυίτυτ {5,4 ποά ΑπΑςεπι5 {Π|15 
ΔρΡΡεϊδευτ,  Ργοροπτίάίς Ρατ5 εἴ, πη ἐεο οῦ- 
ἀίτα εἰ ΓΝίςοπγεάία, ἀϊέΐα ἀε ποπιίπε τερί5 
εἰπαίαπι Βίεγηί, φαΐ ἐαπὶ ςοηάτάίε. ΓΜ αϊτί 
επίπὶ εοάε ποπιίπεποςαίί ἔπεγαπτ, φιιζαά- 
πιοάππι Ριοϊεπιαί, ργορίε ῥτίοσίβ οἰαύίτα, 
τεῦ, [πὶ ἰρίο ἤπα ίτυτς ΑΠδςιιβ, φιᾶ Μασ 
φσαγεηίος ὃ Αἰπεηίςηίες ςοηάίάετς, ὃ ροξέεα 
Τα α!ίι5,ἃ ΄υα Ππιι5 πουπίπαταϑ εἰς. [)είη ες 
ΔΙ ὙΠπιαςῆο ἀίγατα, μα ίτατογαδ εἰὰ8 ᾿Νίςοπιε 
ἀίαπι ἃ ΓΝίςοπιεάίοε ςοπάϊτοτε {τα ηδ]ατί αΠτὶ 
Δἰίδςεπο [πὶ αἰέα8 ςοπείπαδίιν παρ Δα ο΄ 
τίεητειι (οἱ ἐπὶ γεςεάδο,ίη ιο Βγυ45 εἴξας 
ῥτίας (Οἱ ἀρρεἸ!ααταν, (ἴππι Γεπιείγίτι ἐ’ 
πεττίς ἀεάί ας Ῥγαΐα Ζεῖας, αυΐ Πδης ε΄. 
ποττίς, 8. Μγείεαπι Ργαῇς αἱςίπαπι. [5 ἃ ἐοΠίς 
15 ἐχείτδῃβ, Οίπαι ἃς Βεἤληι, ΝΜ γεϊεᾶ πε 
τόθ υχοῖε Αραπιίᾷ ποπιίηδιυί, Εἰς εἴ {Ππ 
Ῥχαῇαβ αι Διηπίβαίεπι ας ςσςεάεητεπι {{ν 
(τερίτ ροίὲ Απείοςμαπι ρεγάταπι, ὃ ΡΠΓῪ 
σία Ηεἰεἰροπείς {εἀίτίοπεπι, ἀπεγίαπι Ατιᾶ 
Ἰίςος εχ ςοπῃροίτο ἰλ8π., ]Δης ρτίογεβ τίσ 
πογεῖὰ ΒὨγγρίδαι, {Π| Ἐρίίείαπι ποπιίπασε- 
τες ΡευΠαάίπηοπς ἱπιππίπεῖ, ατεπὶ Αυοδιποηί 
αἀπὶποζαηῖ, Ποςίπ]οςοΟ ἩΥ]4πὶ ππιπ εχ ἴο- 
ςἤς Η εγςυϊίδ, χαί ετίαπι Αυαοηδιιῖα ἐγας, σαπΊ 
φαημᾶταπι εογεάεγεταν, ἃ ΝΥ ΠΡ ἢἿ5 ςαρταπι βπ 
χεγᾶς, Οἰαπιπετὸ οαπὶ δ ἰρίε Ηετςοιη!5 (οςί- 
ι5 εἴϊει, ὃζ οὐπὶ ἐο παπίσατει, ἐ (ΟἹ ςΐ5 τεάε- 
απιεπιέδί τεηδηΠῆς, δύ αὐ ει ἄς πο Ποη,γίς 
πεςοηάιάϊης, Εἰἀάπες ἐε συφάξ αρυά Ργα- 
Πεηίες ςεἰεδεδητζατ, ῃ α θι15 ρεῖ πιοητε5 πᾶσ 
οἱ δς(αἰταπτες Ἡγ]λτα ποκα, αυαῇ ίπ (γ} 85 
Δ υἱαπὶ πη αυίγεη ἢ ἐρτεάίαπταν, Ῥεγυξξίεβ 
ςαπὶ Βεπεποῖὲ ἔς εγρα ᾿ἐοπιδποϑ σείει ςφητς, Π 
δετίαιξ(πηταῇεςυτί, Αἰ ραπγίξίος Γ᾽ οπιαποιῖ 
ςοἱοηίᾷ δοςερεγῖς, γα ατ5 εἰ, πη ΟἹ προ 
ἸΜγῆο Πια, δ τες ἐ ρυβεγπδίαν, ΡΗγυ οί. ας 
ἸΜ γῆς Πηϊείπια. Εὰ ἀγα ςσαίτα εἰξ, υΐ σαπὶ 
Οταίο με] πὶ σείδίε, δεά ΡΗτγροᾶ εἰ Βίιἤγ πο 
τυπὶ δ ΝΜ] γίοταπι ἤπες ἀειογπιίπατε, ἰ[6 [)0. 
[ἰ(οπί απ, “αί εἰτοα Ογ Ζίςυπι ίυητῖ, δ. ἴγοαο 

᾿ἢαπὶ δ Ἴτουπ,, ἀἰΠςς εἰ. ΟΛοά τπᾶ΄ 

ἘγαΓίη ρΥὃ 
μενρῖο, ΜΙ) 
[ρούμι «ς 

ῬΡγυυξη εγ. 
ΓΊΩΩ 

΄υκῆας παῖίο {Πίπεα εἴς ἀεβεατ, ά ςοῃςε- 
ἀϊΐταν, Ναὶ ἃ ἀς γῆς ας ΒΕνγοίθυ5 μυία 
πιοάέρτγούεγθί εἰ, ϑυητῖ ἐεραταιί Μ γΠοσᾶ 
τετηί πὶ ΒΠτυ σπέρμ, εἀ βηίτ ρεγηυᾷ επαγάυῦ, 

παύτης σῇ ἀδὶ ΛᾺ τῷ οὐμαῖι ἢ πόνῶυ,χλκῃ 
σϊὼν ἴσῆρυτῦ μεγαρίων ἀτίσμα, τὸ κώμη Ἀν 
σόπολις, τὸ ἃ ἱόρὸν Ὁ χαλκφόθνον ἔχᾳ δ᾽ ἡ χώ 
ρα ἡδὰ μικρὸν σσὲρ “ ϑαλαήϊκο εἰ ώίω ἀζα 
οἰσίαν, βεφόσαν ἀροκοσϊίλος μικρὸς «ἔπειτ᾽ 
ἐκοϊεχετοι 7 χαλκησδύνων διὼν,ὁ ἀοττκίωδᾳ 
καλύμᾶνος πόλστος, μόβος ὧν Ὁ πτττον] σὸς, 
οὐ ᾧ ἡνικομάσϊφαᾳ ἐκᾷςτα, ἐπώνυμιθ᾽ οὗὸς ἣν 
βιβαυῶν βασιλίωμ “ ἀτίσοανζος αὐπίω πολ, 
λοὶ σ᾽ ὁμωνύμως ὠνομάδδησον [αϑάπΡ “7 

λεμαῖοι σα “δ Σ πρώτου σϑξων, ἣν σ᾽ οὖν αὐ 
σῷ τῷ κόλπῳ, "ἡ ἀφακὸς μεγαρέων ἀτίσμα» 
τὸ ἀθβίωαϊων.τὦ μετατοαῦτα δοιοϊαλίοῦ, ἀφ᾽ 
ἧς "ὧδ κόλπος ὠνομα π, κατεσκάφη σῖ ταὰ 

λυσιμάχσ.κδὺ οἱ οἰκήζορας μεϊάγαγον ἐἰς νιζῷ 
μήσίφων δ τίς αὐπίω. τῷ δ᾽ ἀσχκίωνῷ κύλ 

στος ἄλλος συνεχής ὄξιμ,εἰσέχων μάλισιχ πρὸς 
ὐίσιοντώ ἥλιου, γ᾽ ᾧ πρᾶσά ὄξιν ἡ κῖθ’ πρό 
σόδου ὠνομα δια. αἤεσκαν,ε ὴ “ἢ πῖομδ Φὰ 
λισπος ὃ σϊαμαβίο δὰ ἡ ὁς,πτόρσξως 5 στα]άρε 
ἴϑωκε ὃ προσίᾳ τῷ ζάλᾳ,συγκατασκώψαν 
ἀνὸ ταὐτίω ὦ ἀυρλίαν ἀςυγείγονα πόλιν, 
στλησῖομ ἢ τὸ πρόσης σαν. αὐαλαξὼρ σ᾽ ἐκᾷ 

νος ἐκ Ὁ ὀῥ4πίωρ αὐτὰς, ἐπονόμασον ἀφ᾽ ἕν 
αὐ ἦ πρυσιάσῖα πόλιν “ ἐἴομοτ ὃ μυρλέ 
αν ἀστάμφαν ἀῷ “ἢ γαυαικός. δ 1: σῖ᾽ ὄδμ ὃ 
πρασίας ὃ "ὦ αὐνίξαν σδεξάμϑνος,αὐαχωρή(αν 

σὰ σϊδύρο μετὰ “ἢ αὐζωοχο ἡ] αν,νὸ τ ἐφ᾽ ἐλ 
λπαπόνίῳ φρυγίας αὐκεος {Σ] συμξάσεις Τὶς 
ἀ ἤαλινοῖς, ἰώ οἱ μὴν πρύτόλον ἱκάλοωυ με 
κραὺ φρυγίων. Ἐκέϊνοι σ᾽ ἐππίπατατομ ὠνόμῳ» 
σαν. ουδρ κάτ ἢ τ προσιάσὸς ὅρος ὃ ἀαλῆσιμ 
αῤτανθώνιογ. γὐ ποῶθα ὃ μυβόύεσι Σὕλαυ ζνα 

ἢ ἡρακλέας ὑταίραν συμπλδύσαντα ἀϑὲ φὶ 
αὐτὸς αὐτῷ, διοντα ὃ ἀϑὲ ὑσλοείων ᾿σσόνυμ 
φῶν ἁρπαγίῶαε, ἴον) ,νὸ ὥον ἀρακλὲος ἕΖ 
σαῖρου ἐπανελθόντα ἐκ κόλχων, αὐποῦ, καΐᾳ 
μέναε, ὸ ἐτίσαι "ἢ πόλιν ἐπώνυμομ αὐτός 
τὸ ναῦ σί ἔπι γὸ ἑορτή ζις ἄγετ τῇδ αἱ Οἷς πο 
σιδύσιμ τὸ ὑρειξάσια ϑιασδυόν δν, τὸ ἄαλεαῦ 
δ ὑλαυ, ὡς οὖ Κ{] ζάπτησιν “ἢ ἐκένο πεπτια 
μϑύων πἰὼ ἀϑὶ πὰς ὕλας ἔβοσεμ. πτολιπδυσά 
μᾶνοι ἢ) πεθὸς ῥωμαίςς οἱ προσιες δυνοϊκῶς, ἐσ 
λδυθόλίας ἔτυχον. οἱ σ᾽ ἀπταμιέῖς ἀγρικίαν 5 
σίξξοι Ὁ ῥωμαίωγι ποῦ( ἢ ἀϑὲ τῷ ὀλύμπῳ 
ἵσδου τῇ πῷ μυσίῳ πόλις δύνομε μθύε, τοῖς “ὰ 
φρυξὶν ὅμος (Θ΄ ονὸ Οῖς μυοοῖς. ἐπίσμα πρεσίᾳ. 
Ἵ πρὸς ἰροῖσου ππολεμήσωνζς, διοοίσαεὴ εἷὰ 
ὕρος χαλεστου Φύς τε βιθωυῶμ, τὸ μυσῶυ, Εἴ 
φουτῶμ, τὸ ἔτι Φνλιόνωμ δῇ στϑρὶ ἀὐῴκον, 
λυταθνων,γὺ ῥωωγ:νὸ δεότι ἡὰ δ εἰ Εἶν Ἑκα σου 
7 φύλων χωρὶς, δμολοτ ἐπ. τὸ ἐστί σὰ 7 φευ- 

γῶνρὼ δὴ μυσδγ κρὰ ὅδοιμιβῴονται; χωρὶς τὴ μνσῶν τὴ τὰ φεν) ὧν δρίσμᾳ τα; διορ (ὧδ χαλυπόμ, 
αἴπιομ 



αἴτιου δὲ ὁ ὧο ἐπήλυσϊας ςρατιώταςγκοὰ 

᾿βαρβαίρους ὄντας, μὰ Βεβαίως κατίχαν Ὥ 

ἐρατηϑῶσαν. ἀλλὰ πλανῆτας Εἶν τὸ “πλῖίον, 

᾿ἐκβαλλοντας, κοὰ ἐκβαλλουμΆνους, ἅπανα 

δὲ τὰ ἔϑνη ταῦτα θραϊκιαὶ τις ἀκάζοι αὐ σα 

ὁ τίὼ πόραίαν νὲμεϑδνι τούτους, κοὰ σα τὸ 
μὴ πολὺ δῥαλκα) εν ἀλιύλων ἐκατίρους, 

ὅμως σῖ᾽ ἐφ᾿ ὅσορ ἐκῴζειν οἷόμ τε τῆς ἡᾺ δι- 
ϑυυίας μσίω ἂν τις ϑέικ, κοὰ πῆς ἐκβολῆς 

σόϊ αἰσήπον, τίω μνυσίων ἁπηομλψίῳ πῆς 

᾿ϑαλά πε, κοὰ διῤκουσαν μέχρι πα ὀχύμπο. 
οιισϊὸμ δὲ γεαντος (ύκλῳ σὲ τί ἐπήτητον 

ἀειμανέίω ἐν τῇ μεσογαίᾳ, ϑαλα!ῆας οὐσία- 

μοῦ ἀυηομδύϊω σ᾽ χτάνουσαν δὲ μέχρι τῶν 
ἕωων μόῤρῶψ τῆς ἀσκανίας λίμνης τε, κρὰ χῶ 
ρας ὁμωνύμως γα τῇ λίμνε κρὰ ἡ χώρα ἐλὲ- 
γε (ὦ αὑτῆς Ῥ ἡδ φεντιον τοῦ αὐσιοψ. 

ἀπωτίρωὴ “ἢ βοίας ποφρυγιογ., (ἃ σὰ (Ὁ δ. 

Ἴως σέκτεον τὸ τταρὰ οἱ στοικ πῆ γόπτον ΦΉ, 

Φύρκυς δ᾽ αὖ φρύτας ἤγεγια ἀσκαλὶ θεοφδύς, 
τῆλ᾽ ἡ ἀσκανίας τῆς φρυγικκῆς. 

᾿ς ὡς ὅσης ἐγγυτέρω ἄλλης ἀσκανίας φὶ μυ- 

' σιακῆς τὸς [μ ναῦ νικαξα, δ μέμνα.) ὀϊων φῆ, 
πάλμωυ ἀσκάνιόμ τε μόρυωϑ᾽ ἡὸρ ἱπποίων", 
ψιυσῶν ἀγχεμάχων ἡγύτορα 
οἵ ἐσὲ ἀσπκανίης ἐριξώλακοο λϑορ ἀμοιξοί, 

οὐ δαυμαςὺν σῖξι δὲν φρυγὼν ὠπτών Ὥνας 

ἡγυμόνας ἀσκανιου ᾧ δ᾽ ἀσκανίας ἥκοντα, 

“πολλὰ γα ἡ ὁμωνυμίᾳ σταρ αὐ δεῖ, κοὰ ἃ ἀν 

ποταμῶν, κοὰ λιμνῶψεκοὰ χωοίων ἐπί. 
κλησις. κοὰ τὸμ οἄσηττομ οἷν ἣν μυσῶν ὁθιον 
γγαραοίσϊωσιψ αὖος δ΄ ποιατὴς, τὼ γὺ ἀϑὲ 

Ὶ 

σόν ἰλίου πτωρωρίαν τῆς προίας καταλέξας 
«ἰὼ τα αἰνέιε ἣν σϊχρσϊανίαν ἐκώλεσε, τί, 

θασιν ἐφεξῆς πεὸς ἀρκίον,(Θ εἰς τὸ λυκίαν δ 
«ασο στανσταίρῳ, ἐν αὶ ἀζελθα,κοὰ φησίμ, 

Οἱ ὴ ζλφαν γύαεον σαὶ τυόσῖς νέαν ἰδίας. 
ἀφυφοὶ πίνονες ὕδωρ μέλαν αἰσύτποιο βώες. 

τῇ σὲ ξελέις κασουπεέσίωκε τεὸς ϑαλάτ. 
Ἄος νι ΣΝ 5 Ε , 

ση.ὖδδ δὲ Ἢ τό αἰσάπον φὶ ἀδριςέας ὧι- 

σῖϊον. κοὰ τιοία, κρὰ ἡ πιπτνα. κοὰ καϑόλο ἡ 
νυῦ ἐνζικίων ἡ χες πριάπῳ ἂν ἐφεξῆς κα’ 

Ἰαλὶγε. εἶς κὐακώμσηει ππίλιν ἐλ πὰ πὼς 
ἑῷ μερψ.(ὦ τὰ ἐπέκφνανῶς [ε ἐμφαίνᾳ Ὦ μὲ- 

ταἰσότσ, πσέρας ἡ γουϑὰν τ ῥωά δὺς Ὁ ἀρ’ 
κίρκον,»(α ἐῶ). ἀλλὰ μίὼ μεία γι ῥωάσια ἡ 

'μυσια ὄξει, ὦ ὃ ὀλυμπος. δὰ ὃν σταλαὶ ἡ μνϑ“ 

μεδιαύτίω ιν ᾿παιρρόῦει Δ 2 εθνὼρ ἔς. 

σιν. αἱ ἢ ναῦ μίϊχβολαὶ τὰ πολλὰ δύύλλαξαρ, 
ἄλλων τ᾽ ἄλλων ἀϑικρατόντωμ. Οὗ τὰ μᾶ, 
συγχεόνίωγ. τὰ δὲ, σ΄ ασώντων (ὃ γαὺ φρύ- 
τὲς ἐπικρώτκίαν, Εἰ μυδὲὶ μετὰ “δ βοίας ἅ- 
λωσιυ.ἰϑ᾽ ὕςόλον λυσοὶ, ὃ μετ’ ἐκένος αο. 

λᾶς, ἴωνες, ποίᾳ τοέρσαιγ ὃ μακισίόνσι, 

β 

ΨΙΒΕΒ ὈΡΟΡΈΕΓΙΜΥ ὁ, 541 

αὐ ες, χυία ἐπταὶ ἱποοῖα ΒαυιΡατί ας πλΠ τ, 
το5 εἤεπι, αυο τίς πε ποι Πιτηίτοι τεπορᾶτς, 
(ςἀ (τεχυεητίτιβ αὐ υλρὶ εὐγάξεβ, πιο 40 Π|}]ο 5 
εἤςίεαητ, πτούο ἐρή οήςίεραηταν, Ε]α σεητοβ 
οπλη 65 1 Ὠγαςίος ριτᾶάες (Ππιρη τ Οἱ ΕΓ ΟΥΟ ΠῚ 
τορσίοηεπι ὕ ςοΙατ, δύ τ ἔα οῖϊε αἰτογα δῷ αἰτογα 
ἐπιπγατζαῖαν, ψ εὐθπὶ αυδηίτητι Ὧ05 σοηίεζξατα 
αἴεχουί ροππιὸ5. ἱπτεγ Βιτῃγ πίαπι δ ϑίαρὶ 
οἴξίαηι, γῇ ροπίροτείξ, δ πιατί σστίσια 
εἴ δ υἱχας αὐ τοῖυπιὶ ρεπέ ΟἸγηηριιπι ριοστε 
ἀίτον, Οἰγουποίγο ἰη πτεαίτείγαπεα εἰς Ἐρίζτεν 
εὐδ»αυκὲ πυίαμᾷ πγατί σστίρια, τ αα ΑἰςαηΙ 
αςιι5, δύ τεσίοη!ίβ οὐίξγαϊςβ ραύζος οτδάϊττ, πα πὶ 
ἐοάεποπιίης δ ἴλοιι5 δ γεσίο ἀρρε![αραπειτ, 
τς Α[τὰ Ρμεγσίαςα ετατῖ, ΑἸ ία γίδες, (ε ΡΠεγ- 
οἴαςα ἃ Ττοίδῃ5 τεπτοτίου απ δέ ΠΙπ ΡΟ οτος 
αἰδλαπις ἀςείρίεπάππι εἰϊ, ςΠΠ| αἱζ, 
Ῥῃοιογϑ δ Αἰςαπί Ῥμιγρίαβ ἀυχοτε ςατοιτιας 
ἔσοησε εχ Δίςαπία, 

ῬΠνεγρίαςα {ςἰ τες» υοά αἰία Αἰςαπίᾶ τίςίν 
πίογ τ υς Γ᾿ γίδςα εἰξ, παχέα εαπιαπα πη ς 

ΝΝίςςα ἀρρε!ατυτ, απ ροεῖα πιεπιίηίε, (α ἀτςίτ, 

ἸΜγίοταπιξ ἀτιςο5 ῬεΠ]δταπο σοπηίπιι5 ἀγπγί8 
Ραϊπιγβ ὃ Αἰςαηίρῃμεςπο Μουγ 5, Πρροιίοπε 
ΝΝαττ5.αὉ Αἰζαπία: σαπιρο πεπετε [εγαςί. 

ΝΗες αγίγαη 4 εἰν, ἃ αυξαᾶ ΡΠτγσα ἀτιςοπὶ 
Α[οληίΐα ἀϊκχονίτ,εχ Αἰταηία ργοίεε, {{ ἀίΐςας 
ετίᾷ Δίςαπίᾶ χυεπά ἀπο Μ γίοττ εχ Δία 
πία πεπίεηςζξ. πταΐτα ἐπίπι Πππιίπα δέ ἰαςτιβ δ 

Ιοςαναρυά εὐπὶ ἐοάεπι ποπιίπε Δρρεϊαηταί, 

ΝΝααιίρίε ροεῖα Αλίρτπι Μγίοτγ σοπῆπίτμπι 
ἀϊοίε ΝΑπὶ ςαπι ρτατειπηιοηταπᾶ Ττοία τεσίο- 

πεπὶ (αρτα Πίτπι τεσεηίαίς, ]ιος (ἃ ἄθποα ε- 

ταῦ δέ φυαπὶ ατάδηίασι ποπιπαυίς, τῆοχ (ε- 

Ρτεπτοπεπη πεγίι5 ξυγοίᾶ ροπίς Ῥαπάλτο ὉΡ 
αἴτατη ἐπ υὰ Ζ εἶτα εἰξ, ἀΐςςοΠ5.. 

Ουΐίζ ςοᾶτΖ εἰίαπι, ἐχτταια ταάίες {τ [4α, 

Ἀρππηήαν Αϑᾶρο ροιδηίοϑβ Πυπηίπε το 5. 
Ζεἰία ατιίοτα Γδίασει πᾶτε τιουίτι5. δύ ρα 
ραπι, Δ ἀταῆία σαπτρτι5, δ ΤΙ τία δύ Ρίεγα, 
ας εα αυς Ογξίςοπα τορίσ ἃρρε]]αζαν, Ρείαριιπι 

τοτίτ5, Πυδπὶ πιοχ ἀπιηπεταῖ, ἀείπἀετατοπι 

δά οτίεηταίοβ ὃ εἰζεγίοσεβ. ραγίοδ του ευτ{{π|0ν 

Ουλις οἰξεπάίε (ς τεσίοπεπι υἵηπε δ4 ΑΑτ(α- 
Ραπιίερτοπιιίοπαίειι δύ οτίεηταίοαν τοί 5 

τὸγπνίπτπι αὐδίττατ. 564 μοί Ττοίαάοπι ΜἽγίια 

εἴς, δΟΙγπιρυβ.4ς ἱυΐπηο ἀ{ σεπεί ΠῚ {τῦπὶ 

απητίσεια πιοπιοτγία ρυοἀίτησης οπηπία ἔωπτ πὶ 

πτυτατα, ΝΑπὶ σαπὶ ἔξερε αἱή αἴητε 47 ἱπιρονασ 

πετίητ, αἰία σοπέυία ίμπε, αἰία ρεῃίτι5 εἰοτία, 

Νδηι ροίς «αρίαπι Ττοίαπι, ΡΠτγσςβ ας δῖγ- 
[ ἱπιρείλπογε, ἀείηάς Γγάΐν ροίξ εοβ. ἄϊο 

[ε5.. δ Ιοπε5. ἀείπάς Ρεήᾳ ἃς Μαςεάοῃος, 



χά: ΒΥΚΑΒΟΝΙΒ 
Ῥοδεεηιο ουιληΐ Ὁ χαίσα5 απ ρ᾽ αὐίπιί δ 
Τίσι δέ ποπιίπα {πτ|] ἀπιίίογαπτ, (ὑαπι Αἰ ία 
αυσχάαπιτεσίοημμι ἀἰαί{ο [Δ όϊ πα ἰυπίο 
το5 ΡΙατίπιιπι συγατο ἀεδεητ, ρυίίςος αατξ ραᾶτ- 
τἰτίοιί τπεάίοογτογίπτεη εη εἴπ. [π τηεαίζεῦ 
ταηςα Βιίτμγηίς, ΒίτΠγπίςα Ἵ εἴ ἱπτηγίπεητ, δέ 
τεσίοπεπι δα οπί ριοχίπιαπι, ραίς 45 ΡΟΡυ5 
ἑάοπεαλπι πδαδεητυπάε εἰίαλπι ϑαϊοηζί5 ςαίςι5 
αἰςίταν. Ες ΝΙίςοα Βιτηψιλία: πηεειορο οί 5, ἱαχγα 
ἰαςυπι Αἰταπίαμι εἰξ, δύ οἄριιϑ ἱπσεηϑ5 δύ θα] 4ς 
(αἱίκ εἰουηίατι, ἴδε αὖ αὐπιοάσαι (απ τίς, 

Ἐδηι ρείπιο Δητχίσοηθβ σοηάίαίτ. ΡΠ ρρί - 
{{8,8. Απείροπίαπι ποπιπαμίς, θοίξεα Ὦ γί! 
τη λοῆ 5 ἐπὶ αὐ υχουὶ ποιηίης, Πίος Ἀιπείρα- 
ετί, Νίςααπι ἀρρεἰλτίς, δίς απιθίτυϑ εἰ [{ἀ- 
ἀίογ (εἀεςίπ,η ἤσατα αυλάτατα, πα: ἐπ (απ 
Ρο ἤΠιαροσῖαβ χιδίιοῦ παρεῖ, Διά τεζζοβ δησιι 
ἴοκ.  ἰη πιυηίτίοηξ ἐχοίίαν πᾶτε ἐχ θη0 ἰαρί- 
ἄς, υ οίτοα ππεάίτπι σγππηαί ροίϊτα5 εἰ, ο- 
ΠΊΠ65 Πθλττοῦ ροῖῖας ςειποηταν. ΒΔῸΪ]Ὸ ΤΌρτα 
Αἰκαπίσπι ἰοῦ εἰς ορρίά (ὐτίοσα δά οτίεπιδ- 
ζε5 ΒιΠγηία Ππεδβ,εαπια (τέο ἀϊᾶ ρυτᾶς, 
(τοΐ ρτίυς γα Βιτμγπίατη Παδίταπετγίπε, τε 
ΤΠ δ εἰς δογίαχ Οατίδάγτει5, ΒΠτγσεβ ἃς Μγίος 
αἰςίτ οεἰτςᾶ Αἰςαηίᾶ παδίτατε. ΡΟ ἐεα ίοπγΠῸ5 
«σαίτατᾶ υὐδί{ (ςείρτοτ,αίς ἄστη 45 ἀρυ ΟΠ αΐ- 
εεὔοης δύ ΒγΖδιί,ατς πᾶς ΤὨγαςία5 Βοίρῃο 
5 ΔρρεἰΔηξ, ρυίπ5 γπᾶ Βοίρμοτῖ πομγίηα 
τΑ5»α10} {Ππ|4 εἰἰᾶ τεΠίπιοηί ροπί ροτείς, Μγ- 
(ο5 ΤὭταςε5 εἶξε, φυοά Επρίιοτίοη ἰςίτς 
Διςαηίππι ρεορτει ΜΙ γίαπι. 

ΑΙεχαπάε αοφ ἄδλτο 5 αἵζ, 
 αυίρας Δίοληία οἰγοπ πα ιταπιατ Δα τ158, 
Διίςαηῇ Ρεγίαθτα ἰαςτιβ, αίρτιϑ αητς [)ο] θα 
δή επί πιδηῇτ ΠΙ τι5 ας ΝΜ] ε]ία, 
( Αἰ(ςηίςϑ ἰδοτβ πιίαα ἡ ἢΐς ἱππεηίδξ, 

ἴῃ Βιιῃγηία ἔπιείε αἱγί η αἰ(οἰρ! η!5 πιοπιοταθί 
[ε5. Χεποοιαῖεβ ρο ορίιυ5, 8.  οηγῇ» ἐϊα- 
Ἰεζείςις δέ ΗΙρραγοικς, ὃ ΤΠεοαοίίῃ5, δ ΠΙἢ 
Εἰτι5 πα ἢ ἐπιαγίοί. τοπὶ (ΟἸσορ απ ε5 ογάῖου εχ 
ἸΜγιῖεα δέ Αἰοϊερίαε8 πιεάϊςειι5 ΡγαΠςη{|5.Βὲ 
ἐΠγηΐς λά δυἰ τ Μ]γί! ααίαςξει, ΟΙγ προ ρτγοχί- 
τη 605 ἃ] ΟἸγπιρίποϑ,4 1 ΕΠ εἰ εἰρστίοβ πὸ - 
εἄι, δ Ρῃιγσία θα π Ηεἰ!είροτο εἰς ΡΑρἢΪΔ- 
σοηίβ.αῦς πρηαι ιί5 τεῷ αὐτῇ παγίς, 
τηαίου ΡΗτγγσία, ἃ Γγοαοηίατήᾳ Δ Ταυτ (ί- 
Ττίοία ἂς ΡιΠαίς, εα απὶ 4υε ΡΑρῃϊασοπίξ ςΟ 
κίησα ίπητ, ΡΟτο δάίαςξι,ϑί αρραάοοίς, ἃ οζ 
τί. οἰγοαπᾶτ, Ρρυί είς ας ρατταβ Ὠΐβ αἰςίηαβ 
φρυγίᾳ ζὶς δὲ παφλαγόσι γαλώται, ἀμφοτίρωμ τε πότων Ἰζι πὼς νότν, ἡ μεγάλε φρυγία. κοὰ 
λυκαονίᾳ, μέλοι τόϊ ταύρο Τό ἰμλικίσ, ἰ πισιδικδ, ἐπ εἰ δὲ τὰ τῇ πεαφλανίᾳ σωνχῇ ἡδάκωται τῷ 

᾿ ᾷ - δυκία- Δ ἡσῖ σόν ᾿ τόν »- ἌΝ ΤΗΣ ᾿ ͵ δ ἮΝ στόνίῳ Ὁ τὴ κασπιαασυκίᾳ Ὁ Ὁϊς κσῖᾳ πόδιωσίδυμλύοις ἐθνεσιψ, οἰκξομ ἂν ἔμ τὰ τόζις γαῦθνδυία μίρϑ 

ΠΕΒΕΘΟΟΘΒΚΑ͂ΡΗ, 

σελόυ ταῖοι δὲ ῥωμαζοι, ἐφ᾿ ὧν ἢσῖα κοὰ τὰς 
σδαλίκτους, κοὰ τὰ ὀνόματα ἀρβεβλάκα- 
σιψ οἱ πλέξιξοι, γεϊονότί(. ἐτέρο ἐνὸς μερισ-- 
μδ τῆς χώρας,ον μᾶλλου φροντίσαι σε! πὰς 
ψαῦ οἴετοω λέγοντας » τῇ σὲ ἀρχοιολογίᾳ 
μεπρίως τῶ σεχον τας ἐμ σὲ τῇ μεσογαίᾳ δὶ 
δβιϑιωίας,τό, σὰ βιϑαύ,όμ ὄξημ ὑπιρκεμνομ 
Ζ τηϊου,κοὰ ἔχων τίω πόδι σάλωνᾳ χώραν 
ἀοίςίω βοξυσιοις, ὅϑῳν ὅὴψ ὃ (χλωνίτας τυ 
ρύς, κρὰ νίκακᾳ ἡ μκρόπολις Φὶ βιθαυίας,ἀϑὶ 
τῇ ἀσκαυίᾳ λίμνη, πϑξίκειτοι σὲ ἔνκλῳ τς 
δέον μέγα, κρὰ σφόσβοα δυσίχεμοψ, ὁ σπείνω 
γκ ὑγιεινὸν πᾶ ϑέρος, ἐτίσμα αὐ τεγόνσ αν. 
“πρῶτορ τό! Φιλίππο, ὃς αὐτί αντιγονέρν 
“τσειπον, ξυτόι λυσιμαϊγυ ὃς αὐ τίν ὡ Φὶ 
γιυαικὸς ὠνόμασε νίκαιαν, (ὦ σἱ᾽ αὕτα ϑυ., 
γούτηρ αὖ τισπώτρο ἐσ: δὲ Ὁ τοόλεως ἐκκαΐ» 
δέκα στζδ|: ὁ σπόβιβολθ» ἐν τετραγώνῳ 
σαύματι, Ξι σὲ τετραπυλθ- ἐν εαΐῳ ἀείς 
μᾶνθ΄, ἐραμοπομημῶνί) σῶς ὀρθὰς γωνίας; 
ὥςτ ἀφ᾽ ςνὸς λίϑου κα τὰ μέσεμ ἱθουμθῷ» 
ζ γυμνάσιομγτὰς τίῆαρας ὁρᾷ ὥαι τούλας, 
ἐμκρὸμ σ᾽ αδερ τὶ ἀσκανίας λίμνας ὀτροίᾳ, 
πολίχνη; τεὸς γῖς ὅροις τῆς βιθαυίας ἠσῖᾳ 
πθρίω͵ ἀκάζουσι σι ἀὴ ὀπρίως ὀπγροίας κα 
λᾷϑυχ πρότοβορ. ὅτὶ οἱ ̓ (ὦ κατοικία μυσῶν 
ἡ βιθω ία, πρῶτον μαρτυρύσει σκύλαξ ὃ 
τορυαν σοὺς, φύσιες πτόδιοικξιν πίιὸ ἃσκανίσ, 
αν λίμνἰυγφρύγας κρὰ μυσός ἔπειτα δ)ον 
νύσι θ᾽ ὃ τὰς ἀτίσες συγγράψας, ὅτι κατὰ 
χαιλκηδόναγκοὶ βυζαύτιον τὰ ςγνὰ, ἃ νυῶ 
θραϊκιθ᾽ βύασορθ᾽ καλείσται, πρότομόμ ΦΗ 
σι μυσιον βόασορομ πρωσιεγοράνεῶτα. 
σ᾽ αὗτις κρὲς ἐσ ϑραίκιας Εἶν οἷὖ μυσὸς μάᾶρ 
τύρφίου θέν ὅτε εὖ φοοίων μνθϊο εἶδ ὑσῖασιν 
ὡσκανίοιο λέγωγ. (Α δαϊτωλὸς ἀλίξωνοθοους, 
οἱ κοὰ ἐπ᾿ ἀσκανίων σώματ᾽ ἔχόσι ῥοῶν 
Λίμνης ἀσκαυίας ὡδὶ χέιλεσιψ, οὔϑα δολίωρ 
Υἱὸς σιλίωοδ ναίοσι το, κοὰ μελίαρι, 

: τὸ αὐτὸ ἐκ μαρτυρδσιμ. δσϊαμὸ τῆς ἄσκα 
νίας λίμνας εὐρισκομῆνης ἀλλ᾽ ἐν τικῦϑτι μό» 
νον. αἴ α)ροῦ" σ᾽’ ἀξιόλογοι χιῳ τὰ σταισϊεέιαν τε 
γόνασιν ἐν τῇ βιϑιωίᾳ, ξρνοκραίταρ ἐς ὃ 2. 
λύσοφθ', κοὰ δ)ιονυσι(. ὃ σφλεκτικῶς, κοῖς 
ἔσπαρχθ:» κοὰς ϑεοονσι(»», κοὰ οἱ σεισιδιν 
αὐτό μαϑπματικοί, λεοφάνης ἐς ῥήτωρ ὃ. 
μυρλεαυός, ἀσκληπτιαίσῖας τε προυσιεὺς ἐᾷ 
πρός, “τς νότορ σῖ ̓ ὅσι ποὶς βιϑίωοῖς, οἱ τος- 
εὰ Σ ὄλυμπτον μυ(ί,οὔς ὀλυμπίωὸδς καλῦὅσε: 
Ζνὶς οἵ σ᾿ ελλπασοντίοας, (Δ ἡ ἐφ᾿ Ἑλλκασόνϊω 

πθίς 



ποί(ποδδναιπρατου,πειτα οδὺ ἑξῆς τόν 
πος πταρασίξιξαε. στὸς νότον “ίναυ εἰσὶ τοῖς 
᾿παφλαγόσιγαλάηντότωμ σ᾽ ὅλην εὔνη βία, 
σῖνο δ 5 ἁγιμόνων ἐπώνυμα Ῥόγινοιν( Ὁ- 
λιςοξοι, Ὁ βίῳ σ᾿ ἀγ Ὁ ἐν ζελίωκῃ ἐθνος 
σικῶσάγεςκαΐερον ἢ “ἢ χώραν ἴαυ τ, οἱ γα 
᾿λάτῇ πλανεϑούτες σολαὺ χρόνον, κοὰ κατά- 

᾿ φβραμόυϊσυ τὼ το ἴς «“Ἴικοῖς ἐαχσιλσῦσι 

χώραν͵, (Ὁ Οῖς Οἰθαυοῖς ἑως δ᾽ Ἐκὸ γων Ἐλα βὸ 
“Ἄνω δι θαυΐων, Ὁ ταλογρχικίαν λείομθίω. 

ἀρχηγὸς ὃ μάλισω δϑκέι τὶ πιραεώσεως “᾿ ἐς 
Ἢ ἀσίαν γονεδὴ λεονόρε, ῥιών ὃ ὄνων ἐδνὼν 
ὁμογλώήωμ, ἃ κατ᾿ ἄλλο ὁσὲν δρελλαγμέ- 
ψωγιἑκασᾷ διελυόνγες εἰς τοήάρας μοβίσῖας, 
σεραρχίαν ἑκάφίω ἐκξλείαν» τεράρχίω ἴχσ 
(ἀν διονοτ δικαςίὼ φνανκοὰ «ρα φύλακα 
ζύα, κυ δο᾽ τεβάργε τεϊχγμθύσς. κυ ορα 
ὀφυλακαξὴ συο. ἡ Ὁ 7 σϊωσεκα τεβαρχὼν 
βσλὴ, ἀν )ρ6:» ἴσαν βιακύσιοι, στυυύγοντο δὲ 
Ι εἰς Ὁ κα λόμϑὴ" δ)ρωυαίμετοριτὰ ἐδ ὃν φοινιν 
πὰ ἡ ἔσλὴ ἔκοινε, τὰ ὃ ἄλλα οἱ τεράρχαι, 
᾿ οἱ δεκαότιώ, πτέλαε δ ὃν (ὦ ιαύτε τὶς ἡ διὰ 

ἤχξις, καϑ' ἡμᾶς ὃ εἰς ῥέις, ἀτ᾿ ἐς σῖνο ἡγεμό- 
γὰς, ἄτα εἰς να ἧκον ἡ διυαςεέια,εἰς σἸεϊότα. 
ρον, ἄτα ἐκέινου διεσῖε ξα ἀμιώτας. ναῦ σ᾽ 
ἔχσσι ῥωμαῖζαι, (ὦ Ἰαὐτίω, ΘΝ κασοἠῷ ἀμυῦ 
χα γυνομβ ίω ἐπχίαν ἰχοσι ἢ οἱ ἡ βόγινοι 
πὰ πῶς θρὴ πύυΐῳ, Οἱ σῇ καππασὺκία, ταῦ 
ἥκσὶ δὴ τὰ ἐράτισα ὧν νὲμον. γαλάτῇ φρό 
οἱκ δ᾽ κυ Οῖς τεζόχιττω ηρία, τασΐον εμπτορξι 
π  ,αύτη πα δοὸς κολοοσὺς χαλκὸς Ἕ 

ιϑὲν ἄσυλλ. ( μιθοισὶ αἴ ὃ ἰσίωκε πομπήν 
[ὙΠ σαϊόρῳ, τὶ σπονίοκῆς ἐχσιλείας ἀφορίίζς. 

Ἰοίτ) σιί τως σϊχνάλα, ὅπο Σ σύλλοίον ἔστοι 
Ἷ ψ(μνῷ πτομπτήϊός πα τὸ λόύπαλος, ὃ ἡ, ἴκων 
᾿ἀδὲ ἢ 7 πτολέμσ σ᾽ ἀσυχίω, δ᾽, τἦδα δισῖδς τὰ 
ὕοσιαν, Οἱ ἀπαίρων δὶ Σ θρίαμβον, τρόγιν 
ὑγοι Ὧ σι Ἰαῦ τ ἵχοσι τὰ μὲρη, τεκτό(ᾳ γες σὲ 

χὰ πῶς τῇ μιγάλκ φρυγίᾳντῇ {Σ] δ πίσι- 
Οψϑντα κοὶ ὀρκαύρκες, τότωμ σ᾽ (ὦ φρύρμον 
ἄγκυρα, ὁμώνυμος Ἰᾷ πιϑελυδίαν πόδι Θλάὺ 

ρον πολίχνη φρυγιακήπολιςοδώγιοι σὲ ὅμο 
ρος βιβανοῖς ἀσὶ, ἃ τῇ ἀδικτύτῳ καλσμδύᾳ 
᾿φρυγίᾳ φρύοια σῖ αὐ τὴν ὄξι τό τε βλόκιομ, 
ΑΕ τὸ υϑίογιῶν Ὁ δὰ (ὦ βασίλειον στωϊοτε. 
ρα» δὴ γαίοφυ λαϊκιον ποιοσινὸς σ᾽ ἔδιψεμ 

᾿ “πορξιον Ὁ ταύτη, μέγιςομ ἱδρὸν ἔχον Φὶ μκ- 

πρὸς δὴν θ:ῶν, σεξασμδ μεγαΐλα τυγχάνον, 
καλῦσι σὶ αὐτί ἀγγιδίσαψ. οἱ σί᾽ ἱόβξις πον 

“πλαεὺμ μὴν δὰιυαςτι τινὲς ἧσαν, ἱδροσύ- 
νίω καρπόμϑυοι μεγάλίω νων δὲ Ἰδπτὼμ ἣδ 
αἱ Ἰιμαὶ πολὺ μεμέιων ) Ὁ σ ἐμντορξν συμ 
μϑύφ καϊσκόύκεαι δ᾽ ασοῦ ἐπαλικῶν ξα- 
σιλίωψ ἱόλοπρεπῶς Ἢ τιρδήγναῷ [ς Ὁ συχῖς 

᾿ 

ΤΊΒΕΒ ὈνΡΟΡΕΟΙΜΝν  Κ. 343 
δητε ρειταεπι, ροίξεα ςσίεαιυοιίαίοςο οἤξ 
ἀαπι ΡΑΡΠΐασοηίθ ἐτα᾿ δά δυξεητ πε (Πα. 
ταν ατο τ οὔίε5 τΓ65 {πητοάτπιος Τ τορίηΐ ὃ Τὸ- 
{πΠποΐσο σί ἃ ἀτπιείρτιβ ποπιίπαϊο:. τοττία ἃ σεητα 
αυα ίη Οεἰείςα εἰ εξ οίασες Ἠαποιεσίσπεηι 
ΡοΙ πτυΐτοϑ εἰγουεβ, χ πιο ϊταβ χοῦ οἡ 65. 1 
ἴοςα Αια! ςίϑ ἐεσίι5 δύ Βιτγηίβ υ  ἀτα,([α» 
ἰχίας οσσιραιτητ, ἄοπες δαπὶ απο παης (1α14- 
τία εἴν δ (ΠΑ ]Π]σστα οία 4 ςίτατ,α {Ππ| ποπ ἱπυΐν 
τί5 ἀςςερείθης, τιχ τγᾶπιαβ πη ἈΠατήάεξ 
(ε Τ ςοποτίτι5, Ε]αγῦ εἰ σεπεία. αὐ απ (πὲ 
Ππρὺς, δίῃ τε ΠΟ] αἀἰςγεραπτ, οί ππᾶηυᾶᾳ, 
ἴῃ Ρᾶττο5 σπδῖτοῦ ἀἰαίογς, ἀπᾶηιᾶςφ Τοῖγαῖ- 
«ἃ ποςαπειπιηῖ, τος ριορτία τεττατοΐηᾶ παρ ν 
Ῥαητ, τς πο δύ εὐ απ τετγαγοΐῆς Πρ εςΐος, 
δ ἀσοκβ (ριΡιιπο5. δ ἀποάεςίπι ἐειταγςῇαν 
ταπὶ ςο ΓΙ, αΐ εἴαπα αἱτί τεσεητί, δ πος 
ςοπαςξηίεραπί ποηπιίης ᾿υγπφπιοτῦ, σΟἢΠΙ ἔτ 
ἀείλησιηε, ἄς γε 115 σατο 5 Γείγασγοῃος ἂς ἔτπ- 
ἀἰςε5 ἱπαίςαραησ, Ἀπείατ8 ἑέαςΡ ογάο μυίαί, 
ποῦ! εἕαῦ, ςαέε Ποῖ δα {65 4πςε5 γα65 ἀεἴαία 
εἴτ, ροίϊεα δά ἀτπιοβ, ἀείπςε δά πα! είσεαετιπι 
τοῖα ροτεητία ἀετεπίς, σα ροίεα Πιςςείδίς Δ. 
τ Ὠΐαδ»ΠτΠῸ δ πλης δ ἐπὶ αυα (Ρ ΑπΊγην 
τα εἴαῖ, ᾿ς οπδη ΤΕ Πεηζ. ΟΣ ΠίΡΤΙ5 (Π ΓΙΑ ΠῚ ρίο 
αἱηοίαπι τε ας 5. Ῥατῖοπιὶ Ροητ δέ Οαρραάο- 
εἰαπι τιειπ5 Ττορίηί Παΐῦτ, ἐα σρείπια οπιηί 
εἴς, 25 (Ἰαἰαίος ἱποοίυπε, σατο! πτοσηΐδες 
εἰγοζάατα παρεῖ Ταυίαπι, επιροτί εοτῦ ηυί πὶ 
μαςτεσίοπείπητ, πη φαίρτι5 εἰ απ θα [συ [ξ2. 
τα, δί ἀε!υδτῦ εἰτ5 Αἰγ1α, τοι ΝΠ Ππεγ ἀδείαπι 
αυοά Ροιηρεία Βοσοάοίαιο ἀεάϊίε, ἐ Ροπεέΐν 
σὰ ΡΠ, Τ οὐτίατη εἰν [λαπαΐα εὐδί Γ᾿ τσ ]1τ|5 δζ 
Ῥοπιρείῃϑ οδτιεπείς, αἵ Αἰτεῖ η ΒΕ] {ποςείςίο 
πεπι, αἰτοῦ {Π| ροτείξατε Ῥειπιίδ 24 {τ ρἤτιηι 
Ρείροτεῖ, Ττορίπί ἰταο» Πδ5 ραιίεβ παθεης, ΤῈ. 
«ϊοίασεβ πε ρϑετεβ ΒΗτγ σίδτη πιδίοτεπι τοι 
[υ5.1υχιὰ ΒΙΠπυπίεπι δύ (ὐτςδούςοϑβ, σουτπὶ τα 
(ΠΕ εἰας Ἀποίιοτα, εοάετη ποιηίπε 4πο δύ (4 
αυοα [ γαϊίᾶ τιετίτι5 οἱ οίγςα ΒΙαγειπι ΡΠγγοέας 
ορρίἀα. ΤΟΙ ΠοΡοσί ΒιτΠγπίβ ππε Πηΐείη, 8 
Ρμιγσία ΄υα Ἐρίέξείτι ἀἰοίταν, ΕἸοττιπι σα εἶ 
[αἰπιητ ΒΙποείαπι ὃ Ρείππι, συ τ αἰτεσᾶ Γ) οίον 
τατί τεσία εταῖ,Π αἴτοτο τπείδτιτοβ παρ εραῖ. ΡΠ 
πὺϑ ἐπιροτίᾶ εἰ εοτᾶ, υί η Βαςτεσίοης [ιηΐ, 
δί τοπλρ[α πιαχίηγα Παίσεῖ πιασῆσς πιοπειαίίο. 
Πί5 πιᾶίτίβ ἀεῦπι, ατιαπιὶ Απάϊρσίίξαπι τοσδηγ, 
Θαςεγάοίες οἰίπι ριροίεηΐεβ ηυίάδτη εἰαπὶ 
δί (λεεγάοείμπι τιαχίπιαιτι πΠαΐεραης,, πππο 
εουυπῖ αἀἰσηίταϑ ἐπιπιίπτιτα εἴς, ἐπιροτίμπι αἅ, 
ἴπις τπαπεῖ. ΗΙ οΙΟςυ5 πιασπίῃῇςε 4} Ατιαϊοίῷ 
τεσίρυ Πιυᾶυ εἴδ, ὃ ἐεπηρίο ὃ τ λυνοι 
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“44 “ ᾿ΦΎΒΑΒΟΝΙ 8 
ἐχαΐδο ἱαρίάς, ξξ οππαηί τευ ρ! ἢ ςεἰερτε το αἱ - 
Δειιηταςςογίτα ἱπάς ἄτα [τατιια, ΠΠ πια πιο 
4 εὰ ἡτια Δ" ςυ]αρῇ εἴαῖ ἐχ Ἐρίάλυτο ομ8 
αἱά αὐ ὲ ἐπηπιίπεε ποηνίης ὨἰΠάγπια, ἃ Ὁ 

Ἐπηὲ ἡβεπὰ 4 οίτατ, σα οπιλάπηοαξ ἃ Ογθ 18 
Ογβεῖς, ρίορε βᾶσατίιιβ απιηΐ5 Ππΐς, ἰδοτιδ τι 
ετᾶς ἀπτίασθα Ρ τυ στη ἀσπίς {τ Μ]Π1465. 8 
Ριίπ5 (τον ή δ αἰιοσ απογᾶ δ, σε πθης ας 
Ῥίαπι ποἰείσία πὸ ἰεπιδῆσ τ ἰη τίσος τεάδζα 
{υπ| ρα ]ο [5 πιαίονεβ ἰίςυς (Ἰοτάϊα δύ (ὥου 
δειι5.(ὑαἰτονί5 ϑαοςοπάήατή τοσία,π απο [ είο 
ταῖτ!5 σεποιπηι δ ΠΙ απ ἐπι στη] ατιτ, ἀΓΟς ΠΊ τρεΓῸ 
ἀεπιο ττ5 Εἰ πηαχίπια παίζει ΟΠ 5 ρατῖς ἀς- 
τιαίἑατα, Ρο(ὶ (Παἰατίᾷ αὐ ππέγ|5 ἐς πο 
ταἰπε λεία, ὑαρραάοείς ππαίοτί αἀίασεηϑ, ἰπχ- 
τ ἵΜ]οτίπιεποϑ, δ ρα15 εἰ Ρἢτγσίς πγαίουίβοίες 
ἐξ ατια Πτιίς οΟτίπτα οἵδ, οἱ; αα Ταυτῖ, συία5 
Ραττξ ῥ᾽ υὐἱπιᾶ Ατηγηταβ παδυίς, Τατία (α]τ15 ἵρΟ 
τὸ παίςεπιείς ἰοπῖςο5 Βαροῖ αῖφ αάεο Βα ίτον (αἱ 
γερτιδ ἱπιηπουίτ εἰγοῦ σ εἰαίοίε, αὐ Ὡρ6 στππὶ πη 
Ἰεπὶτογαπεπι ἀεπμίετίητ, {5 σου 45 εἀπεᾶε, 
ΨΜοΪαςΓα8 ἱρίς αἱί5 αητιᾶβ σοπείπσοητεβ (είς τὰ 
Ρίσητατ η ργορ τε (4115 σοπογετίο πο οἴτο 
ἀεςοίάαης. Τατίὰ ετίαπι ἐα ἀίςσυηῖ, θεὲ είτζα ΟΥ- 
Ἄλοτςοβίθητ,  Ρίσπίίαπτϑι Πτἰσίαοβ: γελοπᾶ 
(ΟΠ ε5 δύ τ 408 δ ραίςξ4{5 οπαστίβ αρῖοβ. Ὀδί 
ταῦΐτα δατιος ρεπατία εἴας Που ἐπ επίδίαν 
Ριοίπῃ ἀβίπτοβ ρυτεὸς παθοῖ, συξασιηοάσηι 
δοδίτίβ αδί απα πε πα {τῷ τιίστιϑ ἐπὶ τι ί5 πτον 
ἀἄριορε (Ξατθοτα, απο τοσίο σαληηπᾷ Ποςὰ 
Ποοτιεβ τα πιο αγέτίῆος πυττγίτ, δα αἴρειο [1Πξ: 
πάε πόπα}{ πιαχίπγαϑ εχ εἰ5 ἀἰαἰτίαβ ςοραια. 
της ΑὐηγητΔ5 [ρα 306 ΟἸΠΤΙΠῚ σγοσαβ π ἢ 18 
[οοίβ παθυίς [πίσης σε [αςτ5 συπογ πιαίου Ὁ 
τ] (5 ἀτςίζ, πίη οΥ Ἐγοσίτί5. Πος ἐπ] οςο οἰ ]ςον 
πίσπη ορρίάα σρτίπιε Παιατῇ, σα ἃ ἔουιπα- 
είογ γεσίοηζ παρεῖ, ἡ ὰπη δα ἥττας ΟΠᾶστοβ Ὁ- 
ἀποίς ος ΒοΙεπιο παδιμς [ἃ Ἴ λτιττις ἰοςίς ἢί5 
ΔΡΡιορίπαπαι, ἀρραδοςία 8. 1 γοαοπίαπι τεγ᾿ 
τιίπαπ 8, ἃ ἱπτηγίποητεβ ΟἹ τ 57 τας οίαβ. ΓΥ 
«Δοηΐ δῖ (αρραάοςῦ ςΠηίῃ εἢ Ιος φυί πη. 
τεῦ Οοτοραία αςει νελοπῆ Ὀἱοα, αἰῷ (Ἰαγεῇ- 
ἔγίὰ ορρί4α Οαρραάοείς,  πιοιθλ !  ἱπτεῖ ἢςς 
ολἰ ΕἸ] εἰ ςεπτῦ ὃζ υἱοίητί ξεν Πλάίοταπι, ΓΥ 
ςοηίρς Εἰδ οτίατη ΤΠ ἀτιτίοα Τ ατιεῖππη τευίτι5. ἀείη 
4ε Πλυτία ΄ασ υΐςος ἀτπιος μαθεῖ εἰα ἀξ πουηί- 
8. δζ εαππῃ σαί τοῖα ἀἰςίτειν Βεμοπιαπίςητη, 
[γ(8 αἰία Ιοςα ΟΡ τεπηρ ογαίσαπε, οὐπηΐα ἰλίτΟ ΠῸΠῚ 
«οποία. πος Πἐ οπγαηίς περσοτία ἐχμίρτις- 
τπητ, ῬΟΒΙΠ 5. ποίο Θ᾽ τΗΠ τι σοσποππιθηῖο 
Τίαυιγίςτ5., ΠΕ ΠῚ ΠΟ τΐάίπητ5γ πος Βὸ οπτα, 
τί (πΡεσίτ, δέ πταΐτας ρίταταττιπὶ πηπη το Π 65, 

ΘΕ ΟακΚΑΒΘΗ͂, ι 
λόυ κολέθοις. ἀϑιφονξο δ᾽ ἐποίησαν ῥωμοῶρε 
Φ ἱδδὸν, Θ᾽ σηρυμα ἐνέφνοε τὸ θεδ μεϊαπεβα 
ν αμᾶνοι 1 71ὃς “ἢ σιδυλλπολρὴσ μός, καθα σῇ 
ΟΣ ἀσκλαπτιῦ Τ᾿ ἐρ ἀδιδιαύρῳ, ἐσ ὃ ὄρος 
υδφρκέμϑη) τ πόλό, Ὁ δὶνδιυμν, ἀφ᾽ δ ἡ δὲν 
σϊυμίιυα καθά ἀὴ 5 ἰυθέλων ἃ ἐνξίλης 
“πλησὶ ἢ (Δ ὃ ()γάξδι ποϊαμὸς ποιξ!) ἢ ῥῦ 
σιν ἀϑὲ ἢ ἴστῳ Ἰὰ »ταλαιὰ 5 φρυγῶμ οἰκι,. 
ριᾷ μίσῖσ. (ἃ Εἴ, ττρό τόδ) γορδῆα, νὼ ἄλνων Ὧι" 
νῶγ.ὅ σῖ᾽ ἴχνα σώζονα σπτόλεων, ἀλκὰ ἀῶμαι, 
μεκρῷ μειζας Ὁ ἀλλῶν. οἷον δι Ὁ γόρδὸ ὧκρ 
Θ45 0 Ὁ Υ̓ κάσυρος δχσιλῴον Ἔ (χωκονοϊχρίσ,, 
ἐν ᾧ γαμβρὸν ὀνγα ὅζοον ἐπέσφαξι σιειότα- 
θος, (ἢ 45 θυγατέρα Δ ἑαυ ἡ ὴ φρύοιον ἀν 
νέασασε, νὼ διελυμίυαο Ὁ πλιὸ τὸ καρ 

᾿ας μεϊα ἢ “Ὦ γαλατίαν προνδῶν ἥτε λίμνα 
ὄσιυ ἡ Ἴκ, ϑακῴμανα Τα μεγάλῃ πῶσπας 

δυκίᾳ τῇ ἡ} ] οὖσ μοριμιιωός, μέρος σ᾽ δίῳ δὶ 
μεγλκς φρυγίας (Ὁ ἡ σωμχὴς ταύτιρ μῖλχρᾳ 
ΤΥ ταυρσ ἃς “δ πλέςίω ἀμυύτας ἄχφν. ἡ δ 
ὃν τα, ἀλοπύγιόν ὅδιν αὐοφυΐς δω ἢ τε 
οἰπθἼετῦ ῥᾳδίως Ἢ ὕσίωρ σαν ὑρῖ αι. 
ὥονσι εἰς αὐ Ὁ, ὥς σε Ξιφαύας ἁλῶν αὐξλκα 
σιν, ἐπάσιαν καθῶσι ξύκλὴ ο(οίγιομ. τὰ πα ὅβ 
νια ἁλίσκε) σὰ που ψόμδνα ἰρὶ σώμα 
σι ἢ ὑσιαὺς τῷ αχῆμα πίτηονγος σα ἦδ ζ.] 
πλξιυ ἁλῶν, ἥτε σῖὰ πίῆα δὴ, Εἰ τὰ πόδα 
ὁρκαορκός, ὃ σιγνισόμ, (Δ σὰ δὴν λυκαόνωρ 
ὀροπεσία, ψυχρὰ νὰ ψιλὰ νὰ ὀνκγρύθροία, ὑ- 
σ᾽άτων τι ασανὶς πολλή͵ ὅστα ἢ κὶ εὑρευ δν 
ναν ξαθύταία φρίαϊα Τὶ σππείντων. τουϑεπόὰ 
ἐν ϑάβοις ὅπο τὸ πιπροασκε) Ὁ ὕδωριισι ὃ 
ἀωμόπολις γαρ(αβόρων πλησίων»δμὰ ἢ καξ 
πόδ αὐοσῆριΘ- οὖσα ἃ χώρα. πρόδχτα ἐκ 
πρίφϑαυμαςῶς,τραάχεας δὲ ἐρίας, καὶ πιο 
νόῖν ὑ αὐ δὴν πότων μέγιςον πλδὸρ ὑιτύζεν 
Ὅ, ἀμίαϊ ας σι σωερ βιαποσίας ἔχε ποίμνας 
ἐν Ὁῖς τόπτις τότοις.εἰσὶ ἢ Εἰ λίμναι ,ξέρα. 
λις Ὁ ἡ μέζων, ἡ σὶ᾿ ελά "ων ῥωγίτις ἐνϊαῦ 
θα σῖς ῦ Ὁ Ῥ ἰκύνιον ὅξί, πολίχνιον δ συ- 
νῳκισμῆψου͵ ἃ χώραν ὄν τυχεςέραν ἔχον Φὶ 
λιχθέσας ὀναγροθότο, ὧξρ σ᾽ ἐχε πολέμων, 
σπλησταίξει σῖ :σῖη πότοις τοῖς σόστοις ὃ τικῦ- 
66: ὃ τὶ καττπασυκίαυ δοίζν, (αἰ “δ λυκᾶο 
νέαν, πῶς ἐσ συόλκομῆύος ἀΐλιιας εὐ ἐαᾳ 
χιώτας, λυκαόνων ἴε καππασδκων ὅο δῸ τ. 
μεΐαξυ κορουτχοσ ζώμης λυκαόνωψ, "ἢ γῶρᾳ 
αθύρων πολιχνία κατππτασιίκων ἴσι ἢ Ῥ μεῖα 
ξὺ διάτημα Ὁ φροοίωμοίωψιρκ τοῦ «τέσδιοι. 
“ἢ λυκρονίας ὅδι, (α ἡ ἰσαυοίκὴ πος αὐδον 
Τξ Ἰχύρῳ. ἐΐᾳ ἰσαυοίᾳ ἀώμας σίψο ἰχοΐα ὅμῳ 
νύμος. ἢ δ παλαιὰν καλσομῆψεηρ «ὐδρκὴ, ὗς. 
πάποοι οἵ᾽ πέρ [αυΐαις, ὃ ἄλλαι ζώμαι σὺχ 

ναί, λυςὼν δ σπαίδι καϊικίαι, πταρίσου σὲ ( ῥωμαζοις πράρματα, κρὰ τῷ ἰσαυρικῷ ποία Ρριυδονῖς | ΄ τ ΗΜ Ὶ ἕἥ - ἔδι ΡΊ Ἢ ἐν Ξ τη ΜΡ. ἡ, ἢ τοσθλίῳ σερθελίῳγὸμ ἡμξὶς ἀσυμῆν, ὃς αἰ [χῦτα ὑσετάξε ῥωμαίοις,νὼ τὰ πολλὰ 7 τοφραδν ἐρύματα 
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οἠβάλξρ τὰ ἀϑὲ τῇ ϑαλα!ής, Φὶ σὶ᾿ ἰσαυοι- 
΄ χῆς ὄξιρ ἐν πλδυραὶς ἡ σϊέρβκ μαϊλισα τῇ 

καππασνκίᾳ, ἀξιπεφυ κὺς Ὁ πόδι αὐζενταῖρον 
χυραυνξιογ τόν σἹό βύτο. τό σῖ᾿ ἀὖ κοὰ τὰ 

ἡ λαϊρανσῖ οι ἡμῶν σὲ κρὰ τὰ ἴσαυρα,Θ ἢ 
᾿ διερθάω ἀμωύτας ἐἰχην, ἀδιϑέμον Θ΄ ϑε᾽ σῖορ 
Αὐταικοὰ αγελὼν αὐτόμ. τὰ σ᾿ ἴσαυρα θὰ 
Ν ῥωμαίων ἑλώψ«κρὰ σιὰ βασιλέιαν εαυΐϑρῇ 
κατισκόύα (ον ἐνταῦϑοαν τί πταλακαν ἰζων 

ρίαν αὐατρέψας ἐν δὲ θ᾽ αὐτοῦ χωρίῳ αι, 
γὺν τειχ Θ΄ οἰκυσυμῶγιδκ εφϑα σιωτελέ(ας. 

ἀλλὰ διείφθερων αὐὰψ οἱ κίλικόυ, ἐμβάλλον- 
σὰ εἰς «ὧὺ ὁμονασῖξις, κοὰ 0 αὐξόῆρας λεφθρν 
σα, τἰὼ γαὴ αὐτιόχειαν ἔχὼν τί πὼς τῇ πὶ 
σίδε, μέχρι ἀπωλλωνιάσίθ- τ πτὸς ἄσταμέιᾳ 
τῇ ἰμξωθο᾽ ὦ τὶ παρωρεισ τινὰ, κοὰ τὼ λυ 
καονίαν, ἐπειρᾷτο πὰς ἐκ τό ταύρσ καταρέ- 
χοντας ἕλικας κοὰ πισίσῖας τίὼ χώραν αῦ 
σίω φρυγῶγδσαν, κοὰ ἰαλίκων ὕῥαερξιμικοὰ 
“πολλὰ χωρία ὕθειλην ἀπόρϑκτα πρότόρομ 
ὄντα, ὧν κοὰ ἐρήμνα. το δὲ τανσϊάλιον ὃ σῖ Η 

ἐνιχέοισε ξἸα πσάγεϑαςμεταξν ἀέάμϑνον 

πῆς τε ἀρύμνης, κρὰ σαγαλαοσδ: τίν μὰν ἕν 
ἔρύμναν ἄποικοι ῥωμαίων ἐχουσιψιἡ γαλασ' 
σὸς σ᾽ ὄὴρ ἐσσὸ Θο᾽ αὐ δε᾽ “γεμόνι δ» ῥω- 
μαίωγ,ὑφὶ ᾧ κοὰ ἡ ἀμυύτο βασιλέα παᾶίᾳ, 
διέχει σι ἀπαμέας ἡμέρας δσῦνικα τάβασιυ 
ἔχασα αεσϑ, τι κοὰ πριάκοντις σα δίων, τῷ 
τό ἐρύματΘ' καλοῦσι σ᾿ αὐτί κοὰ σελ. 
γποσόν, ταυτίω δὲ τὺ πόλιν κοὰ ἀλέξαν. 
450’ ἔλῳν.ὃ σὶ᾽ ὃν ἀμνντας, τίὼ μὴν ἐρήμ 
γαν ἀλγν.ἐς δὲ ἐδ ὃ μονασίεας ππαρελθὼρ οἱ 
οὐομίζοντο ἀλππ]όταθι,. κοὰ πατασὰς ἠσῖπ 
ἔύριὉ- ἢ πλέϊςων χωρίων, αὐελὼν κοὰ “ὋΨν 
πύραυνου αὐ τον, δ᾽ ἀστώτης ἐλήφϑα σα ἢ 
Ἰνραύνο γωυκεκος» ὃ ὥδτον δ ἐκῶνοι διεέφθᾳ 
ραν, ἐκένους σὲ ἀυρίν: ὑϑεπόρϑησε λιμῷ, Ὁ 
τετρακισχιλίας αὔσῆρας ἐζώγρησε ἃ σιωῳ. 
κισον ἐς πὰς ἐγγὺς πόλεις.“ σὲ χώραν ἀπέ 

λιπονἕρημον ἣν ἐν ἀκμ.ἐςι δὲ κοὰ ἐφ ὅψκ- 
λοῖς Σ ταύρα μέρεσι ἐραμνοὶς ἀτόμοις σφό- 

δρα, Δ πλέον ἀβάτοις ἐν μέσῳ κοίλας 
δύγαιον τοεδτον εἰς αὐλῶνας πλέισς διερεμὲ 
γον. ὦ ἢ γκωργοαῦτοῖν ὥκον ἐν ταῖς τό 
κειυθύαις ὀφρύσιψ»" ασηλαίοις, τὰ πολλὰ 
οἵ οὔοπλοι καρ. κατέρβεχον τὸ ἀλλόβίαν, 
ἔχοντόϊν ὅρα τειχίζον ται τί χώραν αἰ ῆνισν 
γαφέις σὶ "εἰσὶ πότοις οἵ τε ἄλλοι ππισίσῖαε (ὦ 

οἱ σελγέις, οἷ γτόρ εἰσὶν ἀξιολογώτατοι Ἴ σπῖ- 
σισιίωμ, Ὁ δὰ ὃν πλίον αὐ μέρ’, τὰς ἄκρω 
ρέας Σ͵αύροα κατέχᾳ. τινὲς ὃ Θ ἱτωφβσίδας, 

ΓῚΒΕΒ ὑνοΡρΈΟΙ ΜΓ": τ4ς 
αυκ ίῃ ογὰ πιατίτίπια οἴδηΐ. οἱ σερίς, [ἡ Πίδτι- 
τίςας ἰατετίδιις εἰς [εγΡ4. ργαίεντίπν. (λρρα- 
ἀοεία αἀϊιιηῆα, Διπείραττίβ Γ εὐ επί!ς (ςε5, 
Εἰτ5 εὐπῖ  ἀταπάα δύ κἴαζε ποτα [(λτιτὰ, ἄ- 
τπιγηῖδϑ [ει επίςπι Δάουτι5, ευῬαπι ςερίτ δ 
{Π ππὶ ἱπτεγεπιίτ ΠΆυτα πετο μαρτι ἃ κα οπιαηίβ 
Βίςτεσίαπι ΠΡί ςσἴδετιεπ5 απείσχαα Π{αυτία ἀίττ- 
τα δίῃ εοάξίοςο ποῦτιπὶ ρας κἀϊβοιης, Ρρεῖ 
.ςεγε πεηυί αι ες Οὐπτοπαάςβ ἱπυδάετεί, 
Ρεγίη 4.45 καρία5 εἰς, δ ἃ Οὐ τς» ἐπεείξρειιδ. 
(υπὶ επίπι Ἀππία ρατίεσι πάρετε ΒΡ Πα ΙΖ 
τπειία5, τ ἐπ ΑΡοΙΠοηίαάεπι ας εἰς Αραμ 
Οἰδοτιοσγῖ πειίυϑ, [τεπὶ εχ Ργετειπισίαπα Γοσίο 
πεποηπῃα ας ετίὰ [γολοπίατη τεπταθατ, 1 
εἰδτι5 εχ Ταῦτο σὐστεπείρτιβ, 8ζ ΡΒ 45 τεσίον 
ΠΕπὶ ἐατη ατιίειτε, ]τι9Ε Βἤτυ στιπι εγαῦ, δ πηι}- 
τὰ ρτοίσεϊο ἴσος ςερέϊ, χος πυπητιλΠ1 ἀπτεὰ τὰ 
Ρίροτθειιητ, σαοιτη εξ (γεσηπα. Βα πάλ] 
αὐτεπ ἀοσεάετγε πο εἰ ααίτ8, αὐ οα ἑητεῖ Οὐ 
ΠΆπΊ τ βαρ Α Δ ΠΠπ|πὶ ἰαςοτοτ. (τεπηπδπι παρε 
Κεοπιαποιτιπι ςοΙ οηί. βασαϊαα (0 ἐοξ ξὲ ον 
ταδποσῖπι ἄτιςε εἴν αυο τοι Απηγητα τον 
φηῦ ὈἤλταΡ ραπνία ἀϊεἰτίπετε, ἀεἰςοπίτπι 
ΒΑΡ π5 85 αἵςε τίσίπί ετε [λάϊοττπ, οςαης 
ετίατη εαπὶ δε] σείπηγ, ΕἸας οἰσίτα5 ΔΡ ΔΙ εχαπ. 
ἄτο ςᾶρτὰ ἔτ. Αγ πα τας ΟΥε πη ΠαΠΊ ςερίτ, 
Ρτοστεῆυκῷ υἱῳ δα Οπιοπδάες, ΄σαί πυπαηυᾷ 
οἀρί ροῆε εχί[πιαραητῦτ , πη] τοῖπιπ ἕατη ον. 
ςούθτη ἀοπιίπτβ. τε ερῖο ἃ (ε δουτιπὶ ἴγταπ 
ποιαυάε ὑχουίβ τγγαπηί ΠΡ [8 εἰδ, δῷ 4 ἡ" 
Τ15 ἱπτεγειηρτας. Οἰτεπία5 αυτεπι ἐο5 ἔπιε σοὺ 
ἐεείτ, 8ζ χυστιοῦ Ποπιίητμτ τη {8,8 (ς ςαρία ἐπὶ 
Αἰία5 ρτορίπαηῃδϑ υγθ 65 τα ἀτιχίς Πα ίγατυμη τα 
σίοπεπι πεῖο ἐσπιεπεῦζε ἀείετίδηι γε! ας. Ἐὰ 
εἰ ἐπ αἰτίς Ταυτί ρατίθυς 9 ἐπ τυρίρτι5 ρυαττν 
Ρτίβ, δ πιάσῃ εχ ρᾶττε ἱπαοςοίβ ΠΡ τ|58. [πε 
ἀἴο εἰς Ρἰαπίτίεβ κοποᾶπα. δ ἔειαχ. ἐπ᾿ πιθ !τὰς 
ςοπτ18{165 ἀπ πόζα, απ ς ἐχοοίζεοβ ἱὰ πρετίο 
τίδυιβ πτοπτίαπι πρετο!ής ας (ρεἴπη οἷς πα ίτα 
Ῥαητ, δ ουπὶ εαπεητία5 ἀγπτατί εἤσης. αἰίεπα 
ἐχειμτεραπῖ, πὶ πιοηίδπα Παϊρετεηῖ. δουτιπῖ 
τεσίοηπεπι οἰγοπιπιιπίεπτία. ΕΠ 5 ςστίστ (πε 
απ αἰή ΒΙΠ Δα, Ὁυπὶ ετίαπι Θεῖσεηίες ΒΙΠ Δαν 
ορτίηγί. Μ]αχίπια εοτῇ ρβγ5 {ππηπ|ὰ  Ατιτί ΟΡ τίν 
πευαυίάδ πρτὰ δίάαπι Αἰρεπάσπι Βαρίταπί 
Ῥατηρἢγ]ία υχρεβ»τεη πε ]οςα εὐίτα, οἱ εἰ5 σΟ; 
Πτὰ..4 πιοπίαπα αὺς Ππρτὰ ποσ (πητ,  αῖαποα 
ες ἱποοϊᾶτ, 5 εἰσεί.8. Οπιοπαάςξῇρ. βηϊτίπιί, 
βασαίαεπίεβ πείο ἑητεγίογα ΝΠ γαάεπι θυ ετίτ|5, 

αὶ ἀασούσιυ, πταμφυλικῶὼν πόλεων καϊίχοσι τεώλοφα χωρία. ἐλαεόφυϊα στάν]α ἴα σ᾽ “αὶρεϊὼν πεῖνα 
ὀρεινὰ ᾿σϊᾳ,κρ]εννᾶις, ὅμοροι σελγόῦσι (Δ Ὁ μανασισύσι,(ἀγαλαοσᾶς σ᾽ θὲ τὰ ἐνὸς [ὶ πῶς Τὴ μιλιαδι, 

Ζ 



546 ΦΥΆΛΒΟΝΙϑ9 
Διυιοηλίδοσυς δίοιε ἐκ ὈΙΠἀαγαπι εἰοτατίοτι5 

«εἴς ϑείσασι, ϑαραίαἤτιπι, Ρετπο[απι, Δάαάα- 

ταπι, Βίας, Οτξηᾶ, Ριτγαίμπηι, ἄπιθ δάα, δ πα- 

Βυτα, ϑίπάα, Δταίαπι, Ταυραίσπι, Τεχπγεία. Εχ 

Πίος αΪήἤ οπιπίηπο (πε πιοηταηί, ]ή τίς δά πιοῃ 

εἰᾶ ἱπια ἀείςειππτ,εχ πτέαῷ ραττε, δίῃ Ραπι- 

Ῥαγ!ίατι ὃ( ΜπΠ]γαάς, ΡΒνγρσίδας, γάϊς δ (α- 

τἰδα5 Βαίτίαιί, “πος σεῆτο5 αυλπηπδιι θούεα- 

[ε5 Ππτ. οπιποϑβ ταπιεπ (ππερδρατοας. ῬαΠΊρΡΗΥ]έ 
πεῖ πιαΐζασι ΟΠ ςίος πατίοπίβ ραιτίς σε, ποιῃ 

Οαταίηο ασἢίπεητ ἃ ἰαττοςίπή5.. ες Ππ τίΠ1ο 5 

Πηπαπτείη συίεϊε τίποτε, απλη ]π αὐπέτα! 65 ραῦ 

τος ἱπ4ἰςίς5 Γαύτί παίτοητι ϑπηῖ ετίατι ῬΏγυ οί" 

5 δ Οατία Ἀπίτίπια, Γίαρα, δ δίπα, δ. παν 

δΙαάα, ράς δ Δηιδίλάξίς πίητπι εβουτατ, δά 

ταεάΐςας οὐτατίομ ε5 ἀοςσπιοάατῦ Εχ πισιδηίϑ8, 
α(ίϊς ἀἰςα, ΡγΠἀ(5»ςαεετίΙσπτρεῖ τγτᾶπί 445 αἱ 
υἱῇ, ὃ( φυεπιαάπιοάαᾶ (ΟΠ ἐςε5 ἰλττοςίπῆ5 ἐχευ. 
εἰτατί, ἀίςᾶτ  .εἰεσαβ αυοίαα τπιασοϑ ΟἸ πὶ εἰς ἐπὶ 
αὐϊχέοϑ,ρτορτεί πιούτιπὶ {π||Πἰτυἀίπεπι {δι ταν 

πιληΠῆς, δεἶσα υτὸϑ 80 ἑηίτίο ἔτ ἃ Γασεάοεπιο 
πιῆ ςοπάϊτα, δ απτς ἃ (αίςπαπτε ροίξεα ρεγίε 
(εὐλαηίϊτ, Κ ρεορτει Ἰερίπιᾶ συθετηατίοπεπι 

ἐλτῖαπι αἀο! εαίτ υταἰίχπᾶάο υἰσίητί σἱγοτιπι 
εὐ ΠΠὰ παρ εις Μέγα ργοίεεο εἰξ Ιοςοπῖ πάτα 
ἐλος ἰπ (ἀπιπιίς Ταῦτ ρατείδιι5 Ιοςτι5 {τ αἄεο 

ἔειαχ,αῖ πιυΐτα ποπιίητπιπι ΠλΠΠ|ὰ Ροίδίς ἐπ τε" 
τε, ἱεια ἴος ἐδί οἱ εἰς δέ τίείθ5 ςοηίτα  υπί, 

δ οπχηίσπι ρεσοστπι ραίςτι5 αρυπάδητ, οἰγοῦ 
ἐπαπιίπξι (τὲ πατία πηατετίε ΡΙ ἐπα, ΡΙ ατίπιτιβ 
ἀρυάεος ΝῺ παίςίτατ, αὐθοῦ Ποπ πασηα, ΓΕ 
λ,εχ χα ἰγταςίπα Ππαίξα Ηπητ, ςοτη εἰ {{π|ΐν 
[ε5,πτταποο εὐαςί(5ίπιί τευ πιΐ σοητι5 ἱηΠαίοί 
τσ 00 ̓σηᾶ υἱῷ δα ςοττίςξ (ατίπι εγοάξτίε, 
ξυτξας ἤσε πιίςα αυσεάλπι ρτοξαπ πη εἰϑ {1 
αἰίες, θα ςα τ εχ (δετανεχ [5 ἀςευτιι5 84 γῶν 

ἀίςεπι οδοτερατυτροίξεα ππιπτοῦ αυία αἰ {|]ν 
ἴα: χυί αοίς ςοασυατι5, ποοίπο {{π||{5 εἰ, [αι 
ἐπ ρατβ δά τάς οἵ (ζοθε ἂς τεῖτὰ ρεγπιίζεῖ, 

τεσ τοί ἐπ πππιπιο ςοΠ] εξ εἴς. ρυτῦ πιὰ. 

πεῖ,ραῖβ πείο ἰη τυπςο ςσρείαίοί τρί ἀςῆαίς, 
αἰ ιος εἰ ρτττπι Ἐκ ΠΟ Ρῦτο (αἱ τες Πσπο, 

ἀστεῖα πιίχτυτᾶ απλη 48 οσῃείππι, ρατο οὐον 

κατίοτεπι,ατίδτιβ τα επ ἱπιρανζ, 088 ΓΕ8 πα}. 

τοϑ5 (Αἰ Π τ το ἐο ΡΙ ατίπι (υ ρ εν ἰτίοί! δά (ΠΕ. 
εἰς δύ οἀοσαπιεπία υτυπεαν, [τι ἀαττιν επί 5 οἱ 

οἷοα ἐτί5, 8. ππρυΐταπι αΠυοα εχ εὸ ἤϊ, Βείρεη- 
{πὶ πιοπίδηα οίτοα υὐεπταστεσίοηςξ ράσςο5 

ἂν κρὰ χαιραοθοῶν οὖσαν πλήρεα, ἃς στοιοῦσιῳ 

ΘΕΟΦΒΑΡΗ͂. 
φασὶ σ᾽ ἀρτεμίσίωρίΘ» Ὁ πὴσι δικῶν πολῴι, 
ἐΐν σέλγιυ,: γαλαοσόνμυὐτνελιοσὸμ, ἀσῖᾳ 
σιάτίω, βοιάσια, ἰρρήμναν, πυτυαοσὸυ, ἀμ- 
Θλάσϊα,ὐάξσρα, σίνσϊα, ἀαραοσὺψεαρξασ. 
σύν; δδμεοσόν.Ἰσίων σ᾽ οἱ ἡ» ἀσὲ τελάως ὁρᾷ, 
νοὶ, οἱ ἢ, (ὃ μέχρι Τ σσωρφῶν καθύκονίες ἐφ 
κάϊόρα, ἐπί τε Τὺ παμφυλίαν, νὰ τ μωλυα! 
σῖᾳ καθόκονίες φουξὶ (Βα λυσϑὴς (ὦ καρσὶν, ὃ- 
μόροι στώσιῳ εἰρίωικοῖς ἔθνεσι ἰκαέ στὴ πτῶσ- 
βύροις δσιψ.οἱ ἢ στάμφυλοι πολὺ Τ' ἰμλικίου, 
φύλα μείἐχονερδίελεως ἀφειν} Ὁ λπορικῶι 
ἔργων, ὅ ἢ αὖ ὁμόρος ἐὧσι καϑ' ἡσυχίαν (ων 
καὶ σὸν τὰ νόΐια μέρα τὶ ἱχωόρδωρείας τ ἰχύρυ; 
κατίχουίες, ἐσὲ ὃ ὍὯϊς φου ξὶν ὅμοροι, Τὰ καὶ 
ρἰᾳ καθ, τὸ σίνος (ἃ ἀμδλασῖα, ὀύῳν κοὶ 
ἀμθλαδεὺς οἶνος ἐκφέρε),ντῶςδἸαίτας ἰαβι 
καὶ ἀὐδιφσιφος, Ὁ σι᾿ ὃν ὀρφνῶγγὼς ἀπῶν πισε 
σϊῶν, οἱ δὰ ἄλλοι ἐξ] ]νραυνίσϊας μεμεοισμέν 
νοι καθὰ στ οἱ κίλικες λαερικῶς σκίω φα 
σὶ σῖ᾽ αἰοῖς δ λελέγωγ συγκὰαμιχθ)ιῦχε 
ἀνας Ὁπαλαιὸν πλαύηϊας αὐθρώπτσογιώσυμι 
ξἰυῦαι σα “ἤ ὁμοιοβοπίαν αὐπόϑισελγε δ ὦ 
ὑβαρχὰς ἿᾺ ἐκτίδϑη υσὸ λακισίχιμονίων ἐκ’ 
“ἰδδα πολις τὸ Εἰ, πρό τόδ) ὑπο κω λχανῶρ, 
ὅς δὴ καϑ᾿ αὐτῷ ἐμάνον αὐ ξαθειζ; ἐκ πὶ 
λδύςῶη νομίμδ, ὡς στο τε Οα δισμυρίαν Φρος 
ἀν, θαυμαςύ δ᾽ δὲν ἡ φύσις Φ' οὐπωγιῖν γα 
σαῖς ἀκρωρέιαις ἡ Ἴαυρο χώρα μνοιάσῖας ῥε 
φάν διωναμαύκ, σφόφῃοᾳ συ καρπτὸς ἄξιν, ὥς 
(ΑΔ) λαιόφυτα ἐ πολλὰ χωοίκ, νὼ ὄνάμπε: 
λα,νομάς τε ἀφθόνες αὐεια)ῇ “ταν τοσϊ αποῖς 
ξυσκύμασι. κύκλῳ σ᾽ σααίρκᾳν. δουμοὶ στον 
κίλης ὕλης, πλέιεος σι ὃ «υὐραξ φύετὶ τὴν αὖ 
Οϊς, νον ὁ μέγα ὀρθηλόν, ἀφ᾽ δ κὺ τὰ ἐν 
ράκινα ἀκονπίσματα ἐοικότα τοῖς κραναΐ- 
νοις. ἐγγίν() σι’ ἐν Ὄϊς «ελίχεσι ξυλοφέγυ τὴ 

᾿ ον ρῦοι Γ » ; , 

σκώληκ εἰδ' γὃ μεχοι Τ ἀλφανειας σα φατγὸμ 
ΩΣ ξύλ,» Ὧ πρῶτ) σπιτύροις, πρίσμασιν 

Ἐοικός ἧς ψῆγμα σεῶχξι, ἰ σωρὸς στωΐσο τοι 
“πῶς τὴ ῥίζα, μεσὰ ὃ τοῦτα ἀολάξεχαι τις 

ὑγρασία δεχουϑύα ποῆξιν ῥᾳσίίκω τὴ αὐτλησὶ 
αὖ (ἃ κομμπιαόϊας ᾿ Ῥ δ ἀϑδὲ» ψῆγμα πες 

σῇ ῥίζα καϊαραχθεμ αὐαμῖγνυ ἵστῳ ΤΟ ]ὰ 

γἱ πλέω δον "Ὁ ἣδ ὥὄνπολν συςὲν σαμθύαι 
καβαρόμ. αο δ᾽ ἐμηΐ διφανέιᾳ πόὶ Ξελίχος 

καϑ' ἣν ῥξι, τον] .),νὸ δ καθαρόρ, στοιῦσι ἢ 
"ὦ ἐκ μὰ καθαρὸ, ὥγμα ξυλομιγγὲρ τὸ τῷ 

ὡμεγὶς, δυωοῖἐς 9) Ὲ καθχρξοσε οἱ ἄλλκ 

διωαἰμφλφτόμϑ ν᾽, λωυθάνᾳ σὲ εξ στολλὸς, ὦ 
“πλάςῳ χῶντῇ θυμιώμαΐ, οἱ σιφσισιρειιονόῖν, 
ἐστοανει τῇ κὸ ἡ σελγικὰ ἔθας, νὴ Ὁ ἐπ’ αὐσῆρ 
ἄλειμμα. ἵχει σῖ᾽ ὀλίγας ποσθάσεις πόδι 



| 

ἐκπίηζοντις θαλάπαν, γεφυραι σ᾽ επί κάν 
᾿ παῖς ὁδοῖς σα “δ ἐρυμνόπιτα, ὃ τε πρότοβ)» 

δ ὕςον), σι ἀστκξ οἱ σελγέις ἐπ᾿ ἄλλοις ἐγ 

᾿ς γον, ἀλλ 7ωὼ ἦν ἀλλίω χώραν ἀσεῶς ἐκαρ- 
δυο, τωὶρ δὲ τ κάτω τ Ἰεὶρ τῇ παμφυλίᾳ 

᾿ νὴ τὸς σαύρυ, διεμά νῷ πῶς οὖ δα 

᾿ς σιλέας ἀεὶγτὼς δὲ «δῦ ῥωμαίος ἀδὺ τακοὶς ἃ 

 σικατῶχὸ χώραν. τεὼς ἀλεξαν δ) σὲ πεεσ 

᾿Π ῥφυσάμϑνοι δἸἐχεῶῃ τὰ πτωσάγμαία ἀπνη»] 
φιλίαν. νωῦ δὲ ἐππέκοοι τελῶ γεγόνασι, νὼ εἰν 

σὶνὲν τῇ ασο ἀμαύτᾳ τείατμλύοι πρότερ), 

Τοῖς ἢ Ειθαυοὶς ἑμορᾶσι πεὼς νόφψ, ὡς ἐφίω οἱ 

πόδι Σ ὄλυμπνΣ μύσὴ περί ορόνόμδνοι μν 

(ΐτε νὸ φρύγες ἑκάτολὴ σὲ τὸ εὐν δεηόν ὄξει, 
φρυτίᾳ τε γὰ ἁ ἡδικαλε μεγάλ ἧς ὁμίσϊας 

ἐβασίλσυσε,νὸ ἧς μέρος οἱ γαλάτῇ κατίον ἡ 

εἶδ, μικρὰ ἐφ ελλνψασόντῳνὸ ἡ πόδι Σ ὄλυμ 

γπὸ, ἡ τὰ ἐπίκτηίος λεϊομβύκεμυσία τε ὅμοΐδ. 
ἅτε ὀλυμπινὴ συωεχὴς δια πῇ βιθαυία»νὸ τῇ 
ῤικτύτῳ, ἣν εφε ἀρ τεμίσιωρ᾽ ἀὴ Ὁ τίραν 

ἴσρομυσῶν ἀπωκειδῇ, νὴ ἃ πόδι ΟΣ κὠῦκ) νὰ 

“ἰὼ σιδεαμίωίὼ μέχρι τόὺύραν ας, νὼ Φ Ἐκ’ 

ξυλὼν Τ᾿ ποταμδστω σῖ᾽ ἐνήλλακη τοῦτα 
ἐν ἀλλοις»ὡς στολλάκις λέϊομῆν, ὥς τε τὸ τίὼ 
“δὶ Ῥσιπυλὴ,φρυτίαν οἱ πταλαιοὶ κωλῆσιψ, 

ἄσιαιλ) ἄτε τὸ μεγάλης ἄτε τὶ μικρᾶς μὲρ᾿ δ’ 
στρ," νὰ ἋΣ τὰν ταλὴ φρύγα κἡ ἋΣ “ὐὲλοπαγ 
«ἰὼ νιόξίω͵ ὁπτοτέρὶ σι' ἂν ἔχοι ἥγε ἐσάλλα 

ἕξις φονόρα, ἡ γὰ πόῤγαμίωκ κοὰ ἡ ἐλαζτις 

καϑ᾽ὴν ὃ κἀὶκ ἐκπίσηᾳ, ἃ ἡ μείαξν τότων 

“«δυθρανίᾳ. ἐν ̓ὶ τόυθραςνὸ ἡ τ σηλέφσεκβο 

φὰ,αὐααἰσ᾽ ὄδη Τ' τε ἑλλκασόντα., "ὦ “ πόδι 

σίπυλλ. (Δ μαενασ ίαν τί ἑαυ αὐδθρῖ χώραν. 

ὥδ᾽ ὅπόρ ἰφίω ἕρίον διορίσαι χωοὶς τὰ μυ- 

σῶν, (Δ φρυ γῶν δρίσματα (ὦ οἱ λυδδὶ Ε οἱ 

μαζονσῖν, ὃς ὅμαρος καλέι μήονας ἐμ συιχυσᾷ 

“σως εἰσὶ, (ἃ χερὸς ἴσος ὦ πεὸς ἀλλύλος, δι οἱ 
“διῶ αὐ]αν,οἱ σὺ ὀτίρος φασι. τὸς ὃ τόζις, 

δι [ὺς μισὸς, οἱ ἦδ,,Πράκας.οἱ ἢ, λυσιδς,ἀρύκα 

σιἢ κατ᾿ αἰτίνν σγαλαεαν ἱσορᾶντες, ἣν ξάν 

8' ὁ λυσῖὺς γράφφ, (κα μῆνεκρατης δ ελαΐτης, 

Ἐτυμολογδντες, Ὁ Ὁ ὄνομα ἜΤ μυσῶμ. ὅτι 

“ ὀξνίω δὴ ὀνομξζοσιυ οἱ λυδοί, πολλῇ σ᾽ 

ἃ οξύν ΨΡῚ] Ὁ ὄλυμπον ὁπε ἐκ τεβίισαι φασὶ 

εἶν σεκατόυθούτας ἐκείνων σὲ ἀφργύνος ἂν 

εἰούςσδν μυσός, ἀὴ τ ὀξνας ὅτω πτῶσαγο- 
ρδυθρνπτες, μαρίυρεν δὲ ᾧ τί διάλεκτν. με 

ξολυύδὴ γάρτσως Ἂ» ὦ μιξοφρύγν, τῷ ἡὰ 

γ» οἰκξιν αὐ οὖν πόδι Σ ὄλυμπ᾽.Ξ δὲ φρυτῶν 

ἐκ τὶ θράκας σπτόβαιωθον γ".εἶλον τὸ τόμ τε τῆς 

Ῥοίας ἄρχον ταν πλησὼ γῆς ἐκένος δὰ ἐν 

᾽ὔ 

ΓΙΒΕΝ ὉΝΡΝΟΡΕΟΙΜΝϑ. 542 
ἐχεῖτες, ρριεγῖόςα αὐάτιδ, ρΟτεβραίείπι 9 ἰή 
Ῥοίπἰ πε ϑεῖσεπίες πυπαυᾷ απτεα σᾶ ρα 
τυ πῖτ, ὃζ ςοτοτᾶ τοσίοης ἱπιτορίάς Παρξιοβ. Ὁ 
ἐπέετίοτε, πα ίη ΡΑρΡΠγ]α, δί τα ἱπετα Γαυγα 
εἴν, οὔ τεσ. ἀεςετταρᾶι (Οἵ Βα ομπαπίϑ τοῖο σου 
τίβ Οὐ ἀϊοηίθιι5 τεσίοπετεπερδης, ΔΙ όχαπάγο 
ῬῬεγ]εσαῖοβ ἐείρο ἀεγῦτ, ἔς τς αηίςοβ ἐπιρείαῖα 
(υ(τορτατος. Νᾶς ὀπιπίπο (Ὁ ἀ τ {ππε, δ πη εὰ 
οζ(επῖ, σὲ αν Αγ πία [αἱτ, Β τηγηίδ(ατς ἀκ) 
Πηίτίπνί ( ΡΏτγσεβ ἂς ΜΙγ,αυἱ οἰ ΟἸγιηρᾶ 
μια ίτᾶτιυτία Ὁ σβ ἀπρίεχ οὐδ απ ΡΠτγ σία ΑἹ- 
τεῖᾳ ἀίεἰτ πιαιού, τυ ΓΜ ͵ γ 445 ἱπιρεταυίτ, δύ ραττξ 

(Παἴαςς μβαδυιοιτιης Αἰτοτα πλίπου γον πηρ δ 
ἐπ Ηεἰείροιο χυα Ἐρίδειτια ΔρΡε αἴ. ἡ γίία 
αθος αἴτει ΟἸγπιρίπα εἰς, ΒίΠγηίς Εριᾶς 
τὸ ςδτίπυα, τᾷ Διτεπιίφοτυ ἃ ΓΝ [15 χαί ττᾶς 
ἸΠτᾶ ίυπε, ἀίςίς μΠαδίτατᾷ, ΑΙτοτα εἰτοα (δίς εἰς, 
δι Ρεγσαπιεπῦπι ἀρττπ7, ΟΦ η Τ ευτπτδπίαπι 
δύ πυΐτ5 ΠπιπΠί5 οἶτία, 5 εα αἄεο ἤκς ἐπιηλττα 
1 (ππε(αυεπιδάπιο ἀτιπ δτη ἔθερε ἀἰχίπι) ες 
ετίαπη τερίοπείη ϑγρίϊο υἰςίπατι ἀπτίαυ ΡΏτγ" 
οἱᾶ ποπιϊπατιίητ, τα ὨἰθΠΊΠῈ ταί τ 8 δὴ πιίσ 
ποιίβ Ρμγγσία ρα8 [τ ἱπςετῦ εἴς,  πάε ἵΝίο- 
Ῥεπὶ ἃ Τδηϊαιῦ ἃ Βείορεμ Ῥἤγγσαβ ἀἴκοισο, 
Ἐτχυτουηφ (ες παδεῦ, πγθτατίο (εὶς πλαηίξεῆα 
εἴ ΝΑτα Βεισαπιεητιβ ἀσειἘΠα του 5 δά ατεπι 
(δίς εχίτ, ὃ Τευτηγαηία ητεῦ πος ποδία ίή 

48 Τ εὐτῆγαβ. δέ Τείορπί οἀποαιίο ππτ, ἕπτοῦ 
Ἡεἰεἰροπταιηνίσηι δίτερίοημεπι δίρυϊο δ Μὰ 
σπείϊα: εἰτοταπες, δύ εὖ απο (Ὁ} {Π| εἴτ, “πᾶτε 
ἸΜγίοιξ ἀεΡμιγσᾶ ἢπεϑ (υτλητέ ἀἰχίπηι5) αἱ, 
πεῖ, δε εος ἀςεπηίτο ορεγοίαπι γα ἃ Μεο 
Ὧ65 Πτπ|05 Εοπιειτ5 'αοπαβ σσαί, οἵ Πί5 δ γ 4 κα ορα; 

ἑπτεεῖς οσαηπ σης, 05 41 ἐὀ(ἀ,α]η ἀπ ετίος 
Ρυτᾶτιτεπι Νγίος αἰή ΤΉτγαςα5 ἀϊκεγᾶτ, αἰ [γα 
4ος.(ες 4 τιετετξ αυαηάἀᾶ Εἰ οτίᾶ, ἡ ΣΧαπ’ 
τἰιι5.1γάτπ5,8( ΜΙεπερσταίεβ Εἰαίτα γοξεπῖτ, ΝΥ 

(οὐ ποις ἱπτειρτειᾶγοβ, ]υοά [γά! ἔασο οἰ[5( 
πιᾶ Πςποςεπτιπιιϊτα επίπι εἰαϊ ποδί αὐροῦ εἰξ 
{π᾿ ΟἸγιρονδί ἐχροίίεοβ εο5 ἀίαῖε, φιοταπι 
ρΡοϊειί ἃ ἑασοςοι(δίπια ΜΜγΠ (περ εἰἸατί, τε Π: 
πιοπίο εἴείεγπιοηξ,ὁχ ᾿γάο Ρμιγσίο Ρεῖ- 
αὐίχτιπι; τα ἄςπὶ ἰρίο5 οείτςα ΟἸγπΊρτιπι Παίς 
ταῖϊε. Ρμτγσαβ θεῖο ἘΧΤ Ὠτδςία (γα οἰ τος τοῖς 
᾿αερτορίπημο τεσίοπίδ ρείπείρεϑ ες «τρίς; 
ἐο5 ἰδ ποςίπ]οςο μΑΡίτας, ΝΙγΠο5 πεῖο Ὁ 
ργα αίςί ἐοπίεβ, ργορε ῖ γάἄος, ἄθρει μαβ θὰ 
ἴχ5 σεητίᾶ εατιιπι ςοηξαῇο, 8ζ ορυ]εητία τορος 

πίβ, ας οί5 ΕἸαϊΐγπι εἰς, ργαίεττίπι ἐπ οτγὰ πιαγίτ 
πιὰ, ουίι5 σάτα πα τί ἐαπὶ πη ἱπυλάερᾶς, 

᾿ Η Ἢ τ . » - - Ἢ Ν ᾿ " 

γαῦθαᾳ οἱκῆσιαι͵ τυ δὲ μυσὸς πόδι τὰς Σ καΐκο τανγὰς πλϑσίον λυμίγμ χε θ)ε δὲ πῶς τὰς ϑ
ιαύ» 

΄ 5 “- 5 “ Ν: 6 δὰ ᾿ 

σας μυθοποιΐας, ἥτε σύγχυσις δὴν ἐνταῦϑα εθνωγεκοὶ ἡ εὐσϊαεμονία ““ χώρας 
ἐνὴὸς ἅλυθ». μαίλι 

τὰ δὲ τῆς παραλίας σῖὶ ἣν ἀϑιϑέον Ἐγφύοντο αὐτὶ πολλαχόϑῳν. κοὶ σαντανὼὸς ἐκ " “πέβαζκε, 
4 



448 ΦΊΤΒΑΒΟΝΙΚ5 

ρταίσετίπι εχ υἱτετίοτε Ππαπιίηϊ5 τερίοπε, ας ε΄ 

τίατα αἱαπιίητει ἴε ἀεςειτραητ, 564 Ρτοοίρτιε 

εἰτοα Ττοίαπα τεπιρούδ,ἂς ετίαπι ροίἔοα Ἔχ οτγ, 

[πες τη πηϊστατίοπεβῷ ἴα πιεπιητ, στη 

Βαιϊατὶ ἤγπα! ας (Ἰτοεο πρεῖα ΄σαοάδπι Δά ἃ’ 

Ιίεπα αἀίρίίςεηα ξειγεπτατ. 5 ε4 ἀητε τε ΤΟ, 

απιας μας οσαητ ππς εηίπι Βεἰαίσοτί πατίο, 

δι(ὐλαιςοπιμη εἴεσυπι εταῖ, ἰ ἄτπι εἰξ ἐπίπι 

πιο οἰίπι ἥνηο5 ροεια Ττοίαπίϑ (οςίοϑ ἔεςίζ, 

πεσυδαηϊπᾷ εχ υἱτετίοτετερίοπε ἴῃ ταῦτα Επ- 

τορα ἰοείβ εἰταραπε. ἵΝαπι ἡτο ἐς ΡΠτΥ σίδτις 

ἸΜγ[ϊβέ πτεπιοταηταγ, Ττοίαηί5 [Όπτ απτίααίο 

τ, ἀρ] ςε5 σα φ εἰ ἐπι σΈΠΕτί5 Τ᾽ γεή. Ὰ1ὰ- 

(ρίεἰοπεπι ἐχμίδεπε, υεῖ Ττοίαπουθπη πΕ} ἐδ 

τι σαί (σατίαπι που Ὁ5 Αἰίοϑ μαδίταγε ἔεςογῦτ, 

[46πὶ οιταῖϊε, δ ἀε ΟΠ οί 8 ςοητίσίτ, παηὶ δί 
δι ἀπρ!ίςο5 ππητ, δ ἢ Βυϊαίπιοάί ται ἱπιοπίαπι 

ποη εἰ τεςίρίεπάππι, ία συίππης (ΥΠίςε5 4{ 

ςαηταϊ, αὔτετεβ Ὑτοίδπαϑβ πιετᾶτ, δ. Ἴ ΕἸ ἐρΠ5 

οὐπὶπταῖτς εχ ἃτοδάϊία πεηΐίς ρει τα, χὰ 
Τευτῃταπτί χαί εὐπὶτεςερίτ,π ςοπίπρσειη ἠ- 
τ ἱπιρετί ἀςςερίτ, δ ΗΠ 5 ρυταταϑ εἰζ. (ὑατεβ 
πυοῷ εὐπι ρτίαϑ [-εἴεσεϑ δί ἑη!υ]ατέβ εἴξεητ, 

τ οττατοτειτείτεβ λα πηξ, ἰαπεητίρτιβ Οτε- 

τεπίδιι5,υΐ Μ|ΠΙοταπι οσἀΐάετε. ΟΟπάϊτοτεπι 

εχ Μιϊείο, χυς πη Οτεῖα εἰν, ϑαυρεάοηεπΊ ἀςςῖ" 

Ρίεπεςς, 8. Ταγπλῖαβ ἱπ εὰπὶ απο πυης ΓΟ γοία 
αἰςοίτατ, παϊδίταταπι ἀεἀπχειῖς, 105 ϑαγρεάοη 
ἹΜιΙποίβ Εμαἀαπηδημει ἰταῖεῖ σοοποβ εχ (ταν 
τα ἀυχίτ,ας Τ᾽ γπλ [45 ποπιίπατίί, «ἃ Ῥ 5 11’ 
ὩΥς πιοεαγοητατυς Ἡοτο οι τεξειτ, ἂς ρτίτϑ 
εἰίαπι δοΙ γηνί, ροίϊεα Γυγοοπ Ραπάίοηίς ΠΙ 15, 
εοίάειι ὰ (ς Τυγοίοβ ἀρρε αυίτ, ας ργοίεξιο 

ταῖίο Γγείοϑ ας ϑοἴγπιοβ ξοίάεπι εἴς οἤξαίε, 
πυληήσαπι ροεῖα ε05 (ἐραίατ. παπὶ ἀε ΒΕ] εῖο 
Ῥἤοηῖς ἐΤ᾿ γοία ρτοίςεο ἀϊοίταν, 
Ἐς δοϊ γπιίβ ἱτειπιπὶ ρ ες απτίρτιβ ἐπ τΠΠτ ἀγπηα. 

Ργίᾳπἀπτιπὶ ετίαπι εἰπ5 ΠΙαπη(ας Π|εἸπαυ) 
Ρυσπαπίεμι οτπὶ 5 ΟΙ γεη 5 ΓΜ 125 ἰτογ ΠΊ Γ. βαγ 
ρεάοπεπι αποαπείπαίσεπαιη εἴτε αἱς τίς αἱ 
(ἀουίίπ ςοπηπταης ργαιηίατη ριοροίττπι εἴτε 
τεῖος υὐτατεπι ΟΡ οπτίαπη 9 αὐ ἐρὸ ἀίςο 
Ἔχπιυϊείς ςοπῆτπιδητζετ, εἰίατι ροἱὲ τε8 Ττοία" 
Πᾶς. ππάς ὃζ Δπιαξοποβ ε05 ἱπυσάειε δὐίας. 

[υπι,αἀποιίαιπι 7τι45 Βυίδπιες 8. ΒΕ το ρ ἤθη 
τ65 ἀυχίῆς οχογοίζαπι ἀίσσηταν. δ πγυἶτος σία!" 

ταῖο5 αὖ {ΠΠ|ΠΞ ςοσποπλιίπατο: Τυπτ,ΐπ ΠΙΘΠ{Π σαπὶ 
Ροταμηα 5 ηιδπι εἰξ, 
Ἐς Ποπιίηεβ ργοριοθαιίαα ποπγίπε ἀϊςατ, 
ΑΙῈ ἱπιπιοσίαῖεβ πο οτί5 τποπτπηζία δ γυίηος, 
(παι τταάπης ππᾷ [πἰΠε εχ ΑπιαΖοπίρι5. 

εοηίευτᾷ εχ αἀὐϊεξξίθο ςαρίεητο5. Πα επίπι 

ΔΈΕΟΟΈΑΛΡΉ. 

ἢ κοὶὰ ἐπ᾿ ἀλλύλους ἰόντων ΦΨ ἐγγύριμάλιφα 
μδ ὃν ἡξ! τρωϊκά, κοὰ μετὰ ταῦτα γγυξῶαι 
σὰς ἰφόσϊος (ἃ τὰς μετανασείσεις σωυΐθη, 
δ τε βαρβάρων ἅμα, κρὰ ἫΝ ἀλλίαίωγ.δρ- 
μὲ τινιχρησαμῆῥων πιὸς τἰὼ τῆς ἀλλοβίαρ 
κατάσασιμ. ἀλλὰ κρὰ πὸ “Ψ' πρωϊκὼν ἀἦ 
ταῦτα. τό τε γαὺ πσελασγῶν (ὦ φύλογ, κοὰ 
ἣν αυκώνων κοὰ λελέγων , ἔριτοι σ᾿ ὅτε; 
πολλαχοῦ "ἢ δυρώπες ἐτύγχανε παλαιὸν 
“σλανώμΆνα, ὥπτόβ στοιξι τοὺς τρωσὶ συμμα- 
χραῦτα ὃ ποιππτής, σύκ ἐκ τὴς πόραέας, τα 
τὶ πόδι δὴν φρυγῶμ, κοὶ τὴν μυσὼν λεγόμω 
να, πρισβυτόδα ἣν πρωϊκὼν ὄξιψ, οἱ ἢ σίιτ- 
Ὅὶ λύκιοι τὶ αὐτῷ γγύος “σόνοιαν τταρίχα 
σιν, ἢ “ρωϊκῶμ, ἢ δν πτῶς ἔαρίαν ὅσ το’ 

ρος ἀφικασαύτωγ, τάχα σὲ κοὰ ὧδ ξψίαλι- ' 

κωρ “70 αὐ τὸ στωΐὶ βη. σι Ποὲ γα κοὰ ὅποιον τ 
μέ ἐχομδὺ γι ποιαὐπίω λα βὲν μαρτνοί 
αν. ὅτι (ἃ χρὼ δῇ» πρωϊκῶν ἄσαν Ἠσῖη οἱ ναῦ 
{ἰλικότ., ὃ τε τήλεφκ τ ἀρκαδέας ἀφῖχ- 
ϑαενομίζοι τ᾿ αὖ μετὰ τὸ ματρός, γάμῳ ὃ (6, 

σαύτης δ)οικφωσάμϑα, Σ “σοσεξάμϑη αὐδ' 
“σύϑραντα, γνομίδδηε τε ἐκένσ,  ἡδέλαβῳ 
τίὼ μυσῶν ἀρχίω. κοὰ οἱ ἰξἄρσιν δὲ νησιζνται 
πρότόδου ὄντοῖν κοὺ λίλεγσυ ὥς φασινιαπᾷ ο 
ρῶποι γεγόνασι, σλαβόντων ἐρετῶν, οἱ ὁ 
κοὰ τίὼ μίλητον ἐκτισαν;εκ τῆς κρύτας λαοῦ 
Βόντδι" σαρπηδῦνα κτίςίω κοὰ «(ὺ τέρμπλε 
λαςπατῴκησαυἐμ τῇ γαῦ λυκία..τότος σ᾽ 
ἀγαγέιυ ἀρίκος ἐκ κρύτας σαρπησθνις. μίνω! 
καὶ ῥασϊαμαύϑυθ’ ἀδελφὸν ὄντα, κοὶ ὀνα» ὦ 
μαΐσαι τέρμελλας «ὅῦ ναῦ μινύας»ὥς φεσιψις 
ἡρόδοτιυ τι δὲ πρότόνον σολύμος πανελ 
ϑόντα δὲ Ὃν »ταν δίων Θ' λύκωνα,φφ᾽ ἑαυ 
“πΘ(γορδῦσαι εν αὐτδα λυκίσς, τθ 
ὃν ὃ λόγΘ’ ζρφαίνα οὖ αὐτῶν σολύμος τκ 
κοὰ λυκίσς ὁ δὲ ποιμτὰς χωρίζει, δελλόβε᾽ 

φόντης γαῦ ὡρμυρδ'ἐκφὶ λυκίας, 
Σολύμοισι μαχέοσατο κυσϊαλίμοισι, Ἧ 

πέ(μνα)ρόν τε ὡ(ύτως ὑὸν αὐτῇ, ἀρκογῶρ 
φησι, μαρνάμθνομ σολύμοισι κα τίκτανε, (Ω( 
δὲν σαρπφόννα ἢ ἀϑιχωριόν τινα λὲγα. ἀλλὰ 
σόγε ἀύλου πῶ κξιῶαε κοινὸν τἰμὼ ἀρετύὼν τὸ 
χώρας ἧς λέγω τοῖς ἰχθυόσιν ἐκ πολλῶμ βεν 
βαιδται.κοὰ μετὰ τὰ πρωϊκαὰ ὄπσ,κοὰὶ ἀμᾶ 
ζδνδυ' κα ϑεϑαάῤῥασαν αὐτοῖς. εῷ ἃς ὁτε πρίαᾳ 
μθ΄ «ρατόϊσαι λέγωτοι »κρὰ δι βελλόβοφόν 

σας πόλεις Ὁσπίλαε, κρὰ ὅμολογδντοίι ἑπτώ 
νυμοι αὖν δῇ, ἐν ἢ ϑο᾽ ἡλιακῷ πσεσϊίῳ κολώνπ 
Ἴ;ς ὄπιν. Ἠν οἱ αὐόῦοες βαἤίφαν κικλήσκσσιψ, 

ἀθαναΐοι ὃ 7εσῆμα πολυσκάρθμοιο μυρίνες, 
ἣν ἱςοροῦσι μίαν εἰν τῶν ἀμαζόνωμ» εκ τῷ 

ἀδιθέτου πικμαιρόμλνοι.. ὄυσκάρθμους γαὺ 
ἔππαυς 



πποςλίγεϑνὰ σία τὸ ταχΘυκαἀκενίω συ 
πολυσκαρθμου, σὰ τὸ ἀᾷ “πῆρ ἡνιοχειαρ τά- 

ιΘηκολ ἡ μυρίνα ουὖ ἑπῶνυ μυσαύτας λε 
γυτοι, κοὶὰ αἱ ἐγγὺς δὲ νῆσοι ταῦτ᾽ ἐσταθον 
ἡὰ τί ἀρετίὼ ὧν δύσι κοὶς (ὥς, ὅτι πῶ 

 τρωϊκῶν ἢσῖκ ὑφ᾿ Ἑλλίωϊων ὠκραῦ το. πο 
ὑφ᾽ μύρου σαφῶς ἐκ μαρπυρδιτοι. μεστς σὲ 
χὰ πρωϊκὰ αἴ τι δῇ ελλίωωμ ἀφιπίκε, (ὦ αἱ 

᾿ πμρῶρ (α αἱ ἀιμμόβίων ἐφοσοικοὰ λυσϊῶψ. 
ὰ μετὰ ταῦτα πόρσῶγ,κρὰ μακεσθνων Ὁ 
τελόυπταῖον γαλατῶν, ἐτάραξαν παντα, 
ταυέχεαν, γέγονε δὲ κα ἀσάφεια οσῦ σα τὰς 
τετα βολὰς μονομ» ἀλλὰ κοὰ οἹα τὰς δἧΨ συγ 
μραφέωμ αὐομολογίας, πόδι τὴν αὐΓἦν οὐ σὰ 

᾿ ἰὠτπὰ λεγύντωγ,τδὺ μιν πρῶας καλϑαῦτων 
Ῥρύγας καϑά πιόρ οἱ τρα γικρίγεδο σὲ λυκίος 
ἰᾷρας κοὶ: ἄλλους οὕτως οἱ δὲ πρῶ δῦ’ ὅτως 
κρμακρῶν αὐξηϑον τόν, ὡς πε κρὰ βασιλᾶς 
)αστλέωψ Εἶν γταρέδιον . κοὰ 6) σπτοιητῇ λό- 
γὴν τίνα χρὴ κωλὲν τροΐαν, κρὰ οἷς ὄξαγομὲ 
"οιῷ ἐκέινον͵ λέγει γαὺ κρὰ κοινῶς ἄσπκυτας 
πρῶας εἐὺ συμπολεμύσουγας αἰντοῖς, ὥς τὸ 
(οὰ σίαναους, κρὰ ἀχικιοὺς εδσ φναυτίους, 
ἰλλου σιζττσ προΐαν ἐρϑρύὼ νὴ δία, κοὶι τἰὼ 
τα φλαγονίαυ͵ ὁ δὲ τίὼ καοίαν, ; τίὼ ὁμο- 
ον αὐτῇ λυκίαν, λέγῳ σ᾽ ὁταν φἣ, 
τρῶν μᾶν ἰλαγγξ ἐν ὀπὲτ᾽ ἤσαν, 

ἐκ δὲ δὴ »εναντίωμ, 
»ἱ σι’ ἀῤῆσαν σιγῇ μύτα τνειοντόῦ ἀχοίοί. 

Καὶ ἄλλως δὲ λίγει πολλαχῶς, ὅμως σὲ 
ἰαὲ πόρ τοιὅτωγ ὄντωμ, τσειρα τίου διαιτᾶν 
κασι ἐς διωα μιν, ὅτι σ᾽ αὐ σαφῦγοι τῆς 
παλαεᾶς ἱσυρίας, δ ρ μὲν ἑατίομ.ὃ γῷ ἐνσ 

τοῦθ τὸ τὴς γεωγραφίας ἐργογγτὰ 2 ναῦ 
1 'ντά λεκτέον, 5: πτοίνιω ὅρῳ σίυο, ὑπόβκει. 

να τῆς στῶ στον τι 6) ὅγε ὄλυμπΘὅμυ- 
πθ΄ κοὰ ἃ ἐσῖα, Τρ᾽ μδν ὃν ὀλύμπῳ τὰ τῶν 
διθωυῶν συπεσίωκε. τῆς δὲ ἰσῖας μεταξὺ 

᾿ οὰ τῆς ϑαλαϊ ες ἡ προῖᾳ κξτοίι, σι άτῆσ 
περ ὅρει͵, πόδι μϑν ἕν ταύτης ἐρδμαν ὕςεν 
γον. Ὁ Σν σωωιχῶν αὐτὴ πρὸς νότογιναῦ σὲ 
πόδι τὴν ὀλυμπίωῶν ὦ Τὴν ἐφεξὰς μέλοι τῶ 
γαυρὸ παραλλήλωμ τοῖς πηθιφωσϊδυμλνοις 
χέγωμᾶν σι τοίνων ὃ ὄλυμπι’ ἰύκλῳ ἿΝ 

ὑσιωοικούμαν ἐν δὲ τοῖς ὕψεσι δουμοὺς 
1 βαισίος ἔχων, Κοὰ λαφήρζα διωχμλψους ἐκ 
χρίφεψ, τόπος δ δρκξις:ἐρ οἷς κοὰ τύραννοι 
χιμμ ἐστίν τοῦ πτολὰ εἐκις οἱ δμυάμᾶνοι συμμξι 
γᾶς πολαὺ λιόνογικαθάσερ λέων καθ᾿ ἡμᾶς 

᾿ Φλαςπρίων ἡγεμών. δὸς σ᾽ (ὦ δὰ ἐκ γόροῖσ 
κώμας γὴν ὕςόδον αὐξύσας ἔποίασε πολιμ, (ὦ 

σῃγόρδυσ ον ἰσλιόπολιψ, ληςπρίῳ σ᾽ ἐχρῆ 

᾽ Ὁ 

ΕΓΙΒΕΚ ὈΡΟΡΈΕΟΙΜΝ“, 54 
Ρίορτοῦ σοϊεγίτατοιι εὔσκαρθαοι, ἰά οἴ το πιστὸς 
αἰσαπιῦθτιυπαάς δ ΠΠ8 Ὁ ἐσαουῖ ςοἰοτίτατο τος 
λυσκαρθμορ. (ἃ εἴς πο ποτ πὶ ἀἰέζλπι, δ Ν γείπα 
«ἰα{τ85 Εχ εὰ ποπηίπατα εἰ, Ν ίοίπα απο ἱπῆι- 
ἴα μας ἐλ ἀεπὶ ΟἹ τετγος ἔοι τ χάση ραίο ἔπητν 
ἐσυίδιεις εἱδ δι πούς, δ ος, θα ἀπτε ςοη- 
ἀΐταπι Τ γοίαπι ἃ (Ἰτοεςίβ Πα ἰτα ἄξειν, ουίτ5 τοί 
ΕΗοππεῖτδ πηαπίξοίαπι ἐχμίδεῖ το πηοηΐίτιπι, 
Ρο Ττοίδτῃ πειὸ (γεσουτιπι ςο]οηΐς ἃ Ττο- 
τῈ5 δέ Οἰπιπιετή δ 1 γαϊ, ἀείηἀε Βετίξο ἃς ΜΔ. 
«ςἄοηεβ, ΡΟ γοπῖο (Παϊαῖος, σπτπία ἐχουσποηΐ 
5 Ρειτυτραυτηταῖῷ ςοπβιάεπιητ Ετ ποῃ (Ὸ 
ἰαπι ριόρτευ πιυτατίοη ο8 γε ἱρία ἑποειτς (αητ, 
(εἀ ετίαπι ρτορτετ ἀϊδίἀφητες ἐογίρτουτιπι ορέ 
Πίοπο5, 41 εἰἴάεπι ἀε τερτι8 ποη ἐδάοιι τγαα!- 
ἀεγᾶς ἵΝλπὶ μέ Ττοδβ ΡΗτγσαβ ποσδητ, ἤςοῖ ττὰ 
οἱςί, {Π| τπιετο Ἐγςίοβ (σαταβ, δύ ἐοάεπι πιοάο 
ΔΙ|ἰο5. δε Ἴ γοε8 Δάξ0 εχ ραττιίβ απ Πππτιαῖτα 
«65 τοστπι οσητ, δ ροεῖα δύ εἴα ἐχροίτου- 
Ῥυ5 οςοαοπεπι ρτα σθειτπς, Πυλπὶ σροιῖεας 
Ττοίαπη ἀρρεἰ[ατί, ἵΝαπὶ οπιπεβ Ττοία ποίη 
(οείος ἰπ ςοπηπιτηΐ ΥΟδ5 ποοᾶῖ, στιεπλ ἄπιο.- 
ἄππιὶ ὐπετιίατίος [4 πη8ο05 ἃ Αςῃίτος, (δ πὸν 
πυαηιηδπι Ρεγ ἰοσετη ΒαρΡΗΪασομίαδτη Τιοίαπι 
αίςευητ5. πος (ὑλείᾶ, πες Τυγ οίλπι εἰ Πη τίμια, ος 
(ῸΠῚ (τα “ςίῦ, 
ΟἸαπιογείπσοητί Ττοε5, (πίτυς ἰτομιεβδαηί, 

᾿Εχεοπιγατἥϑ ἀπτΈ πη, 
Δι] αηαί ἱαςίτο ἰρίγαραῃξ σογάς ΠΙΓΟ ΠῚ, 

86βε εἰ αἰτοῦ δίς ΔΙ ίτοτ ἀἰςίτ, θα οτῖπι ἰτα 
Πποπεςεῖξε εἰ τ ἤπισι]α ρύὸ πὐτίδτιβ πιὰ ηἴϊσα 
ΠῊΠ15) ΠΌΘ ΠΕΙῸ ΠΟ5 ἔρίᾶτ εχ δητίηθα ΠίΠουία. 
ἐλ ογηίττξα εχ {πἰπταπλτις. Νοη ἐπίπι ἕῃ ἢ5 οἰ 
(Πεοριρῃία ορα5,(εὰ απο πῆς ἤππτ,εὰ ἀ τ 
ςεε ἀερεπιαβ. [00 ἐλ πιοηῖεβ Ργοροπείαἑ 
ἱπηπλίπεης, ΟἸγπΊρυς ΝΜ Ίγἤι» δ 144, ΟἸγηῖρο 
ΒιΠιγηίο (δίς ητ ητεν [44 ἀτο ππατο, Ττοία 
ἰαςεῖ πιοητί ςοπτείστα, ἐε μᾶς δύ ἀε ἥς το ατι- 
{τι ποτα εἰ πιοητί ςοπείρτια (απ, ροί πιο» 
ἅπιπὶ ἀίςεπλ5, της ἀε ΟἸ γπρεηΐς ἀςξάτπι 
εἴξας ἀς ςοπίεηαζείδιι πα Τατητιπι, ἤυσε 
“απο οί ἃ ΠΟΡί5 δῆτε ρογαρταθίς φήτις ρίοος 
ἀίθηταγ ΟἸγηρας ἰπ οεἰγουίτα πὸ Παβίϊατατ, ἐπ 
αἰτίς (γ᾽ πι85 ἱπσῦτεβ Βαθες, δύ στὰ ορτίπιε ίερτα 
ας ἰλεγοηε8 αἰοεγε ροίβίπι ἢ πα οἴοςα ίσρε 
τᾶπί σσπεη τὲ ἀίπιτία5 ρεγάθτᾶς, χαςσπηρ. 
το αίατε ποία ΟἹ εοη ἰλιγοπᾶ Ρτίποορβ,4 
ἔυϊτ ἐ τιίςο (Ποτάο αι ροίοα ατιρᾶς ὑτδὲ ἐςείτ, 
δ Τα! ροΙέπι ἀρρεΠδυίς ΑΡ ἰηίτίο ἄειο Ράο. 
πατεςερίαουο ττεραίαγοςο Ὀα] ἀξίη ο πὸ- 
τηίης (Α]]γ ἀίο. [5 Ἀπτιοπίο τας υτΠ15 ἄντ, 

ῬΘὑρμεζαρίῳ παϊαρχῶ, οὶ ἐαρτόρωτάτῳ 7 χωρῶν ὄνομα καλλυ δίῳ. ἱσποῖρξε δ μὐπτῳνίῳ ἡ χύσιμος 



43:0. 

παπὶ ὑγοξεζξειι9 λά ἐσ5.6 τ ρίο 1 αδίεπο δι.» 
ἴὰ (ΟΠ σεραης, οπτηία ἱπιραίμ, αο τεπτρο- 
ἐὲ ἰε Δίδα οὐστίπεραί. [πα ΒεΠΠσ δυτξ Αὐλίαςο 
«ὐπιαρ Δηϊόπίο ἀείοίυ Ποῖ, (αἰεί ἀπο 
Δάπαπι,αςίωρτα υὰπι εἰσ5. πιέτγίτιπιὶ ραΐειον 
το π οποῖς μαδίτας εἰς. 5 ὑἱκὰ τατιποία 40 
Ἀπιοπίο ἄατα,αςςερίϊ εἰίαπὶ τε (είαν ἀςαίτ, 
΄ύατε ἰαπΊ ρύο Ιαἴγοης ρεποίρί5 μαδίταπι σεγέ 
Ὅατ, Εταϊ ἐπίπὶ ἰους ΔΡτειαπὶ (Δὐετ 465. 4υ{ 
Ἰ γίίυ5 ἀεῦς εἰξ, δ ραττί Ἰούεηκ ἱπιρειαδαῖ, 
πυετία γί εἰ, πεπιαάπιοάτιηι Αδγεία 
παι οίϊεα σουπαπούθπ ἀςεταἀοίίαιη ἐπ Ῥομ- 
ἐο δοςερίι, 4 απο οὐπὶ πεπίϊει,, ἱπετα πιεη- 
{τγττιπι ἐἐπ1ρ᾽ ἐχοείβίς ἐ τιίτα, Πα ἤι σίατι5 ἘΠῚ 
τὐοιδιτὶα εγίρυίτ, πε εχ πίηγία σὐαρεαν [τις εχ 
ἀτὰ ἀφο, τί ἀίκεγαπι, “απ απο εγάητ ΝΑ πὶ ἐπ’ 
κτὰ [ἀοτ ἸΘ οἱ απιδίτιπ, αὐ [σεν ἀοτίβ τπὰ- 
15 (οἡ οεἰ ἃς [σοπλίηες Πα ίτατίο εἰξ,[4πὰπὶ 4ὰο 
ἡπεριίατει ςατοταπὶ τεϊσίοπεπι ἐχρίεῆε πεν 
ἐδί (ὐΠτῦξ ςατηία πη εἰαπι. πη ἄς πεςέη τοιαπὶ 
ταδεπιίας ἱπίειταν. {6 πιοχ ρεΐπιο ἱπστεῖτι, 
ἐχ πιπ}5 ςοπί εἰ! 4{Π|5 ργαιαγ οατίοη ς,]αἴτο, 
εἰπαπιίσι πτούεπὶ οϊεη τς» ποη τὐλοείάοβ., 
(εὐ υτϊςοιταρτοτ ποτεῆτιβ. ΟἸγιρα (1]{5 εἴς. 
Ἡκαδίζδης τλπιεα οἰζσαπι εαπι. ἃ εριεπίτίομ ας 
Βιαγηί δί Μγσάοηςϑβ δ Βϑοϊίοπ 5, τε αι 
Τγίπαθεηι δ Ερίξείυς. Γλο!Ποηδ5 πιαχίπηθ. 
εοὁ5 ἀϊουπέ, απ οτος Οὐξίσυπι μαρίταηι, αὐ Αὶ 
ἕρουϊῳ ἕη ᾿ἀπγηάαςμπι δέ Γλίογ[τίσαπι 
εὐπι. ΡΟ πος Μυσάοπες (πιο ἐη ΝΜ γεῖςα 
ποτῖη ἀστασπι συρει [λα(οΥΠ το Ιασυπὶ πὲ 
810 ἀπο ἰαςι5,ΔΡοΙοηϊατίςις5 ὃ ΜΜΙΠΕΟΡοΙ ν 
ἔλητι5,[πχίὰ ἰαςιπι Γλαίον "σα πη ΓΑἰου] τὶ οἱ 
αἱταβ εἰν ίαχια ΓΜ Πβετορο τα πττ ΜΠ] εἰορο] 5. 
ἑυχία ΔΡροϊοπίαείςιπι, ρει ̓ ἐγηάαςο εἰ εὰ 
απ ΔΡοΪ]οπία ποςαίτι, ἰεἀ πούαπι ρΙείασας 
ῥατονίσης Ογζίςεποσαπι εἴ. 1π Ρτορσιίάε εἴς 
ἑηίαϊα Ογζίςιι5 ἄπορα ροηείθιβ σηἶα ςστί- 
ποητί, εγαςι[δίπια αυίάεπι, ΄αίησοητουτπι ἔς 
εὐ Παάίοσυτιπι απιδέϊε. εα ἱυχία Ρότεπὶ εἰυίάεπι 
Ἰοηηίηΐ5 ατρεῖι Παρ ει, δίροτίιις ἄτιοϑ εἰαυο5, 
δ παιιαϊία αρία ἀπεοεηίυπ Ν δίβ ραιβ δες ἐπ 
Οἱαηίςοίε, ρα β ξουβ πιοπίοπι σαί ν τεῦ πο 5 
ΔΡΡεϊδτυν, ῃυίς 415 Τλίπάγηπα ἱπιπγίπεηειν 
πίαϑ πειτίςίβ, τι ἀεἰσδττπι μαρει  πάνη ἐς 
τι πιαιτίς ἀεύπι αν Ανσοηδιιτίς κα Πολιῖ, (ίν 
αὐταϑ ἐρία δέ πιασπίτ Δ ίης ὃ ΡυΪςΠτίτάίπε δ 
Ξεααίταῖε οἴ Ρυίηγία ΑΙ ς οἰαίαε5. εσεξατι, ρας 
δύ θεῖο ἀρια. Ἐὰδα ἀποάίογα δί Μαίβ ΠΣ πὶ 

εὗᾳ πρόςρε ἀρίωαν νὴ πόλεμδ, ἴοικεε δα πλασίῳ ἴύπῳ κοσμξιῶ! γε ἡ 7 ῥοσϊωνγ μασσαλίω, 

ΦΊΒΑΒΟΝΙ9 ΘΈΕΟΘΆΚ ΆΑΡΗ., 
“4. ν» 5 ἐπελϑὼρ ἀδὲ εὐὺ ἀργυρολογῦντας λαθίωϊῳν" 

καϑ' ὃμ χρόνον ἐκέν(- τἰὼ ἀσίαν κατίσε ρας 
(ωλύστις τὰς τταρασκόν αἱς ἐν δὲ τοῖς ἀκπ 
κοϊρ σὰς αὐτωνίσυτοῖς ἑκαίσαρί πῶσίε 
ϑΩ ςρατηδῖς, κοὰ ἐτιμύϑη πλέον οκὶ κατ᾽. 
ἀξίαν, σι σλα βὼν τοῖς σταῤ αὐτωνίσ δ δες, 

σι, κρὰ, πὰ σταρὰ τό ἐϊαἐ(ξερΘ΄ ὡς τ᾽ αὐτὰ λησὶ 
ςὃ διωάοῦν πόδιϑέ» οἰὔμα, ἱδβεὺς δῶν. 

τό ἀθρετατίωξ διὸς μυσίσ ϑεῦ, μέριΘ’ σ᾽, 
ἔχων σακοου τῆς μωρίμμῆρ, μυσίᾳ σέ ὅδε γᾷ 
αὕχιι καϑάστόρ ἡ βρεηίωΐ, λαβὼν σὲ τα» 
σὰ κοὶ τἰιὼ ἐν οἷ πόντῳ τὸν κομανων ἱόδω, 
σαύίω εἰς ἣν κατελϑὼγγενοο μίυαίδ χρόνα, 
κατίορεφο τὸν βίογιν ἐσ Θ’ σὶ᾽ ϑήόγαγὴν αὖ- 
ἂν ὀξεια, ἐπ’ ἄλλως ἁὐνπεπϑ( ἐκτὴς ἀσίίων 
πλησμονῆς, ἐϑ' ὡς ἐφαάσων οἱ πόδι Ὁ ἱδῥὸρ, 
ΣΙ μίυδιν τῆς θεδιὲν γα [8 πόδεβόλῳ σθ' 
σερμλύος, ἡ οἴκεσίς ὄξιν, ἦτε σδὶ ἰδρεως κοὶς 
“ἧς ἰδέας. τὸ δὲ σέμνΘ’χωρὶς πῆς ἄλλπό 
ἁγιςειας, δ] αφανέςατα τὴς δὴ" ὑείων ἐρεῶμ, 
βρώσεως καϑαρδύειδπο γε Κοὰ ἢ ὅλι» τοῦ 
λιςοὐ σῖ ἀσάγωται εἰς αὐ τίὡ ὃς, δοῖ᾽ ἐν ποὺς 
πρώτοις 20 λαορινον ἡ9Θ΄ἐπεοίειξα το εὐ. ς΄ 
θὺς ἡδΊ τἰω πρώτίω ἀσοσὸν, τῇ σταρα βαίσε 
πότο τό ἔϑους, ὥασ'πόβ οὐχ ἱόρευς ἀσελπι 
λυβθὼώς, ἀλλὰ σϊαφϑορεὺς δὴ ἱδρῶν.ὃ μδῶ σὲ 
ὄλυμπιθ᾽ τοιός δὲ. Τιόβοικξυτοιι δὲ πρὸς ἄρ ῦ 
κῶν μδὸ καθὸ ἣν διθαυδν, κρὰ μυγδόνων νῷ ἡ 
δαλιόνωψ, “τὸ σὲ λοιστὸν ἔχουσιν μυσοὶ κοῦ 
ἐπέκπηοι, δϑλίονας μλὸ ὅν μαΐλεσο κὰ λοῦσι; 
εὐὺ πόδ ἀυζκον ἀὴ αἰσήποτως ῥαυδιαίκαι ς 
(  διχσκυλί θ᾽ λίμνες, μυγσῦνας ἢ δ᾽ 
ἐφεξῆς τῦτοις, μέλοι τ μυρλιανῶψ χώρας, ὧν 
πίρκειν) ὃ πἰ σϊασκυλίπισος ἄλλαι σῖνο λίμ, 
ναι μεγούΐλαι, ἥτε ἀ-ῃλλωνιάτις, ἅτα μιλήθ- 
σππολίτις σῶς μὴν ὅν τὴ σϊχασκυλίι τισι αἴασι 
κυλείου πόλις, πεῶς δὲ γῇ μιλκτοπόλει μᾶς 

λητόπολιςι πῶς δὲ σῇ τοίτπ ἀφρλλωνίᾳ 
ῥιωσϊχκῷ λεγομδύν.τὰ πλξισίς σὲ τόπων 
ἀυζικίωδν νιωΐ, σι σὲ νῆσιΘ' ἐν τῷ στῶ στον: 
σισῖι ἡ ἀνζικ- σιυιασήομλύῳ γιῴνραις σι 
σὶ πὼς τί ἡπειρομ. ἀρετῇ μὴν ἰἐρατίς, μές 
γι8Θ’ δὲ ὅσον παρντακοσίων «χσίίων τίἰὰ 
πόλίμεπρομ ἔχει ὃ ὁμώνυμομ -σόλιψ πῶς αἱ 
«ταῖς ταῖς γεφύραις, κρὰ λιμένας δ ὐοἰμλεις 
φοὺς, κοὰ γεωσοίκας πλέισς “᾽Ψ σακοσίωψ᾽ 
«ἧς δὲ τούλετως Ὁ μῆδ ἔςιν ἐν ἀϑυπέσίῳ, ἣ. ἱ 
“πο ὄρει.καλξι οι σ᾽ ἄρκτων ὑρ(θ΄. σαΐρι 
κεί) σ᾽ ἄλλο σϊϊνσῖυμον μονοφυὲς ἱδβόγ,Ἐχρι 
“ σπινσῖυ μένης μητρὸς Ὁ θεῶγ, ἵϑβουμα Ξώ 
Βναυϑῇ ἄς; σ᾽ ἐνά μιλλ' ταῖς πρώταις Τ᾽ 
Ἃ ἀσίαν ἡ πόλις, μεγεθφγετὸ καλλά, νὼ ὄυνι. 



ΨΙΒΕᾺ 
. τὰ καρχασυνίων ἶν στάλαι. τὰ Ὁ ὃν πολλὰ 
᾿ ᾧ,γρέὶς σι ἀρχιτέκδνας «ἦν ἀϑιμελομῆψες 
᾿ ἠἰκρδνμεμάτωμ τε σϊεμοσίωμο κοὰ ὀργαάνωψ: 
"ἂρ ἰϑασαυρὸς ἰξκτπτῦ, Ὁ ἡ ,ὁπλωμετόν 

᾿ ΠΛ’ ὀργαίνων, Σ δ σῖτα, στοιξι ἢ Ὑ σΐρν ἄση- 
ἥν ἡ χαλκιδικὴ μιγνυμνα. ὑλισιεἰξαινΐ ὃ 

᾿ ἰδ ὲκ τ ἡδασκόυὴς ταύτης ὠφέλειαν ἐν 
οὶ μιϑοισ᾽χτικῷ πολέμῳ, ἐπελβόν)" γα 

 ὠτοῖς ἀσυκέτως ᾧ' ξασιλίως τοψεκαίσεκα 
᾿ εμδιάσι, ὦ ἵππῳ πολλῇ! καϊαοιόνίος "αὐ 

ἐκέμῆνον ὄρ Θ΄ ὃ καλὅσεν ἀδοαςειας, (δ “Ὁ 

᾿ γῳάεφον, ἔπειτα ὦ σιάραντος ἐς Σ σωξρ 
᾿ τόλεως αὐχφύα, (ὁ σγοσμαχομθύο παιζῆτε, 
ἈΠ] ϑάλα αν τερακοσίας ναυσὶν αὐπὲτα 
οὖ πῶς ἄστανα οἱ ἀυζυκάυοί, ὥς τε (α ἐγὺς 
λθομ πϑὶζώχρια λαβὲν ἢν βασιλέα ἐν τῇ 

᾿ ἢώρυγι αὐτισιωρύῆον τας, ἀλλ᾽ ἑφθν φυλα 
ἀμϑνιΘοκοὰ αὐαλαβὼρ ἑαυ ὃν ἔξω  ὀρύγ 

 ασϑο ὀψὲ σὲ ἴχυσῳν ἐς τέμψκε τινὰς νύν 
᾿ Ἰωρ ἀδικύρος ὁ δὴ ῥωμαίωψν ςρατηγὸς λού- 
(σὐλ Θ᾿, ὥνπσε δὲ κοὰ λίμας δ᾽ τοσούτῳ 

τλῦϑει τῆς «ρατέας ἀϑιπεσώμ, ὃν οὐ πεθέι- 
᾿ ἡξρὺ βασιλεὺς, ὡς ἀπῆλϑε πολλὸς ἀφρθα- 

᾿ ὼν, ῥωμαῖοι σί᾽ ἐπτέμησαν πίω πσόλιρ. κρὰ 

τιν ἐλδυθὲρα μέχρι ναῦ,κοὰ χώραν ἔχει πολ 
"] τἀὰ τί μλὺ ἐκ παλακοῦγτίω σὲ, ΣΝ ῥω- 

᾿ιαΐων πῶ δϑούτων, κοὰ γα Φὶ πρωοόῖ- ἢ. 
γι τὰ τοῖραν τό αἰσήποντὰ πόδι τὼ ζ(, 
] τειων, κοὶς τὸ Τὶ ἀσβραςέιας τοτδεομ, κοὶς πῆς 

ἠκσκυλίσισι λίμνας τὰ μὴν, ἔχουσιψ ἐν 
νοι τὰ δὲ, δυφαίντιοι. πὼς δὲ τῇ σδλιονί; 
᾿κοὰ τῇ μυγσυνίδὲ νεμον τοῦ στολλμυ, μέχρε 
μιλιρπολίτισι δ" λίμνης, κοὰ τῆς ἀρλ 

τωνέτισ! Θ΄ αὐτῆς, σὶ! ὧν χωρίωψ»κοὰ ὃ ῥωω 
ακὸς ῥξὶ ποταμός, τὰς ἀρχὰς ἔχων ἐκ πῆς 
νἐπόῖθ’. πῶσλα βὼν δὲ κοὰ ἐκ τῆς ἂἃ- 

᾿ ῥρεηἰωῆς μυσίας ἄλλους ἐκ Θ᾽ μέκεςον ὠπ' 
ἐγκύρας πἣς ἀβασίτιδιθ- ἐκσιίσίωσιρ εἰς 
πῶποντίσῖα ἡ] ξέσθικον νῆσοψ. ἐνπταύτῃ 
πὴ τῇ νήσῳ “δῷ ἰυζικίωῶν ὃ, (Ὁ: ὄδιν συσὲν 

᾿ βρον ἀρτάκη, κοὰ νυσίουν ὁμώνυμομ πρόκειτῇ 
τότυ, κοὰ πλησίον ἀκρωτύολον μέλαν Θ΄ κα 

ϑύμβρου ἐμταραίπλῳ “Ῥῖς εἰς πρίαπτου κο΄ 
μηζομλύοις ἐκ τῆς ἰυξίκα. Θὶ σι ὡὀικτότουν 

᾿ φρυγίας ἀζιανοί τί ἐσι, κρὰ νακόλειαγιὰ 
οτυάεῖομ, οὶ μεσϊάϊογ, κοὺ δορύλαεον τοό- 

λει ποὺ κάσδοι. δυ σὲ ἰκα!σῖσς γγιοι τῆς μυ- 
᾿ γίας φασίγιἡ δὲ μνυσία κατὰ “δ μεσόγαιαν 
χορ φιθλυμπίωῆς δὲ ἢ πὸ γαμίω(ὼ κα- 
ϑύήκεινκοὰ Ἢ ἀάϊκα λεγόμδινον «σεσίίον, ὥς πα 

μέταξν ἰξιῶναι τῆς τε ἰδης γκοὰ τῆς κατὰ- 

5 Ε 

ὭνΡΘΡΕΟΙΜΥ“. [7 

δ απιίψποταμι (ὐατΠασίποιἤιηη βουπιδηι τῖ- 
ἀετυν πΠεα δ, ε( ςατοτία οαλί(5ί5..α ΡῸ ΒΓ! Ο 
ταπὶ πα Ποίοτσπι δ ἰηἰπετιπιοητουῖηπι αὐτο λίγον 
ἄο5 συχαΐοτοβ [{65 μαδεῖ, δ ἐτίὰ αὐ πιεητατία., ἃν 
Πω 4 λιπιογᾶ, αἱ ἰα γιπιεπτούιαι, αἰ ἐπ ἃ ἴττι 
πιζς Επιπιεηίαπι πε σουταμηραζαγ Πα οἰ ίςα 
{πιηγίχια ργοίδας, ΕἸ έτ5 τοί αὐ τατοαν, ἐπ Ν](- 
ταγίατίςο ΒΕ ο οἰξεπἀειτιητπαπὶ τασε ρύςτοῦ 
ορίπίοηξίησιπεητοοῖ ςεητᾶ δέ ηυίπησυασίην 
τὰ τί τι5 ΠΟ ππίποτη . δύ πλαϊτο δαυίτατιι. ὃ 
[υδυυθαπαπι, ὃ ορροίίτιπι πιοπτξ οσσιραη: 
τε, ΄αειι Δάταῖείς υοοᾶτ, ροίτεὰ ἱπία ρα οί 
τὲ ἐπιηνίηει τή οἰξτε, δ τεῖίὰ πτατίζ ρα σηᾶ- 
τε, Ογξίςεπί φυλάτίησεηῃτίς παυίδθι5 ςοπίτα οσ 
τηηία γε τεσιητ,οῦ ριορὲ ετίαπι τε σοι ἐρίππι 
ἰῃ σαηίςστο ορριίπιεγεης σοηῖγα εἴοάίεητεβ, 
{π᾿ πετο ργεςσααίτ, ας (εἰς ὀχεία σαί σα τπ| τα 
ςορίς Γαπάσαι ἔιπςΌ π5 Πἐ οπταπουῖπι [Πρ ε΄ 
ταῖοι σι ίάαπη δα διχί!τιπὶ τ (5185. Ἐ05 σοπ- 
Πεπιδαίς Εαίς ετίαπι ρ εἴτ5 ΑΔ ππτεπίο, “πᾶτε χ 
πεσυλααδπι παϊαίε ργουίοτο. πούται τηυ{τπ|5 
διαί (55 αἰοςίβίς, ὲ οππιαπί οἰσίτατ ποποτε ργοσ 
(ἐουεσπι, δ Δάιυς [Ρ ετὰ εἶξ, δέ ἀστί πλαΐτιητε, 
Βδει. ΑΓ αὉ δητίηαπο, αἰία ἃ ἃ ̓ ς οηταηΐ5 δα. 
ἀϊεσπι ΝΑτ εχ Ττολάϊϑτερίοης εὰ μαθεῖν ατις 
τταη5 διαραπιίμηι, Ζ εἰία, δ Αἀγαίεία: σαππισ 
Ρίϑ αἱοίπα, Ἐχ Γδίογ!τίςο ἴασυ αἱία ἰρί! τοπεπῦ, 
αἰία Βγξαητή. ᾿οἰίομαβ πείο ἃς γσάοῃαα 
τπιοιξ5,.τεσίοπεπι πγαϊταπὶ παΐσεητ, δέ τίααε δά 
ΜΜετοροϊίταπτη ὃ ΔΡοιοηίατίςτιπι [Δ τπ|, 
ρεῖ χυα ἴοςὰ ἐῃγπάδετιι Πυίῃ εχ Αιζαηίίάε 
οὐἴτπι μα εη5. 40 Αἰυπιρτίς εχ Ἀθτείίαπα 
ἸΜιγῆα εμπι αἱἤσ,ταπι ετίαπι Μεςεῖο. 40 Αη- 
εἴοσα Αθδαϊείοα πα Ργοροπείάεσι ἐπχεα Β εβοέ- 
σαπιίπίσίασι εππίττίτ. [πὶ μας Ογζίςεποιτπι ίΠ.- 
(01 πτοηϑ εἰξ αὐδουίρτιβ ρΙεη 5. ποπιίης ἄττα 

οἂ, ἰῃ. ποηῖς αςεῖ ραῖτα ααυρεάδι {πιὰ εο- 

ἀεπι πουηίπε, ρτορὲ εἰς ῥεοπιοπτοσίμιη, πο 
ἵΝίστί ἀρρεϊ!ατυτ, ἰά ἰῃ Ῥυρεεγπαυίσατίοης εἰ 

ἐσγξίςο Ρείαρυπι ἀεἰατία, ΡΠιγοίς Ἐρίξετίςς 
ΔΞδαρί ΝΑ οο Ια, Οοτγαίμαι, ΝῚγ ἀαίπαι, δύ1)0 

τγίαυπι υθεβ, δύ (λα , αυαπιιίς (άο5 αυίΔᾶ 
δα ΝΜ γίδπι ἀίςαπι ρειτίπεγε. ΝΜ για πὶ ππεάίς 
ἐειτληοα αὉ ΟἸγπιρίπα τεσίοηςε 0} εὐσαπιοπᾷ 
ἀείςεηάίε, πῃ (αἰεί εἄροϑΚ, ἦτε ἱπτοῦ [48 ἰαςεξ 

ατῳ Εχυᾶ, υᾶ αἰή ̓ λγί8.αἱη Ν]ςοπία ποςᾶς. 
βαριὰ Ερίἐξεταπι αὐ ποτα οἰ πιαίον ῬΠΗΥ 

σία, ὐυα ἃ Πηίῆτα ΡΙΠπύπτεπι, ἃ ἀσχίτα Δα, 

κικαυμένερ, ἣν οἱ μϑν. μυσίαν οἱ δὲ, μακονίαν φασίμ. “σὶρ σδὲ τῆς ὑδλατῦτον “πὃς νότον ὅδ ἡ μὲν 

γάλα φρυγίαγλιπδσπ ιν ἀοιτόβᾷ τί τοιοσινουῦ ταγκρὶ τὰ πόδι ὀρκῴορυκονς κρὰ λυκαονιρν ον ον ξιῶς 



“5: ΦΊΤΒΑΒΟΝΙΒ 
οπαβ δύ [γάο5 δζ (ατλϑ τεϊίι αι π σα εἰς ΡΠ τγ- 
οἰ ας ρτατεγπηοπίαπα αἰοσίτα»δζ τεσίο ΡΠ. 
αίατα υευίτι5. ( εὰ ατὰς Διπτουίο ὃ Ἐππιεηίος 
δ δίπαάο: ρτοχίπια (σητ.} λείη ε εἰς Δραπηία, 
αυα ΟἰΡου ἀἰοείεαν ἃ Ειλοάίςεα, πιο ΡΗτγρία 
τα πὶ αὐ 1 πγαχίπιο ας, Εἴ45 ορρίάα εἰτουπ- 
ἤληι, Δρῃγοά 45, Οο]οίς, ΤΠεπΟπίππι, δ 
ϑᾶπαῦϑ ἄρο!οηίξ πιειγορο]ίβ. ἴτεαὶ αἰτία Πα 5 
Ρείκα, Γαῦοα, Επιςαγρία ΟΠ 45. Ρεατειπιοηία, 
πᾶ τερίο ἑασαπι συοαάαπι παροῖ ἱπ πιοητε, 
αυοά ρ οὐτα οσςαίπι πε 5 ἐχιξάίζαγ. ΕἸτς 
ας Ρἰαπίςίο8 πιασπα [υἱίασει, ἱπ πα τ, 
Ῥεβίππτὰ Γδρτεπτίίομς ΡΟ πιεϊίτιπΊ, ἐχ αἶτεν 
ταρατῖς Απτίος αν νίαχτα ΡΙΠἀίαπγ, “τς ραττίηι 
ἰη ζαπΊρο ἵαςες, ραττίαι ςο]]ς χα σα [ξοιηαπο. 
γα πὶ σοΪοπίαπι παϊσείῃαης ᾿νασηεῖεβ παδίϊτα- 
ταπί, συ  αχία ΝΜ ααπάττιη (πεν οπταηί ἐπὶ 
{|ετατιούε, ἃ τεσίθιι5 οςσπραίαπι, ἃ ἈΓᾺ ατιος 
εἰ5 Ταυτοπι εἴ. Επατομί ἀεάετοπε, Ηἰς (αςοῖ- 
ἀοτίπαι σποάάαδηι εἴαῦ πιεη[ς Αὐςοί, παχιπιᾷ 
ααίάεμι ἰδοιουαπι ἐστ οστπι δ [Ἀςτούιπ ΙοςῸ 
ταιπι ταπἰεαἀίη ει παίσεθατ, ς ροίς Δηγητς 
οδίτυπι ἐπ ουίσπι εἰ αὖ ἡ5, 4] (Π εἰ Πεγεαίτα 
τεῦῖ γηἱίβί [ποταπι δίπαα ττ5 εἰς ποπτηασπα 
ἃῃτε αιιὰπι ρἰαπίςίεβίαςει οἱ εἰ οσ[τα ἐχασίη, 
τ [τὲ [πὰ 4,]τετίτι5 εἰς Ποοείητία τίςα5. ὃζ δίπα 
(οί ΙΑρία!8 Ιαρίο(αἰ(οαίηα, ἔς επίπι εἴ [ἐ οπιδ- 
ηΐ ἀρρεϊϊαηι, πἠΐσεπε σεῖο [λοςσίπγίεςξ δ(1)ο- 
εἰπτοαιη, Ν ἐπα ἐπ ἰλίτίο ραύτια5 οἰ εαβ ἐπηίττον 
ας παποριορτίει ππιαχίπηοβ ᾿λοπιαπουῖ (ὰπ| 
Ῥίσπι, ΟΙ Ππγηο ἰητερες, δ ἰησεητῖε5 ἐχίγατη 
τυτνϑζ τπιατίετατε αἰαἰραίἐτίτς ἰαρία  ργοχίπις, τα 
τα πατἶτὰ Πα πἰπιο αἱ Θεὰ δα πιατε ἀευελτιη- 
ταῦ, ἃ σοϊπηπας δ ἰΙαρίάεα τὰ υ]α. ππασπίτααί 
πεδορα]οπείπάἠίης αὐπιίτα ίε5. ξξοπιαπι ἀς- 
ἐεισατυτν Διραπιία ἰηἰσπε εππροσίαπι οεἰξ εἰα5. 
απ Ριορτίς Δ[16 ποπιίπαταν. ἰςοαπάα5 Ροί 
Ἑρμείαπι ἔεγεηβ,εα σὔπηαπε [τα] ςοτ δύ (αγα- 
σούππι Ποίριτ( οἰ, (πη Ματίγα Ποίϊη5 {{τ4ν αὶ 
ἀπ] η 15 τπγθεῖη πιο ἃ ρεη]αδίτζι» αὐ ἱρία οὐταπη 
Ὠαῦεη5. (εἃ πεπεπηλεπτί ἂς ρίοπο Ππιπιίπε πῃ 
(υδυγραηυπι ἀεἴδίτβ. ἱπηυίτς τη ΓΜ] ααπάτ, 
πα ίαηι ΟΥρᾶ ἀπτηζ ἀσζορίτ, Ρεγ Ρἰδῃίοίειη 8. 
αααὶς Ιεπίτει ας ραςίάε ἀοἰαρία. ΗΠ ης τ αὐζ» 
ΜΜασπάεγρει Ρμιγρίᾶ συπτίτ, ροίξεα (ὑατίᾶ, Γν 
αἰαπηζ, ἀπ ετηχίπας., δα ςαπηροβ χυί ΜΙ απ τί 

σῆς φρυγίας φίρετοι πειτο διορίζει τἰὼ καρίαν, κοὰ 

ΦΕΟΟΘᾺΆΑ Α͂ΡΗ. 

δὲ μαϊονας» κοὰ λυόοὺς κρὰ κἄρατ γι η δψ 
ἅτε πταρώρ λεγομῆνα φρυγία, (ὦ ἡ πῷ 
σισιδέαν, οὶ πὸ πόδα ἀμόομου (ὃ δυμθυΐαν 
κοὶὰ συυκσϊα. ἄπα ἀσομεια ἡ ἔιβωτος λεγο 
μλψη, κοὰ λαοδιέκεια, αὗστόβ εἰσὶ μέγιςτι Τῷ 
κατὰ τίὼ φρυγίαν πόλεων . πόρίκειτοι δὲ 
σαύτοις πολίσματα κρὰ ἀφροδισιάς., κῷ. 
λοοσαξ, ϑεμεοσώνίωρ. σαναός, μῃτηρόπολι 
ἀηρλλωνίας, τι δὲ ἀπωτόβω πούτωμ τοὰλήν 
σαβίχε, ὄυκωρ’πίαγλυσιὰς. κὶ εἷὼ ὃν παρῶν 
οἰακδρεινίω τινα ἔχει ῥᾶχιμ, ἀρ τῆς αναολῆς 
ἐκτανομῆψίω ἀδϑὲ σϊσιμν.. ταύτη σ᾽ ἕκατίν 
ρωϑῳν ισωυπέσήωκε ὦ ποτόϊίον μὲ γα (Θ σόν 
λις πλησίομ αὐτῆς. ἡεὼς ἄρκτομ μὲν Φρλομῇ 
λιομοἐκϑυιτίρσ δὲ μέρας αὐτιόγειες ἡ πρὸ 
“ισισίία καλου μη, ἡ μάν, ἐν τισίίῳ ἰεμὲ, 
νηγἢ σ᾽ ἀδὴ λόφος, ἐχυσα ὀππικέαν δωμαΐωψ, 
ταὐυτίω σ᾽ ̓ κισων μάγνκτος οἱ πτξὸς μαιαῤ 
δῇρῳ, ῥωμαῖοι σ᾽ ἐλδὺ θέρωσαν Ζ θασιλί 

νητις μίυὸς ἀρκαέου, πλῆϑιΘ' ἔχουσα ἱόβο. 
δυύλωυ, κοὰ γωρίων ἱόδωμικατελύϑη σὲ μὰ 
πὸ τίὼω ἀμωύτου τιλόὺτίὼ ἕὺ δἶἥ τσιμο 
φθούτων ἀϑὶ τίὼ ἐκεῖνον ἐλκρονομίαν. σωΐᾳ 
σία σι ἐσιυ ὁ μεγάλπ σόλις͵, πρόκεσαι σ᾽ 
αὐτῆ! ἐλακόφυτομ ταεσίίου ὅσον εξόκοντα σὰ 
σἱίων. ἐπέκεινα σ᾽ ὅδ; δυκιμία (ὠμα,κρὰ Ὁ-᾿ 
λασπύμιου τό σιωαδικᾶ λίϑου, οὕτω μὴν δὶ 
μαῖοι κᾳλοῦσιυ, οἱ σ᾽ ἁθιχώριοι δυκιμί πίω, 
κοὰ ποκιμαίαν καταρχὰς μᾶν μικρὰς βώλας 
Ἐκσδισδύν Θ’ σόὶ μετώλλον, σ]ὰ σὲ πίὼ νωὶ 
σολυτέλειοαν τῶν ῥωμαίωμ, ἰὠονσῦ" υὐαερδνς 
“τὶ μονόλιϑοι μεγάλοι, πλασιαϊζοντόῖν Ὅς 
ἀλαβαςρίτῃ λίϑῳ κατὰ «ἰὼ ποικιλίαν, ὥς 
σε ἔαὶ στόρ σπτολλῆς ὅσης πῆς δὴ ϑάλὰπδ 
ἀγωγὴς τῶν τηλικούτων φορτίων, ὁμῶς (ἃ 
ἰονδῖο κοὰ, ππλαϊκόῦ" εἰς ῥωμίω πομιζοντσχὶ 

ϑαυμαςαὶ κατὰ Ὁ μέγεθ᾽ κρὰ κάλλιιτά- 
στάμεια σί᾽ ὄδμ ἐμπτορξιον μέγα πῆς ἰσίϊωρ 
λεγομβύης σίας σίδυ τόβσυον μετὰ τἰ ες κα 
σον, αὗται γὰρ κοὰ “δὴν ἀῷ τῆς ἐπαλίας κοὶ ἣ 
Ἑλλα!οῖθθ' «ασοσῦγέιον κοινόν ὄξιν. ἴσλουπον 
σὲ ἃ ἀστάμεια ἰδὲ ταῖς ἐκβολαῖς  μαρσύα, 
σοταμοῦ χοὰ ῥξι δ] μέσας δὲ τσόλεως ὃ ποτ᾿ 
γχωμὸς, τὰς ἀρχὰς ἀρ πῆς ποδλεωςἴχων, κα 
πονιχθέις οἱ ἀδὴ ἢ πρράτειομ σφοσ)ρῷ, κοὰξ! 
κατωφόβει ζρ᾽ ῥσύματι, συμβαίλλει πῶς, 
“ὸν μαίοιν σἼ5ου;, “ποσεληφόσα, κοὶὶ ἄλλον 

ποταμὸν ὀργᾶν. οἵ! ὃ μαλοῦ φόβόμανομ 
πρᾶον. κοὰ μαλακὸν, ἐντόῦϑον οἵ" ἐσ, 
μέγας γυυόμλν: μαΐαν 5 τέως μὴν σὰ 
τὼ λυαϊίων, κα τὰ τὸ μαιρύφῇοου καλουσ 

ΩΣ 



' 

'μᾶνν παιδογ,σνολιὸς ὧρ ἐς πσῤθολίω. ὥς 

γε ϑγέκένου τὰς σκολιότωτας ἁποίσας μαι 
αὐόδους καλξιϑας. τελόὺ τῶν σὲ κατὰ κῶν 
ρίαν αὐτὼ, διαιρξι τἰὼ κσοο τῶν ἰώνωμ ναῦ 
καταχρμδψίω . κρὰ μεταξὺ μιλύ του »ποὰ 
πριίωπς, ντοιξυσαι τὰς ἐκβολαίς. ἄρχετοι σὲ 
ἀῤῥελαινῶν λόφον τινὸς εν ᾧ πόλις (ὦ ὃν 
μώνυμιθ» Ὁρ᾽ λόφῳ ἐντόῦϑον σ᾿ αὐατύσας 
εὖν αὐϑρώπος ὃ σωτὴρ αὐτίοχ Θ΄ ἐς τίν νυῦ 

᾿ἀπάμειαν τῆς ματρὸς ἀπώνυμομ τίὼω πόλιν 
ἐπέσϊειξον ἀπτώμας. ἢ ϑυγιότηρ μὺ (ὦ ἀρῖα 
θαίζον. δεχομδιύα σὶ᾽ ἐτύγχανε τεὸς γαῖμον 
σελδύκῳ Θρὶ νικά τορι ἐνταῦθα σὰ μυϑόῦε 
σοι; τὰ πόδι τὸν ὄλυμττομ, κοὰ Ἂν μαρσίαν, 

᾿κοὶ τί ἕριρ ἂν ἔρίσον ὃ μαρσύας πὼς ἄ- 
ἱ πόλλωνα, ᾿αΐρκεῖ) σὲ Ὁ λίμνη φύσσὰ κῴν 
Ολαμορμ» δ ἐς τὰς γλώπας ἢ αὐλῶν ἁῶντή- 
γῖεον. Ὁ" ἧς πολέ βοῶτω φασὶ τὸς τοιγὰς 
ἰμφονίρας,τίω τε τό μαρσυουγκοὰ τί ἢΣ 
μαεαὶν ρου. ἡ δὲ λαοσιίκάα μικρὰ πρότόδον 

ογῦσα, αὐ ξασιν ἔλαβον ἐφ ἡμῶν, κοὰ τῶν ἡμο 
χίρων πατέρων αὶ ποι κακωϑέσιε ἐκ στο- 
“Λιορπίας ἀδὶ μιϑοισίαί τον "τ εὐγγοίτορ δ)", 
Οζλλ᾽ ἡ τὴρ χώρας ἀρετύγκοὰ τῶμ πολιτῶν 
“ινὲς. δυσυχόσαντόδυ', μεγαϊλίω ἐποίκσαν 
χὐτία!, ἵέρων μὸν πρότόβον ὡς πλϑόνωψ," 

᾿βομλίωμ ταλαίντων ἀλπρόνομίαν κατέλι» 
εὔχῃ στήμῳ, »τολλοῖς τ αναϑύμασιμ Ἐκόσε 

᾿χησε τέ πόλιψ,ζίαυἱων δὲ ὃ ῥήτωρ ὕςόβλομ, 
οὐ δἡὸδς αὑτόν πολίμωψ, ὃς κοὰ βασιλέιαρ 
ἐξιώϑη οἷα τὰς αὐο)ραγαϑίας ὑπ᾽ αὐτωνίον 
χὴν, πρότόρομ κσὸ ἰιαίσαρ᾽ δὲ τό σεβκ. 
τῷ μετὰ ταῦτα, φέρει οἹ᾽ ὃ πχέδὰ τἀ λαοσῖ! 

τραν γόπΘ' πῶβαϊτων ἀρετὰς οὐκ εἰς μα- 
᾿λακότατας μόνον τῶν ἐρίωψ.ἡ κοὰ τῶν μὲ- 

᾿λησίων σἰαφέρει, ἀλλὰ κοὰ ἐς τίν κοραξὶψ 
᾿ ύαν, ὥς πόῤ κοὰ ττοσοσϊδύον ται λαμπρῶς 
οἰ αὐ ργῶς στρ κοὶι οἱ κολοοσίιω οἱ ἀξ τό ὅ- 
᾿ χωνύμε χρώμαθ" πλυσίομ οἱειδυΐδυ ἐν ταῦ.. 
γι σὲ νὴ δίκα! προς, ὀλύκΘ' συμξάλλ δεῖ 
᾿ μαράνορῳ ποταμῷ, “ποταμὸς εὐμεγέϑης, 
᾿ ἐφ δῷ ἡ πε λύκῳ λαοοϊίκεια λέγοτῇ, 
᾿ ἱπίρκοἢ ὁ ΤΣ πσόλεως ὕρος ἰιἀσίμος. 7: δ Ὁ ὃ 
αὐκος ῥέι.( ἄλλος ὁμώνυμος Τῷ ὄρφ,"» πλέον 

. σὸς τω γῆς ῥυεὶς ,ἀτ' αὐακύψας συυὲπε 
᾿ πρ ἐς ἴχυ»Ὁ ᾽ς ἄλλοις ποταμοῖς, ἐμφαίνων 
᾿ ἐμὰ Ἢ πολύρηῶμ τὶ χώρας, ΟΡ ὄὐσσομ ἃ 
᾿ κἀρΐ, ἄλλοι(Δὴ λαοοϊίκηα δύσῴς (ΘΟ ἢ πλη 
ποχῶρσ.ἰαρσρα ἢ ὁοὺ δὰ φρυγίας (Δ κα 
γίας καϊζρσρα, ἰώμκ σῖ ὄδην αὕα στανδύχξια 

᾿ 

Ϊ 
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ΓΙΒΕΒΚ ὈνΝΟΛΌΞΕΌΟΙΜΨΕ, μ 43} 
αἰϊςτιητοτ,θλὰς χυίάεπι Πεχυοσίαβ., υχάό ΟὈ] 
αυίζατος οπτπς5 δ {ΠΠ 0 Ν]ρεαπάτί ἈρροΠ]ἀπτι. 
Ἐϊηΐξβ πεῖο ἀρτιά Ολγίαιπι, τεσίοης ἰεοαῖ, συδπὶ 
ἢῦπς ἴοποβ τοπεησ, δύ τεῦ ΜΠ ετατ, χίεηςό 
εστεάίτουτ [ποίρίττιετο ἃ (εἰαηΐ5,4 0 ςΟ]115 αυΐ 
ἄλαι εἰξ. πη συο οὐ Πυτ εἰς ποπιίηϊ5. ΗΠ ης 
Ἀπείοςϊνι5 ϑοσεῖ πουτιίπεβ τα τυ]έτ ἰῃ εᾶ, τς 
ἡῦπς ἄραπιία αἰεί», δύ αὐθεσπι ἀρρεϊ αὐ ἀε 
ποπηίπε πιαῖτίβ ἄραπιοα, Δυιαραζί ΠΙία αυξ 86 
ἰευςο ΝΝίςαιοτί παρα ἔς. Ηοε πίοςο ἐς Ο- 
ἰγῆρο ΝΜ ]ατίγας ςοῇα εἴ ἀρυ]α, δ ἐε οσεξ, 
είσπε αυαπὶ ΝΜ] Αείγαϑ εὐπὶ ἄροΙ πε παριμοϊαι 
ταίπειίαςιβ αυἀαπι; ΐ οαἰλίητιπι σίσηίε, δα εἰ 
ίαττιπι ᾿ίπ στα ἑἀοπειπν, Ὁ εο ἀ ςαεΝ]είγα;, 
ας Ν]αλαιί(οητο5 ἐπιαπαιε,  λοάίςοα οἴ ρτίυ5 
Ῥαττιὰ οἴει, σταίη οἴντα δέ ραίττ ποἤτεούαπε 
τηαχίηττΠ| σοσρίταὐσπγχεηταπι. ΠΔΠ τ Δι αἷρ 
ονῇΠάίοης ΜΙ τίἀατίς Ευραζοτγίς δάπιο τ 18. 
μείαῶιδ, ΝΑπιίο οί υἱτῖτιβ δέ οἰπε8 αυίήάαπι [οτιὰ 
πατί υΔ] ἀς φασι τπαρπίβολττιπε, ρει πἸ Ε]ίοτο,. 
συ πατεάίξατεπι ρορΌΪο ἀἰπγίτιαρτα ἄπο πιῇ 
[12 ταἰειῖογυπι, δύ πιο ϊτἰ5 ση 5 εἰαἱτατεηι ἐχοὲ 
παι ροῆεα Ζεηο οτγαίου, δ Ροϊεπιο εἰτι5 ἢ - 
{{π5.4υἱ ον Ρτοδίϊαξεαι τεσπτπι τπειαίς, ρτία 5 
Ἀπηιοπίο,ροῖεα Δυσυΐο (κίατε ςοποςάεῃν 
τε τος 1 ὸ ἀίςεα ρΡτοχίπια οὐμε5 ορτίπηδβ ἔς 
τυηποποάο ἐῃ πιο {τε ἴα ας, αι 1 Π]ΠεΠΔ8 
ρΡιαίίαητ, (ε ἰῃ εοἴοτε,εχ συίδυβ (ὐτᾶςε5 πὰ" 
χίπτοπι ριοπεητυπι ςαρίσηῦ; απ ειπδάπηοάτπι 
ἃ οοἴοτε εἰαίάδειι ποπιίπίς αυοἱοήςη ρτορὲ 
μαδίίαπι, οςίη οςο σαρει,  υγεῦβίπ Μία 
απάτυπιπῆσπθητ, ἱπσεηβ Πυπιεη, ἃ σῦο 1 ἀοάὲ 
ΓΕΔ ]Ογςο Ρτοχίπια ποπγίπαταν Νοη5 Ὁ πὶ, 
ταίπεῖ ποπηίπε Οδάπιυ5,εχ απ 1 γοῦ5 ἤυτε, δέ 
αἰΐαι5 εοάεπι ποπιίπο αῦυ0 πιῦς ἀρρεϊϊαίστ, ἘΠ ς 
Ρἰατίαταπι 0} ἐειτᾶ ἀείαρίυς, μοί εα εἰπιπηρῦβ, 
ἐπ Δεπι ἐπῆε, η ́αο ἃ αἱία Πυπγίπα,εχ ηπο {{ν 
πταϊ τεσίοπεπι πα] ςυετηοίαπι δέ υλίαθί, 
[ετι εἴτ οἤεπάεγαηι Ναὶ [νἀοάίςεα, ἃ ρεοχὲ 
πιλείτεσίο, οἰ υτίπιτπι τεγγοεπηου115 ςοποατί- 
(ὐὐαγαγα ΡΒτγρία (ὐατία ςΟΠηίαπι εἴς, ΗἸς 
τς ἀϊτπιετίοτία παδεῖ, ξευπεητοβ δα π45;5|48 
ἰη Νααπάπιπι ἐχεῦητεβ, 145 υἱτια ΠΕΌπλη 8 τή 
ράπὶ, Ναιίδης εοπεπὶ αἰἑυατιάο ςυπὶτπασπα 
ταῦ ]έετυπι καίει ἐπ ἀϊπειοιίοἰ ποίρίιαταπι, 
πόᾶε (λο τειταπιοίι., ατπ| οπιπίρτιβ ρετῆ!ν 
(ς. ἵΝδπι τοῖα ἔεγὲ τεσίο εἰτςα ΝΜ σαπάπιπι ἃ 
τοιαιποτίροβ απαείπις. δέ φαλας δέ ἱρηΐ5 ἀπ» 

ἀἰίρυς 
χοχ (ςὧν ὑσὶ Ὁ ἐκξολας Ἰὰς δὰ ἐμΊῳ ποϊαμῷ μαιάν δοῳ ἃς σ᾽ ὑπερ χέιλος.(Θ σίδητοῖε φασὶ πορ 

Ἢ βοσκὸν αὑλιϑ ένα ἐν Οἷς στανδυχέιοις στὼ πολλῷ πλόβᾳγωναικῶψ,νύκίωρ γονομθύο σάσμϑ, σωυαφα 
᾿ς ηδϑίυσαε γάζα. αχεστὸν σὰ, ὧι δ)σφ ς᾽ δὴ τὰ τοᾶζ; ὃ πϑδι ὃ μακαίνορρον χώρα, (ὃ ὑπόνομος τονοί τε ὦ 

ΠΥ 



“4. Ο ΡΥΒΑΒΟΝΙἙ 
«αίδτις Ῥεγαγαῖας. υἵσις, ἐπ ταςαϊτειναποδηι. 
Ἐϊοΐπιοαί Βαδίταβ γεσίοπίβ ἃ ςαπηρίβ ἐποίρί- 
ἐπ υΐχας ἐπ ΟΠπατασπία ροιτεπάϊε. εὰ εἰς τὰ 
σίο είτοι ΕΠ εγαρο πὶ δύ Οπαύαςα ᾿Νείαί 5. δ 
ασπεβαπι ἃ ΜΜίγυητεαι, Ναπιτειτα τείο τὰ 
εἴξ, δέ Ῥυτς δ (αἰασίπερίεπα. δύ ἔαςίϊε ἐρηί 
φορές, ργορτεγεα σίας Μίχαπάει ἧς 
χυοία εἰ σα οηίαπι 8 116 0}5 ΠλῈ]ς145 τεςίρίς ΠΩ. 
ταιίοι 8. δί πητΐτίαπι Ππλυπὶ ἀεάἀποεηδ., πιοάο 
δυίφπτοάο {{ΠΠΠ| τίρεε αὐήςίε. Βεΐλστβτεῖο ἢτι- 
ἄσυαςν υἱ εἴτι ἐχυτιαάίς, ὑπάε Ρηίεπεμι ΄:ε 

Ρτίαϑ δα παγε εἰατῖρία ὅϊα [{π|ΐί ἀσσείίοηε, πη εασί- 
τειγαπρατη ἰεςίτ. αὐ [᾿α 4, ἀτισεπία αιπαημπασίη- 
1. Εχυΐία θοῷ αυλπὶγ ἀΐας ΝΜ ! οΡείποεπτ, 
ἑάείγοο Βαποαρρεϊατίοπεηι [οτείτα εἰς, 7 85 εν 
εἰατν ΕΒ δ εἸρμία., ἀρ εδαὶ πλίηίμάε Πάς, 
ἔεβ ραγίεεεβ, μαες. (ξὰ αποιίάίε ςοπουτίμην 
ἐὰν δέραπασηιιν ΗΠ ἐπ τεητί τςιτοοπτοῖα8 ρύφοα 
τεητ, επτροῦ ἀγο ίτεεεαβ αἰἰηθαβ ἐσ ηε2 εχ, 
ἐπ Θητε5. ἄραπιία ἑῃτὲν σϑεῖοταβ αγ5 65 ἀπτε ΝΜ]. 
τῃσί είς πα με! π|πὶίσρεις σοπ μα, β  εχτις 
τὸ συπατη επὶ ἐπετίδαντἀετέζ, αἱ τεραγαγείανῦ 
εεηυϊεταίεητα ἐχμίδιμς ίσαης ΔΙεχάπάεί πο 
ασετεπῖροτε Ππη]ία σοπείσίς, πᾶτε ποη ἐπι, 
τιοτίτο ρα ἃ ἐο5 Νερταπαδ ςο[ίτας, ΄συδημπδηι 
το ἀιτουταπεί Ππτ Διά ἄτης ετίαπι ἃ Οαίασηο Νὰ 
φιυηί Ηϊίο εχ αίασπο πα [λαπδίάαπι ργοςγεα 
το δ επι σἀρρε  ἴαπι, μεἰ ρεορίεν ἰαρίάεπι 
αἰῷ πίργεάίηςπι Ὁ ἐχυζείοπε ριουεπίεπεεπι, 
Ουδστεῖο ἦε διρυῖο δί εἰ ἐπευίοηςε πιεπιον 
ΚΑ Γ ΠΌΠ ἀεθοηΐ ἰαδυ]α εχί{{πτατί. πλπὶ δ 
ἵΜασπηείϊασι, ας (δ ἐο εἴ, ρ ει τεγεξητοῖιβ 
ἀείεσξειηῦ δύ βαυ445 δί αἰ ία5 οἰατί[ϑίπγας αὐ. 5 
ἰαρείαιπαταπε Ριίποερβ πεῖ ρεσυηέα. ἄαία. φα 
τείείταίς. αεπιαάηπιοίταν Βείτβ ἐπὶ σαἸαπηίταίε 
τ Πα α δζδιςιπ συ πιμαίία πι δί αἰΐος Ὀτί5 
Ῥλγίες σουτθΠς, ραῖεῖ εἰ δ ἢ 5 δ ̓ δοάϊςξη 
ἴρυ5 ἀεάεγαι, Δ φίτς εἰ εχ ἀπείσαίβ ἐςείρεουί. 
Ῥιι5,αυαἰία ΣΧ ἄτῃτιδ.. ΓΟ γἀίαταπι γείτητι (στίρίος 
τείεναῦ. “οπΊΠΊοιηοσἢ5 085 ΠΙΠΓΔ ΟΠ 65 ἔβε- 

᾿ρεδαοεεσίο μαρυξείτ,ἄε χυΐθα5 ἐπ Τπρετίουί- 
5 [εςίηταϑ πιεπτίοπεη ΗΠ ος ἐπ οςο Τυρμο- 
5 σαΐιπι ἰαἰσυΐαπίτ, ἃ Ἀτίπιος, δ παης ἔχιι» 
{ζαπι ἀίσυμι, πος ἀπίῃς ΄αςε ίητεν ΝΜ Ἰσδη- 
ἀτυπι ας μγάοβ απο ουπηία εἰαίπο ἀ{ [ρίςα- 
τί πὶ ργορτεῦ ἰασσϊπη ἃς Παπιίπτιπι πλα]είτα- 
αϊπεπι,τατι οτίαπι ρεορίει τ εἰρ! ςε5 τεῖτς τὰ 
τοίπδ5.} τὰς πεεο αυἱ ἐπτοῦ Γἀοάίσοπᾷ εἰξ ὃ 
Ἀραιηᾶ «ἃ ρεϊασί πιασπίτυ ἀπ πασεαῖ,οοσπο- 
λπι δύ (ὈΡτεῖ εἰτα πίστη ἐχπαϊατίοπεπι ἐπλίεείε, 
παῦτα.( σὰ ἐν πλλϑιΘ. τῶν λιμνῶν κοὶ ποχαμῶυ,κοὰ «δῦ πολλαχοῦ ἐσὺ ϑμῶνας πῆς γδοιὴ σὲ μετὰ 
ἐν λαοόεκειας κοὶὶ ἀστομέιας λέμναγικρὰ βορβορώσιη κρὰ, λεόνομου τί ὀρ φορὰν ἔχει τοελαγία οὔσιει 

ἊΜ 

ΘΕΟΘΟΦΆΕΑΡΗ, , 
ϑόδίατι μέλοι Θὲ μεσογαίας, δα τύτατοι γῷ, 
ἀὴ τῶν “σεδίων ἄρξαμβύα πᾶσα ἡ ποιαύτης 
κατασκάυὴ τῆς χώρας εἰς τὰ χαρώνφα, τό τε, 
τῷ ἰόρᾷ πολει,κρὰ τὰ ἐ χαράκοις τῆς νε(αΐε, 
σ΄, κοὶὰ στὸ πόδι μα γνησίαν κοὰ μνοαῦπαν, 
εὐϑρυσῆός τε γαῖρ ὄξιγν ἁ γὰ κοὰ ψαϑυρᾷ, 
σπλήρυρτε ἁλμυρίσϊωρ, ὶ δὐεκπύρωτός δι, 
“ἄχα δὲ κοὰ ὃ μαίανοθο» ὅ]α ὥϊξο στολιὸς, 
ὅχι σελλαὰς μετα ῇωώσεις λαμδανει Ὁ ῥδιν 
θρου, (ἢ πολαὺ χουῦ καπτώγωμο ἄλλοτ᾽ ἄλλῳ 
μέρει γῶν αἰγιαλῶν “ππῶοῖϑασι͵ ἡ δὲ πρὸς Ἢ 
τοίλαγιθ’ Βιασάμανορ ὕφωϑὲι. κοὶὶ οἿὴ κοὺ τὰ 
πριίωέξω πρόποβον ἀδὶ ϑαλα!ῆκ οὕσαν, με-. 
σύγαιαν τουντοίικε τι αραίκοντα σαδίω 
“πϑοιώματι͵ κρὰ ἡ πραινακεκαυμῆύᾳ οὲ ἀπεθβι 
αὐ λυσϊῶν κοὶ μυσῶν κατέχετοι, σα Ὅ:- 
αὐτά ἕνα τῆς “πῶσηγορίας σιτύχηκε ποις 
σηρ, ἥτε Θιλλασϊελφοα ἡ πες αὐτῇ πόλις, 
οὗ δὲ εἷο τέχος ἔχει πιςός, ἀλλὰ καϑεμέραν, 
“ρόπορ τις σαλόγονποι κοὶ διΐσαντοι,, 
σἹατελοῦσι δὲ πεῶσέ χον τοῖν πῆς γῆς τοϊςστῶ 
ϑισι,κοὰ ἀργιτεκτονδντόυ: πες αὐπίεύ, κοὰς 
τὴν ἄλλων δὲ ποόλεωψ. ἀσοίμεια ἐδ κοὰ πὰ 
τῆς μιδοισϊατο «ρα τέας ἐσειδδη πολλαίκις, 
κοὶι ἐσϊωκον ἐπελθὼν ὃ βασιλεὺς ἑκωαὴὸν «ὦ, 
λαντα εἰς επανόρϑωσιψ, ὁρῶν αὐατεραμμέ, 
νίω τίὼ πούλιψ. λέγωται δὲ κοὰ ἐπὶ ἀλεξάν, 
ορου παραπλόσια συμβίωκε, ψ)όντόν ἀκος 
ὕξι κρὰ Ῥυ στοσεισϊῶνα τιμῶ δγας στὰῤ αὐΐοὶςν 
ἴα: πόρ μεσογαίοις οὖσι, πρὰ ἀρὰ ἔελαινῦ 
“ποσ εἰισϊῶν 6)... 1κ ἰελαινοῦ μιᾶς τῶν σϊαναΐ- 
σων γλνομδύύου ἱκκλῆδλαι τί πσόλιν ἐππών 
νυμοψ. ἢ σ] δἶν λέϑων κρὰ τἰὼ ἀὰ ΔΝ ἰκαν 
ρώσεωψν μελανίαν. κοὶς τὰ πόδι σίπυλοψ δὲ 
ἃ αὐχτροπίὼ αὐτῶ, μύϑορ ὁ δὲ τίϑεδ, 

ΕΟ γὺνυῦ τ μαγνησίαν ἢ σαὶ αὐξοοῖ καπί, 
ξαλεψ σεισμοί, ἡνίκ Εἰ σάρσϊες (ὦ 5, ἄλλω 
πὰς ἀδιφανεσσας ΚΣ] πολλὰ μέρη διελυμῇ 
ναπο, ἐπἐωώρϑωσε αἵ ὃ ἀγυμὼν γρήμαζα ἀξ 
διδογκαθάντός τὸ πρότοδον ἐδ ἐν γβυνομθ 
συμῳορᾷς πηοαλλικ οἷς, ἀν χος πὸ γυμνάσιο 
"τὸ ἄλλα μὲρα σιιωύπεσον ὃ στχττὴρ αὐπό! 
πότοις τὸ λαοδικαϊσιμ͵ ἀπόειψ σι ὅδη δὴν σ 
λαιῶμ συγγοαφίωυ, οἷα φυσὶν ὃ τὰ λύ 
συγγραίψας ξανϑ(θ διαγόμθν Ὁ». οἷχε με: 
παβολαὶ κατίσιου «τολλ άκις τί χώραν τα 
“δ ον ἐμνϑδδη μλ τς ὃ ἐν τοῖς πρόδγν, 
οἵὰ (ὃ σὰ πόδι Σ[νφῶνα πεάϑε ἐνταῦθα μ 
θδύσσι (ὃ ἐξ ἀοίμους, Ο ἢ κατακεκαυμὲ 
νίω παύτίω ἀνα φασιν, ἐκ ὀκνϑσι ἢ ΘἸΣ 
ταξὺ μαιάνο)ο τὸ λυσίῶν ἄστανϑ' στον 

“" 

φαό 



πὰ δὲ κοὰ δίκας Εἶν Ἰροῖ μακαίνφρῳ μετα, 

φέροντι τὰς χώρας ὅπαμ πόδικρσδϑῶσιψ οἱ 

ἀγκῶνι ἁλόντου" ἢ πὰς ζυμίας ἐκ ἣν πορ, 
ἱακῶν σαλνεϑοι γελῶγι μεταξὺ δὲ φὶ λαὸ 

 ξδκέας κοὰ τ ἐαρόρωμ ἱσβόψ ὅς) αἰωὺς ἔα] 

οὗ καλούμῆνον, τιμώμϑνον ἀξιόλόγως, συ», 

᾿ γίουκε σὲ καϑ' ἡμᾷς δισϊασκαλέιον ἡροχ» 

Ὁ Λιον ἐρῶν μέγα «σοὺ (δ ξισίθ᾽. κοὶς μετὰ 

χοαῦ πο ἀλεξαύ 4). 7τόὶ φαλαλύήϑους. καϑὰ 

πῇ ἐδ δὴν στατέρων “ἣν ἡμετέρωρ γὴ σμυρ- 

ἐ γμ, τὸ ΤΠ ἐρασιορατίων χσο ἱκεσίσινωῦ σ᾽ 
ὑχδμοίως τὰ συμβαίνει. λέγωται σῖς τινὰ φύ 

᾿ λαφρυγια δαϊαμὸ σϊεικνύμῆνα ὥς σ οἱ βε 

οἑκαυτόῦ, κοὶ ζλκμωΐ λέγει; 

Φρύγιον ἔνλασε μίλί" ποἰειῤβέσιου. 

Καὶ βοθαυός ἴες λέγωτοι ἐσρθύσιδ)" ἔχων 

ἡ ἡλεύρίους ἀφφοραίο,αλλ᾽ ὅτ’ γι σϊέκνυ,), 

λθ΄ σὲ συγχέϊ γὺ τῇ νιόθω, φκσὶ γαῤ ἐκάνη 
μνποδήσωτοι τὴν πόδ τάνταλομ, 
οἷς ἐν ἰσϊαέῳ σππίγῳ δερὸς παρὼώσ βωμός δὴ, 

Καε σγάλιψ, 
Σίπύλορ ἰσίαέαν αὐαχϑόνα, 

΄ς Καὶ ὅ τάνταλθ᾽ λέγα, 
Σπειρωδ' ἄρουραν σϊωσὲχ'᾽ ἡμόρῶν δοῦν, 
Βόβέκαυτα χῶρον, "θ᾿ ̓χο)οαςέιας ἐσί(θ.. 

σι μύλωγ. 
᾿ μκὺ σὶ ἐρίχϑα ἱοῦν. 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΟΓΡΑ- 
᾿ Φικὼν βιβλίον τηρισκαιοϊεκαον, 

ὙΠΟΘΦΈΣΙΣ, 

τὸ πβισηρδ δἴικατον πόδ᾽ τῇς ἀσίαε, τἀν ἀπὸ τῆς 

ἀσροποντί θ΄ ἀάτωθον ἀπὲτῆς ἀυζίω αῤχοριψάω͵ καὶ 
ἐῤρεέ᾽ς τὰν χαύτῳ το ραλίαν τοᾶσαν͵ κρὶ ἄ τινδζ᾽ νῆσοι 
ὑπάρχεσιν ἀγχρονία ὃ μάλιφα τῇ προΐᾳ εἰ »ἡ ὄδνεκου, 
πιὰ τὶ ἰπίσψμωον αὐτᾷς ἡ τορλυθρύλλατορ ἐκ Ὁ πρλίμι, 

Σ (53:..:553:} σεχράλιον., τί αὐτίὼ 

σῆς πόδιοσιέίας τάξιν σ᾿ σϊωσομῆν.. ἔξ: σὲ 
» ! - ᾿ ͵ [ ᾿ 

πρώας πρώτῇ πῆς παραλίας ταύτας, Ἠς τα 

πολυϑρυλλυτορ (κα στρ ἐν ἐρφπίοιςγ ἐμ 
ὯὮ , , “ " » ν 

τρημίᾳ λφπομᾶνοις, ὅμως πολυλογίαν ὅ τίν 

ΕΙΡΕΈΒ ῬΕΟΘΙΜ ΒΤ ΕΕΤΙΝ δ. 

3 Ἶ ᾿ 

γἱ σὶ αὐδρωστοι ὀκιϑ᾽ οὕχω λέγον τοίι, αἱ υ- 

ἰδῳς τε μυκεθμοῖσι νὼ βρυχήμασιν Ἑρποῦ. 

ἈΝ 

555 
Ἐίσαπερασπαπ εἴς, ἢ αυΐϑ σοι ΝΝἸαδηάτο 
Ρειπιώτευ Παπυίπίβ απστοβ οἰγοπίογεπάο, αυΐ 
ἀερτεπεπί ἐπετίπι, απηπτπι ἐχρουταζογήβ τ 6- 
αἰίσα ρου ρεποίαυπε. ἴπτεῖ] ἀοἀίςεπαπι αἵ 
Οφιυγαπι τε ρίτπι οἱ πιοηί5 (ὐατί αρΡ εἰ Ἰαττιηι 
{π πιαχίπια ποποιατίομς. αταῖε ποίνγα πιαχίπια 
πιοαίςογαμ ἐς οία δὲ 2 οετχίάε ἐσῇευόία εἴ, 
δί ροίϊεα ἃ" ΔΙεχαπάσγο Ρμαίετμε, σπεπιαά- 
τη ππὶτεπιροτς ραζίπι πο τοιτπὶ Εγα[{ἴτα 
τίοττιπι [ςἤοἿα ϑηιγεπος ἃὉ Ἰσςε οἵ πιπς πίῃ} τὰ 
1. Πι Νοπιίπαδηταν ρίστεοα ἡυοάατῃ ΒἢΠ τυ σίας 
πατίοποβ, πο πππς ππτιπὶ ἐχίδης, σα οπηδα 
πιοάτιπιὶ Βέγεογητοϑτιπας Α]ςπιδη ἀἱςείτ, 
Ῥμεγρίυη (ει εἰππιῷρ σεοίπίς πο άτιπη, 

Ετίοῆα συκάδιη (ετρείία ἀοίττ, το ρει, 
πίςίοία8 ἐχμαϊατίοποβ παρ οῖ, αυ8ὲ αι οἴξεη.. 
ἀἰταν ΠοπηίΠ 65 τπιεῖῸ ΠΟ ΔΠΊρΡΠ 15 ει ! ἀἰςαν 
τὸν την!» βοοίη Νίοδε ςοπβιπαίι {{ επίπι 
τεςογάατί ἔς αἰξ Οςίοττπι ΓΑΠτΑΙ; 
Οὐ ἡπ|ἄσο ίαχο ἰου 5 ρατγ ἀγα ε, ἴτοπι, 
δίργίσ [ἀαᾶ ρεγ πυπτᾶ. ᾿Γαηταῖτιβ χοςῦ αἰ οίες 
δεῖο αὐὔα. ἀποάεςίπι ἀἐειτη1 ἱτού, 
Βεχεςγητῃία Ιοσαςαδί ἃ ἀταίτία (οἴ υπι 
ἸΠαφ,τοτυπιτασίτα αἰ πισρίθιβ Οπδί: 

ΦΥΤΒΑΒΟΝΙΒ ΠΘΕΟΟΒΑ͂ΡΗ » 
εοὐὰπῃ θεῖ ἀεςίπιπδεετια5, 

ἈΒΚΟΥΡΜΈΕΝΤΝ Μ. 

Τετιϊν(ἀοοῦπης ἰδὲ Αβια τοἰί4μα Ῥγοροπεῖἀϊς «ουτὶ 
πεῖ ἰη[ετιμα ἃ ΟὙΡΊοο μπεῖρίοης, (σ᾽ τοί απ ἀείποορς σοηζο- 
φιεπὶ ξοτανι, δ᾽ β4μα ἱηψμὶα ἸΠΈ μαι, ΡΥ α ογ ἰηὶ εἶτα Ὑτοῖα 
(4καηφμαπι Δείετια βγργορίετ ἰοεὶ εἰαγιιαίοσι, σ᾽ κε ραιά 
ΒΕ }}1 [μιιαη ἰπΊ ΠΟΥ ΑΤΆΤ. ἶ 

προ Αι ξεπτι5 ἐς Ῥἢγσίᾳ ἀοβηΐ- 
3) τὰπι ἤτ, πππς η Ριορδείάεπι 
ΝΞ τεάευητεβ, δίῃ ογᾶ τς ροήξ 
 λίᾶρυπι εἰς. εὐπάεπι ρεια- 
(δ στατέοη!β ογάίπεπι[Ἔγισπιαδ. 

ον τὴ Ηΐτ5 ογὰς ρτίπια εἰς Ἴτοδς, 
ἔντπα ἀαἰάαπηρι 

δπῚ 

εἰςο! εὐ τίς; απο συαπατ4ηι 4. 
τῦτα Πᾶς Δείετία, οἰ υτίπια ἴαπτεπ ἐς εα ίππε ἐν 
ςεηάα.] τε ποη αυσεουη . (εὐ αὐ πος Ἔχῇοσ- 
ἐατίοπο, δ τιεπία ΟΡαΒ εἰξ, εις σαί Πο5 Ιεσετίητ, 
ποὸπ πιᾶσίβ ποδίβ οδυίαπὶ ργο!ἐπίτατίς τοίρων 
αητ,αυὰπι ἤ5 40! τε5 απτίασαβ δέ οἶαταβ ποῖα 

πυχῦσαν ἡδίχει τῇ γραφῇ, πὼς ὧδ σὲ συγγνώμφς σῖξι κοὰ σταρακλήσεως, ὅπως τίὼ αἰσίαν τό μύκδς 

μαὴμὴν μᾶλλον αὐάσηοιον οἱ ἐν τυγχρίνοντες, ἢὶ τοῖς σφύσῃοκ ποῦδσι τίὼ δὴν ἐνδόξων, κοὺ σταλοκῶμ 
δα 1 



φτό ΦΥΒΑΒΟΝΙ 5 

«αὐρίσας ται Ὀγοἵχίταίοιη ταπι (Πγαεσοσιι 
δὲ Βαιραγουῖ αὐ πίτ (ο απισεῖῦ, σαί τορίοπεηῖ 
Βαποίποοίϊπογαητ., τἀπὶ (ςείρτοτες ηυί οἰοιπ 
ἄεσεθυ5 που εαάσπι ροτγίςερίετε. αοετπ ἰη 
Ρτπνίς ἐ Ηοπλοτοβ. σαί ἄς πγεϊεί5 ςοίεζαμ- 
αἱ «απίαπι ργαίσεῖ,()ρι5 εἰ τας, τις δ. Πυιίτ5 δ 
Αἰ ίοτῖ ἀἰ (ἐλ τα σαπητι5. Π{ ρε8 ἰοσουτπι πα΄ 
τυταπὶ {πππιπματίπι ἀεἰςείρ ονίτιβ.  απὶ ἃ Ογξί- 
ςεπατεσίοης, δέ [ος5 Δλίαρο δέ (ἀταπίςο υἱοί- 
Ὠΐς5 ὑφ ΔΌγάσυπι ἃ δοίϊιπι, Ρυοροπεία 5 οὐᾶ 
εἴϊτε σοπείησίς Εχ ΑΡγᾶο υεῖο Τ᾿ ςὥαμι υἱῷ 8 
[{| δι Τεπεαὶ ἃ Ττοίαπα Αἰοχᾶἀτία τερίοης. 
ΕἘΠῚ5 οπτηίρα5 [4 ἱπηηνίποει, .« υἱφ ἀςίςεπ- 
ἀεης5,ὰ σπο τ πῃ (ὐαίςυπι ἤππιοη εἰ ἈΠακδζ 
Αὐἀταπιίείγαπι, ὃ. Δταγήεις, ἃ Ρίταπα., ὃζ Εἰ αἰεί, 
κα ΠΠπῦ5,υὐοτι5 οπτηί. 1 οβίου ἱπίυ δ εχ δά 
το ςοπίπτοίτ, ἀείπἀς (ὐππιδητιβ σε ες δά 
ΕἸεγπιυπι δύ Ρμοςεπίεβ, απο ἰοπίςε ἰπ τίσ τι 
εἰἰ, ἃ Αλο! 4 {5 τουμλίπ 5. τα 'οςα οὑπὶ Ππαίαΐ 
κοὐ {πρὸ εἴὰ 4 ςίτ Τ οίλποϑ ργφοίρας ΑὉ Αὰ 
ἵδρο δί εἀτερίοπειχαο ππης ΟΥΖιςεΠα ε[ἢ, ἰπῈ 
Ῥεταῖςε υἱῷ δα Οδίςαπι ἤτπιπιξ. ρει ρείπείρατις 
ἔῃ οὐἶο πεῖ ποῖιειη ρατῖε5 ἀία ο5. (ὐκειεγοσαπι 
ἘΙΕΓΟ πη ἰτίττἄο. υ! αχί ππὰ τυ] τ ενίητεῖ [ὁ- 
ἐίος δπηππιείαταῦ. ἄτ ροίξετίοτοϑ {Ποστιπι ἢ- 
165 ἀϊςστητ, δί πατγήβ ποηιίη 55 Ραιε(ἰο Π65 αλαΐ 
[25 ςοηῇβείππε. ϑεα ἠπαχίπιο (Πτασουαπι σοἵον 
τος ἀἰςεπά{ σορίατι ργα οι τπιησ. ἰοηία τιεῖο 
ΤΟ ΠΉΠΠ}Έπ|π1ν οπὶ ἃ ιοδάς Ρἰπτίπηιπι αρῇι, 
Δλο 8 δυζεπὶ οὐπηΐηο, με τοῖαπι οπίπι ἀϊρει- 
(Δ εἰϊ ἃ Ογξίςεπο ἀρτο υἱζραά Οδίςιπι, δύ ρίας 
ετίαπι τεσίοη! 5 οσσιρατίτίητον (αίςεπι ἀἴατις 
ἘΠεγππιπ Ὁ πδίτιοῦ ἐπίπι (σα 5 Δ ο] δ ςο]ο 
Ὠΐδπι ἰοηίςα ἀίσαπεδητίηυίοτ ΠῚ. ΠΟΥ. 5 ἐΠίπι 
δ(Ἰοπρίογα τοπιρούὰ {τπςερις»4τ Οτείξεπι 
«ἰαίβί ἱπιροιαίϊς, πο ἐπ Δυοαάία πιούίπο. Βέη- 
«ἰ]τπ| αἴτια ΗΠ τ πὶ (τπισοεἰ5 ΠΠπ, 8. αΐπυς ἐπ Τ τα 
αδηι ρχοςοίβίῇς δηηίβ (οχασίητα ροίὲ Ἰτοίδηι, 
α00 τεπηροῖς ΕἸ ογδο ας ίη ΡεΪοροππείτμη ταν 
ἀἰεγθης [λείη άε Ατεϊεἴαυπι {ΠΠ{π|8. ΠΠ αι ουτα 
ΑλοΙίςα εἰαίϊε οἰτοα] λαίογ!ππι (ταί ςοἡς, ἱπ φαπὶ 
αυαὲ πὰς Ογζίςεπα ποπιίηατίαν (Πγδτ πὶ εγῸ 
{Πίσηι εἰμ ἱππίοτοπι ας δά (ταπίςυπη ἤαπιξ 
Ριοστοίαπι, δ πλείοστα ἀρραγαῖα οτιπὶ τηδίοσε 
ἘΧΕΓΟίτΙ5 ρᾶγίε ἰη ᾿ς οβρατη τα Πε δῷ ἐὰ 
οςςπραίϊο, (Ιεσαπι Γοτί ΠΙ ἔτη. δ ΓΜ αἴατιιη, 
αυΐί δέ ἐρίϊ ανὸ Αραπιεπηποης ργοξει ἐγδηζ, 
ἐοάεπιτεπΊροτε Ἔχεγοίτῇ σοπιίαχίς, σα Ρεῃ 
εἰ σπὶ,ςα ΒΕ || «[4ΠΠ τα πιῦ οχ ΤἬταςία ἐπ 
θονΐᾳ μέλοι γρανίκα ποτομῦ ( ἄδεσκδυασμένν ὥμεινν πιόραεῶσαι ὁ πλέον φὶ «ραζιῶς εἰς λέσξον ἃ 
καίχοιξιν αἰϊίω. ἀλόύων ἢ Σ σ)ώρυ,( μαλαὸν, (ὃ αὐεδὺ ἀπ γόνος ὄνίας ἀγαμέμνον »τιωαγαγὲν ἃ ἢ 
βραίρῦ ΨὉ] Ὲ αὐδ χρόνδ καθ᾿ ὃν (ἰ τογύθελ᾽, ἀλλὰ Ἃ ἦᾺ Σ τογνθίλο «ὁλὴ φϑίυῦαι σερακωϑειῆα ἐκ 

ΖΕΟΟΘΒΑΡΗ. 
νΐζασιμισεὸσ λαμβαύαι σὲ ἴο μήκεα κοὺ τὸ 
πλῆϑθ’ ἦν ἐποικησάντωμ τίὼ χώραν Ἑλλῇ 
γῶν ἦε κρὰ Βαρβαίρωμ, κρὰ οἱ συγγραφξις 
οὐχὶ τὰ αὐντὰ γραφουτόῦ πόδι δἔὲν αὖ δν, οὐ 
δὲ σαφῶς στάντα, ὧν ἐμ τοῖς πρώ τοῖς ὅδ, 
ὁμαρῷ» ,ἀκώζειρ πόδι πλέων σπχρίχωμ, 
σίξι δὲ κοὰ τὰ πούτου σδιαιτᾶμ,κοὰ πὰ πῶν 
ἄλλωψ.σογραίψαν τας πρότονον ἐν ἐεφα.. 
λαίῳ τί τῶν τόπων φύσιν. σὲ τῆς ἀνζμ 
κίωῆς κρὰ τῶν πόδι αἴαεπον τόπωμ, κοὰ 
γρανικὸν μέχε ἀβυσὸν. κρὼ σιςοῦ πἰὼ χῆς 
σῶ πον τίσι ππχραλίαν Εἶν συμβαίνει, ὼς 
σὲ ἀβυσδου μέλοι λεκτδ, τὰ πϑὸὶ ἐλίου, κοὰς 
τίνεοῦν κρὰ ἀλεξαύόραχν πἰὼ πρωάσια, 
σπντωμ σὰ τούτων ἰασίρκειττειὴ ἴσα πὸ ὃ, 
ρΘ΄η μέχρι λεκτοῦ καϑόκουσα͵ ἐν σὲ λεκπδὶ 
βεχεκαίνου ποταμοῦ κοὰ δ κανῶν λεγο 
μᾶψων,ἐςι πὰ πόδι ἄσογ, κοὰ ἀτραμνῆιον, 
τρὰ ἀταρνὰᾳ κοὰ σι τὠνίωυ, ποὰ τὸν ἐλαΐσιν 
κὸν πκόλπορ;, οἷς τουᾶῶσιψ αὐτισταρήκει ἡ χῶμ 
λεσβέίων νῆσζ»., 8᾽ ἐξῆς σὰ πόδὶ ἀύμέω, μὲ- 
χιοίρμου κοὰ φωκέας, ἧστόβ ἀρχὴ μὴν πῆς 
ἰωνίας ὕξή,τσέριες δὲ τῆς αἰολίσιθ-. τοιότωμ 
δὲ τὴ τόπων ὀντωμ,ὃ μδὲὸ πτοιατὴς ἀπὸ πῶμ 
πόδα αἴσηστον πόπωμ, κρὰ “ἶν πόδι τὼ ναῶν 
ἰυ ξικιω χώραν ἱσσαγοράνει μωλισὰ αἷὰ 
“πρῶας ἄρξαι, μέχρι τό καΐκον ποταμοῦ διᾷ 
ρκμθύσυς {5] διυαςεας εἰς ὀκτὼ μόριδιας, 
ἡὶ κρὰ γύνεα. τὸ σὲ δῇ" ἄλλων ἀδικούρωψ πλὴν 
ϑΘ΄,ἐν σοῖς συμμαίχοις σἠασιϑμξι σοι. οἱ σ᾽ 
ὕςοδον αδὸ ὅρος αὐοὖν λέγσσι, κρὰ ποῖς ὀνό, 
μασι χρῶνται δινλλαγμῆνως αἱρέσεις νέμον 
τόϊ' πλεισυς͵ μαϊλισίς ὃ αἱ δ Ἑλλίμων ἀπ ι. 
κίαε σταρεοέκασι λόον͵ ἡ ον μδὸ ἃ ἰωνικύ, 
πλέονι γα δά ςακε τῆς πρωα!δῖξν, ἡ σὲ χῶρ 
αἰολέων νταντάστασι, καϑ᾽ ὁλίω γα ἔσκε 
σι χἱδδκ ἀπὸ τῆς ἀνζικίωωδς μέγρε τῶ καΐκο, 
κοὰὼ ἐπέλαβον ἐτι πλέορ τίὼ μεταξὺ τῷ καὶ 
τοῦ κοὰ τό τρμου ποταμοῦ͵ πίηρασι γ)ν' σὰ 
γϑνεαῖς πρισξυϊέραν φασὶ τῇ αἰολικίὼ χρι 
κίων πἰ ἰἸωνικῆς. σ]αβριβὲς σὲ λαξειν ὦ γόνος 
μακροτέρας, ὀρέξει αἷν γαὺ ἄρξαι πόδι «Ξλσ, 
τότο σῖ᾽ ἐν ἀρκα δὲς. πελδυτύσαντ- Ἂν 
βίου, δ σις ξαοα Ἣν ἡὸν αὐπδι τοφύϑιλοψ, 
κοὰ πε ελϑεψ μέχρι ϑρακφς, ἑξήκοντα ἔσι- 
σι δὴν πρωϊκῶν ὕτόλομ, τ᾿ αὐτίὼ “ἢ Ῥβήρα 
κλφσϊῶρ εἰς τοελο-ποννηίν κάθοσοψ. ἀπ᾽ ἀρχὲν 
λαὸν ἡὸν ἐκεῖνα πόραεῶσαε Ὃν κεολιγὼμ φό- 
λορ»εὶς Τὶ ναῦ ἰυζμαιν ὦ “δ πόδ Ὁ σιασκύ, 
λιον, γραῦν ἢ Ὁ ἡὸν τότο Ὁ νεώτα τορ πττλ 

ὃ - 

δ θρακς 
ὡς τίὼ 



| 
Ἰ 

᾿ ἐς τίν ὡσίαν, τότυς οὲ πόδι τίὼ λοκρίσϊα, 
᾿κοὰ τὸ φρίκιον ὕρ|Θ’ σ] τρίψας πολωὺ χοόν 
νον, ὕςόρον σὲ σα βάντας ἰτίσαε τίὼ (ὐ- 
᾿μίω,τίἰὼ φοίκωνίσία ἀλῳυθείαν χὰ ἕ λοκοιν 
χα ῦρος, τῶψ αἰολεων τοίγαυ καθ᾽ δ λίω σκε- 
᾿φίχδδούτων τίω χώραν; ἣν ἔφαμῆν ᾿ὺ τὸ 
᾿ στον τό λέγκῷκε “ρωϊκίω, οἱ σῖ᾽ ὕςόῥομ οἱ 

᾿ μλ, τοᾶσαν αἰολίσια τῶσαγορσύσσιμ,οἱ ἢ, 
μέρ’ κοὰ “ροίαν, οἱ ελν,δλίω,οἱ δὲ, μέρ’ 

αὐτῆς δσὲν ὅλως ἀλλύλοις ὁμολογουῦ τόϊν, 
δυϑὺς γῷ ὑδι τῶν κατὰ τίὼω πῶ ποντίσῖα 
σύπων, ὃ αν ὁμερίθ' ἀξ τόν αἰσύπτου πίω 
ἀρχώς ποιξιτοι τῆς τρωασῖθ»", δ ΕΘ -σὲ, 
ἀπὸ πριάπε,κοὰ ἀρτάάκας, τῶ ἐν πῇ υζι- 
κίωῶν νήσῳ χωρίσ αὐτοίροντίι θ΄ ρῖ τσριά- 
πω, συςελλωμ ἐπ᾿ ἐλα΄ἤου τό! δροῦς. σα. 
μάςης σ᾽ ἐπι μᾶλλομ συςέλλει ἀπτὸ σταρίου, 
κοὰ γα οντ Θ΄ μλ) ἕως λικτοῦ πιοάγα.ἄλ- 
λοι οἱ 'ἰἄλλως χάρωμ σ᾿ ὃ λαμψακίωὸς,βια- 
κοσίους ἄλλους ἀφαερξι «τισϊίας ἀπὸ πσρα- 
κτίου ἀρχόμαν", τοσοῦτοι γάρ ἀσὶν ἀπὸ 
“ταρίου εἰς τορἀκτίομεεως μϑύ τοι ἀσῆοὰμυτ- 
σίου πρόϑσι,σκύλαξ σὲ ὃ καρυανόξὺς ἀπὸ 
ἀβυόσὺν ἄρχετοι. ὁμοίως δὲ τί αἰολίσϊα,κε- 
φορθ’ μὲν λέγει ἀν ἀβύσυν μἶχρι μας, 
ἄλλοι σ᾽ ἄλλως. τοπογραφξι δὲ μάλισα τί 
ὄντως λεγομδ ίω προιον . ἡ τῆς ἰσίης ϑέσιο, 
ὅρος ὑψπλδ,θλίπονος στὼς σδιύσιν, ἥδ ]αν 
Ἰκϑάλα αν, μικρὰ σῇ ἀδιορχφρνῶς, ἃ πεὼς 
ἄρκου,α τίὼ ταύτη πταραλίαν σι δὲ αἷντα 
μὲν τῆς πτοποντισῖ’ ἐπὸ τῶν πόδι ἀβε- 
ον Ξονῶν ἀδὶ τὸν αἴσαστου, κοὶ τίὼ κνζικην 

σίω ἡ σι ἑασόῤία ϑάλαἤα»δ,τε ἑλλήασον. 
“Θ᾽. τςὶν. ἐν ᾧ κρὰ “Ὁ αἰγαζου πέλαγθ᾽, 
“πολλούς σ᾿ ἔχουσα πρόποριας ᾿σῖκ (Ὁ σκο 
λοπονσβοώσίης οὖσι σιῆμα,εοιέτοις ἀφο. 
εἰζ.) Ἰότοις, δρὶ τε πόδι τ ζλειαν ἀκρώταν 
τίῳ, Θ΄ῶ καλσμῆνῳ λεκϊῷ [ῷ λλτελδυϊῶντε 
ἐς  μισόγαιαν μικρὸν ἱσσὲρ Τὶ ἀυζικίωῆς, 
ὦ σιὰ  ἴςι ναῦ ἃ ζλφα  ἀἰυϊκίωῶν “Θ᾽ λε 
'κἴον ἐς Ὁ πέλαγος καθόκᾳὉ αἰγαδ, ἐν ἄξα! 
σπλὼ {εἰμϑὴν δὶς ἐκ) γνέσῖσ πλέσσιν ἂς λέσιβν. 
ἰσιίω σ᾽ ἤοονὴ πολυπίσϊακα μκετέραᾳ θαρῶν. 
Λεκὸν δὼ πρῶδμ λίπε ἢ ἅλα ὕπνος. Καὶ, 
ἡ ἥρα τοῖς ἰόσιγ. Οἰιέως, πσοιπ φράζον 
Ὃς Ἡ λικτόμ. Ὁ γϑ δ ἢ σία ἐσὲ Ὁ λεκτόμ, 
(ὦ δ ἃ πρώτε ἀπόβασις ἐκ θχλα!ῆκς αὖ]α 
Ὅς ἀδ᾽ “5, ἰσϊάω αὐιδσιμ.ρεικῳν ὀρθὼς, (ὦ τὸ 

Ι ΨΙΒΕΒ ὈΡΝΟΡΈΟΓΙΜΥϑ, 557 
ΔΙΑ δπείςίραῆε, Ε]ο5 τπούο εἰγοα Γι σογοηΓξ αοτᾶ 
δί Ρῃυίοία πιοπεξηλ τροτίβ ςστιίαε, ρον 
[τε τιαίστεῆος Ομ ἐσ ἀϊάΠο, σας Ῥῃτίςοηία 
ΔΤ, οστογ πισις ἀϊα εἴ, 5 εα «ἃ Αλοϊες ἀϊρον 
{{εἰπερεττοτᾶ τεσίοπξ, χυᾷ ἀἰχίπτη ἃ ροεία 
Ἰτοίαηδτῃ ἀρΡεΙἸατί, αυίάαπι εχ ροίξειίουίθτιβ 
τοιᾶ ΑλοΙ 4 υοςατιειιητ, συ ραττ ὃ Ττοίᾶ, 
41η τοιᾶ,α]ή ραττξ εἰ 5,αυο Πτ,αΐ πίΠἢ] οπτηΐπο 
ἑμτεῖ τίς ςστιεπίλης Μοχ επίπι πη ἰοςί5 Ρέοροα 
τἀ 5 ΠΠοπιεία5 αῷ ίαρο Ττολάϊς ἐπίτί ἔείς, 
Ετιάοχιις ίαπὶ εὖ ςοητίδβίτ, ἃ Βυίαρο ἱποίρίεπ8, 
δύ Αιῖαςα υοςτ5ίη Ογζίςεποτγ ἐπίῃ ]α ΠΡ, 
Δατπειίαδ Ρεαρᾶ σοπίαγσίτ [απ ε5 τπασίβ ε΄ 
ςσιταϊίτ ἃ ΡΒατίο ἐπε είς 5; Πᾶ 5 Γεὐδᾶ υἱς 
Ριοστεάίταν,41ἢ πετο ΔΙ ίγον Πα 1 ἀρίβεεητιο 
αἰία 3. ο, {144,4 6{πγίτ,ἃ Ργαςίο ἰηςἰρίεης, Π το» 
τίαξ Ρναδε ῖ ἀρ εἰς ἃ Ρατίο, τῳ ἃ ἀταπηγεία υἱᾳ; 
Ῥοτεάϊξ, δογίαχ (ὐαεγάάει5 ἃ Αργάο ἱπείρίτ. 
Ἐοάξ πιοάο ετίᾷ λοι 4, Ερἤοττιϑ ἀίςίτ, εχ ἃ. 
Ῥγάο Οιππᾷ υ(Φ,α]ή τιεῖο δἰίτογ. 56 ἃ [Δα ἤτο5 
Ρυϊοϊιοιτίπις ἀείοεοίτ εαπ, ἤτιοε τπιετο Τ τοία {{ν 
οἰτατ, χαΐ τη 5 αἰεί πητ5 εἰν, 8 δα οςοίἀξεειτι 
(ρεάϊαι, δ πᾶτε χιοα {δὲ εἰξ, ραυ 8 αἀ(ερτξ- 
τιίοπξατῷ οὐ εᾶ ςστιετίας, Εὰ αν ἄσιηϊή5 ΑΡῪ 
ἀτυἰφ 1 Διαρῦ, Ογξίςεπῦ Ἀοτῖ δά Ριορο- 
τίάἀξ ρειιίπες. Ο ςοἰάξτιαίς αὔτξπιατε ΕΠ ΕΠ εἰ εἰρο 
τι5.1π ΄συο σοῦ ρεΐασιυ εἴξ.[14α εὖ πιο ϊτίρε5 
Πείϊπϑοοϊορξάτς πιο μί5 Εἰ τίηη(8 τεγπιίπαῖ, Ὁ 
τηστιοτίο 80 ὁ εἰτοα Ζ εἰ εἰς, δί εο χιιοά "ἐν 
Αἰ αρρεϊ!ατυτ, χαυοτῖ αἰξεγᾶ Πηΐς ἴῃ πιεάίτοσγαν 
πεᾶραυϊοίαρτα Ογξίεεπᾶ ἀστῦ (πᾶ πᾶς Ζ εἴα 
Ογζίςεποτῇ εΠ}} εὐ υετο η ἄλσοῦ ρεϊλσοάς 
(«δαϊε,ίπ Ριεγηαυίσατίσε Πεῦ, α ἐπ 1 εϑοα Πεταΐ, 
ΜΝ επίπγαϑ η ΡΙεπαπὶ πεηδέι δύ (οπτ55 14Δη, 
Τεῶδ υδίρείπιᾶ ἐρτείδί, πιατία Αἰτα τε πυῶϊ, 
ΪΝᾶ Ῥρυίεροεία [.εδᾶ ἀϊκίς εἰ ἐπὶ 4 [48 

ρείποι, δέ ρείπι ἐπιδεί εχίτ δι Πτρίη [Δ αἰσξάξ 
τἰρ.  εᾶς δι πολυπίσίακα ἱ, (σε. 0] πᾷ ἀἰχίς, πᾷ 
μασίη ρατίε πηῦ8 5 αὐὔάλι, αὖ Πυπιηῖ πλυ 
το ἀεοίαται, ἃ πιοτίθ» [ἀςίϑ ῃ πιατα Ῥἢυζξείῇ; 
υτίερτξ πεῖ πιά δέτε ,6 δέ {{|πςσπιεηιον 
ταῖ, δύ ἃ πορί5 ατἰηἰρίοζ 44, Εχεέγοπιος δὔτς πιὸν 
τίϑ ρεάες υἱηῳ 1 εὔα  ρεΐαυαίς εἰ Ζ εἰ, 
πιόῖδηα ποιῶ ςαςππιίηα!π|᾿(Παγραι’ ἀ{ ογπλί 
παῖ, πᾶ (Πατσαι ἐπ ρεπουιης] ας ραττίρ.οΚ 
ΠξαίΕΙος ἃ απο θαγρατα ἀΐςῦξ ΑλοΙ]ίςΑ ςἰαίτα5. 
γε εα ἰητεῖΖ εἰ(81 εὐ ρείπια τ ἀΡγορὸ 

“τολυσι σία, ἐνυσ)οότατ᾽ γὺ ΣΠ]αὔτα μάλισε ἢ θρ΄. σδϊαλοῖ ἢ “Ὁ πλῆθος Ὁ τοοϊαμῶν ὀΐρι ἀπ᾿ ἰσϊαίωρ 
ὁρίων ὥλασε γτῶρίσσι, ῥῆσ᾽ εσαϊπορός τε, οἱ Ἑξῆς, ὃς ἐκῶν' ἐρακε, (ὃ ἡμῖν νυωὶ σπρεσιψ ὁρᾶψ. εἧὺ σὰ 
τορύποσῖας εὐὐ ἐχατος ἐφ εκατόρα ὅτω Ὁ λεχτὸν Ὁ ἢ ζέλειων οἰκάως τότωμνὸ τ ἀκρώρειαν, ἀφο 
οζα γαύίργαρον ἀκρόν τάρομοκοὶς γαὺ ναῦ γαίρ γαροψ ἂψ τοῖς αὔω μέρεσι τῆς ἴσῖης σϊεέκνυτοα πόπι'γὲρ 

καὶ ταὺ νιῦ γαίργαρα τοόλις αἰολική ἐνὴο Ὧ γῷ τῆς ἐλάας, 7 λυκξγωρῷτα ἐςὶν ἀπὸ τ᾿ αροπὸν 

3 

144, 



Ὁ2.}. 

Οἶν}}... 

ηΠ44.ν. 

ἩϊΪ44,8. 

Ἡϊα “Τς 

{4ἰ4ἃ.., 

δης ἐπ γγπεῖϊο εχοίρίι. 
«ταῖς Μίγηεῖεηι δέ ΕρίΠυορἤσπι ςεςία{{{ε ἀἰςίτ, 

558 ΒΥΒΑΒΟΝΙΒ. 
τἰάε ἰηςοἰρίζεί. ἃ αφ 4 Αγάϊΐ ἄσυείαβ ἐξάαι, 
ἀείηάε εχ εα αυξς ἃ Ρτοροητίάς Ἐεέξυπι υ. 
Θεά], εὔαπι ἀεβείεπεί πσεηϑ ἔπτ5 ἀϊἨτιπα 
τατ,ατοτη δ( 144 εβ είς ἃ ,οο ςοπτίπεητξ τεῦ 
(υ5εοεάεπς. ὃ (ὑπαὶ Πποα ργοπιοτουίαπι εχ 
αἴτετα ραττε [εἶσ ορροπίταν. Επης 4]ή ἀκα 
{{πππ|,417 ΑΙ ἀγαπιγιτεπυπιτοςαπῖ, ἰῃ ἐο {ππὶ 
Αλοϊίςο υἱϑεβ(αι ἀἰχίπι )υᾧ δα Ηετγηγί οἰ ία. 
[πιΠιροτίοτίρτιϑ εηίπι ἀϊυπι εἰξ, συοά ἐ Βγξᾶ 
εἰο εριεπτίοπεπι πεγ5 πδυίσαηπτείτ5. τεζζα 
πιαυίσατίο ρτίπιο εξ δείξαπι χ ΑἸ γἀ ρει πιε 
ἀίαπι Βγοροπείάεπι, ροῖϊεα εἰς ἈΠ ογανυίστιε 
ἔπι Οατίατν, Ε]Ας ἐταςΒ εγπιαῖα ορϑ εἴς, υὐ ςοηίς- 
πυεητίῃπι αὐστιπηπισπι Αι! 4 Π18}5.. δ {{ πο 5 
{{πι5 ἐπ οἵα ἀίςεπλ5. πείζεῆε εἰξ οείαπη υ{ςία- 
ται 5 Ργοπιοπίοχία, ἥτις ἱρίοϑβ εἤείσητ, ἰη εααξ 
[{πε8 {τὰ εἴτε. τἀπησαπι ἰῃ αἰίχιο πιεγίἀίαπο. 
Οὐαΐε ααί παύσπὶ τειτπὶ ουταπι πα ητΕΧ ἢ 5 
αὺς ἃ ροεία ἀϊσπητατς αἰἰχαί ρ[τ5 ςοπίεὐίαητ, 
κοῖλπι ((Π] σεῦ αης οταπιία Τ γοίδηίς ἔς ἰα 
τιοτιεπὶ ρείηοίραιτβ ἀϊ απ, δ. ( Ῥτίαπιο ίῃ 
θεῖο Ττοίαπο σοη(ίτυταπι, ζ Ττοίαπηαρρεῖία 
ἔλπι, ΠΟ ἐχ Ππσυ] 5 ποίσπι εἰς ΓΝ πὶ Δ «ἢ - 
115 (οςἤ υὐδίπηι ἀρ ε]]αΐοτεβ συπὶυἱ εγεητ ίηίν 
τίο {Πἰεη{65 ἐχτεγίτ5 δ οΠπ|ρέτεῖς οἰγουπι υἱοί 
πιὰ ίπηταστείδί. 
ΒιΠ}πα5 ουταίς οὐ ογτί Πατιίστιβ υτα5, 
Ῥει Ττοίατπι πη ἀεηᾶς τετγο τί ΓΝἸαττε (ὑΡεσί, 
Ἰτοίασι ποςαῖ ςσιίπεπτξ αὺς παΠαβραῖ, πᾶ πῃ 

ἕεῖ ςοαοτα παίξατα (σηἴ, υσς ἔνεβΡὸ ετᾶτορρο- 
{τὰ ἼΠεΡς, Γγγηεῖτις, ἃ Ρεάαίαβ,ος [εἶα 
οὗ εἴα, Ευτγργ!ίτεσίο ΠΙή “είερμί, ν πάςε: 
Ἰρίε Νερτοίσηλτ ἔειγο ταί εςίς ἀσαῖο (ο] πὶ 
ἹΜασπαηίπιῶ Εςτοα Ἐπτυργὶᾶ, υς Τ εἴα ρἢι5 
Ῥγοσεημίοπλοτί οίγοαπι σεςί4ετε 4465. 

Ηκαοείτας υαἴϊατα ἀἰοίτ,ατς Γ᾿ ἐβραπι ἐρίαπι, 
Οὐτπὶ 1 ἐβθαπιίπήείζαπι σοορ {πἰ πιοσηίρτι5 

αὐῦεπι, Ἐπ 4. 
Τγτπεία αὐ ἰρία ρορυΐατις Ρεάαίο. ΕτΠΊυ, 
ΤΠ γέπεπ δέ πιασῃς ρορυΐδίιι πτοσηία ΤΠ εΡς. 
ἘχΙ γιίπεῖτο χυίάς Βυί(εί5 ςαρία ἔαίτ. Νε ΠΠπώ4: 

ἴῃ συίπ5 ςαρτίαέ 

αυοά Βείείβ Ραϊγοσίαπι!ασεπϑ ἀεείατγαζ, 
ΝΝεεοῖηςε ἄστε πτεπι πο α{{| γε πλαυί{{1Π1. 
Οὐεπὴ ςεἴετ ἐπίτα σθοπά δ πρππουίς «ἢ 1165, 
Ἐππαάϊίτας ἐπετία ἀϊυίηί (εἀε ΜΙ γηετί5, 

ἴναπι σππὶ ἀϊαίηί ΜἼγη ετίβ (ς ἐπὶ 4 ςίτ, ΓΟ γε, 
πείση Πρσηίῆοαττις εἰ εὔδπι, αἰ ετιπὶ δέ 
Ῥασπαηάο ςεςίἀ{Π . Εχ ΤΒερα πείο σαρίὰ ἔς 
δὲ Ομεγίεἰβὲ ἷ 
νος Τμερδφάυεθδι ας Εειίσηία αὐ υἱδεπι, 

ΘΕΟΩΦΝΑ͂ΡΗ, ᾿ 
πἰσῖ’ ἀρξαμδύοις μέχρι δν κὸν τ᾿ ἀθυσὺρ οἰ». 
νῶν. ἐπ’ ἔξω Τὶ πῷ ποντί σι» σὰ μέχρειλεκ- 
τόν, καί ψαντι σὲ το λεκηὸγ,αναχξυτοῖι, κὐλ 
πθ᾿ μέγας, ὃν ἡ ἰσὶρ πποιξι γος τέὼ ἤπειρον 
ἀφχωρδσα τὴ Τ' λεκ Σ,κοὰ αἱ (αύκε τὸ ἐκιϑα 
σίρα μέρος αὐϊωκειμῆνον ἀκρωτῴοιομ ζρ] λε- 
κτῷ.καλῦσι σ᾿ οἱ μϑν.ἰσϊαέον κολπτον, οἵ σὸ 
ἀδραμυήυνόν ἐν τότῳ ἢ αἱ δῇ αἰολέων στὸ 
λεις μέχρι ἣν ἐκβολῶν Σέρμυ, καθάπερ εἰρῴ 
καιρῶν. ἀρ.) δὲ ἐν οἷς ἐμπερῶ ον, ὅτι "Ρὴς ἐκ 
βξυζαυτία πλέοσι πῶς νον, ἐπ’ εὐθέιας δὴν 
ὅπλδς, πρῶΐον ὡδὶ σε ςὺν, κοὼ ἄβυσσον σ]ὰ μὲ 
σης Φὶ πτῶστον ϊσῖ»», ἔπειτα Φὶ πταραλίαρ 
φὶ ἀσίας μίχει καοίας [χὐτίω σὰ φυλάἼονν 
στίς χὴν τί υύϑισιμ ὠκὅειν “ἢ «ξῆς, κἂν 
λέγομῆν τόλπους ζινὰς ἐν αὐτῇ τὴ ἡϑαλέα, 
σας τε ἄπρας σῖει νοξν πὰς πτοιοῦσκς αὐεὲνσ 
ἀδιφὶ δὶ γραμμῆς [ειμβύας ὡς πὲρ τινθ 
μεσιμθοινῆςιεκ σία ΤῊ ὑπσὺ Ὃ στοικῖΣ λεζμέ. 
νων, ἀἰκάζοσιψ οἱ φρον τίσονποῖν ττόδι τού τον 
λέοντι τολίαν “ἢ πϑαλίαν Ἰχύτίω ὑστὸ Οῖς 
Ῥωσὶ γεϊονοναι, διηρημλύων δ ἐς διυυαφέιαρ, 
φύνέᾳ ὑπὸ ἢ δρῖ πριώμῳ τιυσταγμάδαν Σ] Ὁ 
ἐλιαπὸν πόλεμον» κοὰ λεγομδύην βοίαν, σδϊᾷ- 
λομ σῖ᾽ ἐκ δὴν ἘΣ] μὲριθ9. οἱ γαὺ σέβὶ τὸν ἀχιλε 
λέα τειχύρήο ὑρῶντοῦ εἷδ ἰλιέας καταρχὰν,, 
Ἐξώ γεριξι ον Σ σπτόλεμου ἐπιχέρησανοὼ συ 
ἐοντόϊ» ἀφαιρξιῶϑ σὰ ἔνκλῳ. (θρώπωγ. 

Δώσεκα σα στὼ νπυσὶ πόλεις ἀλάνστα ξ᾿ αὖς 
πεζός σ᾽ ζνδεκώ φημι ΤΣ] πρόλίω ἐρίβωλομ, 

Τροίαν γα λέγει τίὼ τσεπορϑαμλϑίω, 
Ἀπειρομιπσεπόρϑηποα σὲ ἐν ἄλλοις πόπτοις (δ΄ 
σὰ αὐτικέμνα πῇ λέσβῳ. τὰ πόδι βγ βίων, 
ὰ λυρννοσὸν Ο «σϊχύν πἰὼ δῷ λελέγων, 
2} τι ἡ τὸ ὄυρυπυλα τῷ τκλέφου στχισδς, 
ἀλν οἷορ τὸν τελεφἰ σϊίω καϊγυύραν χωλκῷ, 
ὃ νεὐσηόλεμι ἥρω ὄυρύπυλογ. 
71 σὰ τποιπορθη λέγᾳ, νὰ αὐπὶ ἢ λίσ 
ὁ υελίσβορ εὐκζιμλψίω ἑλόι αὐτὸς, Καὶ, 
Πέρσε σὲ (ὦ λυρνκοσὸν κοὰ τυὐσίασοψ, Καὶ, 
Λυρνψοσὸμ ο αττορϑύσας, κοὰ τέιχες ϑύβη, 
πε μῆν λυρνκοσδ ἡβρυσεηὶφ ιάλω, 
τίὼ ἐκλυρνφψοσῦ ὀϊάλερ, 

ἧς ἐν τῇ ἁλώσει τον μύνωτα τον ἐπίορὸν 
Φομ πσισὲιν φυσὶν. ὡς ἡ βρυσεὶς φρίωδσιε 
σου σετίτγοοκλον σἹηλοῖ, (λεὺς 
δ) δ ὀσϊέμξασκες ὅτ᾽ αὔθ ἐμὸν ὠκὺς ἀμιλ 
ἐκίφνονιτσερσον ἡ πόλιμθεισιομύνκξ, Ἰαλοαῤάψ. 

ἐμφαίνει γαὺ τί λυρνκοσὸν λέγων πόν 
λιψ ϑέοιο μυύγτιθ’, ὡς ἂν διυαςδυομλύην 
ὑπ αὐ κοὺ ἱντοῶϑα πεσὲν αὐ δ μαχόμεν 
νον ἐκ δὲ τὶ θήδυς ἡ χρυσιΐς ἐλέφϑε. 
ὠχόμεϑ᾽ ὅν ϑύθαν ἱδλί πόλιν ἜΘ ΕΝ 

ἀκ 
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ἐκδὲ δ ἀχϑούτων ἐκέιθον φασὶν ἂν τἰὼ 
μυσιΐ σία ὀκ οἷον τοι σεν  ὄυθειας ἀκδάμ. 
σύμ εν τροῖκ, 
αὐτὰρ ἐγὼ ϑήβησιρ," ϑήβαθον, 

] ͵ 

᾿ 

| 

 εὐσρομάχη ϑυγάταρ μεγαλύτορ ἠετίωνορ, 

ἠετίων ὃς γύαεγν σοῦ πλάκῳ ὑλιέοση, 
Ι ͵ ει ϑ ΄ ἌΓΟΝ 3 

Θήβυ σὸ πλακίκν ἰμλίκεοσ᾽ αὖ δρεοσιψ ἀ- 
νάοσωμρ, ΛΕ Σ 

Ὁ [, "" δδυτέρα ὃν αὕτη διυαςέια Ρωϊκὴ μετὰ 
5 5 Ἄς τε ΓΕ ὡς 

᾿σίὼ τὸ μαὐπτινοἰκέως ὃ τότοις, τὸ ὑσὸ 
 φὴ αὐδ)οομάχκς λεχϑὲν ὅτως, β 
ἕκτωρ ἐγὼ σ᾽υςάυ Θ᾽ [ὲ, ἄρα γεινόμεθα αἴσῃ 

ἀμφότολοι, σὺ μὰν ἐν βοίᾳ πριαμα ὶνὶ οἴκῳ, 
Ἱ αὐτὰρ ἐγὼ ϑήβασιμ. 

ἀλλὰ καϑ' σπόλθατου. 
» - ͵ἅ ΝΝ ᾿ ᾿ 

᾿ἀμφότολοι ἐκοίης,σν δὰ πριὰμο ἐνὶ οἴκῳ, 
αὐτὰρ ἐγὼ ϑύβησι. 
τοίτη σι δὴν ἡ δῷ λελεγωνγ ὦ αὖ]κ βωϊκύ, 

᾿ἄλπεω, ὃς λελέγεοσε Φιλροσήολεμοισιν ἀν 
νάσσει. 
οὗ τῇ ϑυγατρὶ σιωελϑὼν πρίαμθ’ γὴν 

᾿ γᾷ ἂν λυκάονα,κοὰ πολυσϊωρομικοὰ μέω οἷ 
«-«δν 

ἐϑ᾽ ἁὺ σγχνοϊζρῳ λύκιοι, ὃς κοὰ αἰεζὺ 
κάλει τρῶαξ, ! 
οἵδ ἄλααν οὔαιον σαὶ πόσα νεϊαον ἴσῖυς. 
ἀφνειοὶ, πίνονϊες ὕδωρ μέλαν αἰσάπτοιο ρῴις 
5 αὐγἠρχελυκάονος ἀγλαὸς ἧς παὐσϊαρ", 

] Δ 

ἐκτα σὶ᾿χὕτη διυαςέα Δ μἀὼ οἵ γε με’ 
σαξν Ὁ αἰσώπο, "ὦ ἀθυσίσ ρῴες, τωὺ μὰ γν 

ὧρ᾽ ἐσίῳ δὴ χὰ πόδα ἀβυσδν, 
οἵσι᾽ ἄρα στῤκώΆ ὦ πράκίἢ ἀμφενέμονϊο, 
Καὶ σηςὸν τὴ ἄβυσὺμ ἑλορονὰ δέαν ἀρίσξίων, 
Τὼ αὐὖϑ' ὑρτακίσίϊας ἀρχ᾽ σι. 

ἐἀλν ἐν ἀβυσίῳ μδὸ ὑὸς Τ᾿ πριάμυ διέτρι. 
᾿[ῳν ἵππσενέμων ντβαας σ᾽ γλονόνι, 
ἀλλ ὑὸν πριάμοιο,νόϑομ βαίλᾳ σϊαμοκύωνα. 

ΠΕ) ͵ - 3 3 , 
δι οἱ ἀβυσύθον ἀλῆεσταῤ ἵππων ὡκεάωψ, 
ἐν δὲ πόρκώτα ἧὸς ἱκεσεέον ἐβονόμει 
Οὐκ ἀλλοτρίας ὅ σ᾽ οὗ" βοῦς. 
πρῶτ σ᾿ ἱκταονίδιίω ἐνέωποφνϊφϑιμον 
ἹΜμελαϑνισππομ. 
5. δ᾽ ὄφρα ἡδὰ εἰλίποσίιας ὅὃς θόσκον σιρκώγα, 

᾿ς ὥς τεκρὰ αὗτα ἂν ἄψ πρωὰς κοὰ ἡ εφεξὴς 
ἕως ἀσβαξέας, ἥρχομ γα αὐτοῖς υἷε σῖνο 
οι μέροπ ()" πόρκωσίου, υποαντόϊν μᾶν σ᾽ πρῶ. 
εὐῖν οἱ χὰ ἀβυσὺν μέχι ἀφ)ρατάας, δίχα 

ἘΟΙΜΥΤΕΚΤΙΝ 5, »ρὸ 
Ἐχ αιιείι5 εὸ ἀίείε ετίαπι ΟΠ γ(εἰ4Α. {Ὁ Διι- 
τεπὶ ΠΟΙ τὰ {πτε]Πἰσεπάπτη ρυταητ, τ ίαςοῖς; 
Τὰ ρδττίϑ ἐπ Ιατίρ5 Βείδηιί δα Τ τοίαπι, αἱ! ἐσὺ 

ὙΠεΡίς, 
ΔἈπάτοπιαςῃο τπᾶσπο ΄υσάᾷ σοηίτα Ἐειίοης, 
(υί οἰπέϊαπι (γ]τ5 πα Ρίταρατ Ηγρορίαςσ,λτ 
Ιυδον Ηγρορίλοιίᾷ ΤΙ ερᾶ Οἡ ςαβζ τεπεθατ, 

δεσθηα 5 (τὰ ΤΊοτπι ρτίποίρατιις Πίς εἴ, 
Ροίξ εαπὶηαί Μγπετίβ εὐατ Πυ ἃ απο [5 ον 
στοαί, σι Οα ΔὉ Δ πάτουηδοῇα ἠϊςίταν. 
Ηεὰ πλῃί, ἃ [βίο τα ίπιαγ πᾶς Ηεΐον ὈΓΟΓΖ, 
Τα ραττίς ἐπ ἰατίριβ Βυίαπιία ἀ Τχοίαπι, αἱξ ἐσὺ 

Ταμερίδ. : 
[πιὸ Ρεῖ τιαπίρο το 611, 
ΜΝ τεῷ εχ Ττοίδίεά 
ΤῺ ραττίϑ ἐπ ἰατίϊσιι5 Βείαμί, αἱδ ἐσοτΠεΡί5. 

Τειτίας5. Ρυίπςίρατας εἰξ Γεἰεσυπι, δί ἱρίς 
Ττοίαπαβουζ 
Μαχίπηιις Αἰτο5, 
50} οὔθ [ςεἰεστιπὶ ρορα]ί ἀϊτίοης το μίαν, 

Ε οὐ ΠΙία Βυίαπιιβ ᾿γοαοπειη ὃ ΡΟ] 40 
ταὶ σοποϊτ σα η ἀἰπυπγεταιίοης Ὁ ΕἸεο. 
τε ςοπίϊξίτατ, Γτος5 ἀΐςαπειγ, γι 
Ηεδοτίτειι Γγοαβ σαΐεα ρτα σῃίβ ασεθαΐ 

Οατογί πεῖο (Ὁ ἄληφα οἴαδῃτ, νι, 
᾿αιάδηίοβ ἀσίς Δ πο ίο ρυ]οποττίπτα ρυοἱο5, 

Ουἱ εἰἰαπὶ τος εἴληῖ, υπάς Ηοπιειῖ ἤς 
ἱπατίςς ͵ 
ἸΜασηαδήϊπιε ἤθηεα ἀυχ οσίυϊείεδίπις ὙΤ ΤΟΙ, 
 Ἰιγοῆ ἀετοί Ραπάλτο εἴδητ, ατπιο5 οτίαπι 
ΤΙσοβ ἈρΡεατ, γι, 
(Ουίῷ ςοἸαπεΖ εἰίαπὶ ἐχιγοπιο ταάίςε (Ὁ ]άς, 
Ἀρππήαρ λίαρο ροίαπιοβ Πυπιίης, Τίοεβ 
Ἰυτα Γγςδοπίαε ἰη ργα]α Ραηάδιτιβ ἐσίτ, 

Εἰς (Ἔχε εἰξ ρείποίραίιβ,πδπὶ υί ἰπτεῖ ἢ 
ἔλρυπι, Αργάππιξ ἴαπι, Το ἀϊςυπῦν. Αρυ 
ἀεπίϊα ἐπίμα (ἈΠ Ροπυηται,. Με, 
Ἐτααί Ρεγοοίεῃ δίῳ ἰρίπμι Ρυλίοη, δ χαὶ 
ΟἸΙαταπι ϑείζοη μαρεης, δέ Αργάσπι, δ ἀλη 

Δ υίβ θ41η, 
Αἰίας Ηγειδοίάες ἀτπχ ἤοππιπν, Βιίδπνί απο 

ΠΙίτ5 ραϊοιηα εαυα5 ΔΒ γά  ραίςεθαιίας, 
ΠΠε ποῖμαπι Ρχίαμί (τα πϑῆχίς Γλεππ οσοΟΠ ΟΠ 
Ῥεγηίςεβ φαΐ παρ οῖ ἐηπ45 ραίςεραι Αγ αἱ. 

ἘΓΗΙςεϊδοηίϑ Η[ 5, ρ ἃ Βετοοΐεπ Βουο5 
Ραίςερατ,πεςίρίς αἰίοπαθ, Δι. 
ΑἰΦΗΙςετδοηίάξ ρείτηο ἈΠ] ουί ΝΜ] ἐπα! ρρᾶ, 
Εἰεχίρεάυμπι Ρεγοοῖα οὐἠξο ἐπὶ ἃυ ΠῚ οΠΙΟΥΤΠΠῚ, 

(υατε Παοτερίο δύ ςοηίεσιεηϑ Α ἀταί[ξίαπι 
υἱχας» ΤΊοαβ ποςασπηῖ: πᾶπὶ ἄπο Η]ή Ν1ε- 
τορίβ, Ρεσζοίε εἰ ἱπιρείαραπε, ΑΡ' Αργάο 
ἰσίτυς Αἀιλίξίαπι υἵαυε τος ΡΙῊΝ 

ἃ 4 

144,0, 

1144, 

1144. ζῃ 

ἸΠἰ44,Φὶ 

ΤΑ͂Ν 

ἡ], αν, 

γ1 4.» 
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ταπιοη Δ ἱΠ, ηᾶ αἰη [0 ΠΟ επί, αἱη (Ὁ Με 
τορί5 ΠΙ 5,4 πεπιααπηοάτιπι ὃ (Οὐ έοοπι τεσίο 
ἀυρίεχ εἴν, Παπὶ αἰτεία Ἐπεραίςα εἰπρΙτείὰ Γγτ- 
πείβία, ροί᾽ συαπιάε εὰ ἀΐςετυτ, αυσ ροίς [γι 
πεῆτπι εἰς, Εὐυτγρυἱο δά το αὐτοπι ο- 
τη Ρτι5 ἢ 5 Ρυίαπια ἱπιρειλγεῖ, Οἱ ΠΠ{5 πεῖρα 
τπδηϊεἴϊε ἀεείαταητ: 
ἔλητε τας ΠογάπΊι5 ορεϑφἤρατίοίλί τεσ, 
Οὐ [εἰίκ ρατίτεγ ἔμ εβρος οὐ ρΙείτυτ, δ ητιαὶ 
Οσρτεπέπαίς Ρηϊγσία τεΠ]1π5,4ς ΕἸΠΕ εἰροητζαδ, 

Τυποσυίάεηι Πα εγαπτ, ροίζελ τιλτίο πλυτα 
τίοη ἐ5 πητ οπίεςσυτα;, Π4Π| οἰγοα Ογζίς ΡἤΥΥ 
σεβ παβίϊλπετε Βιαδείαπι α, εἰτοα Αργάσυπι 
Γμτδς5.αητε τοί Βεριγοε5 ας ηγόρεβ,οΟ 
(εητπξιία Τ τετεβ παδιιειιμ αίαπε ἃ Τ ὭτγαςΕ8. 
Ὑπεῖε ςαπιρυπι γα, αυίτπης Μία Πα ετᾶϊ, 
ἘχΜγίεαυτειι ή, οί πρεασισηι Ἐεθτταπ 
«π| δ. Τεερίιο {δ αίτί,ὐπὶ τας ρόεῖα λοι, 
ςἀπλτεσίοηεπι δ ἸΤεοίαπι πη ἀηππὶ σου ροηαῖ, 
εὐπιῷ Αλοίε5 τοῖδα οἵλπι Ὁ Πεσσιο τΐφ Ογ- 
“Ζίςαπι Οςςπρατιειίης, ας υγθ 65 σοηάἀἰάετίπε, 
ες Πο5 δοίυτάς [Δςίεπιυ5. 1, εὖ απα πππς Ρτο 
Ριίς Αλο 5 Ἀρρεϊαζαν. αὐ Ηεγπιο υίῳ ἰεὐῦ, 
δ ςοπίεσπεπτία αἱ αα Αλαρτμτ ίη ἰ4επὶ τοι 
σείλπηιβ. νηὶ σππὶ {πουΐὰ ροτίτα ἐξα ίπηι}5. 
τυτίαιη 45 ἰεσογηεηητ5, 8. ἤ5 σὰς πυποίαηϊ εὰ 
ςοπέεγσητβ, απ ἃ ροεῖα δ 40 αἰή5 ἀίσυιηζατ, 
ῬοΙ Ογξίςοποσυπι ἐσίτιν υτρεπὶ δύ ρα εἰ 
Τιτοραίς ἐπίταπγοίςςπππὶ ἘΠοπιετί ἀείςείρτίο, 
τ οπ1, πὶ 46 6 [ςἰπασίτς 
(υίῷ ςοἰᾶς Ζ εἰίαπι,εχύγεπτο τὰ ἀΐςο [Ὁ [46:, 
ἈρὩπή,αρ λίαρο ροϊδητζοβ Πυπιίης Τ τοαβ, 
Τυτὰ ᾿γοδοηίάεβ ἐπ ρα α Ραπάαιτιβ ἐσίτ, 

ΗοΚ5 υίάειῃ [υγείοβ ποςατίτ, Δ ρῃπίος α6- 
ἐο ἃ ἈρΠπίτίςο [αςιι ἀΐςί ρυταης, παπη δέ [)λ, 
{ογΠείςτις Ια στ ἐτα ἀἰςίτατ,Ζ οἴ ἐπ ἐχίγεσπα [ἃς 
Ριατεηοπίδηα εἴν, ἀ ἴλπ5 ἃ Ογξίςο [124 ςεην 
εἐὐπὶ ἃ ποηλσίηϊα ἃ ρΙΟΧίπτο τηδτί, Δα ́αοά Κλ 
ἔδρυϑ εαὐίἰοαά [τλ4,ο(οσίητα, Εὰ τιεῖο ας ἔς 
εὐπάσπι οἵαπι(περοίξ Αλίαρυπη,οσείητο ραν 
τἰτὐζίη σης πιοάσπι: 
Ου ςᾶρος Δαάταίλία: Παδεητ,πεςηῦ ἃ Ἀρς(, 
Οὐ Ργιίᾶ Τ το σοἰπητίθρα πηαχίπια τεύτος 
Ηΐ5 ἐπ ἄττα ρεςεῖς Δ ἀταῆτις δύ Διηρἢῃία5 ἀὐτια, 
Ῥίσποτα Βειςοί! Μειορίβ πο επδία ραζεητίβ. 
ΕΗπεΐος Ζ εἶα (υίαςξι, Παρ ζει αῦς ΟγΖίςεηί 

δι Ρυίδρεπηί υἱςς ἐπ τπατίτπιᾶ οὐ, (τς Ζ εἰίατι 
εἰἰ Ταιϊ ἀπτηΐ5. 4 εαας υἱὰ υἱσίπεο οἱϑ απ, 

μέχι  Φὶ ἀραλίαρ, πόδι ἦα ὃν “ἢ ζλειαν,ὃ πώρσιὸς ὅδι ποταμός, ἄνφσιψ ἔχων ὁ) αδίσῴς τῇ αὐ: ὁσίῳ, 

ΦΙΥΒΔΑΒΟΝΊΙ͂8Θ ΠσΈἘῸ 6Ἀ ΑΡΉ, 

μιϑύ τοι διαρκρμδοι οἱ ἡλγασο εὶ ἀσίῳ,οἶδῆ 
αὐτὸ τοῖς μόροσίσιχες, κα ϑιίσιὴ κοὶ ἡ δ ύμο 
λίκωμ δι 9,ἡ μὴν, θεβαϊκὰ ἡ δὲ, λυρνκοσίςος 
ἐν αὐτῇ, σὶ᾽ αὐ λεχθέμι ἡ «σὸ εὐρυπύλον ἐε 
φεξῆς οὖσα τῷ λύυρνποσίδε, ὅτι δὲ πότων ἂν 
γοίντωψ ἤρχῃν ὃ πρίαμΘ΄,οἱ σό ἀχιλλέωφ. 
λόγοι πῶς ὧν πρίαμον σαφῶς ἐμφωρίζσσι, 
Καΐσε γέρον Φ πρὶν μἂὸ ἀκδομᾶν ὄλθιου Ἧ, ὦ 
ὁῶν λέσξιΘ’ αὔω μακάρων ἐδὸς ἐνὴὸς ἐέργᾷ,, 
Καὶ φρυτίᾳ καθύποῤϑε κρὰ ἐλλύασοντίθης, 
ἀπέρωγ. ἥ 
τὸ τι μδὺ ὃν τοιαῦτα ταῆρχῳν. ὕςονορἢ, 

ππκολύϑησαν μεία βολαὶ σταν τοῖαε, τὰ μὴν 
γα πόδι ἰύξικον » φούγδι" ἐπώκησαν ἕως 
πρακτίου, τὰ δὲ πόδι ἀβυσὺν ϑράκσυ', ἐπι ἢ 
πρότόδομ τότων ἀμφοῖν. βέδρυκδι ὃ δρύο 
“τόν τὰ σ᾽ ἑξῆς τρῆρσυοκοὶ; ὅποι ὕρείκόι, 
“ὸ δὲ θέβος τοεσϊίον λυ δὶ οἱ τότε μνονδυ (ὦ 
μυσὼμ οἱ πϑδιγβυόμδνοι δὲν “σὺ χαλιφῳ 
πρότολου ποὶ τόὐϑραντι, οὕπω σῖν γτοιατόὶ 
«ἰὼ αἰολίσια κοὰ τίὼ προίαων ἐς ἐν συωτι» 
δρναιθ’.κοὰ “Ψ αἰολέων τἰὼ δῷ πὸ ἕρμαυ. 
“πᾶσαν μέχοι τῆς κὰ τὰ ἰὐζικον σπταραλίαρ. 
καταοιόντων κοὶὰ πόλεις [πσάντων, οὐ σα 
αὐ ἧμεὲις ἀτόμως πόδιοσϊδύσαεμϑν. ἐς του. 
σιωτιθοντοαῖ» τία! σε αἰολίσια νυῦ ἰσϊίως λές. 
γεμλϑίω, τί ἀᾷ σδιίρμομέχι λέκτου κοι, 
τίὼ ἐφεξῆς μέχει τὸ αἰσίιπσ,ἐν γὰ τοῖς κασ 
ϑέκασα σακοινεμῆν πτίλιρ πταρατιθοντδι 
ἅμα τοῖς ναῦ ὅσι τὰ ὕπτὸ πὶ σπτοιη τὶ πρὶ ὦ 
ἄλλων λεγόμδινα ἴςιν ὃν μετὰ τἰὼ ὧν ἐυζιο. 
κίωιῶν πόλιν (Δ ἂν αἴσαπτον, αῤχὴὰ Φὶ Ῥωά,, 
δὺς καθ᾽ ὀμυρογ.λίγα σ᾽ ὑκξινΘ΄ μὲν οὕπω 

χ αὐτῆς, ἱ 
οἵ᾽᾽ ζάλειαν φὔαεον ἱππαὶ πόσις νώχ Ὁ δης,. 
ἀφνφοὶ ππίνονϊις ὕδιωρ μέλων αἰσίστοιο ριον. 
7 αὐτῆρχε λυκάονος ἀγλαὺς ὑὸς πάνδιαρ.. 

τότους σὲ ἰκῴλει κρὰ λυκίους ἀφναδοι 

δὲ χὴ φὶ ἀφνί τισι’ νομίζοσι λίμνης, Θ γκῷ ' 
ὅτω καλέιται ἡ διασκυλῖτις, ἡ μὸν σῖὰ ζέ-. 
λεια εν τῇ πταρωρίᾳ τῇ ὑστίτει Τῆς ἰσίνο ὄξίμν 
ἀπέχουστε ἰυζίκον μὴν σχσϊίσς γννηνύκοντας, 
κολ Ἑκατὸν τῆς σ᾽ ἐγγυτάτω ϑαλαήϊης καθ᾽ ' 
ἡμὲκ σϊσίωσιν αἴσηπίθ. ὅσον ὀγοόδύποντα, 
ἀϑιμόβίζα δὲ συωιχῶς τὰ 5] τίω ππαραλίαψ. 
πίω μετὰ τὸν αἴσωστορ. 
οὗ σ᾽ ἀσρύςειον τ ἐιχον (Δ σϊημον ἀσταισδ,.. 
Καὶ πίτυαν Ἐχορ, κρὰ πηρίης ὄρ(Θ’ αἰπύ. 
τῶν Ἀρχ᾿ ἀσθοκεός τε (ΘΘ ἀμοιθ’ λινοθώρᾳξ, 
γῇ σίύω μέροπ θ’ πόῤκωσίσ, | 
ταῦτα σὲ τὰ χωρία πῇ (ελέιᾳ μὴν “υπὲ 

νἤωκειλχουσι δὲ κυζικίωοί τε (ὗ πριαπίωιοδ 

καθίση, 
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᾿ἠμθά πῦρ ὃ ἐπ] πτορίθ’ ὃν φησιν ὃ πτοιμτύς, 

ὃ σἵ᾽ ἐκ νεκρμκσϊέας εἰς νίκαιαν τεῆαρας 
᾿ κοὰ ἔκοσε.. πτολλοὺς σὲ κοὶς ὁ ἐκφολόης εἰς 

ὦ ἡλξιχν. σκαίρϑωψ, ταρύτε κοὰ ἄποσι. 

᾿ φρλλοὺς σὲ κοὰ ὃ ἐεκκρσκινίων ἐς ἀλάβαν- 

᾿ φίχ, αρύτε δὲ κοὶ ἐβδδμῇ οντα δἐκτυρων 

᾿ ἀεσύλους οἿχ πιὸ ταύρου. σατρ δὲ τῆς ἐκ- 

ΠΟ βολῆς τό αἰσήττον οιεδὺν τι “σχ. 

᾿ δἴζοιςγ, κολωνός ὄξιγνεφ᾽ ὦ τάφΘ' σϊείκνυ τος 
᾿μέμνον)" τὸ τιϑωνοῦ. πλησίον σ᾽ ὄξι κοὶ 
ἥ μέμνον(. ἰώμα, πὸ σὲ αἰσήσου κοὰ πτῦ 

πριαΐπου μεταξν δχρανικὸς ῥέι, τὰ σπτολλ αἱ 

᾿ οἵϊ!, ἀδραςέιας ταεδιον, ἐφ᾽ ᾧ ἀλέξαν)ρ 

᾿αὖὺ σϊαρεον σατραίπας, αὐακρωθ’ ἐψίσ 
πῆσε συμβαλώγ, κοὰ πσᾶσαν τίω ἐνὴῸς πόϊ 

᾿αύρου κοὰ τὸ ὄυφρατου παρέλαβῳν. ἀϑδὲ 
δὲ γϑανικῷ τοόλις (ὦ σισίανῴ, χώραν χοῦν 

δαν πολλί( ὁμώνυμον. κατίασατι σὲ ναῦ 
ἐν δὲ τῇ μεϑοοίᾳ τῆς (υζικανῆς ΘΟ τῆς πρια- 
᾿ πινῆς, ὅτι γὰ ἁρπαγεια τόπι,09 οὗ πτομ γᾷ 
᾿ ψυμόσϊαμ μυϑόϑουσιψ » ἀρπποίχϑαι. ἄλλοι δὲ 
᾿ πόδι σἹαροϊαύειον ἄκραν, πλησίον σιαρσὶαἱ- 

νον. πρίαπΘ» σῖ᾽ ὅδι πσόλις ἀϑὲ ϑαλαῆκ ὦ 
᾿ λιμίω͵ ἐτίσμα οἵ οἱ μϑ,μμλησίων φασίῳ, 

οἵ πόρ κοὶ ἀ βυσὺν κοὰ 'πίῶκόννησον συωῳ- 
πασαὺ κατὰ δ ρ αὐ ῊῸΨ ἰιαερὸν,οἱ δὲ ἔυζικν 

᾿ γῶν. ἐπώνυμθ᾽ σ᾽ ὄδι τόϊ τοφιαίπτου τό σι- 
᾿μωμϑύου σπταῤ αὑτοῖς, ἐὐτ' σ᾽ ὀρνεῶν Τῇ» πόρὶ 
᾿αϑοινϑομ μετενηνεγμῆου πόὶ ἱδροῦ. ἐ τε οὶ 
λεγεῶτα διονύσου κοὰ νύμφες,τῶν ϑιῶν δρι 

᾿μαησάντων ἀϑὲ τὸ τιμᾶν αὐτὸν δ αὐϑρώ- 
᾿πωμἐπεισῖα σφόδρα εὐὠμπελός ὄξιμ ἡ χώ, 
ρα κοὰ αὔτη, κοὸ ἐφ᾿ Ἑξῆς ὁμορθ’, ἅτε τῶν 
“πποιανῶν, κοι ἡ τῶν λαμψακηνῶμ. ὃ γρυῦ 

᾿ ξέρξας Ὅρὶ ϑεμιςσκλέι ἐς οἷνομ ἀσίωκε τἰὼ 
λάμψακον. ἀπεσϊέχθν ἢ θεὸς δος το Ὥ νεω 

᾿ πῷωγ δἢ γὺ ἡσίοσὺς οἷσὲ -ποῤιεπ), ἀλλ οικε 
Ὅν ὠδικοῖς ὀρθάνη τὸ κονιοσ ἀλῳγ( σύχωνι, 
ΘΟ Φισόῶις ἐκαλεί σἹ ἡ χώρα αὕτη ἀο)οά 

' βειχ τὸ ασήραφέιας πεδίον 7] ε{Θ’ τὲ δίω λε 
ἀμ Ὁ αὐ χωρίον δεῆως, ὡς ὁ θέβαν ὦ 

βθήξως τοεσδιομ, νὼ ἀνγόονίον πσεδίομ, φησὶ σὲ 

αὸ καλλιῶούυς, ἀπὸ ἀσδ)άςον βασιλέως. ὃς 
τορος νεμέσεως ἱδρὲν ἰδού Ὁ, καλξιὰῇ ἀ- 
φράςειαν ἡ ἦδ ὃν πόλις μιταξὺ τοριάπο (ὦ 
παοίσ ἔχασα αὐσυκόμᾶνον ποεοῖίον ὁμώνυ-. 
μορ»ὲρ ᾧ τὸ μαντξιον (ὦ ἀπόλλωνος ἀκτοίσ 
") ἀρτιμεσίξ ἡξὶ τί τουκώτίω, ἐς σὲ στά- 

δον μετύυιχϑυ τοᾶσα ἡ κα τασκαῦη κοὰ λι-: 
Ἷ ϑία, κα ταασαδδούτθ- Ἵ ἱσβδινὴ ὡκοσυμϑθ9 

ἐμ δρ᾽ »γαοίῳ ξωρὸς, Ἑρμοκρίονῶς ἐρίομι-τολ 
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λῆς μνύμης ἄξν {ΡΠ Ὁ μέγνθος νἀ κόλλ᾽ “δὴ μαντῆίον δγελάφθα καθέσῷ (ΘΔ ὁ ἐν ἀλάχ ἰχῦθᾳ Ἅ ἕν 

ὈΕΟΙΜν  ΤΕΆΤΙΝ 9. “δὲ 

πυεπιάπιοάυπι 5 ἀς αιο ροεία ἀἰχίς, δύ (ς΄ 
Ρτοπὶ με υλάα,ηυί ἃ ̓Νιςοπιεάία ἵΝίςςο ἔστ 
τατναἰσίπτί συιατιιοτ, ϑοαστποη εχ Ῥμοῖος η ΠΕ 
Τίεπίεπι ἀσταπὶ αἱοίπτεί, ᾿»]υ]τἰ5 θΕΓΟ (5 ΩΓ ἐκ 
Οοί(οίπής ΔΙαβαπάα, χυΐ εχ Τγαηίβ ϑοῖοβ μεσ 
Ταυταπι ἀεἔειταν ἱεριπασίητασαίπο οἷα δ5- 
(ρί Βοῆιία δὰ {24 ξοτὲ εἰξ τυ πιυα5 αυίάαπι ἐπ 
41 ΜΙεπιποηίβ ἐςρυ!οίγτηαι οἰξεπαίταγ, εἰπ5 
ψιί Τίτιοηί ΒΉτι8 ἔπε, οἱ ρτοχίπιιι εἰξ πο" 
πίβ αΐςτ5.[πεοῖ νίλρτιπι Βηαραυπι (ἀταηίςστιβ 
Βαυίτ, πιάσῃ εχ ρατίς ροΥῦ Α ἀγαίξίς σαπηρο 5, Πδὲ 
ΑΙεχαπάει )αγῇ ἐλεγαρδ5 ρα ίο ἱπρεγατίς, τον 
ταπιέρ τεσίοποπι ςερίς, πος ἰητεν Γλτιττιτι ετὰς 
διΕτρδταίεπι, 4 (ἀταπίςειπι τ ἔπίς ποπιίν 
πε ϑίάεπα, πα τεσίοπεπι πιθ τᾷ εὐ ςπὶ Ποπιί- 
ποπαρυίοποης ἀΐίτατα εἴς πὶ Ογξίςεπί δ Ρτία- 
Ῥεπίαρτί οπῆπίο Ηατραρία ἕαίε, ἰοςὰς ὑπάς 
ταρταπι ἀΐςαπε (ὐδηγπηεάεπι, Δ] ή οἰέτα Γλατάα- 
πίστι ρτοπιοπίοσίυπι 4 σοητίσίε αερίττάτττ, 
Ρτορε ατάαπίδαν Βτγίαρτϑβ ρουταϑ εἰς, δ ταῦθ 
αἄπιαίε Πα. δης αἱ ςοπαάϊταπι υοίπητ ἃ Ν1{ς 
[εἤι5,υΐ δ Αργάμπι δί Ρειοςσπείαπι ἐοάεηι 
τοιηρογε ίποοίσετπητ, ΔΙή ἃ Ογξίςεηί5, δί πον 
πιοη παδεῖὰ Ρηάρο, τί αρυα 605 ςοἸτπιτ 7 ἤθεα 
εχ Ηοιηείς5, αυα ἀρυα (ὐοτίπτησπιίυπε, ίά 4ς- 
«ερετίης, ἴυε ΓᾺΡ ετί ρατείς ἃς ΝΥ πΊρῃς ΠΙία5 ἀἕ 
ςαίατ, Ποπγίπε5 ργοίςεϊο δα εὐπὶ ςοἰξάτη το 
εἰτπτς. ἵνα ἧιϑες τεσίο δί Πηϊτίπγα Βατίαπα δ8ζ 
Γ απιρίᾷςεπα αἱπείβ αρυπάδι» πη άς ΣΧ ἐέκεθ 
Ταπιρίᾷςαπι ΤΠεππίτο οἰ ἐπ τιίητπι ἀεάίς. Ηίς 
ἀἰππίοτίδτιδ ἐπ ἀστπι Παθίττ εἴ, απ ΕΠ] εΠο- 
ἄπ Ργίαραπι ποη πουίς, δ Οὐτπαπο δέ Οοηΐς 
(ἴο δι Τγεϊποηί, δ εἰαίπιοάί Ατπεπίεπα ἀἤς 
ΡειΠ πη 5 εἢ ἐρίο πες ςοηίπείυάίπε συλ 
Δάταπία ποςαρατυτ; δ Α ἀγαίξίος σαταρτιβ. ἀτπιοσ 
τι επίπι πο {5 ἀϊείτιγ πα ἼΠ ρα δ Τμεδς 
σλπιρτι5. δ. Μγσάοηϊα ἃ Μίγράοηία ςζαΠΊρτ!5. 
ΟΠ Πε πε ἀϊςίς αν Δ ἀταίτο γερο, υΐ ρυίπηαβ 
ἸΝεπιείϊς τεπιρίτ βἀῃςατης  ἀγαίτίϑτι το οἱ 
ταῖατη ας εἰυίταϑ ἰπτεῖ Βείαρτηπι εἰϊ, αγηπς Βα 
τίαπι, ὃ (αδίεὔζιπι ςαπηριπιὶ εοάοπιὶ ποηγίπε 
μαδεῖ,π πο ἄροιπίς Ἀδἶαί ἃ [λίαης στᾶσα 
[πὶ Εἰτοίαχτα Βγςατιπι. [εἴα το ἀΐπιτο., οπτ- 
ηΐβ εα Ππιυᾶυτα δ Γἀρίάε5 Ρατίθπι ἔπ πε τγαηΐσ 
[αχτί δὶ τα πάῃ ςαία εἰς, Ἡ εὐπιοσγεοητίβ ορτιθ 
δύ τιλσπίτυάίπε δ8ζ ΡυΪς μετ ἀίπο πιεπιουαρν 
1Ις. Οὐδειϊαπι οπηπίπο ἀεἰετιπι εἶδ, Πθεπιδά- 
τποάμπὶ ἃ Ζεϊίείς, πᾶτε μος π ἴοςο ΠΌΪ ᾿π 

ὀυ δὲν 



56: ᾿ 
πες Δ ἀΔιαῇία ες ΝΝαιπεῖς ἰεπηρίαπι ἐχίδί, εἰτ- 
οἃ Ογζίςυπιτετο Δαάταίείος ἀεϊυρτῦ εἴς, ἄς απ 
{ἰς Απείπιαςητι5: πα π|τ (ὥβῷ; 
ΕΠ ἀκα συλαι  Νεπιείπι ἀϊςᾶτ, δα πιάσπὰ ρο- 
Ούξεοπα ἐαἰ εἴ ςοηςεῆπ σαπδα ἀεοττηι 
Ῥοίξίἀοι, μΐς ρείπταϑ λοίαΐαπι σο πα ἐς ἀταπὶ 
ἘΠυμηΐη 5 ἄλίαρί σε 415 Δἀταίτις δά τη 445, 
Ατῳ θέπαης ςοἸ τατίεγυαίζ Α ἀγαίεία ποπτξ, 
Ῥαγίθηι οἰπίταϑ εἰ  ἰαχία πιατε, χυϑὲ τηλίοΥ πὶ 

Ῥουίσπι μαδεῖ πᾶ Βυίαρα5.ἘΧ ἐὰ δτιόξα. ἔΝαπι 
Ῥαγίαηί Διγαϊοίβ οί ςαπξητοβ.. Ὁ} αίδιι5 εἰξ 
ἀσοῦ Βυίαρεηί 5, πη] τὰ πὶ εχ πούτπὶ τεσίοης ἂὉ 
(οἰΔεταπορεγηεητίθ 5 αυίάεπι {111{5. ΕΟς ἢ 
ἴοςο ηχείιηὶ Αησυίϊσέπαϑ ςοσηατίοηξαπδη- 
ἄαπὶ συπὴ Γεγρεπείρις ΠαίδεΓ ὁ. ρτοάίκιπι εἰξ ο- 
τιίπι παι 65 (εγρ οπ τπὶ τ οὐ ΠΡ 115 τοπιςαίο εἴα, 
{1 εο5 ςοπτίπτο ατείσουιίης, σε πιαπιοάτπι ίη- 
ζαπιατοτεβ Δ  ρείπιο “πόσει τιαπβίετγε ροίξεα 
ταυπιούοη,, ας ἀο᾽ογειη εἄατς, (Ἰεπτ5 Ὠτιΐπ 5 απ 
τοτγόπι ταάπητ Ε]οτοεπὶ συ επ ἄδπι. ἘΝ ἰετρεη- 
τεϊπηπηυτατθπι, Ζυί [οτταίϊς Ὁπτι5 Αἰ [015 ἔα εχ 
ἘΠΌγοί5 ΡΠ δ. τιΐ8 Δυτεπι σὰ αἰ ]τπιλη αι ῃ το. 
πὸ ρειπιαηῆς Βατίαπι ΝΜ] ] ἢ ὃ Ετὐγιηταὶ ἃ 
Ῥατῆ ςοπάϊάεις, Ργτία εἰξαρτι Ργείμητεηι. Ρὰ- 
τίαπος τεσίοπίβ. δέ πἰοήτεπι Βγτίαπι ἱπημηίπεην 
ἕειη παδεῖ. Εαίητεν Βαγίππι ἰάςεῖας Ῥείαρατη, 
ἐπχία δἰπυπι, αὶ Ιοςα5 εἰξ Δα παῖε εἴναθί ο 
εἶα: Εὐπα[ ἀρρ εἰ ἰατί, ορείπγί οπτηί ςαρίτη.. 
τ. Ε Ρατίο Ρυίαραπι παυίρσᾶτί εἰς απείητια Ρτο- 
ςοπηοία5. δέ ποῦς απ οἰυίτατοση παρε δύ αἱ ὲ 
Ἰαρίατβ σεθαπι τηασηαηη, δίαρρτίπιε [Δ ἀλίαπι. 
Ψηάε Ογξίςεπα ορεῖα οἰγοπἐαητίαπι οἰατατ 
Ῥυϊοξετητα, εχ πος αρίάεβσυηι, ΕἸ ποία Ατί 
ἔϊατιϑ ςαυπλίητιπι ροοῖα, τος Ατίπγαίρία ἀΐοσιη- 
τυτοαἱν ξλοιπ ἀίςς Ὀαπαίτήβ θεεπιεηβ, ἢ παίς 
ΑἰἸία 5. ἔπεα πχοπίεπι, ΑἸ εὸ5 ρυταπε, σαί οεἰγοα 
Ῥιτοπππιίππε, αο5 Ογξίςεπί παϑεπε, Ζ εἰίϑε 
τοίπο 5.1 [ἰ5 ΤΠ ετα εἰ  ρείπιο 1 γάουϊ τοσία, 
ΡοΠεαΡειατα. ΝοΠ Πα ςοΙ5 χυζάᾷ οἤξάπης 
ἐϊλάής χυλάτασίητα ἃ Γἀρίαςο ἀϊᾶτεηι, πη πο 
τεταρί πὶ εἴ πταιτί ἀεοτᾶ ασιτηι. σαοα ΚΕ πεος 
αἰείταν. Γι πιρίαςυ5 ἰαΠσπίβ τι }5 εἰ 24 τπατε ἢ 
12. ροττ ορτίπγα μαρεῖ, εα δάϊιτς ορείπις 
Ρειΐϊαι αυεπιαάπιοάϊπη Αβγαάμ. ἃ 4 ἀϊταε 
αὐ ςεητῦ δίἐδρτυλσίητα [ἡ Ρεία5 δας Ρ ἐτγυα 
ποςαραῖ, Παξαάδιποαᾶ 4ε (Ἰγο ἀΐςαπί. ἰῃ ρεην 
ἐπί ορρίάα εἰ (Προ 5, α ἐπ Πκίοτε ίαςες 

κίον φασίν ἂν δὲ τῇ οιῤῥᾷ Φὶ χεῤῥονήσου πολίχνιον ἰεὶ πα 

«Υ̓ΒΑ͂ΒΟΝΙ9 ΘΕΟΩΘΒ ΔΡΗ͂, 
οὐσὲν ἱδρὸν ἀαϊρας ἔαρ σἱέικνυτοα, οὐ δὲ σὰ, 
νεμίσεως͵, πόδι σὲ ὐζικου ὄδν ἀφραςέιας ἷς, 
ρόμοαὐτίμαχΘ- σ οὕτω φυσίμ, Ἶ 
ἐσ σῖξ Τὶς νέμεσις μεγάλη ϑεόρ,, αὶ πᾷ σέ, 
“να; 

Πρὸς μακάρων ἔλαχυ. βωμὸν σὲ οἱ ἀζατα 
πρῶτθ: μ᾽ 

ἀδθρκοθο, ποταμοῖο τὶ ῥόον κἰσίιποιδ. ὦ 
ψύϑα τεσήμπητοέ τε κοὶ ἀσρύτφα καλέντοι.. 

ὃςε δὲ πρὰ ᾧ σποίριομ χόλις ἀϑὶ ϑαλαϊήῆα, 
λιμῆδα ἔχουστι μέζω φὶ πειάπο κρὰ ἡυξαμξ, 
να γοὶκ ταύτης, ἤόραπ δύοντα» γαὶ οἱ στα. 
οἰανοὶ εἦὰ ἀἤαλικοὺς , ὑφ᾽ οἷς ἐτέτακτο ἢ, 
πριαπιίωΝηπολλίω αὐτῆς ἀπετέμοντο ἱεδι- 
“πρεπόντων ἐκένωμ, οὐ τοιῦϑτε μυϑόνασι εἴα, 
ὀφῥογηυξις συγγονειαύ τινα ἔχει πες οξὰ ὅς. 
φεις, φασὶ σ᾽ αὐτὴν εδὸ ἄῤῥγνας τοὶς ἐχιοσῖϑ, 
κῷις ἀκ’ ἐἶ, στιυεχῶς ἐφασπομδούος ὥς σὴν, 
εἷὰ ἐπωσοὺς., πρῶτομ μὴν ᾧ πσελίωμαᾳ ἐκ 
ταυςὸυ μεταφέρου τὰς, ἄττς κρὰ τίν φλεγ-: 
μονίὡ σεαύουτας κοὰ τὸν στόνου. μυϑόύουσε, 
σὲ ἂν ἀρχιγίτίω πὸ γγνους, ἥρωω τινα μεν. 
παβαλθν δὲ ὄφεως. τάχα δὲ ΣΝ ψύλλωμ τς 
ἣν τῶρ λιβυκῶγ εἰς δὲ τὸ γγν(θ- διέτεινον ἡ 
διωΐᾳ μἰς μέχρι υτοσοῦ, ἐντίσμα σι᾽ δδ τὸ σπζη 
Θἰον μιλησίωμ κοὺ, ἐρυϑραίων ποὶι στχοζωψ.. 
πίτυα σῖ’ ὄὴν ἐν πατυῦντε Φὶ σεχοιανὴς», 
ἑαδῥκάμϑνομ ἔχουσα πιτυῶοσῖ δι ὅρζ»». μὲ- 
σαξὺ ἢ ἀξιποί πριάπο κοὰ τεαοίσ, ἢ] λῖνομ 
χωθίον ἀϑὲ ϑαλοϑ τα ὅπο οἱ λινέσιοι κοχλίας 
ἄρίτοι ἣνυτάντωρ ἁλίσκονται, εν δὲ θοῦ στα 
βάπλῳ Ὁρ' ἀξ σαρίσ εἰς πρίαττου ἥτε τεσ 
λαιὰ “σῷκοννασ- ὅδε, κοὶ ἃ ναῦ στῶ κόννμ. 
σΘ’«σπόλιν ἔχουσι κοὰ μέταλλου μὲ γα λόϊ 
κοῦ λίϑον σφύσϊρᾳ ἱποινόμδνον͵ πὰ γοως 
κόλλισα δὴν ταύτη πόλεων ἐργαΐν σὲ πού 
σοις πρῶ: ν τὰ ἐν ἐνζζκῳ, ταύτας ὄξι πῆς 
λίϑου,ἐντόῦϑον ἄδην ἀοις αὐ“ ὃ ποιυτὴς δὴν 
ἀοιμαασίων καλουμλύων ἐπῶν, αὐὰρ γής 
ἄτις ἄλλ’, τὸ σὲ τῆς ῥέιος ὄρ οἱ μς, 
σὰ ἐμ ππειρωοσῷ ὃρκ φασίρ, ἃ ἔχουσιψ οἱ 
ἀνζικίωοὶ τῇ ζελέᾳ πτῶσεχῆ, ἐν οἷς βασι 
λικὴὰ ϑόρα κατεσκόύαςο ποὶς λυσδῖς., κοὰ 
«-αἴρσαις ὕςάδον, οἱ σ᾽ ἀὴ γυήαράκοντα 
πῆς λαμψάκου σχσϊίων σϊεικνύουσι λόφομ, 
ἐφ᾽ ᾧ μκπτρὸς ϑεῶν ἱδδόν ὄτιψ ἅγιον πῆς 
ῥέως ἁθικαλούμανομ, κρὰ ἡ λάμψακθσῖ᾽ 

ἀδὶ ϑαλαῆαε πόλις ὄδιν δυλίμαν- κοὰ ὡ- 
ἰόλργ)΄. σημαίνουσα καλῶς ὥς πὸ κοῖς 
ἡ ἀβυσῖθ, διέχει σ᾿ αὐτῆς ὁσον ἃ βν» 
μύκοντα., κρὰ Ἑκῶτὸομ σχοϊίους. ἐκαλέτα 
σὲ πρότόδον πιτύουσια καϑάσόῥ κρὰ πίὺ 

λλίπολις, [τῇ σ᾽ ἐπ᾿ ἀκτῆς, ἐκκειμύας πολὺ 
σὸς τί ὦ 

3. 4... τς 



σῶς τίὼ ἀσίαν κῳ τὰ τί λαμϑια κίων στὸ 
᾿ ᾽Ὶ πρρ δι ᾿ , οἷ 

᾿ ψροῶρ τὰ δίαρμα μὴ πλέον ὧν “τε χραϊ- 

ντα σχαϊίων, εν δὲ ζρὶ μεσαξὺ λαμψα. 

ον, κοὰ σταοίου σταιτὸς [ὦ στόλις. κοὰ στὸν 

πχμός,κατίασαςο σῖν τοόλις, οἱ δὲ ττσασην 
οἰ μετώκεσαν ἐς λάμψακορ, μλησίωψ ὄν- 

᾿ αἵ ἄποικοι κοὶς αὐτοὶ καθά πόβ»πκρὰ οἱ λαμ 

᾿ακιωοὶ, ὃ δὲ ποικτὰς εἰρη πον ἀμφοπίρως, 

μὰ πρωδϑεὶς τἰὼ πρώτίω συγλλαβίω. κρὰ 
Πῆμου ὠπταισοῦ. κοὶ ἀφελὼρ. 
ἡ ρ ἐν παισὼν νᾶξον πολυκτύμωμ, 

Καὶ ὃ ποταμὸς νίι οὕτω καλξιτοίι, με’ 
λησίωρ σἱ᾿ἀἰσὶ κοὰ αἱ κολῶμ» ἄλλας στσερ 
λαμϑαἶκο ἐν τῇ μεσογαίᾳ πῆς λαμψάκην 
φενάλλαε σ᾿ εἰσὶν ἀϑὲὶ τῇ ἐκτὸς Ἑλλκασοντίᾳ 

σαὶ τεὸς τοῖς ἑκα τόμ ,ὐ( ὧν τον ἀνκνον φα- 
τιν, αὐαξιρμῆνῳς δὲ, τοὶ ἐν πὰ ἐρυϑραίᾳ φα- 
τί λέγεϑτα κϑλωνᾷὰς,κοὰ ἐν αῇ φωκί δι (Ὁ ἐν 
ϑεήκλίςιν δὲ τῇ παρίαψᾷ ὄξιν ἃ λριωλώ- 
γα, ἐὺ σὲ τὰ λαμ αμίυκ πόπ -δναίμπες 
λΘ' γόῤγόϑιοψ, [ὦ σὲ κοὺὰ τοόλις γέργαϑτ,, 

ἐκ δ ἐν τῇ ἐυμαίᾳ γεργύϑωμ,( χῷ (ἐἐκξι 
ποόλις πλαϑιω τικὼς κοὰ βμλυκῶς λεγομθ κα 
αἱ γέργηϑόν οὔον “σῷ ὃ γόργήϑιθ- ἦν ἀκφὰ 

λων. πρὸ νυῦ ἐπι σϊείκνυ τοί τόπι Θ' ἐν τῇ ἐν 
μαίᾳ, γόῤγίϑιου πες λαρίοσν ἐκ σεκοίς μάν 
ὃν ὃ γλωοσογραφθ’ ἀλεϑείς ἣν νεοτήόλε, 
μθομνήμος ἄξια. ἐκλαμψαϊκοῦ σὲ χάρωμ 
“εὖ σνγγραφευφυκοὶ ἀοσϊεμωντ’,κοὰ οὐκ 
ξαμβύες ὃ ῥήτωρ. κοὺ μετρύσϊωρίθ» ὃ πόι ὗν 
κουρου ἐταζρί». κοὰ αὐτὸς σ᾽ ἐπάκουρ»" 
πρόύγτον τινὰ λαμ ψακίυὸς ταῖρξε, δα οί- 
Ψαςῖν λαμψάκῳ, κοὰ Φίλοις χρασάμαν θ᾽’ 
“οῖς ἀοίσοις τοῖς ἐν τῇ! πόλει ταύτη, τοῖς σε 
οἱ ἐδυμῆνξα, κοὶ λεοντέα, ἐντόῦθον δὲ μειτύ 
νεγκὴν ἀγρίππας τὰν τποεπηοντότα λέοντα 
λυσίπποἐργομοούξϑηκε σὲ ἐν δι᾿ ἄλσει ϑε᾽ 
μεταξὺ φὶ λίμνης, κοὰ τό ὄυρίπο μετὰ δὲ, 

λάκψακου δὲν ἀξυδιΘυκοὰ τὰ μεταξὺ χω 
οἷ. πόδι ὧν ὅτως ἔρακε συλλα βὼμ ὃ ποι. 
σὰς κοὰ τίὼ λαμψαπίιω ἐμ, κοὰ τῆς σταρία- 
γῆς τινα! οὕτω γῷ ἧσαν αὕποι αἱ πόλεις 
κατὰ τὰ τραϊκῶ, ᾿ 

οἵ σ᾽ ἀρα τοόρκώτίω,κοὺ πράκτιον ἀμφαὶ 
᾿ ψέμονίο, ς : 
Ἑαὶ σηςὸρ, Εἰ ἄθυ δον ἔχον, (ὃ σιίὰν ἀοἰσθίω 
"τῶν αὖϑ᾽ ὑρτακίσῖϊης ἐρχ᾽ ἄσι Θ᾽ Φυσίρ, 
ὃν ἀοίσξρϑον φέρουν ἵπποι, Ἶ , 
αἰθωνδυ" μὲγάλοι ποταμδ τ σελλίςντθν. 

Ι 1»1:Ὲ 3: 

ὑαλάπεἰλίο δεέχοσιο σεδέους γε αράνον-, 

ΕΟΙΜΥΒΘΎΥΕΆΤΙΝ 8, 56} 
οἀ Αῇαηι ἐχροίτο, πο ρυοοῦΐ ἃ Γαπιρίδςο, 
αταῦ ξα πο ΡΙυἱαυάπι συδάτγασίητα (ξα αἰ Πτ, 
Ιητεῖ "νατηρίδοι πη ατὰ: Ραυτίαπι Βοίτ5 τῇ (τ, 
δ Πυπιεπ ρθε ἀΐγοτα (ἃ Ρα τη} ἀπιρίας ηγί- 
στάτιεγενςυπι ὃζ ἐρίι ΜΠ ς οττιπὶ οο] ἡ εἴξεης, 
αυεπιαάπιοαυπι, «πρίασοπί θοςια ἀτρίἐςίτεν 
εο5 ργοτυ τ, δ δ αίτὰ ρτίηγα ἐν Πα ττ νὺ σϊῆμορμ 
ἀπαισοῦ,ἰὰ εἰἰ, πες πὸ ὃ Αρεία, δύ ἀειταίξατος, 
Τίμεβ ορῦπι πατίαταπι μα ἰταῖρας πιοσηία Βα. 
Ἐταάδπες Πππιεη τα τπισσϑίττ, ΨΊττα [.Δπιρία- 
εἰν ἴῃ εἰπ5 το εἀϊτειταπεαίθπτ οοίοπα Με 
τη. ΔΙ ας ἰυητ δα ἐχτετίυβ ἘΠ Πεἰροητί πτατε, 
Πλά5 ςεπτμπι ὃζ φυδάτασίητα αὐ Πίο αἰ ἐἄεοβ., 
ἐπυίδιις Ογσησθπικςαπε. Απαχίπιεη 68 τα τε 
ἐπ Εἰγίῆτοα δίῃ ΡΒ οςίάε δίίη 1 Β ΕΠ] ςοἱον 
Ὧ85 αἰςί, η. Ῥατίαπο εἰίαπι στο εἰδ. ἔἱςοςοῖον 
πα. [Π1 ἀπιρίβςεπο ἰοςτι8 εἰξ υἱπεῖβ σοἴϊει!5. τι 
(ειριτπίστι ἀρρεἰατοτν. Επίξ σείαπι οἰ πίτα5 Ἐπ: 
σίτμα ἃ (Πεισίτίς ἀΐ3λ, τος ἐπ ὐπιδο ἀστὸ 
εταῖ [δὲ επίπι οἰαίτας [υἱς ΡΙυτα τον. ὃζ [οσαλίπί- 
πε ἀίῶλ (Ξε πεβουπάς (ας (ερμαῖο (Θεῖσί- 
τας. Διάδπαςίοςαβίη υπιαπο οἰϊξαάίτυν Ὡς» 
οσἰτπίσπι αρτιὰ {αν λπι, Εχ Ρατίο ἔσίε 'Νεορίο 
ἰείπις τοσποιπεπιοί( πἰοΠοσιαρἤΠε5 υἱὐ πιεπιο 
ταῖο ἀίφητις. Ε [ναπιρίαςο πμτ Ππατοη τετᾶ τοῖν 
(αίρτου, δύ Δ αἰπιαητιβ, (Δ παχίπτεη εβ οὕαῖου 
δ 'Μειτοάοια Ερίςυτ (οἀΑ1 5, Δτααὶ Ερίσαι 
ἰρίς ᾳυοσᾶάπιοάο [.ἀπηρίλοεπιϑ [αίτ, αίτι Γ΄ 4π|- 
ρίβείπρτίατας, δῖ ἱνερητεί δύ [Δοπιεῃ εἰ δπγίοέ 
τα υἱτι5, 4 ῥτίπιί εγᾶς πη εὰ οἰαίτατο, ἔχ Ποοΐο. 
οο Ἀρείρρα ἱεοπεπὶ αυί ςοτεποτας τιαί τα] τ, Εν 
Πρρί οραπ,ευπιίρ ςοΠ οσατίτ ἐπ ΙΌςΟ.. απ ἱπέεῦ 
ἵαοτιπι εἰς δ εὐτίρτιπι, ῬοΙ 1 ἀπιρίᾳεμπι εἴς Α.» 
Ῥγάιι5, δ ἱπτετηιεάία ἰοοΔ. (οἰ ίςες ᾿ναπηρίαςς-. 
πα ἄσει, δ Βατίαηί ρᾶγ8. “πος ροεῖα ἢ οδρτε-. 
Βεπαίε, ἔνι μος υἱδεβ Ττοίαπίβ τεπιροτίθυδ 
ποηότιπι, εἴδηζ. ; 
Εταα Ρεϊςοεεπαῖῷ ἱρίστι Ργαίση, δ( χα 
Οἰαιᾷ βεΐοη μαδεητ, ὃ ΑΡγάᾷ ἀίαῃ Αυίβρασι: 
ΔΠυς Ηγεταςίάε5 ἀτιχ ποστιπὴ πεπίς Ατίβθα, 
ἹΜασῃαηίηγίβ αάὰ εἰν εαυ5, 5 εἰεξείβ Ὁ ἀπηηε. 

(υοά στπὶέτα ἀίοατ, αἱάετον Πσπίβοιλτς Α- 
τίϑϑαηι τοσίαπι εἴε ΑΠί, ὑπ ἄς εὔπὶ ῥτοίς- 
ἄσπι ἀϊατ, Ν᾽ εηίς Ατίβρα ϑεϊςεμτίβ αἷν δῃ1- 
τς, κα ἴσος Δεο ἔυππτ οδίςυτα., ὑς ἀε εἰς 
εἰΠουίςί, πο εοπυεηίδηξ . αἰ «οά οἰγοα 
Αργάμμαι ἴυπε δύ Γι λιηρίβοιπι δί͵ Ῥατίαπι, δ 

αυοᾷ 

9 

οὕτω σἱ ἀπὼν ἕοικε “ὁ βασίλειον ρφαίευ πὸ ἀσίσ τίν ἀρίσβλυ ὅϑῳι ἧκον αὑτὸν φυσίγψ. Ἷ 
δι ἀρίσθυθον φέρον ἵπποι γτοαμδ ἀὰ σελλίςν]». οὕτω σ᾽ ἀφανῆ τὰ χωρία τοῦτα ὅξην͵ ὡς Γ οὐσῖ᾽ 

ὁμολογοῦσι πόδι οὐτῶν οἱ ἱσορουῦ τοῖν, τλίω ὅτι πϑὸὶ ἄβυσιόν ὅδ, κοὰ λαίμιψακον κρὰ στιίριον, κοὶ 



464. 
ἐνον αητίητο Ῥειςοία πομῖεπ ἱπηηυτατᾶ εἰδ, 

Μααν, 

χ Πυπιίπίδυ αὐ τεπιροεῖα ἠΐοίς Βα  επίεπι ἃ- 
ρυά Αγίβθαγη πες, αυΐάεπιβ 95 Ατίϑθατις 
ηίτ, δύ Ξε εξείβ αν ἀπτης. θέας! δπηηίς εἰξ. αὐτὸς 
ἐρία ποπτερετίτατι ας ΠοπηοΠ  ἑ ρυταπέχτπε. 15 
ἐπτεῖ Αδγάσπι δέ ̓ ναπηρίάςυπι Πυίς, Οὐτη αὉ 
ἐεπὶ Ὀγδόϊίοη αἰτιάς Πυϊηίπε δεοίρίεπάτπι εἴ, 
ασπεπιαάπιοασιι δύ {Ππ4 Σ΄ 
Ἑταυσρεσείατυπι Ὁερμΐδί ἤυπιεη παϑεθαπε. 

ἘχΠαα: 
Ῥαιεπεπίαπι οίγοα Παυΐπηι χα! ἐεα ἐεπείσαητῖ. 

[π||ςε80 οἰττδ5 Ππιξ Ατίϑρα, σαίτι5 ἀσττπι 
ει γπιηβεί δαδεης. ἘΠ᾽ εείαπι ἤπτ αι απὶ 
Αυίθθυς ἰη Τ Ὠηγαοία(υς αἰ εἰ) ργορε ἥσει 
Ὁ ερτεπή Τῆναςες παδίϊλης, ΤΌ] επίπιαρυά 
Τιοε5 δέ ΤὭγαςε8 εἰυίάεπι ηοπιίπί 15 ἀρρεῖ- 
ἴλατυτνας βοοί ΤΒταςο5 ἡαίαπιν δί δοατι5 ἀπὶ, 
τί, δ σεῖς πγθτα5. 8( Θοκο Γγοίαπο ροτίο. 
τε ΣΧ απῖμί ΤἬταςες, δύ ΣΧ αι 5 τοῖς Πασυττι5. 
Αυίβρυς σποσίη Ηεδτ ἱπιπείτείς, Ατίοθα Ἴ το 
σε οἰαἱταβ οἰ  ]τεπὶ ἐπεί ἀρ Ττοίαπι Πυίς, 
᾿εΠ εἴα ετίαπι Τ πτασῦπιτεχ ἔπτ, ᾿ξ] αἰτεῖ Α- 
{Ὁ ἀρτα Ηοπιειπιπὶ πτιεπίςι: 
ἈΠα μίς ξζαπσπςοία εὐαῖ ἀοπιίοτίς εασοτᾶ 
Ἡείουίς δἰ Ή ςοΡς Πάτερ πατιβίῃ ΓΥπιᾶτίδ, 
ϑαπρσαγ ΒΤ σίας ςατηρὸ5 ΠΑ ἐτᾶτ|5 δα ἀΠΊΠΕ. 

Αργάσπι Με τοπθίάετε, Οὐσὲ Εγάοτῖ 
κεσερετηγίτεητε; πᾶ εὰ ἴοςα δίτοῖα Γγϑαβ 
{10 εταῖ, αἰ5 ργοπιοητογίαπι συοάάαπι ἰσχία 
Ἐραγάαπιμηαγραβ αρρεϊ αν, 4 ποτε Ῥγορδν 
εἰ 5 αςει, δ. Η Εἰ εἰροητ ἃ Ἐλπϊρίαςο δύ Πο ς- 
ἀυα! ρᾶτίὁ αἰαης, 18 {{46{8 ςεπτυτ δέίερισα 
οίπία, Εἰος ἱπίοςο εἰ {Δ ἐρτέπι λάπιᾶγε, 
συοα Αἰΐαπι ἀἰηπηίτ 80 Εὔτορα, ἃ εγχε ροην 
εεἰυπέξιπι; γοπιοητοιίαη ἱρίπαι ργορίει ἢ, 
φύταμι ΟΠειγοπεία5 ἀρρεϊ τού, πος αρί ροης 
πη εἴτι πσιητίας (είς ρος ΑΡγάο οδία- 
ςετ. δεῖς ΟΠειτοποἤαιτπα οἰαίταταπι ορτίπια 
εἴτ, τὲ ρτόρτεν υἱοίπίταίειη (δ ἐσάεπι ρτοίς 
το ςοπήίτατα εγαῖ, οὐπὶ ριοίειυτας ποηάτπὶ 
ςοπίίπεπείδι5 ἀπ πατιετεηίαν, ΑσυγΔπδ ας 5ὲ 
ἔτπι5 αὐ {ἐχα!2 εἰοίπία ἱπτοῖίς αἡΠᾶτ. ἃ ροτῖυ ἐπ 
Ῥοι ροητίβ Ιοςὰ5 εἰ ρΔΌΪΪ ἂν γί. 4ίστεν 
αἰεπεί, ργάο χυίάςξ Ργοροπτείἀεπι τπε5,8ε. 
(ἴσο πετὸ 1π᾿ εἰὰ5 ἀἀπεγίιί. Αρυά 8ευπι [ο. 
εα5 αὐΐάαηι Ἀροβαίητγα ποπγίπατουγ, αα δ εηὶ 
τατίβ τα πέζα ἔαίε, δείτε5᾽ αὐτεπι εἰς ἱπέοιίας Ῥτον 
Ροπιίάεπι πεια5,4 4 ἀεχίιαπι ράτίσι ΠΌΧτιδ. 

! 
" ἣΥ 

σὐπθ' ὠπυβαΐίϑρα» καϑὸ ἐζύϑη ἡ χεδγα ̓  δι σὲ 

ΠΥ ΒΑΒΟΝΙ9 ΘΕΟΩΒΆΑ͂ΡΗ, 

, σίῳ. σὶ!οὺς σὲ ἀρίςε πτῶμ ἐν χεῤῥ 

ὅτι ἡ σχγάλαι πδβ κώτη μαῳτωνομαίδοη ὃ σέ, 
πθ΄ -ἣν δὲ πτοταμῶρ Ἢρ μλὸ σελλώρντα φν 
σὴν ὃ ττοιν τὴς στὸς τῇ ἀρίσθᾳ ῥειμι ὥπόρ δᾶ, 
σι: ἀοίσβκϑον ἀκεγκοὺ ποταμξ ἀπὴ σελλύς 
φυτθ΄, ὃ σὲ πραϊκτεθθ" στοσα μὺς μην ὄξι, πε 
λις σί᾽ οὐχ εὑοίσκυται ὡς τινόϊ ἐνόμεσαν ῥα, 
σὲ κοὰ οὐ τ’ μεταξὺ ἀβύσδου,κοὰ λαμ ψο 
κῶν, ὃν κοὰ πραίΐκτεον ἀμφγνεμοντο, ὅ- 

Τῶ σεκτίον ὡς πόδι ποναμοῦ καϑάτιδα 
κάκεινα, 
οἵ τ᾿ ἄρᾳ γτὰρ ποταμὸν ἰσιΘλοσὸν δῖον ἵ. 

γακέον, καὶ, 
ἀμφὶ τὰ πεαρθρνιον σπτοτομὸὺρ ἔλν τὰ τον ἐ- 

νέμοντο. , 
(ὦ σὲ κοὰ ἐν λίσξῳ πόλις ἀοίσξα ἧς 

χώραν ἔχουσι μυϑυμναζοι.ἐς! σὲ κοὶς σοτὰν 
μός ἄρισξ Θ΄ ἐν ϑραίκε ὥς ἔλατο, κοὰ πού Ὁ 
σου πλησίο οἱ ἰεδρίωδιοι ϑρᾷ Ἀδίν, πολλαὶ οἵ 
ὁμωνυμίας ϑραξὶ, κοὰ πηρωσίμ, οἷον σκαιδι ἢ 
θρακαῦ τινὲς, (Δ σκαιὸς πτοταμός, Εἶ σκακὸμ ἢ 
τοχ' κοὰ ἐν προέᾳ σκακαὶ τούλαι. ξαύϑιοι 
ϑρᾶκσῃ. ξαύθ(θ" στοτα μὺς ἐν τρροίᾳ ἄρεσβος, 
ὃς ἐμξάλλων ἐς ὧν ἵθρομ, ἀδίσξη ἐν τροίᾳ 
ῥῆσι’ ποταμὸς ἐν προία ῥῆσιΘ' σὲ, κοὰ δ΄ 
βασιλεὺς “ἣν ϑρακῶγ σι σὲ κρὰ ϑρῖ ἀσέο δ' 
μώνυμθ᾽ ἔτ’ παρὰ Ὁρὴ στοιισῇ ἄσι ον 
ὅς μύπηρων (ὦ ἐκτωρίθ- ἱπποσϊάμοιο. 7 
αὐποκασίγνητ Θ΄ ἐπάβης, ἥὸς δὲ σιύμαυ τοι 
ὃς φρυγίίω ναΐεσκεῤοῆςς ἀϑι στεγγαρίνιο. 

ἔ ἄβυσῖθ’ σὲ μιλεσίων ὅξι γίσμα ἅδε 
σρέψαντθ: γύγου τὸ λυσϊῶγ βασιλίως (δ 
γα τω’ ἐκένῳ τὰ χωοία, νοὰ ἡ πρωαὶς ἅτεεο 
σις, ὀνομαίζετιι δὲ κοὰ ἀκρωτῴειόμ τι πῶ ᾿ 
σι αρσϊαύῳ γύγας, ἐππίκευτωι δὲ Το εὐματι 
Φὶ πο πον τίσι’, κρὰ τὸ δλλεασόντσ. δἘχ8 
σὲ το Ἰσίω λαμψοαίκον κοὰ ἰλίον, ςασιοῦς 
πόδι εοσυ μόκοντας κοχ ἐκωτον. ἐνταῦϑτι σὲ 
ὅδη τὸ ἐσήασιίδιον ὄστόρ τζδὺ ξε ξέρξας, 
διοοίζον τίὼ εὐρώπάυ, κοὰ τί ἀσίαν, καθ΄ 
λξιταῖι σ᾽ ἡ ἄκρα εὐρώπες, χεῤῥόνασ᾽ ὐδξ 
“ὸ οἷμα ἡ ποιοῦσις πὰ «ονὰ τὰ κατὰ 5᾽ 
ζάύγμα. αὐτίκεντοι σὲ τὸ ζούγμα τῇ ἀβύξ᾽ 

ς 
νόσῳ πολιοῦ 

ὧν, ]α σὲ τὺ γατοσιρίω κασὸ οἱ κὐθον 
ἡγομόνι;κοὰ αὕτη, ἐτέτακτο, οὕπω πὰς ἥδ 
πάρος διοριζόντωμ ἢ τό τεικοὰ ἡγεμονίας, 
ἡ μὰν ὃν ἀβυσῖθ᾽ κρὰ ἡ σαςὸς δεέχοσῳ ἀλὲ 
λήλων πριάκον τὰ τσὸν «ζδεσς ἐκ λι 

ἐἰς λιμβύαιο σὲ ζαῦγμα δδὴ μικρὸν ἀτὸ τῶῤ; 
πσόλεωμ σταραλλαϊξαντι, δὲ ἀβύσδον μιδὸ ὡν 
ἁδὶ τίὼ πτῶποντὶσῖα, ἐκ δὲ σεςοῦ εἰς ποῦ. 
ναρσίον. ὀνομαϊξζυται “δὲ πρῶς τῇ σπτῷ 
ἡ σκεὺς ἐνδθτίρῳ κατὰ τίὼ πρῶ πονπιοιϑ 

ὑόλο, 



Ϊ 

ἐπ έξιθ, σϑ ῥοῦ τῷ δ, αὐφὶ. διὸ κρὰ σὺ 
πρεπέςὀβομ ἐκφὶ σησυῦ δι αιρᾶσι σπτκραλλαν 
Εἄμϑνον μικρὸν ἀϑὶ ὃν Φὶ ἡροῦς ποῦργογιἰᾷ 
[ιϑίῳ ἀφιρντα τὰ πλοῖα συμπράῆοντθΘ’ 
χό ῥοῦ τρῶς τίὼ στϑραΐωσιψ, τοῖς σῇ σὲ ἀξύ 

δου πόραιουμλύοις, ἥαλεκτέου ὄτ ἐς τά»; 
γαντία, ὀκτώ που «πότους δὲ τῦργου σινοὶ 
κατ᾽ αὐτικρὺ φὶ σιισοῦ, ἔπειτα διαίρεν πλᾷ 
γιομ, τὸ μὴ τελέως ἔλουσιμ οὐρωντίον ον ῥοαῦ, 

ὥποαυ σὲ τίὼ ἀδυδὺμ μετὰ πρωϊκα ϑρῶκόῃ, 

᾿ ἑτα μιλήσιοι, δὴν δὲ πόλεων ἐμπρεαδϑδαισῶν 
ὑπ σίαρειου τό ξόδξου πατρὸς ΝΥ] τίὼ 

᾿ πῶπονσἱσῖα, ἐκοινώνασε κοὰ ἡ ἀξυόος φὶ αὐ 
Φὶ συμφορᾶς . φύεπροσε δὲ τουθόμανΘ’ με» 

᾿ σὰ τίὼ ἀρ ἣψῳ σκυθὼν ἱπανοσὸν, οὐδ νομά» 
σίας πταρασκδυζ(εὗνα σχξαένειψ ἐτο᾿ αὐτὸ, 

ΠΥ] τιμωρίαν ὧν ἱσταθογ, δεδιὼς μὴ οἷ πτόλφς 

πορθμέια σταράσχοιρν τῇ «ρατιξ, συυΐβη σὲ 
“πῶς ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς κοὰ οὶ χρόνῳ, 

᾿ χκρὰ ὧν αἴσιον φὶ συγχύσεως ἣν πόπωγοπο 
οἱ δὲ σιςοῦ κοὰ Φὶ ὅλης χεῤῥονήσου πρείπον 

μᾶν οὐ τοῖς πϑρὶ Φὶ ϑράκας τόσοις. φασὶ δὲ 
σίιὼ σης ἐν ϑεόστομττος»ἔραχέιαν μᾶ, ὐδβκῇ 
σὲ κοὰ σκέλειδε σλεύρῳ συυάσηειν πρὸς τὸῦ 
λιμϑύᾳ, κοὰ σὰς ταῦτ᾽ οαὖ, κοὰ σα ῥοῦ ἐν, 
οἷκν ἀναε δῇ σταρόσϊωψ. “όρῥκωταιὸ Φὶ δῷ 
ἀβυσιϊυῶν χώρας οὐ τῇ πρωάδε τὰ ἄςνρα, 
ἄναῦ μὴν ἀβυσϊ μῶν ὄξικατεσκαμμῆνη πό 
λις.πρότοόβου σὲ ἐμ καθ᾽ αὐτὴ χευσικ ἔχοντα. 
ἃναῦ ασαὐιά ὕξῳ δδαναλωμδύᾳ. καϑάττόρ 
σὰ οὐ Ὅρῖ" τμώλῳ τὼ σπόρὲ ὃν »τακτωλόμ. 

᾿ἀ ἀξύσθυ δὲ πόρὶ αἰσαπὸυ, πρὶ ἐσήχποσι. 
ους φασὶ οἴεδίους, δβυπλοία δὲ ελζυυς.ἵ“ 
ωσὲἀβθύσνυ τὰ πόρὶ Ὁ ἴλιου ὅδ, τά τε ἄλ. 
λα παρέλιαἑως λέκτουνκοὰ τὰ τὺ Ὅρῇ πρωΐ 
κῷ πεδίῳ, κρὰ τὰ στκρώρεια φὶ ἰσῖως τὰ ὗ. 

πὸ Τρ αἰνείᾳ. δ; Πῶς ἢ τοῦτ᾽ ὀνομάζει ὃ ποῦν 
τῆς, τοῖα μὴν οὕτω λέγωμ, 
Δαρσϊανίων αὖτ᾽ ἐρχον ἐὔς πάϊς ἀγχίστο, 

Δαρσϊανίους καλῶρ. τό τε σὲ σϊαρσϊαὐδς" 
τρῶσυ, κοὶὰ λύκιοι κοὰ σϊαῤσῖανοι ἀγχιμαα 

χυτοί. 
Ἑἰκὺς σ᾽ οντοιῦϑτι 4) ὐ] τοσππαλαεὸμ τὼ 

λεγομδύϊω τὺ τό ποικτόὶ σἸχρσϊανίαν. 
Δδαρσίανομ οἱ πρῶτον τέκῃ νεφελψγόβεττς 

ζαῦς, 
Κσίσε σὲ σαρσϊανίίιω, 

ναῦ μν γαὺ οὐσῖ᾽ ἴχν Θ’ πόλεως σώζε- 
ταν αὐτόθι, εἰκάζει δὲ πλάώτων μετὰ «ὖν κα’ 

᾿πακλυσμοὺς προίς πολιτείας εἰσῖρ σευυϊστν 
ὥπε, πρῶτομ μὲν τὸ ἀϑὲ τὰς ἀκρωρέας ὧν 
᾿πλοιῦ τε, κοὶς ἄγριον γ δεδιόσωμ πὰς ὑσῖα, 
γα ὑϑιπολάζοντα ἀκμίμ γὐ τοῖς πειόζοιςς 

! ἸΒΕᾺΚΝΚ Βοισ νυν ΤΈΕΑΛΤτΤτινς 
4υΐ Ὁ εὰ ἔξεττυγ, αυλρτορίεν ἔα εί ι5 ἐ Βεῆο 
πδιίρατιγ δὰ [ποπηίβ τυττίπι, {| 4υΐ5 Ρ811“ 
[«]υπὶ ἀεβεώε, Δαπείηάε (ΟΠ ᾶῖ, ἐαπὶ ἤϊι, 
Χιβ {δέ δά τγαηίϊτιπι λἀπηίηίςυ!εατ, εχ Αι 
Βγάο τπιετγὸ ἐγδηίευπεθιι ἐπ ςοΠιγαγία ρταῖ 
τεγπαυίσαπάιϊπι εἰς εἰτοίτε οὗο {Ἰλάΐα δά 
τυζγίπι συλπδπι ϑείϊο ορροἤιαπι,, ροίϊεα 
πῃ ΟΒ! χα εὐηάππι εἰς, ὃς πεηυλησυαπι 
αἀπεγία5 Πυχυπι παυίραπάσπι, ἼΤηγαςες 
Ροίέτες Ττοίαπαβ, Δ γ ἀτππὶ Παρίταίιεγε, ἐν 
ἱπάςε Με, δεά ἄυυπαι υ{δ65 εἴτα Ργὸν 
Ροπιίάεπι ἃ [λαγίο ΣΧ εγχίβ ραῖζε ἑοπογεπηδ- 
τεηταν, ΑΙ Υ δ ἐείατι ςαἰαηγίτατίς εἰ 5 ρᾶγς 
εἰςερ5 ἑαίε, ΙΝαπι ροίϊ τεάίειπι ἐ δεγιῃία, πα 
τε] ρεης ᾿Νοπιαάαὶ Ἀἀπεγίας (ς τταπἤταπι 
Ρᾶίατε . ὃζ εὰ υἱειίςεηα., ηαυξ Ρεγρείδί [πες 
γτληΐ., πεγίτ5 πὸ αὐθε5 ἐχογοίτα! τγαπἤτιιπι 

σός 

ΡύςΒεγεητ, εὰ8 ζοηογεπηδείΓ, πη σέλα ςατεγαθ᾿ 
πτατατίοπες ὃ τξροτα, ἤξες εἴπ ςοπέμπη“ 
ἀεπάοταπι ἰσοούυτη ςαυτΆ ἀςςείδίε, Τ)ε 86 
ἴσο «ας τοίχῳ (Πειτῃοπείο τυῆς ἀἰΧίπιαδ, 
εὐπὶ ἄς ΤΠγλςία (τα ζξλτεγπιιος ΤΠεορουρις 
αἷς, Θείωσι ραγυδίη συίαεπι εἴς. (εὰὦ Βεπε 
τασηίτατη, 8( ἀπούαπι πα σογυπι οτατο Δ ΡΟΓς 
τἀπὶ ςοηίπηζέαπι, σης ρτορτῖεγ ας δ ργο- 
Ρίεγ Παχαπὶ δαϊίι5 ἀοπιίπαπι εξ. Αγ 
ποζιτ τεθίοπί ἰη Ἰτγολάς Αἴντγα ἱπιπιές 
πεηζ, απ παηῆς ΑΡγάεποσυτη ἔυπε αὐδὲ 
ἀίγατα., Εὰ ρυίαδ με (εἴς ετασ, ὃ δυτί ΠγειαΐΖ 
ἴα Ὠλθερας, συα παῆς ρείγατα ἰππε, πτρον 
τε ςοπίππιρια,, φαεπηλάτη ἄτη ἐα η:ς 1Π 
Τπιοῖο, δά εἰτςα Ῥαδοίαπην ἐγδης. Οἱ ςπητᾶ « 
Βγάωπι αν Α εἴλρο αἰΐατςε ἃ ἐερτίπσεπια ἰΐα 
ἀία, τεζλ δυτεπὶ πδυίρατίοπερδαυςίοτα, ΠῚ’ 
εὐ εχίία Δ Ργ απὶ πε, απὶ οφῖετα πιαείείσ 
πτὰ Γ.εὔζαπι υἱάις, ἔπτη ετίλαι απ Π το, 
ἰληοίλοεηϊ ςαπιρο,, δύ [ἀκ ργατοιπηοηϊαπηᾶ 
Ἀεαςεα (πραϊτα, ΄πλπιροεῖα ἠποθυ πτοάίϑ 
ποηγίηδι, ατεγαππ ἰ[ἃ αςεπ 5. 
Ιατάδηίοβαρίς Αἰ πος ρυΠςΠεγγίπια ργοίςϑ, 

᾿ατάληίος ποσαπ5,ητογάμπὶ  ατάαπος, 
υἷ 

ΕἰΤτοες Πηιυΐ, εἰ Υςο (απ Γ)λατἄαπα ριΡε5, 
Ν᾿ εὐἰΠηλε αὐτεπὶ εἰς πος! Ἢ ΊἸοςο ἐδπῃ αν 
(εἰ υλπι ροεί [)ατάαπίλπη ποσδτοτιζ, 

᾿Νυδίρσεπα ρείπιπι ίλτι5 ΔΡ ἰοιῖς Γλατάδηι5 
ἰρίαπι 

Τ)ατάδηίδληι Ροίαϊτ; 
ΓΝᾶς υετὸ πε υτϑίς χυίάεπι πείρία χα αρ 
Ρατεῖ, ῬΙαῖο βοῇ αἰ ασίππη τα τπεπ αὶ σοπας 
τρυταῖ ςοη! πίττα, Βγί πᾶ ἰη ἱρί[5 πτοπτίαπε 
ςἀςιμηίΠι|5115,ΠΠΊρί εχ εταργεῖε εογιπὶ αυΐ ἃ’ 
αυλϑίογπιδητ, αὺς ἰῃ ςαπιρίς (οι αραάατε. 

Ὀ ϑεζυησ 

ἴη Οδίαΐοφ. 

1]αᾷ,ο 

Ζ,ος τ κά,- 



-66 5 ΤΆ ΑΕ ΟΝ 5 
δεέςσυμπάιι ἔῃ ἰρῇ!ς παιδεία τα ἀέςθι15 εούσπὶ 
΄υί ἰαπι απάεγεπι, Ἰαχίηιὲ ςαπ|ὶ ςαπιρί ἰΔπὶ ἃ’ 
τείζετε ςοερίΠεητς, Τ εττίατη ἴῃ ςαπιρίς, [ίςεΐ 
Αἰίαιίς δύ φαλτίαπι δύ συίητ δέ ἰοτιαῆϊε μι» 
τ2. θοϊεεπιαπ πεγὸ ἰῇ οσὰ πηαγίἱπτδ, ες ἢ ἐπ’ 
Τα δ, απ πισία οπιπί ἀπιοῖσ, πᾶπὶ πιαοίς δ 
αὐίη5 αάετε αὐ πταῦς βεςεάεγε, Πλ0{85 υἱἱτ2ε 
δ πιούυτῃ ἀϊῆυγεπείας εἰηςίες, δ τς θοηί {1 
δέ ἀρτείζεβ πιτίογεπι αποάαπηπιοάο τπτς πο 
ἄππι ἰξουπάογια παρείς, 8ές εἰ αυσχαπι 
Ρτθῖεγ ἢ 05 αἰ εγεπτία ταΠίςογιπι Πποπιίπα τα 
δχ (ἐπγίτιίςοειπι δί εἰαἰαπι, ἃ “αίθι5 ἰλπὶ 
ποπιλίηα ρΑυΑτίπι ἐπιηγαίατα, η Ορτίηγιπι δ 
αὐ Ραπαπι τος σεηι5 ἀεεγαπε,, ἰξοαη πὶ 
ταυστδιίοπ ἐπε πιογηι ἐπ πιο ία5 ἑλῖδηι, Ργο, 
τεῦ Ιοσοσυπι δ αἱτο ἀπεγ τατεβ, Εἴδς τα ἀ{ 
ἐεχεπτίαβ Βίατο Φίςίς ἃ ροεῖα ἀεί(ςείρια5., παπὶ 
Ῥηπηιηι αἰπεπί ἐχοιρίαπι Ογεϊοραςροηί, 
συ ίδυς ροητξ παίςεπείδι5 πτεθαπίαν, 
ἃ πιοητίιηι ςασσανίηδ ῃ. ἰρεϊμηςίς Πα ίτα“ 
δαιι, ἄς συίρας ἤς αίτ; 

οὐ .9 Οππηίαρετ (είς Πυ]1ο βαίς πες γαίγο. 

εἰ 44, ν 

ΪΝοηίοσα μοι ςαίλς πούς, οη (πε ἔς, 
Πλῖιιβ 

Τυτα, (ε4 ἰῃ «εἰς μαδίϊαηίε5 πιοπίίδις5 δῇ“ 
ἄτα; ᾿ 
Ἑεραεῦ δ πιασηίς ἀετεδιιδ Δία χοῦ, 
ϑεςαηάα εἰαΠ{τατίς ἐχεπιρίαπι Γλατάληυπι 

Ροπίς,αί 
Ῥλατάλπίλαι ροίπτ, σαοηίαπι πομλάαπι Πίομ 

ο φἔει 
ἴῃ σαπιρο, [τἀ Δάζιις [44 πτοπίλπα ἐεπείεηί, 
Ῥχοείπαβ {Π|4 {αίς πλυϊείς Πα τ τθι15 415 

εἶδ. ; 
Τειτία ἐχειιρίατη Παπὶροπίς, αιοσι Πή 

«οηάϊτοτγεπι λύπης, ν πόερατ εἰξ εἰιπὶ ἔπ πῖε 
ἀίο «αηρο ἱἐρυΐεαπι εἴς, αοπῃίαπι ρσγίου δὰ" 
{5 εἰ ἰῃ ςαπιρίς Παρίζτει υηάς {Ππά εἰ: 

τἱαὰνλ ΕΤῚ αείετεπι δα ταπγυΐαπι ας Π| πιοπαπιεη- 
«ΔΥῸ εΡΔῃζ, 

Τλατ ἀληῆ πιεαίιηι 41 ςαπηρα5 Ἐτίμεοη πηι, 
Ὀίι, 
84 πεςἢίς οὐμπηίηο αὐ εἰξ, Πδπὶ πος δέ 

αγθεῖι σοηάίαίε, δέ ππης εἰς, (ξά ετίσίητα ἔς’ 
τὸ Πλαής {υρετγία5 δή οτίεητεηι [44π| ὃ Γ Ατ 
ἀαπίδλπι πεγίις, ἰαχία εααὶααί Πᾶς Πίεπ πὶ 
αὐίςιια ἀἰείτατ, ἵΝουΐ Πίεηίς5 ρογίας συρίαί 
σὐπὶ πε !!επὸὶἤδης εἴϊε απείηαδπι αχδ αι, το ἢ 
ἱεδϊληάί ςαυίαπι ρταδιιεγαπε ἐκ Ε]οπιε- 
τίροεί, Ηας επίηι πο υἱάσεαν εα εἴἴε 
αὐ αὖ Ποπιείο Δείογίδίξαγ,, δαης αἱ ἢ “αΐ 
{ςτίρίσγαπτ, ασθεαι ἤαπς αι ἰοςα παπταῖε. 
Ῥο ἐτεπιὸ μίς ςομ ες, (4 χε ἐχ ογαουίο, 

ΠὡΕΟΩΟΚΝ ΆΡ Η: 

σΊδύπόρου δὲ Ἢ οὐ παῖς υσωρείαις ϑαῤῥοιΐ» 
σῶμ Ἰσῖν 17] μικρόμ, ἅ τε σα κοὰ δὴν τα ισῖ!- 
ων αἀῤχομδων αὐα ψύχει, πρίηον σὲ πὸ 
“»ἷς πατσϊίοις λίγοι σῖ᾽ εἶν τις, κοὰ τέταρτον, 
κοὰ παϊμσήον ἴσως»ποὶ πλέω, ὕστι τον 2 Ὁ ὦ 
σῇ παραλίᾳ, κοὰ οι τοῖς νήσοις, λελυμθήου 
“παν τό! τοιούτου φόδου, τὸ γου μᾶδλομ 
κρὰ ἡ. ϑαῤῥέμν., πλησιάζειν τῇ ϑαλά πῃ» 
πλέιους οὖν σσογράφοι σἤχφορ εἰς πολιτειθμ 
κοὰ πὐώρ, κὼ ἅττόρ  ἀγαθῶυ τε νὸ δ αὐσ]ρώ, 
ὧν. ἔπι πῶς ἀϑὲ Ὁ ἡμόδον δ σϊδυτόδων ὕ- 
σοθδεβηκώτωμ. ἐσ σὲ σις σχφορεὶ, κοὰ σταροὶ 
σούτους, ἣν ἀγροίκωμν (Εἰ μεστεγροίκωμ, κοὶς 
“πολιτικῶμ. ἀφ᾽ ὧν ποῖ, Εἰ ἀϑὲ ἡ ἀςου κοὶς 
αισομηθος ἐτελδύτησῳν ἡ δὲν ὀνομ τῆν κατ᾽ 
ὀλίγου μετάληψις, ποὺ {5 ] τίὼ ἣν ἀθῶν ἀϑὴ 
ὁ» ἰρξῆρ μοτάσασιμ, παρε τὰς δὴ πόπωρ 
κρὸ τὴν βίων μεταξολάς. ταύτας δ κα πὰς σᾳ 
φυρὰς σπογράφαν φασὶ Σ ποια τί πλοῦν 
ἦ πρώτῳς πολιτέας ἥασίειγμα πιθῳν» 

σαν ἣν ὠνκλώπωμ βίογν αὐτοφνᾶς νηνομᾷ, 
γωμίκαρττοὺς κρὰ τὰς ἀκρωρέιας κατελόνὴν 
ον απηλαζοις τισὶψν ἀγλᾷ τὰ γι ἄασαρτα, 
οὐήρωτα πσαντὰ φύοντοι, φησὶν αὐτοῖς, 
τοῖσὶ σὲ ἐκ ἀγοραὰ βολυ φόροι, ὅτι ϑὲμιςδῖ, 
Αλλ᾿ οἵγ' ὑψηλῶν ρέων ναίουσι ἐκαρίως 
Ἐν ασὲοσι γλαφυροῖσιγ ϑεμιςδύει στ ἐπκασας., 
Παίέσϊωμ ᾿σί᾽ ἀλόχων. 

τοῦ σὲ σϊδὺ πόρου ἐκ τό σ]αροϊαύον, 
Κπίσαιἢ σϊαρσϊανίζω ἐπεὶ ὅ πως ἔλιΘ- ἱρᾷ 
Ἐν πεδίῳ πεπύλισο, πῦλις μόβόπων αὐβρώα 

πων. 
ἀλλ ἔθ Ὁπωράκο ὥκεον πτολνπισϊάτων ἵν 

σίας. 

τοῦ σὲ βίπου ἀδὶ πδιἴλου πτόϊ ὧν τοῖς ταισῖξ 
οἱς. ἴοον γοὺ τῖδα δισϑασὶ τό ἰλίου ἐπίείω, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ τἰὼ ὑπωνυμίαν λαθᾶμ, τἀὼ στὸ» 

λιψιάκος ὃ, κοὰ δ] (δ οὐ μέσῳ Ὅρ᾽ τοισϊίῳ 
τεθάφθαι αὐτου, ὅτι πρῶτ Θ΄ ἐϑάῤῥησον οὗ 
“οῖς τοτοῆίοις ϑὲ ὃνὰ τἰὼ κα: Ξικίαν" 
οἱ δὲ σσχῤ ἴλον σῆμα σταλαιδ σϊαρσϊανί σι χᾶ 
τιΐοσον καστπεσίου σταῤ δβδινεὸν ἐοσδύον. 

οὐσῖ᾽ ὅτ Θ- ὁ τελέως ἐϑάῤῥησοννὐ γᾺ ψὺ 
ταῦϑαία)ουσε “ἢ πτολιψοόστου νωῦ ἄξν, ἀλλὰ 
σχεσον ἴι βιάκον τὰ τοσίίοις οὐωτόμω πρὸς ἴὼ 
τὸ πῶς “ἢ Ἰσϊίω, νὸ “Τὶ σϊαρδιανίαν ἦτ] δ ναῦ 
καλορμϑίω ἰλιξων κώμίω. οἱ ὁ νων ἰλιξς ᾧι 
λοῦδξοαῦ τοι» τὺ ϑὲλονσυ' ὧν παύπέω “ἢ στα 
λαιουὺ, στχρεοιίκασι λόγου τοῖς Ἐκ ΘᾺ ἑμύρου 
ποιάσεως πεκμακρομῆνοις, οὐ γϑ ἔσικον αὕτη 
αἰναε, ἡ καθ᾿ ὅμφρον.νὺ ἄλλοι ὃ ἱσορᾶσι πλέσο 
μυταδεθληκρνίχε πόσους χίὼ πόλιψ. ὥστ στα 
σ᾽ φὐ τοῦθ συμβίας ΚΡ] χυσμὲν μέλισ, 

; ; τὰς οἵδ, 



| 

σᾷἄς σὰ τοιαῦται μεταξάσεις ἐς τὰ κά τω μὲ 
εν τὰς τότε συμξαινόσας “σσολαμθανω,κοὰ 

βίων, Εἰ πολιτωῶν «σπογράφαῳ σχφοράς. 
ἀ)λατοῦτα μὰν, νὸ ἄλλοτε ἀϑισκεσήνον. ἌἍ 

᾿νε  Ρἰλιξων πόλι δὰ ναῦ, τίως μὴν ἀώμίω 

Ἵ ἄναι φασὶ, τὸ ἱδρὸν ἔχουσαν Φὶ ἀθίιω ὥς μι. 
᾿κρὸν κοὰ δύὐτελὲς, ἀλέβανοἴρον δὲ αὐαξαύτα 
μετὰ τίἰὼ ἀϑὲ Ὅρ} γρανίκῳ νίκίιυ, αὐαθήμαν 
σίτε κοσμῆσαι Ὑ ἱδβρὸν, κοὰ πῶσαγορδῦ δας 
πόλιψικρὰ οἰκοσθμίαες αὐαλαθᾶν ποστίξαε 
σοῖς ἀδιμελαταῖς, λόυβόραν 7 ἀοώνκε, νὼ ἄν 

ῴορον. ὕςόρον δὲ μετὰ “δ κα τέλυσιψ ἣν πόΡ 
σῶν ὑμισολίιυ ἀϑυπέμψαι Φιλαύθρωσπου, ὑ. 
“πιανούμϑῃν πτόλιψ πτοιῆσαε μεγόλίω, κοὰ ἱε 
ρὸν ἀζξιση μόποεψενὸ ἀγῶνα ἀσίείξαιν ἱδῥόμ. 
μετὰ σὲ τίιὸ ἐκένο τελόυ τἀὼ λυσίμαχος μιά 
λισο φὶ πόλεως ἐπεμελήθῳ, κοὰ νεὼμ κατεν 

σκόιίχσε; κοὶ τέχος πόδιεξ ΛΕ ὅσον τες 
ρώπκοντα σέων. σιωυυῴκησέ τε ἐς αὐτῇ τὰς 
ἐύκλῳ πόλεις αὐχοζας ἐσῖν ἀεκακωμδύας, 
ὅτε ἡ ὠλεξανόειας Ἠσῖν ἐπτεμελήθκι σαυῳ 
κισμῆνης μϑ) ἠσῖη σ᾽ αὐτιεγόνσ,νὸ κωλουμὲ 

ψὴς αὐτεγονίας»μεταβαλόσις ὁ τούνομα, ἐσὺ 
[ γᾧ δύσεβὲς ἂν εν ἐλέξανοῦοου σχόεξα» 

μδυύσς, ἐκένα πτρότόδον ἐτίζεμν ἐπωνύμους πὰ 
λας, ἀθ᾽ Ἑῶ ἣν. νὸ σϊὰ γὺ συωΐμεινε, κοὰ αὔξη 
σιν ἐλαθειναῦ δὲ τὸ ῥωμαίων ἀπεικίων σίεσε» 
κται, νὸ ἔσι Ὁ ἐλλογίμων πόλεων. νὰ Ἃ ἕλιον 
δ ὃ ναῦ ὅξι, ἰξωμύ πολές τις ἰώ, ὅτε πρῶτομ 
ἑωμαῖοι Φὶ ἀσίας ἐπέβησαν, κὸ δ ἐξαλον αὐ, 
σίοχου Ὑ μέγαν ἐκ Φὰ οὐὴὸς τόν ταύρα. φησὶ 
)οαὖ σϊεμηβιζθ- ὃ σκήψι Θ΄ μειράκιον ἀϑισῖα 
κείζως ὡς “ἢ πόλιν κατ᾽ ἐλείνος «ὐὐ καιρός, 
οὕτως ὠλιγωρημθϊω ἰσϊαν “ἢ καϊικίαν, ὥς 
σι μὴν ἰδδαμωτὰςεχάν τὰς ςἔγας» ἡγυσιας 
ἄναξ 2 ἕν γαλάτας “ππόραιωθοντας Ἐκ φὶ σὺ 

βώπας,αὐ)αξῆναε δὰ εἰς “Ὅ πόλῳ δεομδύσς ̓, 
εὐμαΐς, ἥδαχρῆμα δ' ἐκλιπέμ σῇς Ὁ ἀτώχι 
ϑογὕςόρον σ᾽ ἐπτανόρθωσιψ ἔχε σολλί, ἀπ᾽ 
ἀχάκωσαν αὐγῇ στάλιυ οἱ μετὰ Οεμξοίς ῥων 
μαξοι, λαξόν]ες ἐκ πολιορκίας, ν τῷ μιθριδα 
ἀκῷ πολέμῳ. συμεπεμφθα ὃ Φιμβοίας ὑσ 

“τάτῳ δαλδῥίῳ φλάκκῳαμίας, προχφριῶδῳν 
ἀὰδι Σ μιθοισϊἀτέω κα ταςτισιά(αο ὃ τὸ αὐε 
λὼν Σ ὑποΐου οὐ βιθωυΐᾳ, αὐαὶς καϊεστέθα κύ 
οἷος τ «ραϊεᾶς, ὦ πεωσελθὼρ εἰς ἴλιον, ὃ ΦἜχΟ 
μϑύων αὐν Φ ἰλιξωμ,ὡς ληςίω, μαύ τά πτῶσε 
φόν4,νὴ γὑδεκωταέος αἱρεῖ. αυχωμθύς σ᾽ ὅν, 
Ζι ἰμ ἀγαμίμνων δεκῴτω ἱτάμόλις ἄλε 5 χι 
Διοναύσολου ἐχὼν, τ) ἢ σύμπτασων ἑλλάσια 
«ρατόύσσαν, ταύτην αὐναὶς οὐ δεκάτη ἡμό)ιᾳ 
χερώσαιζ, ἐπὶ ἄς Ὁ ἰλιξωγ᾽ ὁ αἰ ἴκτωρ ὃ 
“τωδῥμαχὼν τ πύλνως. δον ἿᾺ ἦν ἐπελθὼν 

Ι ΒΕ Ν ἢ5 ἘΘΟΙΜΥΞΤΈΚΤΙνΝϑ5. “63 
Ταΐες ἑτὰφ πιυτατίοπ 8, το [ΠΟ ἿΠὶ ἰηἐεγίὀτέ 
θὰ ραττίρθι σοπτίσεγαητ, οἰ ἐτατιιπι δέ αἱ΄ 
ποπα!ί αἰ εγεηείαϑ εἴπ ςεγε αγθίιγοσ, δε ἀξ 
Ηΐ5 αἰἑὰδ, απ άεπι Πἰσηἤ πὶ, ααΐ πυης ἔππε, 
αὐ οτη αἰςιπι εἴς ἀίςαπε, απ! ῬΑ Δα 5 τεπις 
Ρἴμπι Βαθεῖ, Δ ρατιμαπι ας τέπας, ΑΙεχδῃ- 
ἅτγιπι πετὸ σπὶ εχ υἱδξοτία τεάίγεταρια τὰ 
πίςατῃ Παδέτα,τοπηρί τ ἀοηίς ἐχοσηαῖε, δ. 
αυςευτθεπιμρεὶ ας, ὃζ υἱ ααίβοῆς τεραᾶγὰσ 
τεῖαγ,υτατοτίθι τιδπάδίςε, δέ ΠΡ εγαπὶ δ ἐπὶ 
πιυποπ ςεη[|π, Ροίεα (ας 5 Ρεν ς ἢν 
τηαπί(ςἐπιαπὶ ερίοἷαιτι πε, ἰῃ τα ἴς εαῆϊ 
πιασηίςαίατιτη Ροἱ Πςεδαταν, δύ ἱπ σης την 
Ρΐυπι ςοπάτϊταγιπη, ζ ἰΔεύαπι ςεγιαπηεη {ΠΕ 
τατυταπι, ΒοΙ εἰτι5 οδίξιστι Γγ Πἑγὰςῃὰδ υἱ 
δίς στ Γαΐτερτα, ἀε αδτυπι ςοἰγιχίε, δζ τι 
ται οἰγουη ἀυχίς, δέ πὐοίπα5 δ απτίαιιας αὐΚ 
Βεϑβίη σα μα έτατιπι ἀεσυχίτυς ίλπι εἐγὰητ [ἃ 
δείαξιαῖς.ἷς ετίαπι ΑΙεχαηπἀτίδπι συτααίτ,ἀις 
ἵλτη 0 Απιίροπο Παρίταϊα εγαῖ, δέ Απιίρον 
πία ρρεί]λία, ποπιίπε τΔπλεη ἱπηπιιταῖο. Βίς 
{1 οΠίπι αἰΐαπὶ εἴς ΑἸεχαπάτί (πςςεοτγίδα, 
τὸ ρτγίως ἀε ποπγίηε {ΠΠ{π|5 ἀγθὲ5 σοπάεγεηζ, 
ροίξελ ἀε πο, Ἐὰ συίάεπι ρεγπιαπῆς δί δὰ 
ἐλ εἰξ,παποηύοασε β  οπηαπουαπὶ ςοἱ οηίδει 
Δςςερίτ, δ ἰπτεῖ εἰαγὰδ ρυταταν, Ετ φαοα παπς 
{π||ιπὶ εἰξ,υἱσιϑ εγατ ἐπ ατί5 πιοάτιπι, επὶ ῥυῇ 
ταὐὰπι ᾿ε οπιαηί Αἰίαπι ἱποτείσί ἈΑπείοεδυπι 
πλΑΘΠπὶ εἰεοοτηῖ οχ εα τερίοῃς, {πα ἱπίτα 
αύτγιπι εἰξ, [)επιειτία5 δεερίτι γεΐεες, ευπε 
Δαο]είςεης δάμις ῃ ἐαπὶ ὑγθεπι ρέτγερτίπα, 
τετυτ, Δα ςεὺ περ! ελπι αἱά πε, αὐ πε οὐ "τὰ 
αυίάεπιτεῶα παδεέγεης, Αρείαπαχ (οὐ δ.) 
(Π8|{05 εχ Ευτοραιταηίςτεῖοπβ, ἱπ υτθεὴι ἃ’ 
(ςεπαπ{{πτυτεῖα ταιία: [ς σπὶ οδπὶ {πε πτοῦδ 
πίδιυιβ ςοτηρεγἔεπτ, Πίςοτεϊαιπῇς, Ροθεᾷ 
ταπ τα πηνεραταία εἴϊ, ἀείη ἄς τυγίππι ΒΕ οτηᾶν 
ηΐ, σαυϊΐ σἰπη Εἰπι σία ἐγαηΐ., ελπὶ [δ 122 
τυητ οδἀίοηςε σαρταπι ἐπ ΒΕ] 0 δότε πιπι 1 ἡ 
τῃγίάατεπι σείξο. παπὶ τὰπο Εἰπηθτία {1186’ 
[ἴον πιίϊας εἰ στη Ν᾽ αἱετίο Εἴϑοςο ςοπίαϊς, 
Βε!Πτπὶ αἀπετγίαπι ΜΓ τί ἀατοπιὶ ἀσογοάίεπ, 
(6. {Π|π πλοῖα εαἀίτίοης., ὃ ςοπίευϊε ἃ ἴς ἰῇ 
ΒίιΠγ ἴα ἐπτεγεπιρτο., ἐχεγοίτι ροτίτας εἰς 
ΡΓοργεβ πε Πἰππὶ σπὶ ΠΙεπίςϑ εἰιπὶ (ιν 
Ροτε ἰδιγοηεηλ) πο {[πἰςίρετγεης, δἀπιοῖο αὐ 
ΓΒ πὶ ἐχεγοείτι., υπάξοίπιο ἀΐε ἐλπὶ ἐεβί{, 
(υἱ ρ!οτίαπτιί, φαοά αυδην πγθεπὶ ΑΕ σαπιος 
τ ΠΟΙ ἀεςίπιο ΔΠΠῸ εχ οὐβίτ, οἰαπὶ τη} πὰ. 
τίαπι εἰα]επὶ δύ υπίπετίαπι (σγοεείαπι (ξοιπὶ 
μαθετγεῖ, ίρίς εᾶ υπάεοίπιο α{ε ςερίΠοι:τείρομ 
ἀϊ ΄αίάαπι εχ ΠῚ ΠΗΡυς, δὴ εἐπίπι ΗΠ εῶὸν 
δάεογαῖ, χα ρτο οἰμπίζατε ρυσηάγες, 8εά εὐπὶ 
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. »ἀ 5 Ὁ ΒΊΑ ΒΊΟΝ 8 
γι αἀαοπίαίϊει, υπο ἐαϊξαμε,  πγιάαῖς 
ςοπαϊτίοηίδα φαίδυδαιπ ἀσπταπι γεπιο, 
Πἰεαίςς αοτὸ πτο 8 Βεπεῆοή 5 (οἴατα εἰ, ἂς 
᾿ταῖς ποῆτα ἀΐπτυς (αίατ πιλχίπιδηι ἄς ἢς ον 
τααιίαίςερίτν ΔΙεκδη ἀγιπι σε) ]Δ{118.. ΠΔ1Ὶ) 
{{|πιτ ςοσπατίοπεπι ηπουαγοῖ, αα εο5 συγδῃ΄ 
(ος ἱπιρυϊία5 εἴς, ἔπι! φαία ἘΠοπιοτί {πάίον 
ἴυ5 ἰαίτιαπάςε ετᾷ Ε]οπιετίςος ροείεοσ επιξάα- 
κίο συκάλτῃ ςυτυτ, ες ἐχ Αεχα τί εγυΐα ἀΐ 
φίταν σαι Δ Π πεης ὃ Αι παχαγεῖιο, 5 ἐπίπι 
υσααᾶάποταυ, 4 ροίξε Π ἐεγα]λπὶ «Οίεν 
εἰς, ]αλπι ίῃ Βετγίςα σαζα ἱπαεπεγαῖ [ππηρίσο 
(εἰπΠτγαςᾶ, Ηοτηετί ἑταῳ {πάϊΐο δέ Α εαοία 4’ 
ταπιοοσηρίίοπε,υί ΝΜ] οΟ]οίδίς ἐπηρεζαγᾶς, ἃ’ 
ρυά ηαος5 εὔίδαιν ἀίςπης ΚΑ πάγοιηδο μᾶτερ πα" 
(ς Ἡεὐοείβ ἀχούφη, ΑΙεχαπάεσ εὐρα ΠΙξίςα 
πιλρηορεῖε εἰαταἤεζίας (Οαίατ πετὸ αυία δ 
ΑΙεχαη τί απιβεί(οίπιι5 Ππίτ, ἃ ςετε{(δίπτα «ἃ 
ΠΙΈΡ 5 ςοσπατίοῃίς Πρπα παρεβας, πηρ ες 
ἀίοςφα Βεπεῆςία ἱποίταδαταγ, ετεΠίπια ΄υίάξ, 
αυΐα  οπιαπαὰς ετας, ς οπιδηί διιίεπι δατπογέ 
ἐπετί5 Δ πε ροᾶς υἱίπ5 είπι δο ἰυἷο ΄ὰο 
πο ομε ἐκ ργοσεπίτοτίδας, ε ΠΡ Ιαἷο το 
σποιπεη πος Πα υἱτ,] αὐ πτ15 {πές ἐκ ρο εγίβ 
Δεπεα, ᾿ς  ἐρίοποτα δατς εἰπ γί δίς, ΠΡ εἴ 
ταῖς 8( ἱπιπιυπίταις [ςγλῖα, ἰη ΄αίθιι5 δάμις 
Ρειπιάθςξης, ΘΟ ὐο Διεπιαπείηση) ΕΙοπλετί 
{Πίωπι ποπ ἔτ ἐπ μοςίοςο, εχ 5 ςοηευγαιπι 
«αρίαητ, ϑεα ρείπ5Ίοςα ἀείςδεηδαίυης, ας 
αὖ οἵδ πιγατίτίπιὰ ἰηςἰρίατ, δέ πος ἀευἱπηὰδ, 
Ῥοῇ Αργάυπι ίταφ εἰξ ρεοπιοῃίογίαπι [τ 
ἀληίααν, ἄς ιο ρᾶυΐο απτὸ ἰεοίπηι5 πιεπείο. 
Πεηι: 3 οἰυἱτα5 Γλατάαπι5 1 κα Παά,α5 ΑΡγΚα 
4 ἀϊίξαπ5.]ητεῦ μας ἐ Ποαίως Δηγη5 ἐπλίτείτ, 
ἀρυάαπεῖῃ ίη Οειγποπείο Οὐ ποίϊεμια εξ, 
Ἐξεουδα ίςρυϊςδεσα, Ουΐάαηι ἀμοάίαπι ἀΐ' 
οασῖ ίη Δείαρυπι επλίττετς, ααί απ εχ Πα 
οἤιαυί ἃ Ροεῖαᾳ ςοπηπηεπιογαητατ, 

εἰἰαλνμ Βὸ πείαςῳ, Ηερεαρογιβ, (δεοίας,  Βοά ’ 
υδῷ, 
ΡΟΒῸΣ ρῥτίίζατες ες, δέ αἀεὸ ἰρτείδ,υεία 

ρΡετερεδαϊή δγάἀσιταηυϊεγίητ, δή γυτίιπι 
ἐπι ρεἐπίπαπι μα δαετίπεςοπαίτίοπεπ,, Ε’ος πα 
ίοςο Οὐοση εἴίις δγί1 κα οπιαπογῖ ἱπιρεγδίου, 
δί ΜΜιιαυίδατεβ ορῃηοπηεηῖο Ευραΐοῦ οοῦυς 
πεγαπί,ας δε Γ!ατὰ ἀἰΠο!αεγεπί. ἵΝοπ ρέοςυϊ 
Βίης εἴ Ορμγαπίῇ, ετἰπ εο Η εἰξοτίς Πςας, (πὶ 
ἰοςο ςοπίρίςιπο, ἀείη ε Βτείςιι5 ἴαςυ5, ἀείπάςε 
Ἐξ Βατίπαν αγθ5 ἐῃ ςοἱς {τΔ, δζ τερίο Πτογαϊίς 
Προ ςσείηϊιλ, ΕΓ Εαἰίρεπες,ες ἃ εαεία. [ἢ εὰ 
εἰν Α ἰαςία τασχυίους δύ τόρ! δύ Πλτι8., αι 40 

σΖΕΟ δ. 8. Δ ΡΑ͂. 

Ἡ Ἶ 

σύλλας κατέλυσε, κρὰ ἂν μεὐριοϊάτίω, ν3] 
συμξάσεις ἐἰς σιν οἰκείαν ἀτίπεμψε» “πύρ 
σ᾽ ἰλιξας ἥδεμνθάσατο σπτολλοῖς ἐπανορβώς 
μασι.καθ᾿ ἡμᾶς μβύ ποι ἰκαέσ ἀρ ὃ ϑεὸς πολὺ 
“πλίου αὐδὴν ππραυόησε, ζελῶσις ἅμα Οἱ ἀ. 
λέξανόῆοον, ἐκᾶνΘ΄ γοὺ ψν] συγγήνειας οὐὐᾳ, 
νέωσιν, ὥρμησε χρῶνοεν αὐδῇ, ἅμα κοὰ Ο)-᾿ 
λόμης Ὁ» ὦν. φόβετοι γοωῦ τις διόρθωσις δὰ, 
ὁμήρου στοιἰσεωςκΥ Ἐκ τό ναρέπκος λεγομές | 
νη πὸ ἀλεξανόθοου, μετὰ Ἦν πόρὶ καλλιῶδεν. 
νίω πρὰ αὐᾳξαρχομνἐπελθόντ κοὰ σημει- 
ὠστεμθύου τινα, ἔπειτακαταθοντίθ" εἰς ναβ 
θκκα,, ὃν εὗρν οὖν τῇ τόρ συκῇ γάζα πολυτε- 
λῶς κατεσκόϊιασμβϑομ πρεττέ τε σε τὸν πτόὶ 
στοιητόὶ ζῆλον, κοὶ ἡΣ] τἰὼ συγγλύειαν τίὼ 
ἀν δὴ αἰακιοίων δὴν οὐ μολοῆοις βασιλδὺ» 
σαύτωμ, σπιχῤ οἷς νὸ τἰὼ αὐσ)οομάχίω ἱσσροῦ; 
σι βασιλόύσαι δ ἐκζρ Θ΄ γηνομδίω γαυνκᾷ 
κα. ἐφ λοφρον ξἶτο γοὺ τῶ ς εὁσ λιέας συγα 

ἀκε γνωριμώτατα ἔχων τικμήρια» ἐπεβ' 
ῥωδδε πῶς πἰωὼ δύδῥγεσίαν νεανικῶς, γνωθῖ 
μώτοδα ὃ πρῶτον μὴν ὅτι ῥωμαζοις. οἱ δὲ ῥω- 
μαῖοι πὸ π᾿ αἰνείκν αῤχυγίτίω ἡγοαῦποις ὦ 
ἔπατά τε ἰούλιΘ' ἀν ἰούλυ τινὸς δ πρῶγό 
γων.ἐπκέν Θ᾽’ σῇ ἀκ ἰούλα τίῶ “τθισωνυμίαν 
ἴσχε ταὐτίω Τ' ἀγργύνων ἐς ὥμὴν δ αἰνέισς 
χώραν σε σὴ πεῶσένωμαν αὐτοῖς, κοὶ, τ ἐ- 
λδυθόδίαν, κοὰ τίὼ ἀλειτυνργησίαν αὐτοῖς 
συωεφύλαξε, κοὶι μέχρι ναῦ συμδαένουσιμ φῇ 
“οὐτοις. ὅτι σ᾽ ἐκ φὐτοιῦϑτι Ἰοῆου το» παλας 
ὁν ἴλιον καθ᾿ ὅμαρου σκοπτοῦσιμ, ἐκ δὴν ποιῶν, 
σὲ τεκμαέροντοι. πρότόβρον δὲ ὐσογρασῆξομ 
αὖὺ τόπος ἀφ ὦ δαλίας αξαμθύος ἀφ᾽ ἧς 
σπό ελίστομν, σι ποίναυ μετ΄ ἀξυσὺρ ἥτε 
σ᾽κρσϊανὶς ἄκρα, ̓ς μικρῷ σπτροδδ ον ἐμνδδης 
μϑν,νἡ ἡ πόλις ἡ σϊαβοῖαν Θ᾽ διέχοίς ὁ ἀέζ 
σὺν εθσυμήκοντις συ δϑας, μεταξυ τε ὁ ῥόδιορς 
ἐκπίσηει ποταμὸς» κεθ᾽ ὃ οὐ τῇ χεῤῥονύσῳ 9 
Κωυὸς σῆμα δὲν, ὃ φασιν ἑκάξῳς ὧν τάφομε 
οἱ ἢ Ἃ ῥόσιου εἰς ὁ αὖσαττον ἐμξαλλαν φασιμι 
ἄς σ᾽ δδι Φ συο Ἵ ποι» Ὁ λεγομβιύων "ὁ δῷς 
δ. ) ἐς , , ΤΣ εΓ ἢ} 
Ῥῆσος ἢ ἐνηπτορος τὶ (αρησός σι ῥόδιός χιο 

ν 5 ᾿ ͵ , “ ῳ 

Ἡ σὲ σ]άροϊαν Θ΄» ἀτίσμα αῤχαῖον, οὕτω 
σ᾽ Φὐκα ταφρόνν τον» ὥστε πολλάκις οἱ βασε 
λᾶς οἱ μἂν μιτὼκιζου τέὼ εἰς ἄξυσεγ, οἱ ἢ ἀσ 
νώκιζον στάλιψ εἰς ἢ αχαῖον ἐιτίσμα;, τὺ τοιῦ 
θα σὲ συυΐλθου σύλλας ἦς κορνηλιθ ὃ τῶμ 
ῥωμοαίων ἡγεμὼν» ποὰ μιθοισϊ της ὃ ἐληβὰς 
δυστίτωρ. κοὰ σιωΐθησαν πὼς ἀλλήλους Ἐκ: 

“π καταλύσει Τό πολέμου . πλησίου σὶ᾽ δᾺ 
“οδφροαύιου, ἐφ᾿ ᾧ “Ὁ τό Ἑκτορ- ἄλσος οὗ 

πόδιφανῶ τόπῳ .κοὰ ἐφιξῆς λίμνη σῆελεώς, ὦπα ῥήτιου ππόλις ἀδὶ λόφῳ ἰξειμδύα, κρὰ Ὅρὶ ῥψτίο 
συωιχὴς πὸ ἡἁλιγηνὴς αἰρίντοον) ἐφ ᾧ μνῆμᾳ κρὰ ἱδϑὸν αἴαντθ'.. κρὰ αὐδοιας,, ὃν αραντθ» 

αὐ τωνίον 



ΠΡΊΝ 

᾿ αὐτωνία κουιδδ᾿ύσα ἐς αἴγυσῆου» ἀπὶσίωκε 
Ἷ σοῖς ῥκίισύσι στάλιν, κοι θτίστόρ νὴ ἄλλοις ὃ σὰ 

᾿ [κεὸς ἀαίσαρ. τὰ γῇ κάλλιστε αϑαθήμαϊα ἐκ 
᾿ 2 ὑδιφανεονίῖν ἱόρῶμ, ὃ δὴ πος τὴ αἰγνπήϊᾳ 
᾿ χιοιζόυλνΘ’, ὁ Ὁῖς ϑεοῖς ἀπὶσίωκε. μετὰ 
᾿ ΔῈ ῥήτιου ὅδ Ὁ σιγειον,κατιασασμθύη πὸ 
ο΄ Λιριὸ τὸ ναύστεθμου, Οἱ ὃ ἀχαεῶμ λεμίω νὴ Ὁ 
᾿ ἀχάκου φρατόπεσνμ, τὸ ἡ σύμα λίμνκκαλῃ 
᾿ μβϑῳ»"ὺ αἱ τό! σκαμοαύο)ου ἐκθολαέσυμτσε» 

᾿ σύγτοῖ; κα δ, τε σιμόεις τὸ ὃ σκάμον σους οὐ τῷ 

᾿ αηιοϊίῳ, πτολλ μὴ κα ταφόβονπ ον ἐλαὺ , πὸ» 

᾿οιᾶσι τίὼ τἸδαλίαν. τὺ τυφλὸ σόμᾳ τε τὸ λι 
᾿μνοθαλοί ἤκαερὸ ἕλη ποιὅσι, ψ{}] δὲ δ σιγειά 
᾿ σία ἄκραν ὄδημ γὺ σῇ χεῤῥονήσῳ Ὁ πρωτεσί- 
᾿λεωρ, τὸ ἡ λᾶσα,, στόβρὲ ὧν ἐρήκαμδν οὐ ποῖς 
ϑρακίοις. ἔς: ) τὸ μῆκος φὶ δαλίας ταύτης, 
ἀν τὸ ῥοιτῖν μέχρι σιγάσ, νὴ Ὑ ἀχιλλέως μνή 

᾿ ματθ- δυθυπλοῦν ἣν ἑξήκονυτι στε δίωμ. στο 
“«ἰσηωκεὃ τῷ ἰλίῳ ποᾶσοι, ἡ ἡὰ ναῦ ΚΣ] που 

᾿ ἀχοδν λιμλύᾳ, δῶν σϊώδεκᾳ σοσϊίσς διέχον 
σα, Το ἢ πτοτόδῳ τοιάχοντα ἄλλοις σχσί!. 
᾿ φις»αὐωπόμω πες Ὁ 5] τὸ Ἰσλίω μόρΘ’. τόϊ 
μὸ ὃν ἀχύλέεως, κοὰ ἱδδόν ὕξι, τὸ μνῆμα πὸς 
5} σιγά. γαζβόκλου ἢ κοὰ αὐπτιλόχου μνή- 

ματα, νὸ γ᾽αγίζοσιμ οἱ ἐλιεῖς πτῶσι τὴ ύτοις, 
κοὰὼ τῷ αἴαν τις ἡρχκλία στ᾿ ὃ τιμῶσιν, αἰτιώ 

᾿ς μῆνοι τ τα αὐτὶ πόρθασιν, ἀλλ᾿ ἐκένος μὴν 
φαίη σὶς οὖ ὅτως ἐπόρθασον, ὥς τ᾽ ἀρλιπῶμ 

᾿ φοῖς ὕφόδου ἐκστορθήσουσι ἐκεκκακομβύϊω δ, 
᾿ σόλῳ σξ, διὸ κοὰ οὕτως ἐἴρεκῳν ὃ στοιωτής, 
ἱλίς ὀξαλάπαξε πόλιν, χόρωσε σ᾽ ἀγῳές- 
Η γοῦ χερεία λάπαν φρίᾳ τίς ὄδιμγῦκ ἀφῷ 

νισμὸς τίλει(Θ’ οὗτοι σί᾽ ἠφαύισων τελέως, 
᾽ οἷς οὐ αγίζειν ἀξιδσι νὴ πιμιαῦ ὡς ϑεὸο»εἱ μὴ 
“ποτὶ αἰτιζσαεντο. διότι ὅποι δ οἰίκοιον πὸ 

ΠΟ λεμον δ ὠεγκαν, ἐκεῖν Θ’ ὃ) ἀδίκου γεχ ἵπ 
πων λαυμεσὺντ τ. πρὸς ἢ τούτοις σρέλιρ οὐ 

᾿αιπίθεται μύθου. αὶ γ55 γύεκα ἵσπτπωψ»ἀλὰὲ μὲ 
δὲ σατο “ἢ ἰσιόνης κοὰ τό! κάῬυς. ἀλλ᾿ ἰάσω 

᾿ μῆν τιχῦ τίς, εἰς γὰρ μέπρωυ οὐασπκδυοὶς ἐκππά 

 σητάχαὐ λανθαύοσε τινδυ ἁμῶς αἰτίαε πε 
 φύτόδαε, σ; ὡς τοῖς ἰλιδύσιμ ἐπτηλθε, εἶν ἡ ἃ 
μαῦ,εδὺ ὃ μὴ, ἔοικε ἢ ὃ στοιηϊης μικροὺ ἀφρφαξ 
γᾷν τὸ πόλῳ τὺ τῷ πρὶ ἡρακλέος λόγῳ. «ὥπῃ 
ἘῈ οἵμς συὼὺ νφυσὲ νὴ αὐδ)ράσι παυροτάβοισιμ 
ἰλίου φαλάπαξε πόλιν. 
-- Καὶ φαένοτοιι ὃ πρίαμθ’ Ὅρϊ τοιούτῳ λό 
γὼ μέγας ἐκ μικροῦ 7,γνὼς, κοὶ βασιλεὺς 

᾿ βασιλέων, ὡς ἐφα μᾶν. μικρὸρ σὲ πε οελθοῦν» 
σιν ἀτὴ φὶ τοαραλίας ταύτης δι Ὁ ἀχιχάϊομ» 

ἡσῖν Φὶ πονεσίων πόραξας σαρχον. τοιού- 
᾿ χῶρ σὲ ἣν ἀδὲ τῇ ϑαλάτμ τότσων ὄντων, ὑ- 

πόῤκετοιι τούτων ἡ» πρωϊκον τοεσίήον μέχρι 

ΤΕ ΟΜ ΕΝ ἃ 769. 
Δατοπίο δοίδίαπι, δύ ἰη Δεργρίυπι δίροις 
ταῖλαι Δυριι5 Οαίαγ ΠίεπίΡις τεΠιίγαίε, 
αιεπιαάηιοάαπη ὃ ρΙετίχαε αἱήβ, ἴναηι 
Ραυϊοπειτίπια ἄοηα,, αος {6 ἐπ οἰατ (οἰ γί 
τε ρ](5 ἀξ] εγαῖ ; Δεργρτεία Ιλ οίεῃς, ἢίς 
ἀείς τεάαίάίε, Ροί Ἰἐ πατίιπι εἰ δίραππι 
υ5 ἀΔίγυτα, δ παυαῖε ὃ Διεμίσογιπι ροστας, 
δ Δεβμαίςα «δἰγα, δύ Ιασι5,πί ΤΟ ἀϊςοίταν, δέ 
Βεαηηαηάτί οἰδία. ἴδ πὶ δίπηοίς ὃ δεαπιαπάον 
ἰῃ σλτήρο ςοπςατγεητοβ, πλἶταπιατὰπὶ ες 
παπιζαπόε πιατίτίπιαιτι ογαῖη ἐχασϑογαηζες, 
οδβ οδγαμπης, δύ πιατία Πλρηδητία εἴ Ἰος ραΐ 
Πτία εἰβείπητ, [αχίὰ δίσειπι ργοπιοητογίαπι 
η ΟΠειγποπείο εἰ ΒεοιεΠίειπι δ Εἰευία, ἀε 
ααίδυθίπτερις ΤὨγαςῆς ἀητὸ ἀδιιπι εἴ, Εα 
{15 οὐοε ἰραοίατη ἃ ̓ὰ Πματίο υἱῷ δίσευτη ἃ Α- 
ο{{Π| ταπγυΐαπι, τε παυΐραητίθ τι εἢ Παήίο 
Τα ΣΧ ΪΝοσῦο διιεπι Πο τοῖα (δ ίδσοι ΣΧ ῚΙ 
{τὲ λα 40 εὸ ἀϊαπο,ίαχια Αςβίποτιαι ροῖ, 
{ὑτπ, ἃ ρείοτς διζεηι αἱ 5 κ ΣΧ π Πλά, δ ραζ" 
ἴεπὶ, πε εἴ [ἄλπὶ πετία5., ΑΑς μι {{π ὃ τεπι» 
Ρίσσι μάθει, δ ταπιυ!απιίαχια δίρεμιαι : Βα. 
{τοοΐαβ τ ἃ Απμοςἤι5 τα πηα]ο5, σαίθ 5 
οπιπίριυς δύ Αἰαςί Πίεηίς (ΔοτίΠςαπε, ΕἸ ετσιν 
ει πεγὸ πο ςο!αητ, Δ υΠλπ| αβογῦτες, σι ά 
(5 αγθεπὶ ἐπεγίτ ἀεροραίαταβ, Ατης ((παιπίες 
αἰφαίς )έτα εαπὶ ἀερορυΐίατι εἉ, προ ετίϑ ἀς 
Ρορυϊατυτίβ, Ια εἰαέίδιαπι αι! επὶ κεϊπακες 
τεῖ, εἰ αἱταῖεπι τἀππεπιιπάς ροεῖα Πςείπαὐίτ, 
Ῥεγραγηα αἰτίρείτ, ρίατεας υἱάυαιίς ὃ οπὶδ 

Ὠς68. 
 ιἀελτίο εἐπίπι σα ἄλπι ποπιίπιιπι ἐπγηχίν 

Ἀυτίο εἴ, Ποη τἀπγεη ἐχιτεπηππὶ εχίτίσ πη, (τά 
ἤ φυίβυίρῇ (λογίἤςαηι, δύ φαος τ ἄξοβ ςο9 
[υητ,εχ τοῖο εαπὶ ἀείειετςε, ἵΝΙΠ μος ςαυίρ ἀκ 
ολητ εἴτε, φυδά Πί ἑαξαπι ΒΕ  υπι ἱπευ!εγαπε, 
ΕΗετςαῖε5 πετὸ ἐπίατιπι, ζνΔοπιεάδείβ εησο- 
τὰσι στδιία, οί τεί τυτίπιπη ἔΔΡι11Α οςςαγτίτ πη 
επίπι εαπογαπη σγατία, (εἰ πιειςεάίς ργο [Πος 
πεᾶς Οεἴο, 5.4 οπγίτταπγ15 πούς, Ποῖτ ίη ἔδυ 
ἰλγαπι ςοπηπιεηῖα γεςί 4ίπηι15, ἰογιαῆς αἰίηιτας 
ποίίοτεϑβ σία ΠΟΙ ἰατεηῖ, ργορίει {1145 Πίεπ 
{{δ05 ἱποείβίτ,αϊ αἰίος ςοΐεγεπι, Α[ο5 πιίπί πιὸ, 
Βοεία Πρηίῇοατειάεταγ ἐἀπὶρατυδαιαγθεπι 
[{Περειτη ἄς Ηεεςουϊε αἰςίτ, 
(Οππιέρ υἱτίϑ ρατιςί5, δ (οχ σαπὶ πδιυθ115, ἐρία ἐρήων 
Βεγραπηα ἀίτρυίι, οΙατσας αἰ ἀιιαιτίς δ οπηῃε5. 

Βδοτατίομε Βγίαμπλβ πιᾶστ5 ἐκ ΡΆΓΙΟ 
δίτεχτεραπι εἴει5 υἱάεξιπ,, τὸ ἀἰκίπγαϑ, 
Ῥαυΐΐστη αὖ πᾶς οἵα ργοστεαίεηιί, ἢ Αςία 
ἐστ, πο Δ π 46 εἰτεγίογει  ἐπεάίοσιπιτε 
Θίοπεπι ρεγιίπει: 2 Ε ] Οολ ςιπ| ἃ6] πγλτε τ]ὰ 
{{ππ|,ῆ5 Γτοίδῃμ ςαπηρι ἱπιπίπες υἱηαε δά 

ΒΒ 9 [ἀλτη 



εἰϊμἡ.π 

ἡ Ῥγίνασοο 

τῷ ἐμοί ρα 

γο δΥΥΒ ΑΔ δ 9 [εἰ 

Ἰάδαι [ἐλάίᾳ οἱυτίπια αἰςεη ἄφῃς οτίεπίειπι πες 
ζας, Ε]αίας ργατογπιοηταπα ρεγαποιίία αὲ" 
ἄειη εἰϊ, ραγτίην ἃ πιεγίάίεπι ἐχεεηία υἱῷ δά 
οςα χυδαριαά ϑοερίπι ππε τ ραγίίπι δά (ς΄ 
Ριεπισίοης δα ̓ υγοίος, αυΐίακια Ζεἰίλι 
Βαβίταης. Ηλης Ροεῖα [τ ν ἄεπεα δέ Απίεπον 
τί 45 ρομίς, ας [λατάληίαι ποςας, Ῥοίίε εἴ 
(ερείπία, τηάρῆᾶ εχ ρᾶῖτε ςλπηρεἰτίβ, αι 
υοάαπηπιοάο ραγζίτεγ οὐπὶι ΓατἀΔπία Ρτο - 
σιςαίεας. Ετατ ετίαπι οἰέπι ατὸ5 (ερτίπία. 
1επιειτίας5. μας υίχις Πῆ ἀσταπι ΕΗ εξξοσί 
(δα ΐτιηι ρεττεπάετε ἀυδίτγδεαγ, ργοστεάίεπ 
τεπὶ ἃ Παια] ἰυείπ (ερτίηίλαι, ἰδίῳ Α1ς» 
Χαπατί δύ Οεποπεβίερυϊειγαπι οἰξα , “πὶ 
ἀίςαας ΑΙεχαηάτί αχοσεπὶ ας, ρτίι5 ατάπι 
Ηεϊεπααιταρείες. Ετ ροεί ἑμααίς, 
(εδείοπεπι μαι ρτορτία Ρείαπιο ἄς ςοπίι- 

Θὲ ὨΔ[ΙΠΠΊ, 
 ὑεπὶ ςοπίεηταπειπι εἰξ ἃ τερίοπε, πεῖ 

δῦ πρεροτίας ποπίεη μαδαίς, (ὐεδτίλίαιμ 
πετὸ δεερῆπι υίχαε ρεοςεάεγε, δί ἐογαπι ςοη 
Παηίιπι εἴς δολπιαητ1Π1. πιεάίιπι ἰητεῦ σὰ 
Πυεπίεαι, (εργίηίοβ στα ϑοςρ 5 [ἐπτρεγ ίπί 
τί οἰτία5 ἐχεγσυς, ἀοπες Α πτίσοπας ἐος ἄπ 
εἰσοηίαηι τγαπίξα!ς, σας πιης ΑΑἸεχαηάτία 
ἀίείτυγξας (εδείηίοβ αι άςπὶ σπὶ αἰής Το 
χαπάτίς γεπιαηΠῆς, δεερῆος πετὸ ἀοπιαπ 
τεάήΠε Γγῆπιαςῖο ρετπλίξεπις. Α' τερίοπε 
14« φυκε πιοηΐαπα εἰξ, ἄτιος σαοίήατῃ ἤεχιβ 
δα πιαῖς ἐχείσσεῖςε τγασίς.. αἰτεγιπι [κ πορεία 
απὶ. Αἰτεγιπι δίρειπι πεγία5,αίσιιε εχ πιίν 
4υς ἀιπνίάίατί σίτου ΠΠεαπὶ εἴῆςεί,, ὃζ τλη. 
ταπιὶ ἃ πιαί ἀἰΠαγε,, φυλπίαπι ποιμπιπὶ ΠῚ, 
πὶ, αἴσες ἰη Ρ]Δηίτίεπι ἀείπετε, ΝουΩῚ 
ἑϊληαε Πίμπι ἐπίγα ἀἰογαπι Πεχασπι ἤπεπὶ 
εἴϊε αἰετίς, Απείχυμπι πιοτὸ ἐπῖγα ἱπίκίιιπ,, 
ἐπιεγία5 αὐτεπὶ δίπιοί[ιαση σα πηριιπὶ σοπιρτεν 
Ὠεπαί, ρεῦ ΄υεπὶ δϑίπγοίς ἔεγίαγ, ὃ ϑεαπιδη. 
ἀτγίιπι, ρεῖ συεπὶ ϑοαπιδηάεύ Πυίς, ἄτας Πίς 
Ρτορείἐ Τχοίδηιβ ΠαΠΊρΡΙ5 ΑρΡΡεΙΙΑτιγ. Βοεῖα 
΄υοσαεπ)αχίπιαπι ςετταπγίῃι ραττεπΊ, ἢος 
ἐπ ]οςο ΐδαι οϊεηαάΐς, Παπ εἰ [Ατίογ εἴ, ει ]ο 
ςΔ ςοἴεδταῖα ἢΐς υἱάδείηι5, υὐ Εγίπεοη Α εἴν ε- 
τα (εριΐεῆγυσι, δ Βαιίαπι Π{ταπλαΐτη, ΕἸαὰ 
πιίηλ εἰἰαπὶ δίητοία δ ϑεδηλαπάογ, ΠΟΥ ΠῚ 
αἰτεγαπι δίρεο,, αἰτεγυπι Βα Ποσείο ρύοχίσ 
τισι εἶδ, ἘΔ ἐπ εοπίρεδιε πουί ΠΠ} ςοπευτ- 
ταπι:ροῖεα δίρειπι ἀεἶαία, [Αςιπὶ εἰ Ηςίπητ, 
αυίς ἀΐείταγ, Ψιζοίηαε φρο 5 αἰτούιμπι ἃ 
αἰτεῖο πη σεη5 ΄ιίάαπι ςΟ11|5 ἀἰξογαπι Πεχαν 
τα (ἢ τεζξιπι ἀἰτἰαγίτ, αι! ἀποῦο Πίο ἑηςίρί- 
65, δύ εἰ ςοπίππέϊις υἱφρίη (εθτίηϊ τξαϊτ.1, 

ἔνα, νος ἀ σα υἱοί Ποχυδ ρα οἰορ νη ςετᾷ ΟΠ ςίς 

Ἐς Ὲ Α ΒΌΗΣ 

Φὶ ἴσης, αὐῆκον ἀδὰ στολλοὺς σα δέους, ] Ὁ 
“πῶς ἕω μόβδος οὐτον σ᾽ ἡ ἦν τἥδώρφος ἴςτες 
νην πῇ δ δὲ “ἢ μεσημἝρίαν τεταμθύκ μὲ 
ΣΨΊΡΙ σκῶψιν τόπων, τῇ δ᾽ ἀδὲ τὰς ἀβκος 
εἱλοι "ἢ ἡ Σ] ζέλειαν λυκίωψι ταύ τίω σ᾽ ὁ ποι 
91ἐς σα αἰνειᾳ πα] 4 τὸ Θῖς αὐτηνορίοϊαες, κί 
λέ σϊαρσϊανίαν. πο ἢ ταύτη ἱξεθρίωίᾳ πα 
σας ἡ πλείςηγπϑαλληλοός πτως τῇ δαρδανίας 

Ἣν σὲ κορὰ ποόλις ποτε ἐξεθρίινή, 
ὑπονοέϊ σ᾽ ὃ σκμώτοι Ὁ: μέχρι σἱσύρο δα» 

πένειμ τὼ πόδ Ὁ ἴλιον χώρων τὼ σὺ δε 
ἕκγοθι αψήκουσαν,, ἄγ» τῷ νωυετέβμου μέχρι 
{εθρίωίᾳς, τάφον τε »γᾧ ἀλεξαύοῇοου σέ» 
κνυδ)αί φησιμ οὐ τόθ: κοὰ οἰνώνας, ἰεὺ ἱσοροῦ» 
σι γαυοΐκρι γεγονγύαε πᾶ ἀλεξοίναρου, πρὶρ 
ἑλονίω ὡρππεέσαε, λέγει “ἂν στοικ ἰὼ, 
Κεβιοιόνίιω νόθον ὅν ἀγακλῆθ πριζμοισ. 

Ομ ὀπὸς οἷν ἐπώνυμομ φὶ χώρας, ἢ κοὰ τοῦ 
λέως, ὅγτόρ παθων πόρου. τἰὼ σὲ ἀεξρίυίαν 
διάκειν μέχρι Φὰ σκφψίακο, ὅρκο, σ᾽ Εἶν Σ σκά 
μανεῇοομ μείου αὐδὴν ῥξοντα, ἔχθραν οἵ ἀεὶ αἰ 
“σόλεμου Εἶν τοῖς τὰ {εθδρίιυοῖς, κοὰ τοῖς σκα 

δδίοις, ἕως αὐτίγονος αὐοδὸ συωώκισῳν εἰς “ἢ 
σότε μὲν αὐπιγονίαν, νιιῦ δὲ ἀλεξανσῆοειαν. 
εἷὸ μδὸ ὃν ἐεῤρίωιξας ξυμμάνας τοῖς ἄλλοις 
οὐ τῇ ἀλεξανοβέιᾳ, εὐῦ σὲ σκην ἰος ἐππαίναῖ, 

θῶν ἐς τἰὼ οἰκέων ἀδιρεψαν: Θ-λυσιμάχυ. 
ἀκ δὲ Φὰ ἡ ] εὖ τόπους ἐσϊαίας ὑρωνῆς, σϊύο 
φεσὶν ἀγκῶνας ἐκτεινεῦνκι γεὸς ϑπέλα αν, 
ἂν υδὸ δυδὺ ῥοιτίσγδν δὲ σιγέις, πτοιοαῦπας 
δ ἀμφοῖν γραμμίω ἀμικυκλιώσῖα » σελδὺ 
σοῦ σ᾽ γὐ τῷ τοιδίω, ὁσοῦπου ἀπέχοντα φὲ 
ϑαλαάἥης ὅσομ τὸ νμῦ ἴλιον. ὧξρ δὰ οἱ μετὰ 
ξὺ φὶ τελόυφὶ δῷ λεχθφ δα ἀγκώνων Εἶν, Ὁ 
σε παλαιὸν ἐυτίσμα μεταξὺ φὶ αῤχῆς. μετα 
λαμέανεῶν σι οὐαὶς τότε σιμοέισιομ το εδθον» 
σίὶ οὗ ὃ σιμόεις φόβετῇ τὸ Ὁ σκαμαί ριον σίξ 
οὗ σκώμανοῇοθ ῥθυ δ 2 χρὰ ἰδίως βωϊκὸν 

λέγυτοιι. κρὰ «δὺ πλείσους ἀγῶνας ὃ πτοιτὴς 
οὐ τοῦϑα ἀπ δίσϊωσι, πλατύ πόνον γαῦ ὕξι 
«ὖὺ ὀνομαζομθύος τέστους οὐποιῦϑα οἱεικνυμὲ 
νους δρώμθν, Ἂν δβινεὸν, Ἂν τό! ἀσνήτου τῷ 
φου, τἰὼ βάτειαν, " πτόιἴλου σῆμα. οἱ δὲ πὸ 
σαμοὶ ὅ,τι σκάμαν ας Ὁ. κρὰ ὁ σιμόεις. ὃ μὴ 
Ὥρ! σιγείῳ σλῳσιάστες ὃ σὲ τῷ ῥοιτίου, μικρὸρ 
ἐμπτρῶφν τό νωῦ ἰλίον συμβάλλουσιν, εἰπ᾿ 
ἀϑὲ τὸ σίγειομ ἐκδιϑασι͵ κοὶ στοιοῦσι πἐὼ τό- 
μα λίμνίω καλουμλύζιω. δι εἰρτά οἵ ἑκα τόδου 

 λεχθούδν πσεδίων ἀν ϑατόδο μέγας τὶς 
εὐχίω Φ ἀραμδύων ἀγκώνων, το δύθειας ῷ 
πϑινε ἰλές πὸ αῤχίω ἔχων συμφυεῖς αὐτῶν 
γινόμῶνος σ ἕως φὶ ἀεβρίωία;, ὁ ἀτελῶν 
ὃ υ γράμμα πρὸς εὖὺ ἱκατόβωθῳν ἀεκῶνας. 

σὶρ 



ἘΤΊΒΕ ΝΣ 

ἑαυτοῦ δύγου, μὑκρὸνὰ ξῇ ἐλιξων ἀώμᾳ ὕξίψ, 
ἰφὺ ἀνομίζο τοι ὦ σπταλαεὸνἴλισυ ἱ 9) ὁ δὴ πρό 
χόδον, ποκούπον τὶ σπτέδτους διέχον ἀν Φὶ ναῦ 
᾿στόλεως. ὑπὲρ σὲ φλ ἐλιξων ξώμης, οἴξκα σιν 

᾿δἔζους ὄτιν ἡ καλὴ κολώνπ,λόφΘ- σις, παρ ὃν 
ὁ σιμόεις δὲ τορντασιζόεον ἔχων. γίνετοι οαν 
ὄύλογουν, πρῶτον {3} τὸ ἀδὲ τόν ας Θ᾽" 
Ὥρτο σ᾽ ἀρὰς Ἑτέϑωθον ὀδεμνᾷ λαίλαπι ζς, 
ὁξὺ κατ᾽ ἀκροῴτης πόλιος βώτοσι κελδύωμ. 
ἄλλοτε τὲ σιμόρνα ἤξων ἀϑ᾽ καλλικολώνα, 

τῆς πὶ μάχας δὲ τῷ σκαμαν σ)ρίῳ τποεδίῳ 
'συωτελομθύας πιθανὸς αὐ ὃ αρης ἄλλοτε ἣ 
“ἰὺ ἐγκελσῦυσιν ἀφ ὦ ἀκροπόλεως ποιοῖτο, 

ἄλλοτε σ᾽ ἐκ 5 πλησίον τόπων “ τὰ σιμύρν 
᾿ Ὡπο τὸ φὶ καλλικολώνῳς, μέχρι δ εἰκθο ὸ “ἐὺ 

᾿ς μάχίω ἡδατετάοντε Ἰαράκοντα ἢ σιεδίος 
᾿ διεχόσιις “ κωλλικολώνας ἀν πόινωῦ ἰλίς, τέ 

Ν -“ ἐ τι 

᾿ χήσιμομ ἀϑὲὺὶ Ὀσοῦτου μεταλαμξαὐεῶταε, ὅσ 

᾿ σόπους ἐφ δύο κὶ διάταξις ὃ διέτεινε, πότε 
᾿ εθὸς βύμξρης διέλαχου λύκιοι,οἰκφόπόρον Ἐς 

᾿ςἰ τῷ σταλαιῷ {τίσματι, τλυσίου γαῦ ὄδι τὸ 
ποεδίου ἡ ϑύμκθρα, κοὶ ὃ σ! αὐτὸ ῥξων ποτὰ 
μὸς θύμβοιΘ’,ἐμξάλλων εἰς Ὁ σκάμαν σῇρογ, 

7] τοϑυμθρας ἀπόλλον Ὁ’ ἱδλόμγυτθ ἢ ναῦ 
εἰλίσ, κρὰ τογντήκοντα στίσίίος δὲέχει ὅτε ἐος 

νεὸς βαχύς τις τόσος, τὼ ἐθινεώσίης, πτῷ μὰν 
αῤχοώῳ ἐτίσματι "“Σπσοτοϊ πηωκρν. ὥςτε ἢ. 
Λαὲυ σὲ «ἔσον νπτεβ ἐρινεὸν, γνθκ μάλισθ 
Αμέχτος ὅξι πόλις, κοὰ ἐπίσθοομομ ἑπλέρ 

σέχθ΄. 
οἰκέρ; αὖ λέγοιτο οὐσ!ρομέχη. δὲ σένωῦ 

πόλεως» πίωπολν ἐπέοικε. κρὰ ὃ φηγὸς σὲ 
μιπιρὸν κωτωτόβω ὄλη τό ὀβινεοῦ» ἐφ᾿ οὗ φα“ 
σιν ὃ ἀχλεὺς" 
ὁφρασῇ ἐγὼ μετ᾽ ἀχοιοῖσι πτολεμίζω, 
οὐκ ἐθέλεσκε μάχίω ἀκ τέχεθ- ὀρνύμαυ 

Ἐκτῶρν 
᾿Αλλ’ ὅσορμδϊ᾽ σκαίας τε πσύλας, κοὶς φηγὸν 

ὕοντος 
Καὶ μίω τό γε ναύσαθμου ἢ ναῦ ἐπὶ λεγύ 

αλνου,πληστου ὅτως ὅδ τ ναῦ πόλεως, ὥςτε 

ϑαυμάζειν ἀκῶτιθ- ἐν ἀναγ μδὸ τ ἀγνοίας, 
τὸν ὃ τοιῦαν χίου τ ἀψυχίας.ρρνοίας μδὸ εἰ 
ποἰ(οῦτου χρόνου ὠτείχισον αὐ ἀχροψνπλεσίομ 

᾿ς οὔσης ἢ πολεωο»ἡ ὥσούτου πληθος "τότ᾽ ον 
αὐτῇ τὸ τό! ἁπικουρικοῦ, νεωςὶ γὸῤ γυγονγίκε 
φασὶ Ὁ τεῖχος," ὅσ᾽ ἐγ ,.ὁ ἢ πλέζας στοι 

τ κγὴς ἡφαύησυγὼς αϑισοτέλης φασίμ. ἀψυχί 
᾿ς κρὐ,ἀ γηνομλνο Ὁ τείχους, ἐτφχομάχοιυ, ὡς 
ἐσίπεον εἰς αὐ νῷ Ὁ ναύσαῆμομ, "ὁ πτὡσεμᾷ 
χονῷ ταϊςναυσ μι ἀτείχισομ ἢ ἔχοντοῖν, δκ ἐς 
ϑάρῥον πῶσιόντοι πολιορκειμεμικρδ “ σίω- 
-σήμκῶς ὄν, ἐσὺ ἢ ναύστοθμον χρὼς σιγτέῳ. 

5. ΕΟ ΠΥ Ν ὙΕΣ ΒΥ ΤΟΥ 5:5. 47: 
Ῥααΐο υἱεγὰ εἰἰπὶ εἰ Πε πὶ σας, υδ τ (υἱἱσ 
(ς εχίἰπγατυγ απείααιτπι Π{πππ| ἀ{Π2Π|8. δ τιν, 
ΡΒεαυξπαης εξ, Πα, πὶ ἃ Χ. Νίτα Ποηῇ- 
{πὶ πίσαπι εἰς (Δ! ΠΟΙ μὰ ςΟ] 15 χαί. π|, 1} Χ- 
τὰ Πεπὶ δίπιοίς Ἰαθίτιν, αιίπαας {{2 ὦ, ρας» 
ἀπῇ ΠαΡεΠ5, πᾶς ΠΠπῶ συοά ἐς ἴαττε ἀἰςί, 
ταῦ, οη ζατοῖ γατοπεσαζ, 
Ῥατῖς δ]ία ΜΙ αιοσς ιο! επε τας ίη (5 πα 
Ἑεχταγ, ἃ ἐχςεῖα χοᾶς ποιαῖς αν αςς, 
Νοπημπησιδπι δά δίπιοςπτα γαίςια (Δ ἰςῸ 
ἰοπα εἰ, 

ἵΝαπὶ ργα!ο τη δεαιηδηάτί σατηρο ἱπίτο, 
ςοπιεηίεητεῦ ᾿Ν]δῃβ ἐπτεγδυτη 4 οτος Τ τοί 
ΠΟ ἘΧῃουίαραταγ, ἱπιεγάτπι 20 Δ[Π5 [οςΐ5 δίς 
πιοεξητί, δ (ΔΠΠςοοηςε ργοχίπιίς, πουίηας 
πογίΠπλῖς εἴ ρασπαπι ργοστεάί, Ομπιτεγὸ 
(λΠςοΙοπἃ Χ αὶ Τα, αὐτὰ ποῦο Πίο, ηυίά 
ΟΡῈ 5 εἴδῦ τΔητιπι ἰραςίσπι ςοπιργεῃς ἵ, ἐπ 
αυληταπι κατα Ποη ἐχιεπεθαπτίιν 1 ο΄ 
υεαυίὰ 1 γοῇ ἐοττίτί ἐγαπε, λῃ ε ΤΒγπι- 
Ὀταπι υαἰάς ςοπιιεπίς δητίχυα υτὸί, ἵΝαπι 
Τγπρτα ςαπηρι εἰξ ἰδέ ργοχίπιιβ, τ ΓΠγ τὶ 
Ὀτοειι5 χα ρεῦ εὐπὶ Πυίτς. ἐπ ϑοασια μι ἀτιχτι ἐ- 
ταϊττοης «ἡ Αρο!ίπίς ἘΠγπιδεαί τεταρ ἔτ π 1, 
Πλ4. ἀΐεις, Ετίπεος εἰίαηι αίρεῦ φιάλαι ἴο- 
ς15,.(Π 40 πη πΠτοε σπτ σα ρτίῆςας, αητίηυος ὉΣ 
δύ (υδίαςες, φυατε {Ππ4 συοά αὐ Απάζοσιδ' 
εἶ! ἀϊείτατ, πα!άς Παίς ςοπιτεπίτιυτ, 

6, ν, ΟἸκ6 

ες ἢιε ἰερὶν 
ἐμν, καὶ ἀπ’ 

τιλῶν τὴν 

γράμμα 
πρὸς τὸν ἱκο 

πἰρκόφν ἀγα 

κἄνξε, 

τἰϊαά.ν 

Τυροριπίς ςοππῆε τυίς, αά Βείπεου ΗοΥ εἰαά, 
Δ ραῖε: Δεςεἴϊι5, 116} λά τί πισεηία ροπυηε, 

ἵΝοια αὐτεπὶ αὐδί πο ςοππεπίς, ῬΠαρυς 
αυοαας ραυΐο ἱπίοστίοσ εἴ Ετίπεο, ἀε αι .... 
ἙὨ 15 αἱτ, 
Τυυπιῷ ἐροὸ δρυα Τ τοίη ςεττάγεπι, ἐ πιοση, εἰ. 

Βυς Πεῶος 
Γοπρίμ5 Δ4 ράρπαπι πιιπηυδπὶ ργοάίγε τὸ 

ἰεδατ, 
δεᾷ ϑερεαβροιίας, ὃζ Ῥβασιπι εχίδας αάπρ 

φυςς 

Ῥγίεγεα (4 χιοά πυῆς παιαῖς ἀϊοίειτ, α» 
ἁἀεὸ υἱείπυπι οἰ ποιια αὐρί, αὐ πιετίτὸ ραττίπις 
Ττοίαπογεπι ἀεπιεητίαπι [ςεαῖ αὐ πλίγατί, ραν 
τίη τ ετιιπγ, Γλεπιεητίατη αι ἐπὶ, {1 τᾶτο το πιν 
Ροτε (4 ἱπιπλπίτ ΠαΡρεβαητῖ, συπὶττὺ5 Ρῥτον 
Ρίπηα εἴξει, δ τλῃτα εἰαίαπι δί (οείοτ πη ἱτ 
τυάίης ἀρυπάαγει, Νυρεῖ επίπι (οἰ πλατιμῖι 
τη ααΐτ, αὶ! τ εἴ (εξ: εἄ ροεῖα τι εαπὶῆπ 
χίτ, εἰ ἀεἰευί ες ΑτίΠοιεῖεβ ἀίςείς, ΝΜ] είσπι 
ποτὸ, {ἰ (λο πτιτο εχ ἐο ρυρπαραηί, εαπὶἤο 
{{ε5 δ πδιιαὶς ἱγγπεητες, ἐ Πδιθι15 ςεγίλγεηζ, 
Μειυπι ςαπὶ {ΠΠ| {4 πιπηιαπίτα πὶ μα ογξι, ποῖ 
αὐδεραπίλά ΟΠ ἀεπαάπ αςοεάετε,, εἰπὶ λα 
τία ρα εἴἴειιπλυαίς επίπιίηχια δίσευπι εἢ, 

ΡΒ. .4. ἄζϑον» 



ἙᾺοεΗ Ἧ. 

γηερὶ 1τἰϊκά, 

ΜΠαά, 

37: δῚ Ἔ ΔΙ ΒΘ 

δ ϑεαπιαηάει ρίορε εππίττίς, ἀλη 5 40 Πίο 
{ἰλ4.Χ Χ  υοα αυΐ5 ἀϊςαί,εαπι χαί πᾶς Α΄’ 
«δίποτγαπι ρος πος, Πδιαὶς [{Πς, ρ τον 
Ρίπαιοτεπι ἰοςιπὶ ἀίςει Χ 1π|{445 Δ αὐθς 
αἰ Παπίεπι, ὃ ςκαπηρυπι δα πᾶτε δα ει, ΠιΠ2 τὸ 
(15 στη ρι15 Πιί δα πλαγε ητε πτΡ πὶ ίαςεῖ, ΠῚ 
τηίπαπι ασρείίίο εἰς, Ὁ παργορίετ Πἰ ΠΙΙΏΟΧΤΙ 
Παΐ ἰπιογυλι πὶ εἴ τας ἀίπηίίο πγίπι15 εἴς 
καῖ. ἵΝαιγαιίο συοσυεῦ ΝΊγῆεδα Εππ|ο’ 
ὑπι Παδίτα, ἃ Ππαιιαϊί δά ττθεπι πηασητιπὶ ρα’ 
είχπι εἴτε Πσηΐῇςαι, Ν᾽ ι αείεπι (υ] Τ τοίαπι 
ἀυιχίηπτις, δύ πῃ ρτορτεῖϊ αἱε, Νίπιίαπι]οπρὲ 
ἃ πδυίθα5 πεπίπιι5, ΜΓ πεαν εἰίαπι ἰρεςι 
ἰδίοτες υἱἱατί,, απὶ ἀρ παῖες πιδπεδῃηΐ, 
υδε τεπιοιί ἀτηοσπίθι5, Δ ἢ πΓΡ πὶ τεῖγον 
ςεἄλης, δ Ροΐγ ἀδηλι5 ἀεί, 
ΝΝύμι πε τεμειιαπιας, (οςῇ ἀεςετηίίε πὶ οὐ 

ἘΠῚ, Ἷ 
Γρίς υίάεπι ἑυθεο, ἤ8πὶ]οπρέ ἃ πιοσηίδυ ἱ΄ 
ἐὐπὶ εἴ, 

Τεπτείσί 15 ΕἸ εἰξίαατι ΑΔ Ἰεχαπάγίπδπι 
ἐκ τοπίπχοπίιαι αἴϊεττ, χα ἄς ΕἸοπιετί Πίαςε 
«οπίςείρπιε,, ἱπτειγορδητςεηι Ππὶ ἀρ πο. 
αὐαπὶ Πίμππη ΒΕ  Πυπὶ (οἱ, δ ΤΙ οί Πι15 αΠΊριΙ5, 
ἥπεπὶ ροεῖα ἀίςείς ἑπτεγ υγθεπὶμ ΗΠ ἀτῷ πιὰ" 
τε. πδπὶ Πιυπιίπιπὶ ἀσσοίίο, πα πης δητς 
ἀτθεπὶ ςεγπίτυς, ΡοΙζετία ἰλέϊα εἰ, ῬοΙ τες 

᾿ σαυοσιεέ, 

(υἱ ἐεηίς Α εἰγεἴα τἀ πηυ]ο ρει αι} αἱτο 
Οιά ἤτπεζεης Γ᾿ δηαί, ρεάίθυς ρετηίςίθυς 

διάδχ, 
᾿Βευίαις εγαῖ, ἤδη συλ ΠΔΠ| Ὁ Αἰτο, ἈΠ ε 
ξπιαίοτε αὐςίβ αἰ τἰτ περ εου]ατί ροίεγας, 8ὃζ 
εχ ςααλιΕί ἐετὲ ἀιΠ απεία τί} ἱπάίρεπς ρεάμπι 
ορεφάεικείαπι, ἴΝαπι Δ εἰγεία ἰερυϊςῆταπι 
πυοά πιης οϊεηάίτυν, σαίηῳ [[λ4η5 Δδ 6 τὰ 
χία τίΔπ|, ΄πο Α]εχαπάγίαιι ίεγι, Ριαίεγελ 
Ηεάδοτίς ἀςυτίι5 εἰγςαπι αγθ πη γατίοπε οἂν 
ει, ἵΝαπὶ ποῦ οθς, ργορίεῦ ρεγρείαιπι 
συμ εἰγουτίποη ροιε, δπείησα πεγὸ ροίεί, 
εὐΐα5 πτετγίτὸ πεἤιίσίαπιιΠΠππὶ ἐχίας. ἵΝΑηι 
εὐπὶτςίῃος δες παϊαίο εἴεπί, ΠΩ ΓΔπιε 
ΟΠ ΠίΠΟ εὐἰτῖος, δ δῃτίηια ππ τ5 ἀεἰ εἴα. ο΄ 
τγΠ65 εἰτι5 [αρί65 26 {Π4ττται ἰηΠαυγτίοπ ἐπι 
(ππειταηεαιί, ν πάς Αὐομααπαίξεπι ΠΕ ]ε" 
παῦπὶ ἀΐουητζ, ἐχ ἢ5αρί4ίδι:5 δίσειηι σοΠν 
Πευχίῆε, σαοά ροίξεα Διπεηίεπίες, πιο 
Ῥῃέγηοης ΟἸγηρίοπίςε οςςιραγαπί, οσἰππὶ 
Τ εοη ἀε υπίπετί ἐετὲ Ττολάς αἰίςερίαν 
τεῆς, ἃ αιθιις πιαχίπια εἰιι5 Γεσίοπίβ ρᾶγ5 
Ροίξίἀεδαταῦ ἢ Ἐΐίυ5 δυΐεπὶ ΠαΡίζατ ΟΠ ε5 
ραγιίπι άμιυς ἤαπε, ραττίηι ίαπε ἀεἰ εἴα, Βίτ, 
ἔλοις ΜΛ γεπαι5 πὴ ἐχίερίξηι (Δρίεητί- 

Φ᾽ 

ΦΈ ΟΝ ΑΡΉ: 

πλησίον )»ὦ ὃ σπἀμωνόῦοος ἐκόδι δωσὶ, δ χωὼ 
ΖΣ ἰλίο σαδίος ἔγοσιψ, εἰ ὃ φήσφις Ὁ ναῦλεγό 
(ϑὴ ἀχοῶν λιμδύα Εἶν τ ναύσκύμον ἐγγυτέ 
ρωζωναὶ λέξᾳ Ἰόστον δον σϊώσεκω σκότος διεςῶ 
σα Φὶ πόλεως ἀϑ᾽ ϑαλαμ τοτσϊίον ναῦ πῷὦ 
σιθεὶς, διότι (δῷ ποῦ πρόχωμα ἢ ποταμῶμ᾽, 
ὄξι, Ὁ πὦ τ πόλεως ἀϑὶ ϑαλζήκ πεδίον, ὥς. 
σε ἐσϊωσεις «τίδεον ὅξι ναῦ Ὁ μεταξὺ τόσοι, Ὁ 
νὸ τῷ ἡμίσει λα] οαπρχε. τὸ ἡ διηγησὶς δ᾽ 
ἡ πῶς Σ δύμακου τω  Ὑ οσϊυοδσξως σΐχσκόὺν 
αδδᾶσα, μὲγα ἐμφαίνει ὁ διάτημα μέχρι δὲ 
“τόλεως σῷ Σναυςχίμε. ὡς ὅςθ᾽ πὸ ῥοίᾳ λό 

χον Ἀγομᾶν, φησὶ ὁ σαοθας"λίην ὁ νεῶν ἑκὰς 
ἤλθομδν ἐπί τε  κατασκοπίω πὲ μπτοντῇ 
γνωσύμϑνοι. πτότολον μϑνδσι “δὰ νευσὶν ἀπό 
“τῶθῳν πολὺ ἀπεασασμῆύοι  οἰκείσ Ἰειχορ- 
Ηὶ πούλιν δὲ ἂψ αὐαχωράφυσι, 

Καὶ ὁπολυσϊάμας» 
ἀμφὶ μάλα φράζεδδε ἴλοι" κέλομαι δἴγωγες 
ἄστυ σὲ ναῦ ἰρναεἑκας σ᾽ ἀὶ τείχε Θ΄ ὥμδνε 

Ππαρατίθασι σ᾽ ὃ υἱαμήτοι θ᾽", τὸ τέὼ ἀλεε 
ξανα)οινίω ἑφιαξαν μαῤτυρα, τὼ συγγρά- 
ψασαν “πόρὲ φὶ δμήρου ἐλιάσῃς, το ωυβανομὰ 
γνίω ἃ στῶδὶ τἰὼ νωῦ πόλιμ ὃ ποόλεμΘ’ σιωξ 
τη κρὰ τὸ ηρωϊκὼρ ποεσίίου τὸ μεταξὺ Φὶ πό 
λιως κοὰ φὶ ϑαλάήης ὃ πιοιατὴς φράζει. ἢ 
μδὸ γοὺ πε Φὶ νωῦ πόλεως ὁρώμϑμον πρύχῳ 
μα εἰναι ἣν ποταμῶν ὕςόδον 7,.γνός. 

Ο τι πολιῆς, 
, 3, 3 
ὃς ῥώων σποπτὸς ἔζε ποσϊωκείεσι τοεττοιθώς ὦ 
τύμβῳ ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ αἰσυμταογόλοντΘ'. 
μιάτοθ᾽ ἡνυνὸ γὸρ εἰ ἐτο᾿ ἀκροτάτῳ ὅμως Ὁ 

“πολὺ αὐ μείζον Θ’ ὕψους φὶ ἀκροπόλεως ἐ, 
σκότοδυγν, δ} ἴσου σιεσύμ ζ, σἸχεήματθ-, δ 
σδεόωδν Θ’ μηδὲν “ ποσϊωκείχς σό᾿ ἀσφαλὲς 
χρίοιν. αγνσε τὸ διὲχά σιισϊίος ὃ ναῦ σἹεικνύ» 
μῆν- 5 αἰσυήρυ τάφί' ΨΊ] ἢ ἐς ἀλεξαύ 
φρειαν δον. ὁσῖ᾽ ἁ “ κόρ ὃ πόδισβρομὴ ὦ 
“πόρὶ Ὦ πόλιψ εχ τί δύλογογ. οὐ τὰ ἔρυ τὐρί- 
ερομθ’.“ναῦ οἵᾳ τὼ σιωεχὴ ῥᾶχιψι 5 πα 

λαιᾷ ἐχα πόϑδισβρομίω) ὅσ οὐ οἵ ἴχνος σώζετῇῷ 
Φὶ αὐχάας τυόλεως ἐκότως. ὅτε γὴ ἐκ σε- 
πορθεμλύων 7 ἀύκλῳ πόλεων οὐ στλέως σὲ 
καϊεασασμθίων αύτας σ᾽ ἐκ βαύρων αὐαῖς 
Ῥαμμϑύαης,οἱ λίθοι πσαύτες εἰς “δικώνων αὐᾷ 
λυψ μετίωϊχϑασαν. αρχοιαύακτα γὃν φα 
σὶ Σ μιτυλίωαϊξον ἐκ Κ ἐκέθον λίθων Ὁ σήγᾷ 
οψἐκτειχίσαι. δορ ὃ κατέσχου μδὸ ἀθίωαζοι. 
φρωύωνᾳ Ὑ ὀλυμπιονίκίι ποΐμψαντδῖν λεσ' 
ξΐων ἀδιδιεκαζομθύων ογεοσῦν ὦ τ στώσης Ῥω» 
σὸς. ὧν σϊὰ τὸ κί σμαα ἀσὴν οἱ πλέει Ὁ κα 
Οικιῶνν αἕ Ἷὰ συμμϑύυσαιενὸ ναῦ, αἴ σῇ ἐφα. 
νισμβάκει πιήχκος ὃ μή ϊνλλναῖος εἰς Ὁ πδ΄ 

συφῶν 



μ τἯ 8. ἃ Ὦ 9 -Εν αἱ ἡ νὰ ΒΒ έν ὃ. 573 
φῶ λεγοιθύωμν, πλδύστος ἀϑὴοὲν φρύνωνα Ὁυ8., δάποτία5. Ρἢτγ πομπεῖα ἱπιρεγαίοσοπὶ 
| φ«ρβαταγὸν, διεπόλεμα τέως, ἤχτιθεὶς, τὸ πος παιίσαης,, 8ζ ῥσαὶίο σαπὶ ἐὺ ςοπίεττο, πὰ: 
χων κακῶν, ὅντε κοὼ ἀλ κρᾶθ φασὶν ὅποια, Χίπιδπι εἰλάεπι δοςερίτ πᾶς ΑἸρρι5 
| τὸς, νὴ ἔνι ἀγῶνι κακῶς φόβόμϑ ἡ ἑαυ ορυπῦς Ροεῖα αἰοίς 3 (ε ΐη αυοδηι ςεὐταπλίῃ ς πηαὶς [χό 
ὅπλα ῥῥψωντα φυγῶν. λέγει ἢ πρός τινα ἀφ τυπι,, αρίςςβίς ἀγα δυξιρίῇς,, ὃ ῥγαςοηέ 
ρυκα,(ελδύστες ἀγγθλαε τοῖς οὐ οἴκῳ ἀλκαξ ςυΐαπιίπιρεζαῖς, τῆς ́αΐ ἀοηί ἐγαητι πη σ 
ρος σῶϊθθ' ἀροι γον σΐ ἐκ αὐὴὸνΣ ἁλακτοοὶμ. οἰατετατ, ΑἸ ςρεα8 ἰποο! απλὶ5 πεαιιλαματη ἐρ5 
ὄν γλαυκώστου ἱρὸν ὃν ἐκρέμασαν ἀἤικοὶ, {απὶ τοῖες ἐγγαππιιπι,, ἔῃ οἴλγατα. Βα! λάίς 
ὕκόβρομ σ᾽ ἐκ μονομαχίας πεωσκαλεσαμβύον τεπιρίιπι, αεπὶ Ἀτείςί (αἰρεπάεγαπε, Ρο. 
“Σφραύωνος͵ ἀλιδυϊοκίι) αὐαλαξὼμ σκόυίω (ἴεα Ῥῆτγγηοηςε ἐαπὶ δὰ Πησυϊαγε ςοτίαπιςῃ: 
συμξάραμε, κοὰ τῷ μὴν ἀμφαβλήςρῳ πόδιξ Ρτοιοςᾶητῖε, οποιττί: Πππιρτίςέμ ρίτατοτγῆς 
ἔαλε. τῇ τοι ἢ, κοὰ τῷ ξιφιδίῳ ἐπάρε κοῦ ἐπι ταπχέπείς»ἔαπι4α ςομαο τ, δ {υἰτίμα οἱ ασ 
αὐέλε, μϑυύον τιΘ’ σῖ ἔτι πὸ πολέμο, πόλίαν ἀἰοῷ ςοηίοαίτ, διᾶτε λάπας μεἰο, Ρεγίαπαος 
4,0’ διαεζωτὴς αξρεθεὶς σὸ ἀμφοῖμ,ελυσε Δ υττείίαιιε ἀγδίξεν εἰςέξας,[α ἀϊτεπγίς,  πιοσ 
πὸν πόλεμον. πίμαιου δὲ ψόύσα αι φεσὶν ὃ ττί15 1 πισεαπι πη ἐητίγί αἱτιχαί ἰςτίθρ3ι ἐ ἰαρίας 
σἰημήτοιθ' ἱσσροαῦτα ἐκ ἣν λίθων δ 5 '- δὰ δ Ἀςδη!ευπι ἃ Βεγίαπάγο πιτπίτι πὶ, 
λίου, στϑρίανοῆρου πόδιτειχίσαε τὸ ἀχίλειον. ἀππὶ Διβεπίεηίθιιβ σοητία ΒΡ τταςιιπη αὐχίς 
σοῖς ἀθίμμαξοις βορθαιῦτα πϑῖς πόρὶ πιῆας ἰἰατοῖιτ, ΜΜιιπηίτααι ΄αϊάέπι ἤαης ἰοςη) ἃ 
κὐν. ἀϑυπτφχιδο υὗκε μδὺ γα τὸ δῇ μιτυλκ. ΜΙ ιγ]παίβ ἀρυά δίρειιπι ςοποράίε, (ςἀ μον 
γαζων που πότιον ὥζοου ϑεῖ σιγέῳ, οὐ κίω ἐκ. υλαιμαπιεχ Πίβ ἰαρίαίβιι5. πες ἃ Ρεζίαπάγος 
λίθων τοιούτων» οὐ οἵ ἱπαὸ τό πϑδιαύσοον". αηιΐ φαοπιοάολγθίτεν εἴϊετ εἰςέδιι,, αἱ οταῖ 
«σῶς γοὺ αὖν αξρεῤίαε διαετῳτίὼ Σ πῶασο ἀμπετίγτίας ’ Δ ΟὨΠΠ Εἰ πΊ Ἰοςιι5. εἰ , ἴῃ αυο 
λεμοαῦτο ; ἀχίλειορ οἵ ὄὴρ ὃ τόπος οὐ ᾧ» Αἰ πιοπιπιχέπευῖι οἰ εηἀίταν, ρατιτα ἴὰ 
ἀχιλλίως μνῆμα κωικχία μικρά. κατέσκαν πὲ Παβίκατίο, 1ΠΠππίε5 δίσευ πη σἰμπὶ πτίητις 
σἤκεὸ Ο Ἃσίγειου τὸ ἥνιλιέων ἀπαβοαῦ. οΒιειαηρεγαγεῖ, επεγτεγπτ. Πᾶτη τοῖα οΥὰ [)4:2 
σῶμ. τσ ἐκείνοις πὐ ἰώ ὕςόδου ἡ “δαλία πᾶ, ἀληυπιυίῳ (8 {{ΠΠ|5 αΐτ, δύ τῆς εἢ,, ΟἸ πα 
σκὴ μέχρι σἰαρσϊαύσ, αἰ ναῦ σα ὑκάνοις ὅδέ, ταηλχίπια ρατε δ Δ εοϊίδ, ἐγας, Οἰτάρτορτοῖ 
2.) παλαιὸν αὸ Ἐἶ᾿ αἰολδύσιμ ὦ τὰ πλᾶ Ἐρβοτιιβ ποι ἀαδίτατ τοῖαπὶ γεσίομεση, αιτος 
στ ὥςτε ἐφορΘ' ἐκόκνῷ, σᾶσαν τίὼ ἀρ ἃς ΑΡγάο ΟὐπιαπιΡ ἐγεηόίς, ἃ εο ἃ ποιπίπα 
θύδευ μέχρι ἀύμας καλξν αἰολίσϊα. ϑουκυδέ. τε. Ἴ πον ἀἰ 5 ἀϊοίς, Δ τῆεπίεηίες Τότ ΜῈ 

σῖες σῖε φησιν ἀφαερεθιιὦ αι  ῥοίαν ̓ τωὸ ἀ’ τγ]εποείς ἈΠ ας (πῃ Βεἰο Ρεϊοροππείϊατο, 
βίιμαέων εὖὰ μιϊυλίμυαίσς, γὺ τῷ πσελοποννκ απο Ραςπετίμπι ἀίξευσαι ἐἢ Νρυΐαὐιεεπι [τ 
σιακῷ πολέμῳ τῷ παχητίῳ, λίγσσι δ' οἱναῦ οηίεβ αἰεγπτυ το οπι Ὁ Δ ςΠίες «λρίλγη, ΠΟ 
ἐλιᾶς νὸ ὡἰδρνῶς δὴ τελέως συνέβαινε ἠφανί, ταπιεῇ ρεπίταϑ ἐπεὶ ἔπ, πες πα ταπὶ δππαίσ. 
ὥτσι “ἢ πόλιν ΣΙ Τὸ ἅλωσιν ὑπὸ τ ἀχοὰδν, τιιδ εαοτίατι, ες ὑπαηπδπὶ πη άΐτις ἀεἰειᾷ ἐἐΓ 
οὐσῖ δξαλάφές δοῖὲ ποτε. αἱ γοωῦ λοκοίσις. (ε, Ν᾽ ηὰς [-οοςτεπίε8 υἰγρίπεδ ραυΐο ροίὲ αὐτὸν 
“δ όγύοι, μικρὸν ὕςόρον αῤξάμδναι ἐπέμστον τλπη 8 πλίττί ἰηςοσρεγαῃ τ απο ρτοίςο τοίη τ 
ὦ (κατ᾽ τ΄. ὦ τοῦτα δ᾽ ἐχδμποικά ὅτε δ τε ίαπε ΗΠοπιετίςα, Ναὶ πες ΗΠ οτηετι (αἷΖ 
Φὶ (ασοίνολοας φβοροὺ οἰσῖῳν ὅμπρος, ἀλλ᾿ ὅτε, (χπλάγα το] εητίαπι πομίς, ξ ἐαπιτυῆς αὐτο» 
εδὸ πρός Θ' ἂν π᾿ ἐκᾶνον “Ὃν λρόνον λὲγφ πεηὶ αἰ οίτεας,. Νὸ 
πίνε γῷ ὀῤρυονῆα ἀχξιησόθην φυσὺμ εόντα, ἱπτεεγίοτε ἀοπας ρᾶγίε ΟἰΠεγ οπεα ρεεέπηίί, χἱρκέ, ὁ 
Οὐ ῥανίον σηλέμοιο μετὰ λέ’ εἰληλούθει... Ομεπιποια δεϊ!οσᾶ ἰάπι ρείας ίαπηα σαθε ᾿ 

᾿Ἧττεε γαῦ πριάμοιο ϑυγαβῶν εἰσὺς αῤίξ νων Ττακετγατίπιδόϊδηι, δ ἰοσαια ργαίλπις ρείεῃ, 
Κασοίναϊοΐω κὐάεσῖνομ. τεπὶ Ολίϊαπάγαπι, 

᾿ς Βίας σὲ οὐδὲ μέμνυται, οὐσῖ᾽ ὅτι ἁ φίορ Μ ἰοϊεπεία πετὸ πιηυδτηοσπιίηίε, πες αιοὰ 
τϑιαἴχυτ- ἡ οὐ τῇ ναναγίᾳ μίιδιν ἀθίωᾶς Αἰδείς ἱπτοτίτι ἐπ παυξταρίο, ΒΑΓ ΙΑ σα τὰ εις 

᾿συρέβα,Ν ἀκ τὰ τοιαύτίω αἰτίαν" ἀλλ᾿ ἐπε’. πετιίτ,λπ αἰία {{πγή{{ ςαυίᾳ: (εἀ ηυῤά Ρα δα! εἴ 
χβανόμδνον μὰ τῇ ἀβίωξ, ζατὰ τὸ κοινὸν {εἴ εΧοίι5,ἴΠ ςοπηππιιηί ἀ{χίτ, ΙΝ Απη ουπὶ οαιν 
ἐἴρακην, ἁπαύντων γουὺ εἰς ὦ ἱδρὸν ἀσεδασαύ πιε5 ἰῃ τεπιρία (ςοἰ ἐτατί ας ἐπιρή ἐπεης, οπα 
πων, ὥσταστῳ ἐμίώιγν. ἀγρλέ δε δὲ ἱπυὸ πτο-. πιίδιι5 εγατ ἐπέςηί ἰπτετεσηριος δίιτεπ αὶ ̓ ς: 

᾿ σεισϊῶν Ὁ)’ μεγαλορυμονήσαντας. τὰς δὲ λογ,,. ρῖαπο είς, ργορεοῖ ἐογιπὶ ἑπίοἱ επιίαην, [ οΣ 
καίσϊας πρεμφθίισας πτϑρσῶμ ἰσῖᾳ ἔραπτοαῦν ςτεῃίε5 υἱγρίπε8 πιίετί ςοητί στ ουπι ίαλαι Ροτσ 
τῶν συωυὶθν, οὕτῳ μδὰ σιὰ λέγουσιψ οἱ ἐλιθςν (ς οδείπεγεητ, Π ξ(ς ἑϊλο ος πιοάο ἱπημίαι, 

ΕΟ. 



δ κὰ ἢ 

Θόν να 

[ΓΥῚ 

““4 ΦΊΚΑΒΟΝΙ 6 
Εϊοιιέγαϑ διε ἐχρεο]ἐυτθίς ἐχοίἀίπη ρο 
αἰτία, 

Τεπιρυς επίπιὶ πεηίεῖ, 4ο ςοπεί ας Πίοη ἐπ’ 
φεῃ5, ἘΕεΠυά, 

8. Ῥείληιί εἴδυδπι ριιρηδηάο εἰἸευεΠ|115 υὉ 
Βεην- ΕιΠυ4, 

Ψεδς Ρείδηνί ἀεςίπτο ἴλαι απ ἐπὶ ςογγαίέ 
ΔΠῆ0. 
αι τε ςοηίεζειγαπι ῃΠλης Ἀείσης, συσά 

ῬΑ ἐς Ππτυΐϊλετυπιπιης δε, εὐπὶ Ἡ] οἤγε9 
τὰ (ἡ (εάετε Πρηίῆςει, Ιαδεῖ επίπι ρερίσπι 
ῬαΠΔἀ 5 σεηίδυς Ἀρροηί ρζο ἱπιροηί τ εἰ 

ετίατῃ {Ππ6 ' 
ϑήμά ἴ ἵΝοη ςεγπεῖ σοηίθιυ8 ςπατὸς λίσίάεγε παῖοβ. 

Ουοά πιεϊίυϑ εἴ, αυάπι τ σι ίαπὶ ἐχροσ 
απο ρτο ἥρὰ Ῥῖρ γουύασι 9 ναι, 4 εἰτίαχτᾶ σέ- 
πιαροπί αἰξεγεπις ΠΠ6,, 

οὐνβ! ΠΠ|ἰοςο αῇαδας, εὐ! ὑπιῷ (ξάερδς λά ἡρπ ει. 

εἰϊκα, ξ. εἰ φ. 
ἐδὲ. ΜΙΑγ9 

[ροίανεκο 
φά. 

Ρίο εο, ἑχχεαίοςιπ). Ὁ τς’ Π4πὶ ἐπίπι ΡοΡ] 
ΡοπΠείο εἴει ἑχία σεηι τ 11 ́ αος; 46! γουνά- 
σιν, ἰα εἰ σεπίδιυ δοςεητα εἰτευηῆἐςχο ρεουῖσ 

εἰλης, φαεπιλάπηοάιιπι ἰῃ τ τ α΄ ἤ5 πε, υὧἱ’ 
εὐπῷ δεείρίλης, υεῦρα ἐπ ἱπἢηίτυπι ργοίγα" 
δας, Ρεγπιαίτα τπιετὸ δηιίσιια ῬΑ] ]λαί5 ἢ - 
κὐυϊαςί (ςἀεητία οὐεπέσπτυν, οὐ Ῥἤοςεα, 
ἸΜ αι! ας, οσια, (μή, πυυϊτίς α] 5 ἴῃ 1ο- 
εἰς. ᾿στηίοτεβ αυοῷ υτϑίς εχ είἀίαπι ςοπῆϊτεη- 
ἐὰν, αὐ ᾿γευγρι5 ογαίοσ, μλπὶ ἢ πιεπτίοηειι 
(λείοις, υἱβ ((παυί) ποη δὐυάίαίτία {ξηγεἶ ἃ 
(Ἰγκείς ἐπετίππι,ποά πυης ἀείξτε εἰς τ᾽ 
δαυπίααίρυζεηιν ροϊετίοτες μο5 ςοῇ ας, 
ταῖος ἰοςσπι εηι ἱηααρίςατυπι εἴϊς,, ργορίοΥ 
εαἰαυηίταῖες, αεἰ συοά ΑΑ͂ σαπιεπηποη Δητίη 4 
ς«οπίπειαίηε εἴτ [τευ ἐχεσγαῖις, Οσεπιαά 
εὐλοάδαπιΟτοσίας σαπὶ δίάεπαπι ςερίτ, η αυδπη 
(ΟἸαὐςίαϑ γγαππις αὐΐαρεγας, ἐχεοίατας εἰ, 
ηυίςυπάμσε εὐπὶοςιπὶ ἐπ δυτγαγεηι, τς 
ΔὉ εο ἴοςο {{Π05 εγεάυπε δοἤίπιυίς, της 411’ 
απὶ ςοηία ς, ΑΙΠγραϊεηίες ἰίληυς ιι Κ ἢς 
είαπι (εππσεταπί, ργίπιί ορἀίάυπι ιχία δίπγου 
εηϊεπὶ πΠαδίζλυετε, αὐ παης ΒοΪ πα Ποπλίέ" 
τλίαγ, πος ποη υαἱἀείάοπεο, συαρίορτες 
εἰτο εὐεγίππι εἴ Νουδ ἀεγὸ Παρ τατίο δ ἐεπὶ 
ΡΙυπι ρα 1 γάος ςοπαϊίταίαπε, Εαὰίπ ἑπίτίο 
πο εἴα υτδς, ΓΣα πλυ]τἰ5 ἀπη 5 ΡΟ, δ ραυΐα- 
εἰπι. αἱ ἀἰχίπιι5,ςτει. ΕΗ εἰ Δπίςσυς σοί εῃς 
ΤΙ Πα στγαδείςατί, αι {ΠῚ π|5 ἔλπια εἴ, ἐοηςε- 
τ πουαπὶ δέ ληείσυλπι πὐθεπὶ εαπάειη εἴτε. 
αυλ ἀεϊεια,, 4] δίρευπι δ ἘΒατίπηι Πὰν 
δίϊαδαηι, τερίοπειη ἐπίεν (ε ρατείγί (συ Πτ ς ἐὰ 
αὐΐεπι τείτιί2. οπτηία τεἀάϊδεγυης, [ἀΔπ| 
Ρτορτίε» πιυϊοητξ ἀἰςί εχίΠιίπγαπτ, ργοριὲτ 
Πιιηχίπιμπι πνυ τίη ἐπι εχ ἐὰ ργοΠυζείμπι, 

9 τ 

(4 νν' 

᾿ πομουσαν.. εἰκάζουσι δὲ εἦο ὕςόρον αὐακτία, 

ἘΘΟΦΕΚΑΡΉ. 

ὅμνρθ’ “ὲ ῥυτῶς τὸν ἀφανισμὸν φὶ πόλιωρ 
εἰβηκῳν" Ἢ 

ἔσσεται ἡμαρ ὅταν σπτοτ' ὑλώλᾳ ἴλιθ' ἱρά, Ὁ 
Ἡ γαῖ κοὶ πριάμοιο πόλιψ διετοόβσαμδ αἷ» 

᾿ | 

Ἑϊσπόρ βουλῇ κοὶς μύθοισε;, 
ΠόΡΕρ ἡ πριάμοιο πόλις σικῴτω οἡὐιαυσῷς, 

Καὶ τὰ »»ιαῦπα σὲ πτδ' αἰντόϊ τιίον ταὶ γε. 
κμηρκανοῖορμ ὅστε φὶ ἀθίωᾶςο ὁ ξόκνομναῦ μ᾽ 
ἕξηκος δρᾷ χιζε, ὅμηρ(δ δὲ καθημῆνομεμφαξ, 
νεῖ. πσέπλου γα κελούε ϑέναε ἀθίωαίως ἀϑὲ 

γραύασιψ. ὡς κρὰ, Ἢ 
Μὴ πότε γόνασι οἷσιψ ἐφ εὗνά Θάλον ἡ ἐν. 
Βέλτιον γα οὕτως. ἢ ὡς τινδῖν σϊξχοντο 

αὐτὶ "τόν πταροὶ τοῖς γόνασι ϑᾶναι., σπταρατσιο 
βφύτόυ σο, 

Ἡϊσ᾽ σαι ἐτο ὄν χεέρη οὐ πυρὸς αὐγᾷ, 
Ἀντὶ πτόν σητεῤ ἐϑζώρμοτίς γ95 εὦ νοκβέν τοὶ 

σπλου αὐαθεσις σταρρὶ Οῖς γναύασι. οὶ οἱ πίὼ 
“πθσωσίίαν ἢ σχερίφοντόυ', γοωυᾶσιψ, ὥρδ" 
ἑᾶσιν ὁστοτόμως οἷ σϊξξωντοι, ἀττόραντολφ 
γοῦσιμ, εἰθ᾽ ἱκετόύοντες τὰ φρονας. πτολλ αὶ δὲ 
σῶν αῤχοώων φὶ ἀθίωᾶς ξοαύων καθήμδνα 
σϊείκνυποι. κα ϑτίστόρ οὐ φωκείᾳ, μαοσαλίᾳ, 
ρώμκι χίον,κοὰ ἄλλαις πλείοσιψ. ὁμολογοῦσι δὲ 

κρὰ οἱ νεώτοβοι τὸν ἀφανισμὸν φὶ πόλεως, 
ΦΦ' 4 ἊἋ ᾿ τ ! . 

ὼν ὅξι κοὰ λυκούργθ’ ὃ ῥητωρ. μυνόδεις γουβ 

ἐλιέων πόλεως φυσι. τίς οὐκ ἀκήκορν, ὧς 
ὥπαξ ξοὺ δῷ Ὁλίώων κατεσκάφυ ἀοίκι» 

| 
Ϊ 

σαι δ) ανουμδύους οἰωνί(χ ὅλαι δ ν πόσου ἐκᾷοὦ 
γὸρ, εἴτε σῇ τὰς συμφορεὲὶς, ἔπε κοὰ καταρα 
σαρμθύον τό ἀγαμὲμνονίΘ’ κατὰ τπχλαεὸν ἔς 
θΘ΄. καϑιάστόρ κοὰ ὃ ἐροῖσος ὀξελὼν τἰὼ σι. 
στ ευ ἰὼ εἰς ἰῷ δ τύραυνΘ’ κατέφυγε γλαυν 
κίας, αράοἴθερ κατὰ δὲν τἀχιουύ δῇ στάλιν 
ὲν τόπορμ ἐκώνου μλν οαὖ ἀρ οἰυσαι τό χω» 
οἷον. Ἑτόβον δὲ τειχίσας. πρόπόνου μδν οι 
ἀςυπαλιεῖς οἱ τὸ ῥοίτιομ καταοιόντ δῦ" συυυῷ 
κισαν τερὸς ἰρρῖ" σιμόφντι πσόλιομ, ὃ νωῦ καὶ 
λῶτοι τούλισ μα, οὐκ φν δυδὲγεῖ πότσῳ,, διᾷ 
κατεασ δι ταχίως.ἀϑι σὲ δ λυσ᾽ῶν ἁναῦ 
ἐκσίδδη κατοικίαγκοὰ τὸ ἱόρόμ.οὐ μίω σόλις 
γε ἰω, ἀλλὰ πολλοῖς χόνοις ὕςόδον, κοὰ κατὸ 
ὀλίγου, ὡς ἄρητοιι τἰὼ αὔξησιψ ἐσχῃν. ἑλλαύιτο 
κος σὲ χαριζόμθν - τοϊοἰλιδύσιμ οἶθΘ- ἐκεί 

νου μύθΘ- συυπγορέι Ὁ τίὼ αὐτί ἄναι ποῦ 
λῳ τίὼ ναῦ τῇ τότε. τίὼ ὃ χώραν ἀφανιδά ἡ 
σῆς “" πούλεως, οἱ τὸ σίγειον ὁ τὸ ῥοί τιον ἐχον ᾿ 
“δῦ διρνείμαυ το, Εἰ δὴν ἄλλωμ, ὡς ἵκῶσοι τ΄ ὦ 
ππλασιοχώρωυ ἀπεσυσων αὐοικιδϑείσης, πολυ 
“πίσίακον 5 τίὼ Ἰσίϊω ἰσλίως οἴοντῇ λὲγεῶκε, 
ὰν πλῆθθ- ἣν δς αὐφὶ διόν ἣν ποταμῶν, | 

᾿ α’ 



᾿ς ΕΗ Ἴ52Ε 
καθ ἁμάλισει ἢ σ᾽ αρσϊανικὴ καποπ πη κον 
αὐτ,κοὰ μὲλφε σκάψεως, κρὰ τὰ πόδι ἔλιοψ- 
ἔμπερθ᾽ σῖ᾽ ὧν δὴν" τόπων, ὡς αὖ ἀϑλχώρι 
αὐὰρ ὃ σϊεμή τοι’ τότε μὴν οὕτως λέγάπε 
εἰ αὐδὴν. σε γορ λόφι» τἧς φὶ ἴσίης κότυλος: 

᾿ς ὑπόῤκειται σῖ οὗτ- ἑκα τόν πον κοὰ εἶπον 
᾿ σι σιζοίίοις σκέψεως, δ οὗ ὅτε σκάμοαν ρος 
ῥϑρὸ ὁ γρανινὸς, κρὰ αἴσηπτος οἱ μϑΡ πτὸς αρ 

κῶν, Οἱ 7) πῶποντίσϊα ἐκ πλειόνων πσμγῶψ 
συλλειβόμανοι» ὃ δὲ σκάμων4}»Θ’ ἀϑὲ σ᾽ ύσιψ 

᾿ ξἐκμιᾶς πηγῆς. τοῦσαε σ᾽ ἀλλήλαις σλησικ 
 (ουσιμ οὐ ξἴποσι Ξτεδίων πόδιε χόμδ αε οἤχεή- 

᾿ μαζ, πλῶσου οἵ ἀφίςηκον ἀὴ τὶ αὐχῆς Ὁ τό 
᾿ αἱσήπου τιλθ’, χεσὺρ τι κοὰ πυρντακοσίους 
᾿ φρσῖίος. τἶϑέχει δὲ λόγομ, ὧς φησιψ ὃ ποιμτής' 
Κρομυῷ σ᾽ ἵκανον καλιβῥόῳγονθνι σὲ πσιγας 

δοιαὶ αὐαίοσουσι σκαμοίνο)ρου δινάφντ Θ᾽». 

Ἡ μδ γαῤ θ᾽ ὑσῖατι λεαρῷ ῥέει, ὅ δι ϑόῤμῷ, 
ἐσιφόδει δ, Αμφὶ δὲ καπνὸς 

Ι Τίνετοι ὃ αὐφὶ ὡσὰ πουρός, 

᾿ Ἡπσῖ ἑτόβε ϑόβει πεῶρῥὲει, οἰκία χαλάζι, 
Ἡ χιόνι Ἰψυσιῷ. 

ο΄ οὔτε γα ϑόῥμαναῦ οὐ τῷ τόπῳ εὑοίσκε 
᾿ς ποι οὐσῖ ἡ τό σκα μού σηοου ποκγὴ γὐτικῶσαι, 

᾿ ἀλλ οὐ οἱ ὑρακρὰ μία, ἀλλ᾽ οὐ σϊψο. τὰ μδ 
᾿ ρων ϑόῤμα ἐκλελάφβθαε ἀκὸς,Ὁ ἢ ψυλοὸν κα 
σὰ διααῦσιν ᾿πσεκρέομ ἐκ τόν σκαμανοβουν 
κατὰ ὧδ αὐχτώλαμ Ὁ χωρίομ, ἡ κοὰ σὰ τὸ 
σλησίου εἰναι τό! σκαμοίνορονκοὰ (ἄορ τὸ ὕ» 

᾿ φίωρ λέγιδννα τό σκαμούοοον πσαγίώ, οὗ» 
σχῶ γοῖρ λίγονποιι πλεῖςς πηγαὶ πόϊ αὐτόϊ πὸ 

᾿ σαμοῦ, συμπέτῆει σῖ εἰς αὐ Ὲν ὃ ἀνοῆοι Θ᾿ ἀρ 
᾿ δὶ (αρισίμωῆς, ὑρεινῆς τιν Θ- πολλαῖς ἀώμαις 

" συωυωκουμΆνος (Εἴ γεωργουμβύας καλῶς στοῦ 

᾿ φακχειμάψης σῇ σϊαρσϊανικᾷ μέχοι ἣν πϑρὶ ζί. 
Ἱ λααν, ποὰ πυτυΐαν τόπων. ὠνομάϑοι σὲ 

“ἰὼ χώρκν φασὶν ἀὴ τὸ ζαρισοῦ ποταμοῦ 
᾿ δυ ὠνόμασῳν ὃ σθιατής" 

φον ε ͵ 7 ᾿ «ς" Ἑ 

ΤΟ ῥῆσος δ᾽ ἐπηζπορός τε ἀαρησύς τι ῥόδιος τ, 
ος πίω δὲ πόλῳ κατιασα ὦ! τὼ ὁμώνυμομ 

᾿ Το ποταμῷ. “πάλιν σ᾽ οὗγος φησὶν ὃ ἦν ῥῆσ 
ποταμὸς ναῦ καλᾷτὺ ῥούντας, εἰ μὴ αρα 

ἐἰς ὃν γρανινὸν ἐμξαλλωμ ῥῆός ὄξίμ.ἐσῆάπο 
Ἱ ρΘ' σὲ, ὃν κρὰ πολύπορομ λέλουσιμ, ἑσῆζκις 

σἤχθαινόμεν Θ’ ἐκ δῇ πόρὶ τὼ καλίω τοόῦ. 

κίω χωρίων, ἀϑδὲ κελαινὰς ἀώμίω ὐθλὶ Ῥ 
1 ἀσκληπίο ἵδρυμα λυσιμέάχον. πόδι" τ κα 
λῆς σόύκης, ἄἥαλος ὃ πρῶτθ- ξασιλούσας 
οὕτως γράφει. Ά υδὼ πόρίμεβου εἶν φασὶ πὸ 
σϊῶν τιαρων τὸ εἰκόσι, Ὁ ἢ ὕψος ἀτῷ δὰ ῥίζας 
ἀδὶ ἐξήκοντα, 

ΟἿ ιν ΤῈ πιτανςξ ἐγ 
Ρταίςετίπι Ρ.Πατάἀαπίςα τερίο εἰ δίαςει υἱς 
΄αυς ϑεερίίπι δέ ΠΠἰεπᾳ. Τεπιειγίι5 ἐὸν 
ται Οςοσι ΘΠΔΙΕΒ.» υ{ ΠΟΠΊΟ πα  Π 8, ἅν 
ταίπαυίς; ΕΠ ΞΟΠ Π 5 φυίάαπι ας ποπηης (ο΄ 
{15 » αἱ τὰ ϑοερίίπι Δα ςεητυπὶ ἃς Χ Χ Δ’ 
ἀίογαηι, εχ στο δεαιηδηάον ὃ (πγαπίςιιβ, ἃζ 
ἈΔείρυς ἤΠυμησ, (ες Πίδα ἰερτεηιγίοπεπη 8 
Ρεοροπτείάεπι τεπάπης, ἐρ!ατίθιι5 ἰοητθ 5 
ΠΙΊΔΠΑΠΙΕ5, ϑελπηαπάεν δα οςςλῇιΠΠῈ ΕΧ τΠῸ 
ἴίοηπτε. Ερητες ίητεῖ (ες ἀἰΠαπιχ χ ἢδά,ίπ- 
τεγιαῖϊο, ει ἤηΐς  εἰαρίδθ οστα πιο ρΙυτίπτὰπι 
αἀἰῆαι φυίηρσεητίς ει ε Πα ἤ5,υτ ροεῖα ἱπαυίτ, 
ΤΟ ςεπάϊ ςαυίλπι ρτοοίϊαί πλίγαπ άτι5 ΔΩ ΌΔΓΙΙΠῚ χὰ, κα 
ΕἸυχυ ἢίς σεπιίπίς ϑεατηδάεν ἰοπτίθιι8 εχίτ, 
ΔἸ εῖ εηίπη τερί {5 Πππιοίτι5 [αδίτυν Πα !ς, 
ΑἴἸεοῖ δίῃ πιεάίο ται ἐεγειν {σία α΄, 
Οὐυάπι ηἰχ ὃ φυδηάο, ρἱαςίς αἰΠἰγι ἐξα ιταί, 

λιαρῷ ἀίχίττερίάα, 14 εξ «αἰ, Α ἀαἰαίς 
εἰίλτα [απιοίυ5,ουία ἔσπητις εχ εοὸ Πτῆςις εκ 
ἐρηΐ, (εἀ η εοἴοςο πυῆς εαἰίάα ληϊα ποη ἐπ’ 
πεηίπηίατ πες δολπιδῇ τί ἔοι 10. εἰς, (τἀ ἰπ 
τηδίε, ἰς πη, δύ πὸ ἄπο, (αἰ ί45 ηιμίας (ε- Τ ἵνχιῦ [εὸ 
[εοἰε, πετίΠπγές εἴ, τίρί ἐς δυζοιρεν ἀεγίυς 
τίοπεπι ὁ δελπιδπάτζο εἰΠιιεητεβ ἑχία Πᾶς ἴο 
ςὰπὶ ἐχογίηταν, υ6} αυία ρίορε δεαπιαπάσῃ 
(ππιξατῷ ἤσς ἀ΄τπ ϑοαηιβάτί ἔοης αἱςίτις, πᾶ 
Ποςσιπούο ρίυτες ἐοηίες εἰυεπη Πιιπγίη 5 ἀΐγ. 
εἰ ροαηε,[π μᾶς Απάτίαβ πΗαυίτ εχ φυλάδπι 
(λγίίεπα πιοπίδηα τερίοης, οι ρΡ τ δ αἵν 
εἰ5 Παδίτατα, δ ορείπηέςυϊτα, αυκε Γγατ ἀληίςβε 
ἁαίλοεῖ, αἱ αάἀ Ἰος Ζ εἴ κ᾽ ἃς Ῥίϊγα Πηίτίηα, 
Ἑλπιτερίοπεπι ἃ (ὐατείο Πιιπγίπε ἀἴλπιριν 
τλῦῖ, οἱ 5 ΡΟεία το ηηΐηίς 
Ἰὰμείιες», Περταροιοςῷ, Ολτείιεζ, ΚΣ Βοάϊ. εἱκά 

ΟΕΦ' 

Ηίς ἐπὶ ἀΐοίς υσβεαι ἄς ποπιίπε Πιυιηίη 5 ̓ΕΡο ἢμ 
ΔρΡΡεΙΙΑίδιη, εγιτατη εἴϊε, Βὲ Πεπι5 Παυίυς αᾶς "ἢ 
᾿ὰ Πποίτεβ ἀρρε δεῖς, ΙΓ χαΐ πη (ὐγαπίςιιπι π- 
Παίς, ἐ Πείαβ πτ, Ηεριαροτγας, ψυεπι πιετίια- : Ἐερίαρο 
ὅπηι ποπιίπδῃτ, [ἐρτίε5 ρετιγ ταῦ ἃ Ιοοία ρο] ἼΝ 
«ἢγος ρίηι Ππίτίπγίβ, αἱςιιηι (εε Π85 εἰητί, ὃ 
Ἀεἰςυ!αρίαπη[ γΠπτδςδί οριι5. Γ)ε ρα ςῆτα ρὲ 
πὰ Ατίαί ας ααΐ ρτίπιιβ γερπαυίς, ἰτὰ {τ δίτ, 
Δα έτιιπι εἰι15 εἰΐς ρεάτιπι Χ Χ 111 αἰεί ίπε 
ἃ ταὐίςετ Χ δέ ν Ππιροῖξε ίῃ ττίᾳ (εἰ πὶ κα Ὁ 
αιυα]ίτεγ ἰητεσίς ἀ{Πᾶτία, ἴτογιιπι ἰη τη δτὴ αρίςξ 
ςοἰίδεγί, Τοίδπι εἶτ αἰτίη οπι ες ἀπογᾶ 
ἰυρεταπι ὅζ Ἀν εὐδίτοτα, ἀ Πλε Α ἀτγαπιγε 
τίο {{44.,ςεητυπι 8, οὐορίπια δά (ερτεπιτίο. 
πεῖν. δτ εἴτ5 ἃ ΙΜ]α]ατς ἤπΐτ, ὐ Ιοςι5 ἱΠΓΟΥ αὶ (γε 

ἡ ἐσ τόδας ἀπ᾽ ἐς τρία οζομθάξιω ἴον ἀλλήλων διεχονα. ἅ τα πτίλιν συυβγομλόω 
εἰς μίαν κορυφίω, ἀπτελού(αν τότε πιαὖ ὕψος σϊυοῖν πλίθρωψ»νὼ πρφιοκαίδεκα πηχῶν ἀσδράμυ ἤϊου 
δεὲχφ τοὺς αὐκῶμ ἑκα τὸ ὑγσθήκοντα σχσίίσοικαρκς σῖ κὰ μαλδνῴς ῥά τόγτου ἀνῥργκφμϑύν μεϊαξὺ 

σπαλαίσπέ» 

γα, 



ςγό ΙΚΑΒΟΝῚΙῚΣΚς 

πεάίοτγιπι ἀρτί,ἐπυπγίετίτ φαζεια ίη ΑΔ εἰλβυῃὴ: 
Ἐβοάίας ἃ ΟἸεαπάτία ἃ (ογάο Παπίξ, ηιιοὲ 
ἢ αά.1 χ ἀϊαδιε ἃ ρυϊςιτά ρίπυ, ἱπΠαυί ααϊεπὶ 
ἐπ Ἀεπίμπι ίη Αἰ εἰαρί ζοπυδ! ει υς ἃ Πη Πγὰ 
εὐτία εἰιι5 εἰς, Ρχγίπηα ἐπεηίϊαν ΡοΙςἢ πᾶ 
[οςα5 πτιπίι (515,4 εἴης Ραϊαίςερί . (ε΄ 
ἐπάἐ ΗΙΖοἤϊαπι, χοά ἰφπι )α Ε]ΑΙ Ζοπιηῖ 
τὐδίετίαπὶ ( ἀε ηιίθιιβ ἀητὸ αἰ Χίπλις ) τοπΗ- 
ἔπ εἰς, Ροίϊεα (αγεῖις υὐδ8 ἀείειία . δέ 
Οαγείίπα τέσίο ; δ Πυπιεῆ δὉ ἐο ἀίξιηι, 
΄υοά ςοὨΙΔ]επὶ ἱπσεπτεηι εἰῆςίε,, ππίπο 5 
ἕεπὶ ἀπλεὴ ἐᾷ αα Δείαρί εἴξ, [ἀπὶπογὸ 
ἀείηςερδ Ζεἰίεε (εαυυπίαν ςαπιρί,, δύ Ιοςα 
«οἰ Πρι5 ρίεπά, δ ορείπιὲ ουἱτα.. [πὶ Αεἰαρί 
ἄεχίγὰ ) ἰήτες Ρο]ςπαπὶ δέ Ραϊαίςερίπι 
εἰϊ υἱςς ἀου5 ὃ αὐσεπίατγία ; Οποά εἰς 
ἀϊὰ ἀα εληάεηι τηαίετίαιαι ροπεπάμηι εἴ, υἱ 
10 ἀ (Ἰασπὶ εἴς ροίδίε, Ατρεηιί υδί πεπᾶ 
εἰξ, δίας ΑΙγδαπι ως ΑΙοραπι, πε υἱσιτα, 
΄πε υεϊίηε ποπιίπαγε, Οροτταίε ἐπίπι ἐο5 
ὅδζίδος ἥησείε, ρερεῦ ΠΡὲ ἐγοηίεηι ρει, 
ἐτίςατῖεβ, πες οἰδαάσαι συίςηυαπι, δ γέρε" 
δΒεηπΠοηί οδυίαπι τεϊπησπεῖε, οὑπὶ ίαπι φαΠ 
εμήεηι, ἰς απ ας Πς ςουτγτγίτιν, ςαῖοτα ατ|0΄ 
αυεαεῖ ρΡίυτίπια Ὁ ἐο δπίπιδάιεγις δ ἐ“ 
ἐληῖ, υἱαρ Ποιηίπε ρετίίο δ ἐπάίρεηα, δ ἢ 
ἐλπὶς δίς τερς συζαῖι παρ εηίΐς, 0 Χ Χ [{- 
δτος ςοη(οείρίεείε, πῃ. ἐχροΠείοπεπι ραυΐο 
Ρἰυτίιπι τ πετίααπι, εχ ἀϊπυπιεγατίδε Το, 
ἑληοίαπι, Οἱοίεἰταῳ Βαϊ αἰςερίπλὰρ γρε ἂς 
πεαάίατε λ4., 1,40 Δείρο Πυπιίηε Χ Χ Χ, 
εὐτίαπι ΑὉ μας Ραϊαίςερίϊ ποπιεῆ δά ΑἹ] ρ΄ ιν 
εἰπιαΐοςς ἀεάαςί. (εἀ δα ογδαι ππάε ἀίρτείςί 
απιι5.τεὐειπάσπι εἴς, ΡοΙ᾽ δίσεσπι ργοσηοα 
εοτίωπι εἰ ΑΓΔ ΠΙκυπὶ δ Α επΠαίσπι, υἱτετίοσ 
Τεπεάίοταπι τεσίο ὃ ἱρίᾳ Τεπεάος, ἀἠλης 
ἃ ςοπείηεητί αὐ ([λ6,.Χ 1. ἘΔ πιθίτιπι δαθεῖ 
αὐπαά, τ, Χ κ, δ υὐρεπὶ οΙίςαπι, δ ροσς 
ἐι5 ἄπος, δέ Ἀροϊίηίς δηγίπιμεί ἀευθτυπι, 
αὐ ροειατείατιτ, 

εἰκ4.α ϑπλίπίμει ρτας το τ ἐπεάί ἀοπνίπαϊογ  Ρροὶ 
ἴο. 
Οἰγουηπῆληϊξεαηι ἄας ρατὰς ἱπίἱα, αυδ5 (ὰ 

ἱγάπας ποςᾶηι, {τᾶ5 ἐπ παιιίρατίοηςε 1ν εζέπι 
πετίας5, Τεπεάιϊπι αἰ Οαἱγάηδσι ἀχεγιητ, 
[ἢ 1.εὐςορδγγηι. Οἴει εαπὶ (πε 418 ηυα- 
ἄλλαι ἐπί. ἴη μας ἀε Τεπε ςοπῇαϊ [.- 
διυιΐα παιδίων. ἃ απο ἐηΠπ|4 ποπιίηδια εἰξ, 
δί, ἀε Ογρπο σχυΐ σεηείε Τῆγαχ {αίς., δ 
Τεπα ρατεί (υἱ χαίάλπι ποίυπε) ὃζ (οἱ οηδ’ 
εαπιτεχ, ἃ ςἢΠςξίο ςοπείπιια εγας «αὐ ύο 
ἴοηπς, χυὰ ῥτίωμς αα ἰδ ρειίηεραι, δέ Ομ γία 

' ἃ ΕΘΕ ΒΚ ΑΡΉΗ. 
4 ἈΡοάϊηρ Βαϊαίςερ Πηϊίλςει, δ Αςμείιπι υἱτεγίονί 8 ΤῈ “ταλιισκήψεως κοὰ ἀχρδ Φὶ τονε δίων τς 

ραΐα μθαλλᾳ σὲ εἰς Ὑ αἴσηστου. δό δι). ὃ ἀὰ 
ἐλεαυσϊρίᾳς τὸ γόρσυυ, ἃ δχ4τ καλῆς πόῦ 
κης ἑξήκοντα σχδεσς ἐμθαλλει σ᾽ ἐἰς ἣν αἴνε 
ὃν. "τό σ᾽ αὐλών(Θ’ “τό στόβὲ τὸν αἴσωστομ οὗ 
γαῖ αριοόβᾷ φὶ ῥύσεως αὐτόν, πρῶγο δὴ πο 
λίχνα τάχλρσι χωρίου, ἐθ' ἡ παλαεσκήνψιον 
εἰτ' ἀλλαίόνιου, ἐπ᾿ Ἰσῖα πεπλασρμθύου τεὸς; 
“ἰὼ δν ἀλλα(οόνων υόθεσιμ, στόρὲ ὧν εἰρήκας 
μδν ἄτα Καῤκῶς ὀῤῥάμ,α ἡ ἰαρασίωὴ,κοὰ ' 

διμώνυμίθ’ ποσαμός, στοιδυ κοὶς αὐτὸς αὐλῶ- 

να ἀξιόλογον, ἐλάήω ὃ τό πτδρὶ “ἂν αἴσηιστομε 
σὰ σῇ ἑξῆς ἤσῖα τὰ Φὶ ἀλέας ὄν) τοεδία,κοὶὰ 
ὑροπὶ σία καλῶς γεωργούμανα.γὐ δεξιᾷ ὃ τόὶ 
αὐσήστου μεταξὺ πολίχνας τε τὸ παλαισκή 
Μψέεως ἡ νέᾳ ἀώμη, κοὰ αῤγύρια, κοὰ ὧξερ σππεξ 
λιν τάγματα τὰ αῤγύοια πῶς τίὼ αὐτίὼ 
αὐπόθεσιψ, ὅπως σωθεῖῳ ἡ», ὑθῳν αὐγνοίου ὄδ 
γμέθλη, καὶ οαῦ ἁλύθκ που, ἢ ἁλόπφ, ἢ ὅτσως 
βούλοντοιι “ἥξονομάζαν .ἰχίῶ γοὺ κοὰ ὅδ 
πλάσαεσαρχτοι ψαμθύους Κ με τωστομ, κοὶς 
μὴ χωλὸν ἑαϊονὺ ἐγρίμον πρὸς ἔλεγχον ὥσταξ 
ἤσῖα σα τερλμητότας. ταῦτα μὰν οωὖ στε 
σῳ ἔχε; τοιαύ πίω. τοῦτα σὲ ἀρλαμξανομῆν, 
ἢ τι τὸ πλέει σεν πρῶσέχειν, ὡς αὐα)οὶ ἐμ 
πέρῳ κοὶ οὐτοπίῳ , φροντίσαντι πε σπτόβὲ 
σούτων Ῥσοῦτου, ὥςτε τριάκοντα βέδλους 
συγγράψαι «χων δξηγησιμι μικρῷ πλειόνωμ 
ἑξήκοντα Τ' καταλόγου  »Ῥ ωωγ.φροὶ γιωῶ 
«ἰὼ πυαλαισκῆψιυ τῆς μὴν αἰνέας δἰέχοιμ 
πσιντήκοντα Ξτιδίους. τό ἢ σπτοταμοῦ τό! αἰ 
σήπου ριάκοντα. Φὶ ὃ τοαλαισκήψεως ταύ 
«ας οἶχτ ναι τἰὼ ὁμωνυμίαν, κοὰ ἐς ἄλλους 
πλάνους τόπους ἐπανιμδὼ δε δὲ τἰὼ παρα 
λίαν ὅθον' πὸ ἀπελίστομαν. ἔσῃ σῇ ἃ μετὰ 
σἰὼ σιγιάσιᾳ ἄκραν κρὰ τὸ ἀχίλειον ἃ τονε 
σἴξων πτόβαξα Ὁ ἀχοιὸν,κοὰ αὔτῳ ἡ τούεσῦς, 
οὐ πλέους ἣν τε ηαράκοντα φεόέωρ διέχου 
σὰ Φὶ ἡπέρου. ἔχει δὲ τί τππδρίμετρομ ὅσϑῳ 
ὑγσθήπκοντα σιδέων. κοὰ πόλιν αἰολίδιᾳ, κοὶς 
λιμδίας σῖύο, κοὶ ἱδρὸμν τό σμινθξως ἀπόλ» 
λων’ καϑάστδβ κρὰ ὃ στοισ τὴς μαρτυρῶ" 
τονὶσυιό σε ἵΦι αὐάοσας σμιν ταῦ, ᾿ 

τιδδίκειτοι σ᾽ αὐτῇ νησία πλείω, νὴ σὴ χοὰς 
οἱύο ἃ καλοῦσι καλυσῖνας.. κειμθύ ας ἡ] πὸμ 
ἀδὶ λίκτον πλοιῦ, νὸ αὐτίὼ δὲ τί πούεσὺμ 
καλύσῖναν ζινὲς ἄπτον, ἄλλοι δὲ λόυκόφραυς 
ἐσσὶ τὸ Ἑπόδα νησία “πϑρὶ αὐτί μυβδύσσι σ᾽ 
οὐ αὐ τῇ τὰ πτόρὲ Σ ποννίω, ἀφ᾽ ὃ νὸ τούνομα 
σῇ νήσῳ, νὸ τὰ “ππόρὶ Σ ἔύκνομ, ϑράκα τὸ γὲ 
γος πατόβᾳ σ᾽ ὥς ζινδῖ» ἢ σύν, (χσιλίαὅ 
χκολωνῶν. ἣν ὃ τῷ ἀχκιῷ συνεχὴς ἥτε λάρισ' 
(νὰ »ϑλωναὶ τὶ δίας ὅσαι πρύτόδομ,νὸ ἄνω 

Χυσα 



γύσα ἐφ᾽ ὕψος ζινὸς τοερώσους ᾿αὲρ φὶ θα» 
λῴῆας ἱδ)ουμλύπ,πκοὰ ἡ ἀμαξιὸς ἡ τῷ λέκτῷ 
εὑσοκειμβόν συνεχής ναὖ σι ἡ ἀλεξαύόιρεια 
συωεχῆς ὄὅξι τῷ ἀχοῷ, τὰ ὃ “πολίσματα ἐκεῖ 

νὰ συυῳκισμλνᾳ τυγχοαύφ, κοϑτίτερ τῦἡ ἄλλα 
πλείω Ὑ φρσορίων ἐἰς Ὦ ἀλεξο οηρφαν͵ ὧν ἔε 
ἐρίων, τὸ νεωνσ)ρία ὄϑι͵ νὼ τἰὼ χώραν ἐχουσιῳ 
ἐκᾶνοι.ὃ ἢ τόστος, γ᾽ ᾧ ναῦ ἰκέτοι ἡ ἀλεξούσ 

δρεια, σιγίᾳ ἐκαλεῖτο. νὴ σὲ τῇ χούσῃ ταύτη, 

(Ὁ σμινύξως ἀπόλλων Ὁ» ὄξιν ἱόρὸμονὸ Ὁ 

σύμβολου τὸ “δ ἐτυμότητο Ὑ ὀνόματί’ σῶ 
ζονυὃ μῦς “σύκειτῦ τῷ σοσῖὶ Ἵ ξοοίνσ. σκοττος 

δ᾽ ὅδ᾽ ὀῤγα, Ὁ ἀδίσ. σωμοικιᾶσι δὲ τὸ τίὼ ἱσσ 
οἴαν ἐς Σ μῦθον, Ούτῳ τῷ βύπῳ “ἢ πόρὶ ἣν 

Ἡυῶμ "Οἷς γοῦ ἐκ φὶ ἀρήτης ἀφιγμᾶνοις σσιυ' 

προις (ὃς πρῶτος ““δέσίωκε κωλλῖν Ὁ’ ὁ τ ἐσ 
λεγείας ποικτῆς,ἠκολσύψσων ἢ “τοῦὰ οἰ) 

σμας ἰμῶ αὐτόθι στοά χον “μον μ ὅπτο αὖ οἱ 

γυγῆνθς αὐτοῖς ἀδιθῶντῷ. συμβξίιϑαι ἢ πτόιτ᾽ 

οὐποῖς φασι πϑρὶ ἀμαξιΣ, νύκτωρ γοῦ πολὺ 

πλῆθος Ὁ αῤοραΐων μυῶν ὀφανβᾶσαν. χα 
γᾶν δα σκύτινα δἰ σι ὅπλων, ὦ ἣν χρησποί 

ὧν, (δ ὃ αὐτόθι μένας, Ούτους ἡ τὰ Τὰ σιν 
ἰὴ φὶ τὺ ἐρήτη κατανομάσαε. ἑρακλέσϊας 
σῖ ὃ στονίσῶς πληιθώοντοῖς φησι ἦο μύας πρὶ 

Ὁ ἱδρὸν νομιδδ αὶ τ ἱδδὺς, νὰ ἃ ξόανον ὅτω 
κατασκουαδδ χε ξεξυπκος ἀϑὲ τῷ μυί, ἄλλοι 

σ᾽ ἐκ φὰ ἀπικῆς ἀφίχθαξ τινα τόύκρον φαν 

σίνὲκ σϊάμο τηρώων, ὃς ναῦ ὀξυπετέων λέγω 
παι. τόύκροςἢ ὠισίονίες ἐθῶν ἐκ τὶ ἔρήτης, 
διὸ πῶς οὖ ἀπικοὺς ἀδιπλοκῆς δ ρρώωμ 

σιβξασι σημέιου κοὰ τὸ τταρ ἀμφοπόβοις όδιν 

χβόνιόμ τινα γηνεῶνι δ αῤχλγεῖν. λέγουσι 

μὴὴ ὃν οὕτως οἱ νεώτόδοι.γοἷς σ᾽ ὁμήρυ μᾶλ. 

λουνπεσισυμφωνᾷ τὰ οὐ τῷ ϑήβης πτεσϊίῳ, 
κοὰ τῇ αὐτόθι γούσῃ ἰσ)ουμδύᾳ σπτοΐε σίεικνύν 
εϑυα ἴχνη σπόβὶ ὧν αὐτίκα ὀῤδιύὶν, πολλαχὃ 
οἱ ὄδι Ὁ τόϊ σμινθέως ὄνομα, τὸ γοῦρ πϑβρὶ αὐ 
πἰὼ τίὼ ἀμαξιὴὸυ χωρὶς πότ] Ὁ ἱδρὸμ σμιν 
θί5, σϊύο πόπτοι καλοιιῦσπτιι σμένθιας. (Βα ἄλλοι 
σ᾽ οὐ τῇ πλησίον λαοιοσαίᾳ » κοὰ ψὐ τῇ στα, 
οιανῇ στ᾿ ὄδι χωρίον τὰ σμαύθιᾳ καλύμδνα, 
κοὰ οὖ ῥόσίῳ τὸ οὐ λαὐσίῳ, κοὰ ἀλλοῆι ἢ σπτολ' 
λαχοῦ «καλοῦσι σὲ ναῦ πὸ ἱδρὲμ σμίνθιον. χω 
οἰς σὲ κοὰ “Ὁ ἀλύσιομ ποεσίίομ οὐ μέγα γ᾽ “Οἷς 

“δι λίκου, οὶ Ὁ πρα γεσαζου ἁλοπάγιου αὐ 
πόματου τοῖς ἐτύσίαες τοιγνύμϑν πῶς ἀκα 
ξιτῷ. ἀϑὶ) τῷ λέκίῳ θωμὸς 3 δώσεπα θεῶν 
σιεικνυτ,. καλοῦσι σ᾽ ἀγαμξανονΘ- ἴσῆουμα, 

οὐ ἐπόψει ἢ τῷ ἰλίῳ ὄτυ πὰ χωοΐα ταῦτα, ὡς 
ο) οἹατωσίοις σιζσῆίοις.ἢ μικρῷ πλειοσιψ.ῶς σὺ 

αὕτως ἢ πὰ πρὶ ἀξυσυμεκ θα τόρο μόβσονμε 
πρόρ σΐ ὅμως ἐγγντόβω ἡ ἀθυσὸς.κώμψανκἢ 

ΕΥΡΕ ΙΕ ΒΕ Τ᾽ ΦἜΎΞΕ ΕΚ ΤΟ κ: 577 
ΟΒεγᾷ ἱπίοςο ἐχςοοίο ἃ ρείοίο [ὰρτὰ πιατέ 
Πῖα, 3. Ἀπιαχίτις ας ςοπείπυε [«εὐεϊο (αἰ ία 
ςετππης Δ Παίο ςοηείππα εἰς ΔΊεχαη ἀτία, 
Ορρίάα πετὸ Π|4, σαεπιλαπηοάυπι ἃ αἱία 
ςοπιρ! γα ςαίξε!!α, ΔΙεχαπάτίαπι πιίρταπεγει 
4αΊΡ 5 εἰ (ὐεδτίπα δί ᾿Νεαπάσία.. τερίοπειι 
ταύπεπ 1 πα εης, "νος ἐρίς ἱπ σα παπς οἱ 
ΑΙεκχκαπαάτία, δίρία πος θαταγ αὶ ατοε ΟΠτγ ἢ 
( εἰἰ ΔΑροΙΠη 5 ϑηνπεμεί ἀεί αθγιπι, ὃ ἢν 
σλαπὶ σιοά ποπιίηίϑ πτοτίσατοπι ἰογσλ τ ἵΝδπα 
πλὰ5 χαίάατα ρεαί ζατιιος Πρίαςες, Εἴαπο {1 ἀ’ 
τπᾶπὶ ϑοορα Βατίτϑ ξοίε, ΕΠ οτία πε ἰδ θαι 
[α. φαα Φε πιατίθυβ πατγατασ, Παίς 'οςο ςοΠσ 
σταίτ, παπὶ Ὑ εὐοίς ἐ Ογεῖα ργοίς τ (4ε αυ! 
Βὲ5 ρτίπιο (δ 5 εερίος ροςία τιαόταίτ, 
ΡΟίς πχμ εἰ ππτίςςατ ) ἀαττπι εγας οὐαςυ απ], 
{δέ ἐο5 (ξάεπι ροίεττος, δὲ τογγίσεηςς ε08 ἃ“ 
ἀογίγοηταγ, [ἀςίγοα Δι τπαχίταπι αἀἰσιτης σο Πτς" 
οἵῇς, πιακίπιαπιέῃ ἀστείίιπι πηυτίππι πτυ τί 
τα ἀίπεηι ποίξι ἐχογίασι., συίςυΐά αὐπιον 
ταιπλ δ ττοηΠ] πὶ εχ σοτίο ἱπυεη ξης, σοὺς 
τοπζε: Τεπογος ἐδί πδηΠῆς, ατχος [ἄλτη αὖ 
[46 ,χιυος ίῃ Οτεῖα εἰς, Ἀρρε ας, ΕΠ ογδο! ε5 
Βοπείςιεις αὐτῇ οὐ εἴτ, πηι: 5 (δὲ ςίτοα τετηρί τ πιὶ 
αδυπάαδτις, ἃ ίοτοβ εχί{{Ππιοτί : {{πταϊαογατα 
πεχὸ ἐτὰ ἐπι γιγῶσσι εἴς, αε πιυγει ρεάίδας, 
Ρτεπιας, τῇ Τεποασα σαεηάλτη ρεοάίδεγε 
εχ Αιτίςα ργοίςξπι, εχ υγθὲ Τγοιπν, απο 
πυης ΟΧΥ ρείεοη ποπηΐπατυτὶ Τ εογοβ στὸ 
πα ος ἐκ (ει ποηίἶς, δίρασπηνέῃ ςοπίπη- 
(ἰοη 5 Ἴ γοῦπὶ ςαπι Δ τείςἰς αἰςατ, χαρα δρυά 
υτγοίχας Ετίς πε ποπία5 αυατ) σοη ογίβ 115 
{ΠοΥ ργαίςατυν, ἐπ πίοτεϑ ίτα ἀίσαπ, ΕΤοπηοτί 
αὐῖοπι σα πα πίθ5. εὰ Ργαοίριε τ οητατ 
ςοποογάαλτε, πε (ππείῃ σαηρο Ἵ Ππερδηο, δέ 
πεῇίρία, αυς ΟδτΥ (δε ἐπ εο {τ ΟΠ πὶ οἴ επ’ 
ἀεδαηταν, ἀς χαίδιι5 πῖοχ ἀϊςεπάιϊτ εξ, δεά 
πναϊ τίς ἐπ Ιος ϑ εἰς Θηγπιῃ οί Πποπιζ, πα πὶ πιχτα 
Δαιακίτασπι ἀπο Ιοςὰ (πητ, ιτοε ὅπηι μία αος 
σΔΏτατ ριξεῖοῦ ἐαπὶ πὲ εἘς ἐχτα τεπγρί τισι, 
τεπὶ αἱίᾳ ἴδε ο οο ργοχίπια, ἴῃ Ῥαγία, 
ΠΟ εἰίαπι φοτὸ σου εἰς δανίπτῃΐα 5. ρΡ εἰ ἴ2σ 
5. [τεπὶ ἀρ ἐκποάττα, ἃ Γγπάπηι, 8ζ 
αἰία ΡΙυτίπια ἰστα, πυτς τετιρίαπι δηγἢ" 
(πίστι ποςαπί., ἴπ ἀσίο ἴϊαηας "εὐ εοῦσ 
(σαν εἴξ Ηδ]γΥ ἤτις καπιρυςς ὃ Τταρείαί (σ΄ 
[εβ, συΐ ίροπτιε παίζαπτεαγ,, δύ Ἐτείήδ5 πιεπ . 
τίς ςοπφσοϊαίςαπε, [χτὰ Δ πιδξίταπ) ἀγα πο“ 
ὅπς ΧἼ46ῚΙ ἀεογαπι, συατη Α σαπιοτπποῦ ΓῸΠ 
Πγυχίς, [νεὐὶ οἥεπόξτυν, ΗΠ ςίοςα (οηττα [|Έ 
ττι ἔππε δα {ξ4, Ποιεῖ ραιϊῆο ρ᾽ατα, δίς εχ 
αἴτετα ρατιείαπι Δ Υ ἀςηίἊα: απ π ] πὶ Ρ 811 
ἰο ριορίον εἰ Αδγάμς, ΓεΠεέεπτί δυτεπι. 

(Ε΄ Τεριπ 



ος ΦΤΚΑΒΟΒΜΒΕϑβ 
1 εὔσαὶ πὲ εἰατείίοιπιας Διοοίιππ πτθς5.θο- 
{ξεα εἰξ πὶ ἃ ἀταιηγτίεπαβ, ίῃ αυοὸ Ροοῖᾷ 
πιαχίπιασι [νεἰεσιμσι ρατίσπι αἰ ετι ςΟΠ ο΄ 
καῖς, ὃ Ομέςας φαΐ ἀπρ! ίςες ἔχηι, Εἰς εἴ 
ἸΜἰυν  σποσοῦαπι Πτὰ5.. απο πίςος αἰίηαοι 
μαδεείη Πογαπι ςοητίποητί, Ἐππάεπι παπὶ 
1Πατπὶ ποπγίπαηπτ ἤδη πσιμῃ ἃ δ εϊο δά [- 
ἄλληι ροτγεζξιη ργίηιίδ ππ11|5 ρατείθ 115 ἐπηπιί 
πεῖ, φαΐθι5 σοί ρχίπηαπι [νεἴεοαβ ἤτοβ 
αἰκίτ, ἀε φυίδαβ. εἰ ρτία ἀϊζζαπι εἰΐ,, πυης 
ταπιση τερετολάσπι εἰδ, φιία Ρεάαίοη υἵσ 

᾿ς δεπιαπαηάαη (δ ΑἸτς ροΙτληι ἐπα, 
ἰαλιφ ΟΡ οαΐας 1  εἴεσιηαι ρορυΐ ἀϊείοπς τοπεητυν, 

Ῥεάαίας δί Πυυίο απ πῃ ἐδὰ εἰξ δαιαίοεπεί, 
ΪΝαούς υγθίβ Ιοςιι ἀείςεει5 οξεπαίτυν Οὐἱν 

ἄλυ οἰ πὸ σατυιόοντι, ἰα εἰ {πὸ δαιπίοςητϊς ἐςτία 
διμχ τὰ ποα γεζϊε, αααί! ατθδ (0 τηοῦτε 88 
τηίοοῆτς τα Πτιςαπι ΠΌ} }15 18. πλοῃς δαιηίον 
(5 εκί τς, (εὰ Πιταίῃ5 αἱ ασυςπὶ αὐ τὰ εἴ, 
συχησααῖι παυῆς ἀείετίᾳ, . ποπιίπας αὐτεπὶ 
{{ππέϊτπι, 

εἰν ὃ Βαγαίοη Οεπορίδεαι ςοτοτία ρεγου! Πλῆδ, 
(υεριαποπάατῃ ἵΝλί5 ρερέχίς ρυϊςποχείπγα 

γγαρἧα, 
Οεπορί, ἰσγυαγεῖ ἀππ| δαί πίει (8 αὖ πἢ Δ] 

ἿΝ ἈΠῸ οιτεςς Ἐκ ό, 
ἜΤ, εἱεν! Δαάταρίαϊ γτίραβ»καγάεραι δειῃί τί 
ἐχέρ᾽αγίρις Θεδαίοι ἐχςο! πη 
ἱερίμυ ναι, Βοβει ϑατπίοεπε ἀπ ίς, ἢ σεγὸ ϑαρῃηίΐίον 
τὰ «"}, ὑαδῖ» σῃτα, αα τούτεῃς ταλρῇι εἰς, δέ ςε εδτίβ ργο- 
Ἰάδτι, κῦ τα το Υ ροετδαι σαί εαπὶ ποπιίπαις, ΕἸαοίοςα 
8 ἘΣ ας [λαταληίο αρτὸ 8 Βςερίϊο [ππεοοπτίτθ, ἴδῃ 
ἐμ ἰεοϊειῃ Ἴπ88ι αἰία αυράᾶ [ατ δηΐα, απ ΐογα ταῦ, 
ἐνρτα ἔνπης Αἰδίοτυμ ἃ (σαυραγοηα ἰπτπε ας; δά 

ταστεϊ ἐβδυσπι, οἰτεηί ἢ τερσίοης, (᾿ς Οὐ τη 

Δπιδηάτία εγαῖ δέ (εδτγίηίογατα ὃ Σὐξαπαχίσ 
ποι ἃ Ἀπιαχίταπούϊππ αστο, ψεαπάτίπί 
εὨΐαι αἱτγα Ὁ αιακίτασι αητ,ςιτη δ ἱρῇ εἴτοα 
Τ᾿ εὐλυτα ἐπτ, ( ππαρίϑ πιεάίξεγγομςί, δ παισί 
{Π᾿0 ργορίπαιη, πλὴν σσηζατῃ δέ αἰ απαρίην 
τὰ Πλάἡς δῦ εοὸ ἀϊΠπλητον [τὰ ἢ05 ἔσπε Οςρχίν 
τῆ οἴτγα Ος τίηίο9 ᾿λανἀφηῇ υἱαε Βαϊαίςος 
Επιαταας ϑοςρίϊπυἐρίααν, ΑἸςευβ Δ ηϊαην 
ἄτυσι 1 ο]εσυτα αὐ οηι ἰὐχές, 
τεῦς ἔμεϊερσαπι ἐπ ρτίην 5 Διηταπότζοσὲ 

ϑιεερῆῃς εαπὶ ἐπ δὐίασεητίθι5 ροηίς, ἱὰ 
αὐίπ Οὐ ίσααι τεχγατ ἐχεας, ἘΠ εὐίτα 460’ 
ἀαπιπιοάο 1 εἴσσες πιης Πηίτίανί, αὐθταῖς [- 
ἐκ ἴατας τογπηίθα ητίδη5. διιπγ 5 άπ εα {πηξ 
ἐχ ἢ ιῖ πτατίτίτηαπι οὐᾶπι ατιίπ σης, ργϑείευ 
είπι ταχία ἃ ἀταπηγτείπλ, ἤλὴὶ ροί εὐ εἴ 
Ῥοϊγπιεάίῆ, σους φυ 8 χα Πα Σ καρ ἐὸ 6.’ 

᾿ {ᾶ5,εΠ ἀμ Χ σι ραταϑ εἰ οἰχοα πᾶτε, 

ΦΈΕδΕΚΝΒΑ͂Ρ Ἡ, 

Φ λεκον, κλλογιμώπατῇ πόλεις Τῇ αἰολίων, 
κοὰ ὃ ἀσοαμυἤ ως κόλπος ἐκοϊξχετῇ, οὐ ὦ, 
οὖν πλέους δὴν λελέγωψν ἀα τοικίζωμ ὃ σπτοιῆν 
“χῆς φαίνεται, κοὰ αἷσ ἀίλικας δια ὄνσας, 
οὐτοῶϑοι σὲ "ὦ ὁ τὴν μυτυλίιμαξων ὄδμ αἀγιᾳ 

λὸς» ἐώμας τινας ἔχων τῶν ἡ] τίὼ ἤπειρομ 
δ μιτυλίωμαέωμ. τὸν σὲ οἷνπον κύλττομ, πρὸς 
ἰσϊαϊου λέγουσιμ, ἡ γοῖρ ἀτὸ τόν λύςτον ῥᾷχις 
οὐ τείνουσι πὼς πὸ ἰσίζιυ, ἰπυόῤκφται δὲ, 
πρώτωμ “ τόλσου μόδῶμ, οὐ οἷς πρῶτορ οἷὰ 
λέλεγας ὃ ποικτὴς ἰσθουμθύους πσεπτοίηκονς 
εἴρα ποι σὲ στάρι! αὐ δὴν κοὰ ππρότοβομιπκοὰ νωῦ 
σὲ ττῶσληνῆϊτομ, ὅτι το δ ασύμ τινα λὲγει πὸ 
λιψ αἰνδᾷρ απὸ ἄλτη ταταγμλάωμ' (σα, 
ἄλτεω, ὃς λελέγεοσι Οιλοσπολέμοισιν αὐὰσ 
Πήσίασον αἰπτκεοσαν ἔχὼν ἀϑὲ σιεανιόρντι, 

Καὶ ναῦ ὃ πόστος οἵεικνυ τῷ Φὶ πόλεως ὅλα 
μος. γράφυσὶ σῖς ἂνσῖν ἐκ σ᾽ του στιπνιόγνὰ, 
ὡς ὐὸύρει σοτνιδονῖς ει μθύπο πὸ στόλεως, ἃ 
σὲν ὄδιμ ὅρος γὐπτοκῦσα (ὁ: πνιόσυ' πο(ἀγορδυὰ 
(δ. ἀλλα ποϊαμὸς ἐφ᾽ ᾧ ἴά)ου} ἡ πόλιςινωῶ 
δ' ὄν δβήμν. ὑνομά(4 ἢ Σ στοϊα μὸν ὃ στοιεϊας" 
Σάτνιον ὄτασε, δδυρὶ μετοίλιμῆνος οξυόονῖς 
οἰνοσίδηωγδν αὖ νύμφη τέκε νεΐς ἀμύμωμ 
Ἡνοπι βουκολίοντι τῇδ᾽ ὀχύαις στετνιόγνποςς 
Καὶ σεζλιρ» 

Καΐε σὲ σπετνιόρντί ἐὐῤῥώταο πτιῤὄχύαες, 
πησϊαύυ αἰπείω ἰώ, ' 

Σατνιζοντο σ᾽ ὕςόλου ὥπομ, οἱ δὲ σχανιό 

φντα ἔσι ἢ χειμαῤῥ(θ- μἰγας. ἄξιον μνέμψᾳ 
παεπτοίπκον ὀνομοέζωμ ὃ τιτιντῆς κὐτόμ, οὗτοι 
οἵ οἱ τόστοι συιυυεχεῖς εἰσι τῆ! οἵα, σϊανίᾳ νὴ πὶ 
σκυψίᾳ, ὥρττόρ ἄλλν τὶς σἱαροϊανία. πάτα 
νοτόδε: δὲ ἀοσίων σί᾿ ἄδν νωῦ (ἢ γαργαρίωμ 
ἕως τ 5] λέσθομ ϑαλα ἥης, πόδις χύμρα τῇ 
σε αὐταν οΠοΐᾳ κοὶ πὴ ἰκεξρίιυίων τὸ νεωνα)ο8 
ἔων, κοὺ ἁμαξιτίωψ. Φὰ μὴ γοὺ ἀμαξετόν,νε 
εὑν σΠοιεῖς τω όβκειν τοιγιὸ κὐγοὶ ὄνεδ λικζυ 
οὐῸο μείσγαεότόβο! πε κρὰ πλησιξ τόδοι ἴρον 
ἐλίῳ, δε χουσὶ γα ἐκ ὸν κρὰ τοιάκοντα 518 
δίας. “οὐτων σὲ καθύποόρθε ζεξοίυιοι. ὐ δ 
εἕ σϊαροϊανιοι, μέχρι σταλαισκάψεως τὸ αὐθὰ 

φὶ σκέψεως. “δ ἢ ἀνταν4)οον ἀλκοῦ μᾶν 
καλϑλελέγον πόλιν" πρῶτα μὴν ιὸ ἀν 
ταν ῇρθ’ λελιγωμ πόλις. ὃ σὲ σκήψιος 
οὐ ταῖς σἴδακάμθώαες πήθησιν, ὥς τ᾿ ἐκπίσῆοε 
οὖν ἐς τίὼ ἣν κιλίκων. ὅποι γαρ ἐσι σιωεχᾷς 
σοῖς λίλεξι μάλλον πι ὡς “Ὃ νότιομ πλόυρὲν χὰ 

ἰσῖας ἀφορίζνττσυταπτεινοί οἵ ὅμως τὸ οὗτοι 
(ῦ οἱ τῇ ἡϑαλίᾳ σιευάσῆον τόν μᾶλλον τῇ κα. 
ἴὰ ἀδοραμύπιον. μία ὃ ἃ λί κῶν τὸ πτολυμήσα 
ἐν ὄδι χωρίον οὐ τε Παράκον]ᾳ σιχδτοις, ἐπε οὗ 
ὑγφυπἠηφυϊκιζλσος μικρὸν Ἰποὲρ Τὶ θαλώοσκον 

Ἁ7 ἢ 3 
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τ, ΕΚ Ό5Ε 

εἰπὶ οὐ ἑκα κοὰ γε αράκον τα γάργαρα. ες 
σοι ἢ τὰ γάργαρα ὑτο᾿ ἄκρας ποιδσης ἋΣ ἰσῖί, 
ὡς ἀδφραμυῆἷϊωὸν καλούμϑῃν, κόλπομ. λέγώ) 
γὸ τὺ τοᾶσα ἡ ἀξ λέκῷυ μέχρι ἀανῶν πταρα- 
λίᾳ ὍὯο᾽ αὐτῷ »ούτῳ ὙΠ Ὲ ᾧ τὸ δἰλεαζς 
κὺς πόδιλαμὍαύςτῦ. ἰδίως μδ τοι φασὲ πόϊ- 
σον ἀοδοαμυ ἰὸν Σ λαόμϑη κσσὸ ταύτης 
ὅκα φὶ ἄκρας, ἐφ᾽ τὰ γάργαρα,"ὸ “ἢ τουῤῥᾶς 
ἄκρας τρΘσαχγορόὺ σμδύΐας, ἐφ᾽ " τὸ ἀφροσῖσε 
ον ἴσ)ουτῷ. πλάτΘ-’ Σ σόματΘ- δὴν φὶ 
ἄκρας ἀδὲὺ τ ἄκρων. δίαρμα ξιρτὸν τὸ εἴκοσι 
σιιδίωμ, νὸς ἢ ἅτε ἀνταν σ)ρύς ὄξιμσωόῥκεὶ 
ἰϑϑ λουσα ὄρ Θ’.ὃ καλὅσι ἀλεξανοβρειαν ὅ, 
σου τὰς ϑεαὶς ἀριθίιῦαε φασὶν ἴσο “ στοίος 
δὺς, νὸ ὃ ἀαπανεὺς Ὁ ὑλοτόμιου “' ἰσίαίας ὕ- 
λης οὐ τοοῦϑτι πὴ οὔχτιθοντῦ κῳτάγοντ δῖ Ὁῖς 
σεομβύοις, ἐπί ἄςυρα κώμη, νὴ ἄλσος πὶ ἀεν 
οἰωῆς ατεμισὺς ἅγιομεπτλησῖου σ᾽ σύβὼς Τὸ 
ἀσ)οαμύπιον, ἀθίυναέωμ ἄπτοικος πόλις, ἔχον 
στε νὰ λιμδύᾳ, νὴ νοαύφτεθμον. ἔξω ἢ Σ τόλτου 
"ὁ τ πυῤῥᾶς ἄκραοττε κιϑϑίωη δδ) πόλις ἐ- 
ρημ(γεχουζε λιμδύᾳ ᾿πσὲρ αὐφὶ οὖ πῇ μεώ-- 
γαίᾳ, τόγτε  χχλκῇ υξταλλορ, καἰστῷ στόρή 
να τὸ Ραριον,νὸ ἄλλαι Θιαῦτρ κατοικίαι, οὐ) 
σῇ ἡδαλίᾳ σῇ ἐφεξῆς οὗ κἀ]υλίαΐων ἀῷ 

μαε,κορυφαντίς τε τὸ ἡράκλφα, τὸ μετατοιῶ 
“σα ἄνα, εἰτ' ἀταρνεὺς τὸ πεταὐη,κὸ οἷ πόὶ 
καΐπκου ἐκξολαΐ, τοιῦ τοι οἱ ἡσῖμ" ἐλαὶ κῦλ 
στου ὦ ἔσῃ οὐ τῇ πόραξᾳ ἡ μελξαγικοὶ ὃ λθισ 
στὸς μέχρι αύων κόλσιος, λέγομᾶν σὲ αὐαλα, 
Εἰντοαῖ; πιϑρὶ Ὁ καθέιασο σπτίλιψ, εἰ τα ἥϑαλὲ 
λώπγαε μνήμης ἄξιου; πρῶτου πόδι  σκή 

ψεως, ἔσ σ᾽ ἡ δ πάλαι σκηψις ἐπτανῳ ἔκ 

θρίμυος {Σ1 Ὁ μετεωρότατυ τ ἰσῖ᾽ς ἐγγὺς στὸ 
λίχνης ἐκαλξ δὲ τό τὰ σπῆψις»εἰτ' ἄλλως, 
οἰτ' ἀρ Ὑ πόρίσκυσζυ ἂν ἢ: πόσου. εἰ σα τὰ 
“ἴα Φϊς ὄχρέχροις οὐ τῷ τότε ὀνόματά ταῖς 
ἕλλίω μας ἐτυμολογ εἰν φωναῖς ὕξόρου δὲ 
-ὡτωτόβω σπ δέοις ἐξήποντα εἰς “ἢ νιῦ σπῆσ 

Ψῳ μετωκίϑησαν κασὸ σκῶμαν α)οίσ “ἐκ τόϊ 
κόρ), "ὦ ἀσκανίς Τ' αἰνεις σπτοιοῦς, τὸ δὺο 
γα τοῦτα βασιλόῦσαε πολαὺ χρόνον γ᾽ τῇ 
σκήψει λέγωτνα, μετοτονζ στ σ᾽ εἰς δλιγαρ- 
χίων μετέςησαν τα μιλήσιο: συμεπτολιεοῦ 
θησαν αὐτοῖς, κοὰ σϊμοκρατικῶς ῴκθαυ, οὗ 
οἱ ἀγὸ Σ γγύος οὐσῖον π'ομεκωλοιῦτο βασι 
λές, ἔχοντόν' τινεὶς ζιμώς, εἶτ᾿ εἰς ἢ ὠλεξαύ- 
ἐβρειων σιυεπόλισε εδὰ σκαψίος αὐτέγονος, 
ἐπτ' ἀπίλυσε λυσίμαχος,νὴ ἐπιανῆλθου εἰς δ 
οἰκίαν οἴςτῇ στ᾿ ὁ σκάψιος τὸ βασίλειον “ αἱ 
νεῖς γεγουγνίχε Ἄ σκῆψιν, μέσα σὰν 1 σὰ 
σῷ αἰνάᾳ, "ὦ λυρνηοσδηεῖς ἐν φυγεμ εἰρη") δέω 
πόθος σὸν ΤΣ ἀχυλιωςεφησ  γὸν ἀχιλλόύς" 

ΟΥΝ ΘΠ Ἐν ᾿ὶ ;7γ9 

1πΕ} λα ςεηταπὶ δέ ασυλάταρίπια (ἸΑϑαζα, αιτας 
πῃ Ρίοπιοητοσγίο συοάδπι ἕασεης, συοά {{΄ 
πὐτη εηςίτ, φαΐ ρεορτίἐ Α ἀγαπιγ ττίιις ποτα“ 
ταζ . ΠπΊ τοῖα οὐα ἃ [νεὐΐο τΐηυς λπᾶς μος 
ἐοάειι ποπιίπε Δρρε δίιτ, τω ηαο δ ΕἸ εὰ- 
τίςιι8 ςουηρτεμεηαίτιν, δ ρχορτίἐ ἐπὶ Α. 
ἀταπιγείπεπι ἀίσιτης., αί ἃ ριοπιοητογίο 
εἰδή τι, η χαο (Παύρατα ἔτητ, δί ἃ ργοπιοη- 
τοτίο Ργεγμα ποςίτατο, ἔπ ατὸ Αρῃτοάίίυπι 
Πειπὶ εἰς, ΟΥἰς [ατίταο εἴς ἃ ργοπιοπιογίο 
ἱπ ργοπιοπίοσγίιμτι ἐραοίππι σεπτιπὶ ὃζ υἱσίῃ 
εἰ ΠΠλάΐοτιπι, [πεετίπ5 εἰς Δπιαπάτγοβ, εὐ 
ΠΟΙ ἐπηηγίπες,, ἥπεπὶ ΑΙοχαματίαπι τὸ σ 
ςΔηῖ, δὶ ἄςλ5 ἃ Βατίας ἑαΦίςαίας ἀΐςιιης ἢ δέ 
Δίραπειβ, υδὲ [ἀκ πιατοτίοβ. ςααίτιν,, Πίς 
εηίπι ἀρίαῃτεαπι, ροίξεα ρει ἤΠππιεη ἀςάιι- 
καητ. [είπάς εἴ Αἰέγτα αἱςιι8, δ [εις Α« 
ἤγτεπο [λίαησ ίλςετ. [π ργοχίπιο εἰἰ Α ἀγα’ 
πιγτιίαη ΔιΠεηίεμῇπηι ςοἱοπία, τι. δύ ρου 
τὰπι Παῦεῖ δ παυαῖς, Ἐχιγὰ πιπὶ ὃ Ργιγῆς 
πὶ ρτοπιοπιοτίυιη εἰς (ἰἤῃεπα ὑγθ5 ἀείει 
τα, τος Ροσίμ Παρ εῖ, Ν [τγὰ εαπὶίῃ πιεάίτοις 
τΑΠ ΘᾺ εἰς ατίβ πεπα δζ Ῥεύρεγεπα ὃ 1 τατί" 
τἀπὶ. δ αἰίοε πα πιο Παδιτατίοπεβ, [πῃ {{Γ 
αιπεητί ΝΜ εν] εποεοσιπι οὐα ἔππε Πα ίτατίοσ 
πε5 (ουρἢδητίς ἃ Η εγαςϊία, ἀείπάς Ατῖεα, 
ἀείπε Διαγηειις, ὃ. Ρίταπα, δ (ὑαίςί Πιιηγέ 
ηΐς οἴϊία,, ΄υκ ίαπὶ δά Ε[αἰτίςιιπι Ππυιπὶ Ρογ 
τίπεπε, [π υἱτετίοτε τερίοπε εἰξ Μία! ο, δ 
τε] αι5 πα αἴχιε απα5, δεά χαγίπισα 4ε 
[που ]!5 ἀίςαπι5., Π| αυά ργατουα πηι εἰ 
τιεπιογία ἀίσηιπι., ἃς ρτίπιπι ἄς ϑοερῇ, 
ἘΠ φυΐεπι Ῥαϊαίςορί!5 υἱττα (ὐεδείποπι, δά 
εχοεϊϊογεπι [45 ρατίςπι ρύορς Ρο ἐς Π4π|, 
Ἐὰ οἷΐαι ϑςερίί5 ποςαθοτυγ, ροίϊεα αἰίτετ, ροσ 
{ἐξ εχ εο αἰ εἴς, φιιδά σοὺς εἴϊος οίτοιιαι- 
(ρείας., ἢ απείησυα βαγβαΐογιπι ποηίηα 
(σγαςίς ἐπιεγργεῖαηάα πηι, Βοίζεα (ςχαρίῃ" 
τ [ἰλάδίᾳ ἰηἰοτίῃ5 ἱπ ελπὶ Ὠυίργδαςγς., ατ8ὲ 
πιῆς ϑοερί!5 αἀἰςίταγ,, δυίποτς ϑεαπιδηάτίο 
ΗἩεδοτίβ ΕΠ, ἃ Αἰταηίο ἄεμεα, Ατησε 
δὸς ἄπο σεπεγα πλυΐτο τεσηροῦς ἀἰίςαηζι 
5.ορΡή ἐπιρεγαῖς. ροίίεα ἐπ ραποούσῃι ρτίησ 
εἰραίσπι ςοπποῖί σπε, ροίϊεα σαπὶ ΜΠ ο[ής 
Ρορυϊατί ατα Παρίτδιτούς. Π ΠΠΠ οπλίπι αυΐοχ 
ἐο σεηπεζε εγαητγεσες ἀἰςεθαηταν, ει Ποποτες 
συοίάφαπι μαθεραπι. Ροίίςα Απείσοῃιις δος, 
Ρίίος ΔΙεχαπάγίατη ἀεήυχίς, συ ἀείπε "γῇ 
πιαςῆο ρεζπγίτιεητς, ἀοπλπὶ γεδίετς, ϑοερί! 
5 ϑεερίπιρατζαι ἃ επεο τεσίατῃ ἔπ{Π, αιιος 
τηςαία εἴαῖ τεῦ τεσίρηοπι {ΠΠ|{ιΡάἀίταπι, ὃζ 
Τγτροίσηι, ίη ́συδπὶ αἷν ἃ οΠ|ς αρίτατι5 ἔα 
ίς ἀίείτως, ᾿ίςίς εηίπὶ ἃ οἢΠ]Π|6ς5, 

ς-( 2 ΪΝόππε 



“ὸ Ὁ Ἑ ἃ Ε΄ ΟΥΝΣ τ 5 
᾿Νόπης τπεπιοῦ, σαηῖτς ἰσαυοζεῦ,, πιοπίαπα 
ρεγίάας 

Τυϊασετες,οατίοᾧ ςεἶεν Γγγποβοη αἄίγοες, 
Ουκς πειὸ ἀε ἄ επεὰ πιεπιοταητασ, ΠΟ οὖ 

ςοτγάδηϊςη 5 ασα ππῆς ἄς ἀπογίθι5 ὅτε 
ρίής ἀἰέα πιπι, Γλιςυπεεηαίμπι ἐαπὶίη Βε1|ο {πν 
ρΡετίαίο, ργορίσγοα φυδὰ Βείαπτο ἱπέξηίαϑ εἴ 
{εῖ. : 

εἰϊεῴν ΕΤὶς οὐέο Βυίαπηξ τεσεαιπἀδίσπατος μαδεθαξ, 
(υρά Πδίργοπιειίεοβ ΠΟ ἱπιρατεγειποηούες, 

ΑἸίο5 ὃ ρεϊπείρεβ αὐ Διητεπογίάαβ, ὅζ [ρ- 
(σαι Ἀπίεποσεη επαῇς επί ἰπιαητ, ρεορῖεῦ 
ποίρίια! ἰαέεπι αυαπὶοασπι Μ]εμεῖδο Βα ρεβᾶΐ, 
ηάς Θορβοείες ἕω ςαρείείταϊε Πη ἀέοίς, Ῥεῖ 
ἀχϊίη 5ηῖς Απιεποσίβ ἑαηυδηι ροίίαπι ἐς, 
{Ὡσησπιαῖ εἰι5 ἀοτιι ἱπταζξα τε πη πεγείυγ, 
πε Απεεηοιξας ΠΙίο5 εἴπ ουπι Ἐπετίς [ἢ 
ΤΗτγαςίᾷ (εγπδτοϑτγα {τ [πάς οείγοα Α ἀντί ίη ε΄ 
ἀπιραίτεηι πεηίς, αιτα πυπς Ἐπεί ποπγίπα 
ταν, Δι ἐπέδτι εἰμ ραέίς Ἀπομίίο ὃς Αἰςαηίο 
ΠΙΠΙο πλοϊείϑ σοπνίταπ οἷν, εὐαυίσαῆς, ΑἸή ἐστὶ 
αἰςᾶτ ςίγοα ΝἸαςεδοηίᾷ Οἰγπιρᾶ δαδίταίϊε, ἃ’ 
[ἢ εἰτςα ΓΜϊδπείηίατι  Διτοαδία Ολρυδ5 φοηέ 
ας, ἃ ἃ Οδρί φιοάδαι υγδέ Δοπιεη ἱπιροία 
{Ππ:410 1ἢ δίοαπὶ Δ εροίϊαιη ρεοίς, οπὶ 
ἘΙγπιηο 8ζ Ττοίδηο ἔτγςεηι δύ ἐγ θϑυπι 
οςεπρεῖς, δέ Πιπτίος εἰτοα Δ ερείξδ αρρεϊ!αῇε 
Θεαπιλη γι δύ δίπιοεπίεπι. [πάς τη Αι σ 
τὴν ργοξεζααι, δέ ρεγπιαηΠῆςε τείροηίο απο 
ἄλυ πεις, ίη εο ἰοςο Πδέ ρετπιαπεπά εἴἴϊς, 
δὶ πγεηίας εἤσγεῖ, αοά ἐπ᾿ διίο ρίορε ἔ δαί 
Ὠίλιι ἀςοίἀ τ, 1δῚ{ ελίπι πε Π 5 ρβηΐ ργῸ πλέῃ" 
ἵδρεῦ ἱτηρυσεπείδαι ἃρ ροἤτιβ, οι ςξαγηΐ, 
αυΐίρεῖ ἐοετδελοίυσπιρταβεῖ. Εοπεύ5 πες 
εὐ ἢ5 σοπίεητίτε υἱἀείυγ,πες εὐπὶ 4} 5, σαί 
ἀεαιτποτίδιιϑ Βοεροβ πλεπιογδηταν. δίρ πιῇ 
εαἱ εὐίπι ἃ Ἔπεδπι πτρετῆ (πεςεογεηι ίη Ἴγο 
ἑχτεπιληπῆς, ἃς Τιοία ἱπηρετίυαι, ἐχείη το 
Ῥηίαυιίαυσαι σεπείς., παῖς παοσαπι {8615 
αἰῆς: υἱ, 

τἱηήνν Ἰ Ρυίαπιί σεῆας εἴ! πγίίογαῖα [υρρίτογ, αἰ πᾶς 
ἱπιρετγίαπι Τ᾿ τοίος Ἀςμοαβ ιοἰεπεις παδεβίζ, 
Ἐτςτπαιί παϊούαπι, 8 αι παίςεπεαγ αἷο {Π{8. 

δεάμοςπιοίο πες ϑολιηδη τί Πιςςε πο (εν 
αλδύτυτ, πταΐτο πιασίς ετίαπι ἢ ἤ5 αἰΠ ςπτίτ, 
αυΐ Αεπεδπι ἀίςιπτ αἰ ἐπ Πα ίαπὶ οεὐταῖῖς, αἵ 
πυείδί οδήμε δυηῖ δύ χαί Πς ςτίραπε, 

ἡδίάοπι, Αια σεται Ασπεα σαπονίς ἀστνίποί έτη οτίδ, 
Ἐτπλι παίοσασι, ὃζ αυἱ ἡδίσεμπτον 4 {ΠΠ|8. 
Οιυοά ἄς Κ οπγδηὶδ ἀϊςατ, ὁ Βοερῇ ἔσπετε ρἢί 

Ἰοίορῃί ϑοοιδείςί, Εγαίας, δύ (ὐοτγείτιι5, δ ΙΝ ε 
ἵει: (ὐοτίίοί ΗΠ ς5,,ἱ Αἰ οτεῖςπν ὃζ Ἴ Ππεο- 
Ραταίςπι αι διαίς, εἰ ςοεου ἐμ δ δ! οίμεςς 

Θ ΞΟ Ὁ 8 1 5.8; 

ἢ αὶ μέμνμ ὅγε πόρε θοῶν ἀτὴ μοιῦου ἰόντα, 
Σόνα κρτ᾿ ἰσϊαίων ὀρέων ταχξεοσι στόσξοσι, 
Κάθῳν σῖ᾽ ἐς λυρνκοσόμ σαεκῴῳνγσῖν. 
Αὐτὰρ ἐγὼ τίὼ πεόβστι μεθορμηθείς, 

οὐχ διμολογεῖ πῷ πόδι Τ᾽ αῤχηγοδν τ σκή 
“ψεωὼς λόγῳ σῷ λεχθοντι νεεῦ τὰ περὶ ΤΣ αἴνεια 
ἐρυλλέμανα. πόδιγονξ ον ἡ σα ὥζοον φασι μεκ 
ΥΣ πολέμια στ πῶς ποίαμου σϊυσμλύφαν" 
Αἱ γοὺ πριάμῳ ἐπσεμί ώιε οἠΐῳ, ἰ{(πίεσκε: 
οὕνεκ᾽ οὐ εὥλου ἐόντα μετ᾿ αὐδ)οάσιν οὔτε 
τοὺς δὲ συυαρῤχονταὰς οὐπέιυορίσῖας νὴ αὖ 

σορὸν αὐτίιορᾳ οἵα τῷ μβνελές πταῤ αὐτῷ 
ξρνίαιν, (οφοκλῆς γραῦ οὐ τῇ! ἁλώσει πὶ ἰλίαν» 
““δοϊαλίαν φησὶ πρὸς φὶ ϑύρας τό οὐαίεθο. 
Θ΄ πϑτεβθίωδαι σύμξολον “Σ ἀπόρθατορ τὰ 
θ κε τίὼ οὐκίων, ἂν μδὼ ὃν αὐπίωορᾳ, κοὰ 
εὖυ πυῶσῖας μετὰ Τῇ σὐδαγηυομλύων γὐετῶμ 
ἐς τύ ϑρώκίι πόδισωθίῶαε, ἑὰ καθον σῇχ» 
πεσῶυ εἰς πτίὼ λεγομδ ζω κατὸὼ ὧν ἀσ)ρίων 
φὐετικίμ, ἂν σὲ αἰνέων μετ᾿ ἀγχίίδυ πτόι στῶ 
Ῥος κοὰ τὸ! στιχισῖος ἀσκανίς λαὸμ αθροίσαν» 
σὰ πλόύσαι κρὰ οἱ μδὸ οἰκῆσαι πόδι τόν κα 
κιδθυνιγὼν ὄλυμπομ φασιῃ, οἱ σὲ υτϑρὶ μωντί 
γῴαν Ὁ αῤκαδίας, δ πίσαι κῶπύως, ὧν κῷ π2 
ος ϑέυϑη, τὄνομα τῷ πολίσμαζ, οἵ σ᾽ εἰς αἐγὰ 
ταν κατοραι τ σικελίας συὰ ἐλύμνῳ βωΣ "ἢ 

δῥυκανκοὰ λιλύξακον κρτασαυ; τὸ ποταμδῷ 
“πϑρὶ αἰγίταν πϑσαγορόύσαι, σκώμαινοἤϑου, 
κρὶι σϊμόγντο, ψύθον σῖ ἐς Ὥ λατίνίω ελβόν 

χα μάνας κοιπνξ τι λόγιον τὸ ἐελόύον μλύειρ 
ὅστου εὖ τ βαπείαν καιφεγοι. συμξίοῦας 
σὲ τοῖς λατίνοις ττόρ! ἢ λασίνιον ὥρεαῥηου 
μεγάλυ τιβυύτ Θ΄ αὐτὸ βαπέζος ἡ] ἀπειοῖ 
αν νὸ ἅμα αὐᾳλωθῳντ(θ: τοῖς ἐπ αὐ τῷ ἔρε 
ασιψ.ὅμηρ (Θ᾽ μδύ ποῖ σωυπγορέν οὐσετόβοις 
ἔσικῳν, δὲ τοῖς σπτδὶ Ὁ αὐχυγυῖῖν φὶσκόψα 
ὡς λιχθέσιψι ἐμφαίϊνφκ μεμῆναηκοτι Σ αἰνειν 

αἷν ψὺ πῇ βοίᾳ, νὼ οἤασδισεγμδύου “ἢ αῤχίω), αἱ 
«1δασεοϊωνκότα σταισὶ πταλοῖωυ “ὃ σ]χσυχίω 
αὐτὶ ἠφαινισμθύσ Ὑ ἫΝ πριαὰ μιοϊῶν γγύους" 
Ἡπσῖα γοὺρ πριοόέμου γλνείω ἤχθηρε ἀρονίωμ, 
ναῦ ὃ σὴ αἰνείχο βέη βώφοσιν αὐάξ4, (τοί. 
Καὲ πόσες παίδων ϑίκῳν μεζοσιδδε γϑύων- 
οὕτω σ᾽ ὑσῖ᾽ ἡ Ὁ σκὰ μανοβοίς οἱχσυχὴ σώ 

ζοιπ ὧν πτολὺ ὃ μᾶλλον τοῖς ἑπάνοις χφω» 
νᾷ «οἷς μοι νὸ ἐπαλίας αὐτ' πἰὼ σλανίω λὰ 

᾿ς γασι νὰ αὐτόθι στοιδσι “ἢ κα τασροφίω Ὁ Εἰσ, 
“ινὲς ) γράφουσιμ αἰνῴριν ηπύ(Θ- τοαύτεοσιρ 
αὐαξ4.νο σπύξιοδες πταξδιωμοτδν ῥωμαίας λέγον 
σερικὸ τ σκήμψεως οἵτε σωκραϊικοὶ γεγόνα 
σιμεόβαεος "ὁ τῳοΐσ τορῷ ὃ σόϊ κορίσπον ἱὸς 

νηλεὺς αὐὴρ κοὶϊ αῥισυτελσς ἠκροαμθάδη Οἱ 
ϑευφράςφσ οἿχοςοεγμθίθ- ἢ “ἢ διθλιοθησούβ 

τό ϑεο’ 



πὸ ϑεσφράσου οὐ ἡ ἐῶ κοὰ ἡ πδιαβιτοτίλους, 
᾿ ὃ γαῦ αῤιεστέλης τί ἕαυτδιϑεοφράςῳ στ 
᾿ βεσίωκῳν , ᾧσπτόρ κοὰ τίὼ «ολίω ἀπέλισε, 

Π χρῥτθ' ὧν ἔσμϑν συυχγαγὼν βιθλίαν τὸ δὲ 
δίχξας οὖν οὐ αἐγύσῃ βασιλέας βιθλιοθα 
ἄρ συυταξιν.βεόφραςυς ἢ νελᾷ “ἥϑεσίωκον, 
ὅσ ἐς σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ᾽ αὐτὴν ἴδε 

᾿ δίωκῳν ἰδιώποιις αὐθρώτπτοις οἵ κατάκλειστε 
, ἄχον τὰ βιθλία, οὐσῖ᾽ ἀθιμελῶς κείμναᾳ. τς 

πεισῖη σὲ μὅδοντο τί ασονσίίω δἥν ἀἥαλις 
κῶν βασιλέων, ὑφ᾽ εἷς ἰὼ ἡ πόλις, ζραὖ ἣν 
βιθλία ἐς τίὼ κωτασκαυίω φὶ οὐ πόργάμῳ 

βιθλιοθάκος ξ] γῆς ἔκρυψαν οὐ διώρυγι νι. 
“ὑυδὴ νοτίας κοὰ σε δ κακωδοντα, ψξ στοῦ 
7ι ἀπ σον» οἱ ἀν τό γγύος ἀπολύων τῷ 
παΐῳ πολλῶν αῤγνοίων, τὰ τεαῤῥιςοτίλους, 
οὶ τὰ τὸ ϑεοῴράσου βιθλίατημ σὲ ὁ ἀτσελλί 
χων Φέλόβιθλος μᾶλλογ," Φιλόσοφ΄.)ὸ Εἰ 
ΟἿ ἐπανόρθωσιν ἣν σ]χβρωμάτων, εἰς αὐτί 
γγκφα κοινοὶ μετίύεγκε τίὼ γραφίω αὐα. 
“πληρῶν οὐκ δῦ), κοὰ δ᾽ ἐσίωκον ἁμαρτάσϊωμ 

πλήρη τὰ βιθλίᾳ, συωξβν ἢ τοῖς ἐκ ἣν πόδι 
“πώτωμ»"οἷς ἦὰ πέλας Ζοῖς μετὰ ϑεόφρατον 
ὅλως ἐκ ἔχουσι τὰ βιθλία πλίω ὀλίγων, (ὦ 
μάλισιξ δὴ δ᾽ το» μησῖον ἔχειν Φάλοσον 
φξν πραγματικῶς, ἀλλο ϑέσεις λυκιθέζειμι 
“οἷς σ᾽ ὕτόρου ἀφ᾽ οὗ τὰ βιξλία ταῦτα πτῷ 
ἥλθῳν, ἄμεινου μδὲὸ ἐκένων Φιλοίφεϊψ»τὸ αι 
φοτελιζν,αὐαγκάζεδοι μλύ ϑι τὰ πολλὰ εἰσ 
τὅτως λέγει, ἦα ὁ» πλῆθ- δὲ ἁμαρδιῶμπτσ 
λὺ σὲ εἰς ᾧϊ» κοὰ ἡ ῥώμπ “πΟσελαξερ. σὐθὺς 

γοὺ μετὰ τίὼ ἀπελλίκοντιθ' τελόυήδ, σὐλ 
λας ἕλε τὼ ἀπελλίκοντ’ βιξλιοθηκίω ὃ 
σὰς ἀθίωας ἑλὼν σϊδύροῦ κουιϑιᾶσαν, τς 
ραυνίων τε ὃ γραμεματικὸς διεχειθίστετο 6. 
Ἀαοισογίλης ὧν, ϑόραπόύσας τὸν ἀϑὶ φὶ βι- 
ἐλιοθήκας τὸ βιέλιοπῶλαξε πινδῖν γραφόῦσι 
φαύλοις χρωμϑνοι,ὸ δκ αὐτπιξαάλλον τόϊσ, ὅτ 
νὸ ἀϑὲ δι ἄλλων συμβαένᾳ ἣν εἰς πρᾶσιψγρᾳ 
φομθύων βιβλίων κοὰ γὐθτίσε, κοὰ οὐ ἄλεξαν 
σδρέᾳ. πϑρὶ μὴν στὰ τούτων ἀπ᾿ όχρκοἐκ σὲ φὶ 
σπκήλψεως κοὰ ὃ σἱμμέτριος ἔσηψνδ μεμνήμεθα 
“πολλάκις. δὴν πρωΐκον διάκοσιμμ 5 ογησά 
μϑυ’ γραμματικὸς, Μ᾽] Ἂν «ΟΣ χρόνον γεγ9 
νὸς ἐράτητι τὸ αρικαῤχῳ κοὶ μετὰ ἄθρουν μκ 
Τόσϊωρ Θ’ αὐὲρ ἐκ τό Θρλοσύφν μεπαξεθλην 
κῶς ἀδὲ Σ πολιτικὸν Βίον, κοὶ ῥπρδύων Ἢ» 
ππλίου τὺ Οῖς συγγράμμασιν. ελρήσανο ὃ φρά 
στως ζινὶ χρακτῆθε κοτινῷ, τὸ κατεστλήξατο 
σπτολλῦς, σα ἢ τὺ δξων οὐ ἱκωρχεσῦνι γάμο 
λαμπρδ περνης ὧν ἔτυχε; νὸ ἐχραμάτιζε καθ 
χασδνιος. μιθοιδιάγαν ὃ θόδαπόυίαςΣ σὐποΐζ 
Ῥα)συνατπτῆρῳν ὡς Ὁ πόνου με ἐγών αιτῷς» 

ΕΠ ΒΕ Ν ΕΟ Υ ἈΚ ΈΡΒΤΎν-, “8: 
ὙΠεορμταί, π χυὰ Αια οίε]ς ἱπεγαί, παπὶ 
Ἀτίοιεῖο5 δέ ΒΙδΙοτεςαπὶ ὃζ (πῃ οαπι τοὶ! 
φυίε ΓΠεορηγαίϊο, δ ρείπγι5 οπηηίϊτι α τος 
(είπτα5 [γος ςοπρσγορσαιίτ, δέ Δεργυριίτγερες 
ὈἰδΙίοτΠεςο ογάίης δοςαίτ, ΓΓ Πεορῃγαίξιδ ας 
τὸ εδαιτγασίαίς ἵΝεῖεο, Νεϊεις ἐαπῦ ϑοερῆπι 
ἀεειΠίτ,ας ροίξετίβ ἀεάίτ, Ποπιίπίθιι ἔβη ς παν 
Ρεγίτίς, 4α ΠΡ το ἐπα! 5,ας περ! σεητεῦ ρῸ 
{τοβ τεπερϑης, Οππηίρ ΔΑιτα!ςογαπητερα,αΡ 
αυίδι8 εγαητ, υάίαπι (ἐπτίγεπε σοπαμίγεπς 
ἀοτιπῃ ἰργογαπι, ὦ ἱπΠγπεπ 8 εαπὶ (ΠΟ ν 
τπεςδηλ, Πα Ῥεγσατηί ἐγατ,εος ἴῃ ἐο ἃ αὐασᾷ 
{0 τεγγατῖ οσο πογαητ, 105 δέ τἰπείς δύ τὰ 
πιία ταῖς ἰαθεἰαέϊος,απάεπι αιη ἐχ ἐὸ σεθοτα 
εγδηι [Α ρε!Πίςοπί είο τγαδίεγαης, πιαοπο 
ἐπιρτοσλίφεπιο, Δτίξοτε ςος (οτος δίστς 
ὙΠεορβταἤίςοβ. Δ ρα! Πςοπ, τ ἡ πιὰ οίς 11’ 
Ριογᾶ εἴἴει Ππάίοίιδ, χυᾶπι (ρίεπτίϑε το σης 
εοήγοίοηςβ επιζάδις, εο5 τγαπίςεθεπος ἐς 
αἀἰτ,(ςείρτατα ποη τεζέ ἀρρίεἴα: φιαργορτεῦ 
{τος εἀί 4 τ εὐγουίθ δ ρίεποβϑεα αητίααθε 
τίρατετίο ρος ΤΠεορ γα, οἢ οπηπίπο εἰ είς 
οταίπαι ἢ σαγεγξί, ραιιοίς ἀπταχαῖ χοἐριίς,εχ 
τετίοττιπι (ςσγπιο πα, πί ἢ} Πα Ρεδαπείη απο ἢτς 
αὐτοῦ ρῃ]οίΟρ Παγεηταγ,ίεα ροἤτίοπες δίς 
ἀαπι[αςιργαῦᾶς, Ροϊετγίογες ροίἐπαᾷ δὲ [0 τί 
ἐπ [αςεῖπ πόπογο, ἄτι οτείςπι ἱπχίταπεςς, δ οέ 
πιο 5 φαάπι {|| ρ ΕΠ οἰορ πατί τητ, παπὶ ρον 
ΡτΕΥοὐτοόσιη πιυ τε ἀπ ἐπὶ ςοπίςεπίαπεα 41’ 
ςετε πεςεῖϊε δαδυοίς, ΝΜ] αἰτααι αὐ πος ᾿ἐοπια 

᾿πἰ ςοπεαίεγαηε, ἴΝδαι ςοπτίηπο ρμοίε Αρο 
ςοπίβ οδίζαπι 5." ααί ΔΊΠ πα ςερίτ, αἰίατα 
ΠΠ ας ΒΙΒΙοτπεςα πὰς εαπὶτεδη τ, Γγγαπηΐ 
οὐ πο ογδπγατίςας ἱποσερίτ, ςαπὶ Δί οτεσ 
15 απιαπείςίπιιϑ ἥξει, εο ΠΡ᾿ ςδοί το αι δίς 
ΒΠοΙΠεςα ργβεγαῖ, τοττι  γαγή φυίάαπι {ττίσ 
Ριτοσίρα5 ατεπτες ποη Βοηίΐς,πες ςείρτα σοηΐςε 
τεητεβ, πο ἐπ 5 {  τί5 ργφίεγείπι Ποτί (ΟἹ τ, 
αι πεηάοηάί τγαπίςτγ δππταγ τη Πίς, (πὶ οτέ 
ληὶ ἈΙεχδπατία. δεά ἄς Πίς (τίς, Ε΄ δεερῆ ἔν 
{- Γ)επιείτίας στᾶπηατίςας 5,6 απο προ ἐεείγ 
τλὰ5 Πιεητίοποηι, δύ χυί ΤΙ οίαπαπιἐπίἐγαιίο 
Λεπι ἐχροίαίτ, εοεπιτειηροῦς, σιοίγαιος ὅζ 
Αυίἤαγομαβ. Ροί Βαπς {πίτ ΓΜ] ειτοάοτας, 
4ι| ἢ ρῃΠοίορ[ίςα αἱτὰ ἐπ ει! ἐπὶ πππτατασ 
εἰξ,τπλσπα εχ ράγῖς (ἢ [οείρτίϑ (αἷς ογατοτίς [ον 
παεη5, 8 ποῦο ιο απ ἀςεη ἱ σεπεῖς τὰς 
εἴξ, αυο πιαΐτοβ ἀεζογγαίε . ργορτεῦ [απιαπιὶ 
πετὸ, Πα ΠΠΔ1π| ρΔΊΡΕΥ εἴαῖ, οἴδτυιπι τᾶ“ 
τλεη ςοπίυρσίαη. ρου (ὐατιΠασίπεηίος εἰς 
αἰϊεουζι γ ἀίχυς υτἱ (Αγ τΠοσίποη 5. ἀπε σ 
Ῥατ, (Ουπ ας ΜΜητσί δ ατίβ απηίοἰτίδι {σ 
δίςοποείίαῆςε, αα ἡἰμ:πὶ ευπὶ χοῦς αἀἰςο (είς, 

(3 δέ 
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ὃζ βοπούε πἸαχέπιο αἤεζεϑ οἰὲ, Ναπιτγεάάεη 
ἄο ίυτίργαροίϊτας ἔτ, ἃ Πα ΔΟἢ εἴα δα τέ" 
σεπι ργοποοετίο, εἰ ταπτεπ ποῃ ἰοεἰςίτετ ςεί" 

απ Ναπιουπείη ποιλπηπι πργοθούιαι οὐί 
{πὰ ποία ες, εσαευ5 αὐ Τίήρταπεπι ἄγηπεηί" 
πὶ πλἰΠΠπ|5 ἃ γεσς ἀεἰοίαίς, Τί ρτγαπεβ ἱπαίταπι 
εὐπιτειηίῇι Εἰ γίατί, πὶ ρατεγηο τερπὸ 
ξαρίξεί, Π|- Ππετερίς οροία, πε πιου βο(ΠΆΠι 
ατγαπηας ἀϊοίτακ )ίπ ίπεε πιοσίσας εἰς, ἂς 
ἄς ϑεερίή5 φαίάεπι πος, Ῥοίξ Βεορίίπι ἔσπε 
Δπάϊτα ἃ Ρίοπίς δύ (Πλεραγεηίς ἀρεγ ίγοα 
Απαίγα αρίς ́ συίάλπι ἐπ τεπίζυν, αυ σΟπΊθ 
ἔλυε ἰεεγυπι τ: είπάς σαι τεῖτα αυδά ίη οΥ" 
πᾶςε οχορυς,ρίεαγργίαπι ἐχυάας τευτας 
΄αα τογγα, Π 5:5 ἀοςερετίς, τ πχίχευτα, τᾶ 4υΐτ 
ἄδτν οὐςπαΐςαπι ποςαητ. Ρίειἀαυ συ τι εἴ" 
ἈΠ οἰγοα πτοία σἰσηίταν Ε]δς πππεξα ]οςα 

αἴπ Ορνα πα [-εἴεσεςτεπεῦαης, Βοάεπι πιοάοῦ 8ζ ΑΓ 
ἈΠενβα εὖ (ετ ΔΙΐας δ ατῖς δέ πδίαγα πιπηίτ εἴς, Εὰὰ 
ἰερίειο", σὰ πγατί δέ ροττι Ιοησιιπι δ εγεζίαπι αίςεηίαμη 
τψὶ ἄσσον, Παδεῖ, Ψηάς {Ππ4 διτατοηίςί ςοπιηγοίό 

τ 4 απι εἴ, 
Οιμίςεϊετί ραίτι ΔΙςα ἀς, πἸοτείϑ ροείςυ αὐτές, 
Ῥοτζας ασρεῖε ἱησεητί ςοη γιέ εἰξ, Ης 

ἔυίε ΟΙκαπτῃ ες ρῃέοίορι δεοίςιβ, σαί Ζεπο 
τίς (ἰείεις ἰςμοῖς ππςςεἤίτ, συᾶ ροίΐεα ΟΠ ΤΥ 
ἤρρο δοϊεπ γε χυίς, Εἰς ἱπίοςο Ατίἤοιεν 
165 αἰἰχυαπάία Ρετιηδηῇε, ργορτεῦ ἐαπὶ δίῃ, 
τἰταῖεπι φυδπι στα ΕἸ εγπγία τγύβῆπο σθηξγα" 
χεῖαῖ, Εἰπίταατοπι ΕἸεγηγίας επηαςἤμ5.. {τ΄ 
Ρεζίτα: οὐἱαίἀπὶ Απλα 5, ί Δι εΠ25 ρος 
ἐεέξας Ρλτοπεαι Δυἰποτεϊεπιίρ δυάίαίς, ρο- 
4 εΑ4( ἀοπγίπυπι γειπεγία5,αἴσιιε σι ἐο ᾿τίσ 
πγὰτ δ Ατεγπεπίες δ ΑΠεηίες ασρτεῖτο ἱπι- 
ρειαδαίτ, Βοίξεα {ΠῚ {ποςεῆίι, 8. Διυἠοεείενη δ 
“Κεποοίαίοπι αὐ {ε δοςεγίτοϑ αι ΠΠσεῆτεν συζαν 
είς, τί οτεῖ ετίαπι ἐγαίτίβ ἰογούεπ ἀεί, θεῖ 
ἐἀ τεπηρις ΝΜ επίποη [ἡ ποάίας σαπὶ Βευ5 πχί 
πίπελιει, ἃζ ἐχειοίτσι ἀπςετγεῖ, λυ ]δία εὐτπὶ 
εὐπαςίο δαιίςίτία, ποίρίταἰἐτατίς ποπλίης, δ( 
κταςιλπ λει τεγπι σγατία ΠΠππὰ 86 (ς τ “ 
ει: αυςαι οπὶ σοι ργοζα  Πεῖ, Δα γέρεπι τηΐν 
πε, ἰδίας [αἱρεηπίας εξ, ΒΙΜοοΡΒΐ πετὸ 
ἑασίεητες ἴοςα ἃ Βειίί5 οσσαραῖα, ΒΟ π|ὲ5 
εὐαίειε, ΜγτΠΙις ἀΐεις ΓΜ ει γππαος ΑΥ 
ἔχπι εοπάϊάίϊΠε, ΗΕεϊ]δηίςειις εαπὶ ΑΔ εο]ΐ “ 
εὰπὶ εἴς αὐτὸ. 4αατε ὃ (Παγρατα ὃ 1. 4π|, 
Ῥοπία Ἀεοϊίςα πιπειῆδαὶ ΔΠῊ (Παύσατα σοῃ" 
αἰ εγιπί, σα Ποη θεῆς Παδίταταγ ἡ Παπὶ γα, 
φεβ ἰηςο 5 ἐκ πτθε ΝΜ ετο ἀεάιτῶ!ί8, {Π4π| 
ἀείετεααι τεήάίφεγης, τατε Γεπιεῖγίι5 
Βοερῆας εοβ ρίο Ἀεο δι (ἐπι δαγραγο εἴξε 
εἶος ἀἰοίο,  ευετ ΗΙοπιοίδ ριμαῖ μος οπϊηία 

ΦΕΙΘΦΚΑΒΗ 
κοὰ ἐπ: μάθη οχφδρόντως, ταχθεὶς δι φὶ δὲ 
κοκοσυσιας, ἐφ᾽ ἧς οὐκὴμ (οὐ ἀριβοντι βολὰ 
Φὰ δίκας ἀϑὺ δὲν βασιλέα, ὁ μϑώ ποι διωτύχα 
σῳν» ἀλλ᾽ ἐμτσεσὼμ εἰς ἐχύραν ἀδεκωτόμωψ 
αὐθρώπων, ἀπὲςν Ἵ βασιλέως 2] Τὰ πῶς 
πιγραῤίω τὸν ὡρμϑλιον πρεσξέαν. ὅσί᾽ ἄκον 
σὰ αὐκπεμνψ ον αὐλὸν δυστοίηροι φδύγοντι ἴ, 
δα τίὼ πθγονικίω βασίλειον, 1] δὲ τἰὼ ὁ» 
δὸμκατίσρεψε ον βίου, εἰ τοπτὸ τόν βασιλὲ 
ὡς, εἶθ᾽ «τὸ νόσου, λέγωτοιι γοὺ ἀμφότόβας. 
“τόρὶ μὴ δ᾽" σκωψίων τοιῦπα. μετὰ σὲ σκῆς 
ἕν σι φρα κοὰ ππιονία ο,κοὰ ἡ γαργαρίς.ἐσε 
ὁ λίθι’ πϑρὶ πὰ οἰνσίειρα, ὃς κιαιόμᾶνος. σισῖιε 
ρΘ᾽ γίνενγ, εἰπτὰ μετὰ γᾶς τινὸς καμινδυβεὶς 
ἀγϑαζει Ψψδυσϊάργνρον, ἣ πτοσλαθοῦσα χαλ 
κῶν ὁ καλούμᾶνου γίνετοιι ἐςξράμα. πινδι" ὁ. 
ρέιχαλπου καλοῦσι. γένενῦ ἢ Ψουσίάργνρθε 
(ὦ πόδὲ ὃν τμῶλου, τοῦτα οἱ ὅδι τὰ χωρία 
ἃ οἱ λελεγόν κατέχον. ὡς σί᾽ αὕτως κοὰ τὰ 
“πόβὶ ἄοσορ σε δὲ ἡ ἀοσ Θ’ ὀβυμνὰ, κρὰ δύτα. 
χὴς ἀῤ᾿ ϑαλάοσες κοὰ Σ λιμύ ὀρθίαν κοὶξ 
μαᾳκραὺ αὐάξασιψ ἐχγσ(αχ. ὥς τ᾽ ἐπο᾿ αὐτὶ οἰκά 
ὡς εἰρη ὦ] δ κεῖ ὁ Σερατονίκα  κιβαρισοῦ" 
Αοσου ἴ0᾽ ὥσκῳν θἄοπον ὁλίθρυ ποτέρα ἵκπαι, 
ὁ σὲ λιμίω χώματι κατεσκόύαςτι μεγάς 

λῳ. οὐτόυθῳον ἦν λεαύθης ὃ κωΐκὸς Οιλύσο- 
φος, ὁ οχσεξάμῆν Θ’ Τὸ ζίωνος “πὸ κυσιξως 
«ολὴμ, καϊαλιπτὼν ̓  χυσίστπῳ τῷ (λέ. οὐα 

“οχῶ τε σὲ τὸ αρισοτίλης Φεριψε σὰ Ἄ πῶ 

ἑρμείαν τὸν τύραννον ἰμσϊείων, ἣν δὲ ἱρμειας 
δυνοῦχος ῥαπείίτου τινὸς οἰκε τες, γ)υόμῆνος 
σὶ᾽ ἀθίιύμσιψ ἀκρούσατο νὴ πλώτωνθ᾽ τὸ αὐε 
σογίλους. ἐπανελθὼν πῷ σεασότε συυετα 
φαύνῳσε, πρῶτον ὑθιθεμθύῳ ποῖς πτόβὶ ἄτα 
νέᾳ κοὰ ἄοσον χωρίοις Ἔπειτα διεσϊεξαζ ἐκᾷ 
νομ, ὦ μετεπέμψατο τόμ τε αῤιεοτελίω Οἱ 
ξρνοκράτίω͵ αἰ ἐπεμελήθα αὐδὴν, πῷ σ᾽ αι 
φοτελει ὦ ϑυγατόβα ἀσελφλσυῦ στιυῴκισε,. 
μὲμνων ὃ ὃ ῥόδι(θ" σακροδῇ τότε τοῖς τόδ» 
σαις τὸ «ρα τηγῶμ, πε ασοιφσάμϑνος Φιλίαα 
καλέ πῶς ἑαυ Σ ξονίας τε ὀνόματι κἡ πραγς 
μάτων πρϑασοικὴν χριμισυλλαθων σ᾽ αὐνᾷ 
περ ον ὡς Σ βασιλέα, ἀκ; ἀρεμαϑεὶς ἃ 
σπώλῷ. οἱ Φιλόσοφοι σ᾽ ἐσώθαεσαν, φόνον. 
“δ πὰ χωρία ἃ οἱ πόῤσαε κατέσχον. φφοί δὲ 
μυρσίλος μηθυμναίων {τίσμα Εἶν τἰὼ ἄοσον, 
ἑλλαύιπκος σὰ κοὶ ατολίσϊα φησὶν, ὥςτε τὸ σὰ 

γάργαρα,νὸ ὃ λαμπωνίαᾳ αἰολξωμ, ἀσίων γὰρ 
ὄξι (τίσμα τὰ γάργαρα ἐκ δῦ συυοικόμαναι, 
Ἐγτοίκος (δ οἱ βασιλέις ἐἰσήγαγον ἐκ μελήπον 
στόλεως δῥαμώ(νες ἐκένην, ὥρίε ἡμιβαρξ 

ῥπογηνε οι φησὶ δυμήριος αὐὔδς ὃ σκάψιοραῦ 
1: αἰολέωμ ίιαὔ ὑμαρογμθ δι ταζα παὐϊαῆῳ 

λελέγωμ, ' 



᾿ ΣΙΦΕ ΚΞ ον κα νὶ ἃ 
᾿ λελίγῶν, οὕς τὶνὲς μϑὸ αβας ἀρ φαίνουσιψ, 
᾿ ὅμηρίθ δὲ χωρίζει, 

πρὸς Ὧ ἁλὸς ἰαῤόο Ν παΐονες ἀγκυλόζξοι, 
Καὶ λέλεγσῦ κρὰ καύκωνσῦ, 

Ἐτόροι μν τοίναυ δῇ» ἀαρῶν αῆρξαν. ᾧ» 
τ χραὺ δὲ μεταξὺ ἣν τὸ Τρ] αἰνέιᾳ τὸ ἥν κα 
᾿λουμψων τοσὸ πᾶν στοιατόὶ ἰειλίκων, ἐκσπτορήη 
θρντδυ δὲ ̓ τπτὸ τό ἀχιλλέως , μετίςασαν εἰς 

᾿ σίὼ καοίαν, τὸ κατίσχου τὰ στόρὶ ἢ ναῦ ἀλι 
καρνασσὸμ χωρία. ἡ μϑύ ποιναῦ ἐκλεφθᾷσικ 
“τα αὐτῷ πόλις, ἐκὲ τ᾽ δξίψιοὐ ἢ πῇ μεσογαΐᾳ, 
ἐν ἁλικαρνασέωμ τὰ πο σίασα “τω αὐῇ)υ- 
νομαδρύτα ἰὼ πόλις, (Ε ἁ ναῦ χώρᾳ πησῖα" 
σὶς λέγωτοι, φασὶ σῖ᾽ οὐ αὐτῇ κρὰ ὀκτὼ πὸ» 

᾿λεοώκαϑοι σὺ ἣν λελέγωμ πρότόρου ὄν» 
αυσρκσαύτωμ, ὥςτε τὸ φὶ καρίας μεταοεμ 
Φὰ μέχι μαύσυυ κοὰ βαῤγυλίων κοὰ Φὶ π᾿; 

᾿σιόδίας ἀπο τεμνεο πολί ὕςόβου σὺ ἅμα Φῖς 
(αῤσὶ «ρατόυόμλνοι κατεμόλίδϑησαν εἰς ὃ, 
λίω τίὼ τρλάσϊα, κοὰ ἀφανίδον Ὁ γυύΘ’ ΟἿ 
σ᾽ ἐκτὼ πόλεων τὰς Ἐξ μαύσωλ Θ᾽ εἰς μίαν 
“ἰὼ ἁλικαρναοσὸν συυήγαάγην, ὡς καλλπῶς 

« -“- Ὁ ὦ κι Ὁ ἢ ᾿ 

νης ἱσσρέ;, συὼ ἀγελα ἢ κοὰ μαύσδου δεφύλα 
᾿ Ἐὰν Ῥῖς σὲ τοκοῖχσσύσι τούτοις φησὶν ἡἁρόσο 

Ὅς, ὅτε μέλλονζ, ἀϑυτήσίειον ἔσταν! νὼ -οῖς τος 
οιοίκοις, τ ἰόβεαν τ ἀθίωᾶς πώγωνα σἂν, 
σποἰοῦ συμβί αεἴδορ αὐτοῖς. πτήσϊαίομ ὃ κοὰ 
οὐ τῇ ναῦ τρα Ὄνιπκεαψ σπτολίχνιου ὄξιμ. οὐ ὅλκ 
δὲ (κρίᾳ τὸ γ᾽ μωλήπτῳ,λελέγωμ τάφοι, Ἐ’ 
οὐματα,νὁ ἔχνα κα Ῥικιῶυ σϊέκνυτῇ, μετὰ ὃ 
«(ὺ λέλεγας τὼ ἑξῆς “ϑαλίαν ὥκοιυ κίλιν 
κόυ καθ᾿ ὅμηρου, ἰὼ σὰ ναῦ ἔχοσιν ἀοῆραμυτ' 
σινοΐ τε κοὶ ἀταρναίτοιι κοὰ πιταναΐα μὲ, 
᾿ρσρμμρ Ζ καιρόν, διάρίω» οἵ εἰς σ᾽ύο 

«ςάας οἱ κίλικότ' κα ϑιάστοῥ ἐἰστομθυ τί 

“κι ὑπὸ 6; ἠεσίωνι, κοὰ Ἄ υὧοὸ τῷ μαύητι, 

“πὸ μϑὺ ὃν ἀντίων Θ' λίγει πόλιν ϑηξίω" 
Ὡχόμεθ᾽ ὄν" ϑήξίω ἱδρίι πόλιν ἠετίων Θ΄, 

“τούτου κοὼ τίὼ χύσαν Ὁ ἰδρὸμ τό σμιν- 

θξως ἀπόλλωνΘ’ ἐμφαίνει. ἄπ) ἡ χουσαὶς 
Ἐκφὶ ϑήξας ἑάλως 
τ χόμεϑα γάρ φησι ὄϊν ϑηβίω" 
πίω σὲ διεπράθομδύ τε, κοὰ ἡγόμαν γύθτξσῳ 

πσαὐύτα. 
Καὶ τὰ μδὸ δῦ σίζοταντο μετὰ σφισι Ψιδῖν 

ἙἘκσῖ Ἑλου ἀτρεισῖμ χουσηϊσῖα καλλιστοέρπομν 
τοῦ σὲ καύητ Ὁ’ τίὼ λυρνφοσύψ. 

Ἐπειοὶ λυρνψοσ ἐμ σαττορβήσας, κοὰ τέχες 
ϑλξας, 

τόμ τε μαύητα, τρὶς τὸν ἐστί σροῴομ οὐδε!» 
λον ἀχιλλόύς, ὥςτε ὅταν φῇ ἃ Θρεσηὶς, 
οὐ μ᾽ ἑασκόῦ ὀτ' ἀνα" ἐμὸν ὠκὺς ἀχιλλεὺς 

533 
1. εἴεσιπι εγαης, Πα 5 αυίάαιτι (Αγ ε5. ΤῸ πιΐ" 
λῆς, Πυιδησιαπι ΕΪΟΠΊοΥι15 ε08 ἰσραγαῖ: τ, 
Δὰά πατεῖς (ὑαγεβ,συγυαῖο δύ Βζοπο8 ἃσςι; 
ἘΓΕ εἴρια ρορυ , 8. (ὐδαςσοηεβ. 

Ουοὐ αυίάςσαι ἀϊιπετί ἃ (ὐαείθι15 ποτυης, 
Βαρίταθαπιδυίεπι ἰητεῦ ἐοδ5 αυΐ (ρ Δ εηεα ἐ- 
ταῆΐ, ὃ ἐοβ ψυίὰ ροεῖα ({Πΐςε5 ἀρ ρε!δητι, 
{ε4 αἱ Δι μΠΠς τταϊατί ἱπ (λείαν πιίρταπετς, 
εἰΊοςα οςςυρδαεγᾶτς οίγοα εαπ1,4 τς ττῆς Ε]Αἰ 
ελγηλίϊι5 ἀἰςίτυν, ν 5 Ρεάαδίτ5 Δ εἰς ἐεΐεια,; 
ποη ΔπΊρ] {15 ἐχίαῖ, [πη Ε]αἰἱςατ πα Πιται τον 
τὸ πηεάίτετγδηεα, ας ἃΡ εἰς Βεάαία ἀϊέϊαπιπι, 
{ΓΒ 5 εγαῖ ἃ τεσίο, πυῆς Βεάαίεη[5 ἀρρεῖ!α- 
ταί η κα ἀστῆς οἷο υγθεδ ργίμ5 ᾿νεῖεραβ μὰ 
Βἱταῖϊς, επὶ οπιίπίμιι5 ἤογεγζι, φυλρίορτες 
(ὐφείαπι οσςσιραυπεγυητυ ΜΙ πάσηι ἃ τς 
ογ]ία, 8( ΡΙΠἀίᾳ: πιυΐτιιπι αΡίςΔεγαπε, Ροῆεα 
εἐχεγείται σὰπὶ (ὐλγίθι5 ἀιςεηίεβ, ἢ τοίδτι 
Αγαοίδαν (ππεάίασί{ι, δ σεηιιβ ἀε] τίη εἴς, 
Ἐχ οὐῖο εἰυϊτατίδι5 εχ ΓΜ δυίο 5 ἐπ ὑπᾶ σοι 
ταἱτ ΕἸ Αἰ ςατηαϊαπι,υς Δ} ἐπ ε5 τεΐευτ ας 
ἱΜίπάμπι πετὸ εὐπὶ (“εἰ (ἐγιαιίς, Ρεά1{7 δ 
πογαπὶ Πηίείπιί (υὐ Ηεγοάοτυς (εεί δέ) πιαχίς 
τῇλπὶ ἀ Πρ εητίαπι Πα επί, οἵ εογιιτη σεν άος 
ῬΑ Πα  (ἀετὰ βαγραπι μαίσεδί, ]ιιο εἰς τεῦ το 
εἰρίς, Ῥεάαίυ ορρίάιιπι εἰ ἱπ ἄργο διγαιοηίς 
ςεπίτυπ|;1 .ΕἹερυπιίεραϊευσνς, δύ ταιτηίτίο ἐβ, 
δ Βαδίτατίοπαυηι πεἤίσία αρὰ ΜΠ Πεἴο5, δέ ίπῃ 
τοῖα (ὐλτία ἀρραΐέπι, Οταπι ἥτε ροΙ Τ εἴεσαβ 
(εαιυίτατ, Τ εἴσσε Παδίταπεγαητς, τὶ Ε]οπιετα5 
ααΝαης ε4π| Δ ἀγαπητοί πΠαῦεης, ἃ Α- 
ἑατπεηίες ὃ Βίταπαί υἱῳ δα (ὐχίςί Πιιπηίῃ 5 οὐ 
Πα. ΟἰΠςοδ(υταητὲ ἀίκίπιι5}) (πὶ ἄτπιος ἀία {Π ε: 
τδῆτ Ρῥχίηςίρείις, αἰτεγπὶ Εετίοη 5. δἰτογα πὶ 
᾿Μγηετίς, πᾶς Περθαπὶ Εειίοη 5 υὐϑεπὶ 612 

εἴτ υἱ, 

τἰϊαᾷ, ὁ 

᾿ΝΟΞΤ ΗΟ ΡΑπ αἰ ατί Δ ούαπι Ἐοσ(ίοπίς δά περ, πρώ αὶ 
Εἰὰς ετίαπι ΟΠ γγίαπι Πρηίῇελε, πη συ ἄροϊ 

[π΄ Βατίπιῃ εἰ τε ρ! πὶ εἴ ,Πημίάεπι (Πεγίε 
(5 εχ ΠΕΡ α ςᾶρία ἔπ, 
ΪΝοβ μέθαι ίπαυίτ διατί, 
ΝοβυτρΡεεπεγίλτες πὰς Δ Πσχίπιυς οπτῶςδ, 
ΕὐἰΠωά, 

Ιδιάᾷ, 

Ηκαείητετι ς ρατιίεί 41ἢ (σγασούααν, Ομεγίείν 
ἀλίο πὶ ῬΈΑΝ (4α, 

Ἐχεερεῖς ἄπςος, Αἰ σαπηξποηί πίυπις Αἰε; 
Πγτηεῆαπιλᾶι Νγπεείς. Οποπίᾷ Αι ςὨΠΠεὶ 

1 γεπείαπι ἃ πιαρπας ροραΐδει πιοσηία 
ΎΤΒεΡρα. 

Ἰγπετεπι δύ Ἐρίῇγορδαπι ἐπεοζεπιίς, απο 
εὐπὶ ΒυίἝεἰς ἀἰςίς, 

ΝΝεςπιεάπγε πιειπι πο! {Π| ἤστε ππατίτατη, Ἡϊμά τ 
Ομξςεἴοτ ἐ μέτα φιοπάᾶ (δ πτοιῖς ΑςΒΉΠες, 

ἷ εἐὦ ἃ ἙΕ υῇ οί’ 



484. 
ἘἙπμπαίτας εποτία ἀἰυίηί (ξάς Μγ πετίδς 
ΝΟΣ Ύ μερδπὶ ἀἰςίς ααος Ἐετίοηί5 εγδῖ , (ςἅ 

Γ γυποίπιηπ,απῖθςε εἰίπι Π ἐο ςάπιρο ἐγᾶτ, χαί 
ροίεα  πεδαπιι5 οἄρι5 εἰ Αρρεϊ ας. [5 ρτῸ 
Ρζοῦ [ετεΠ τατεσι ρείας ἃ ΝΥ {ἰ5 ἃς [γ αἱς, ΡΟ’ 
{ϊεαὰ (ἰταςίο ἐπίεβατιας εἴτ, χα εὐτα ἐχ Δ ἐο] 
ἄεας ᾿ ἐβδο δαρίταπεγαηταης οπαπὶ μδ΄ σ 

τοπὶ μαῦεηις Ααἀτγαπιγιτεπί. ἢ εο μεθ εἰί, 8 
Τ᾽ γτηεἴϊι5 ἰοςα5 παίυγα πηηΐτ5., ΠΙΩ͂ Ο ΔΠ|. 
Ῥαίυηι ἀείοτια, ΔΙτοια αΡ ΔΑ ἀγαπιγτιίο αἰ 
{τλ48.1χ,Αἴτενα τ Χ, Ιηἀρτο Α ἀγαπιγιίεηο 
εἴ δ Ομεγία δ ΟΥΠ4, ᾿Ναποφύυσηας ρίορέ 
ὙΠεραπι εἰ Ἰοςαβ σαίάαπι ΟἸΠ12 ἈρΡ εἰϊλτιι5,11 
400 Οἰμ εἰ Δ ροΟΙΠπίς τεπηρ!απι εἰς, ΕἸ σης ἴο- 
εαπὶ ΟἸΠΠεπ5 ἀπηπίβ ργιου ρίξαν ἐχ [44 ἀεἶα- 
τὰς, Ηςποαιτεπι ἀπείη Απιαπάτγί αρτο, ΟἸΠ1ς 
ἀπὶ αΠποά 1 6500 εξ, αν μας ΟΠ ποηγίπα, 
ταπιςοπῆαι, ΕΠ ετίααι ΟἸΠ ε5 πιοηϑ ἐπίεῦ 
(ἴλγραία δύ Α πιαπάγυπι, Τ εἢίς εἰς λε5 ο 
[οπειις,α ρα Οοοηας Οἱ εἰ Αρο! 5 τεπὶν 
Ρ΄απι αν Δ το ρα ἐαταοία Παιίραπείθε ς» 
ἀϊεατυπὶ εἴς, Γλίςαπτ ετίαπι ΟΠ τγ (ας ΡΟ ’ 
Ὡεη ΟἸΠ}Ἔοὐμπὶ εἴἴϊς, Βεάίποεεζαπ),ασῃ ἰἀε πη 
ηυί Βανίπιποις,.Π ἀϊπεγία5, ΟΠ γγία ορρί, 
εταῖ λάτπατε ρουτ παδεηδ,ςα  ρἐοχίπις Πα, 
Βα ἱπιαγίπει, Εἰς ἔπίς ΑΡΟΙΠπίς δανίπιμεί ἄς, 
[υδειπι, ὃ Ομεγίείς, απο! οςὰς οπλπίπο ἀ ἐν 
(οττα εἰξ, ἀεϊαθγαπι ἱρίππι Οπεγίδαι, αιιοε 
Ὠαποίακια Αππαχίϊαπι εἴ, τγα δ᾽ δειιση ἐπ|ίτ, 
οαση1 εχ ΟἰΠ οθ5 αἱή πῃ Ῥαρ Εν "Ἃ εχίεπς, 
«α'ή Διυιναχίτασι, Ν᾽ ετεγυσσιδάύτςεηι ἰπουίαγιμηι 
Ρετίεί ἀίσαπε ΟΒεγίεῃ ὃ ὉΒυγίεία Πίης μπσ 
ίς, χ Ἡοπιεγαϊοςί ᾿υἱπ5 ἐεείε πιεπιίοεπΊ. 
ϑεάιίς αὐ] Ἐπ εἰ ροτταδ, |ς πεγὸ αἰςίς, 

ποκα] α4.ε τ Τλαλαί ροϊυλαιροιζαμη τεππεῖε ργοίπῃ 
4ιιη1, 

ΝΝεςιεσιρίππι δά πλατε εἐΠ,{ΠΠπ|ιετὸ δά πλὰ- 
τε ί  (ςοίτ, τ, 

Μερτίην εχροί ἢ Βίμυ]Α ΟΠεγίείς αύεπα, 
Ἑδηςϊ λειτε ίδταβ ίαςίαβ ἠεάαςίε αὐ ἀγᾶ5, 
πῃ παπαῖ οματί σεπίτογίβ ροηίε Αἰ α ΠῚ ΠΔΠῚ, 

ΝΝεσερέορε Ὑμεδαπ,{{Π6 απτεῖτι ρύορ ς ἐπὶ 
ἀϊείτ,αταας {ΠΠ᾿|᾿ποαρίαπὶ Ομτγ (εἰ, Θεά πες ]ο 
ςας {ΠΠπὸ τη ΑἸεχαπάτίογαπι ἀσύο οἰξεπαί, 
τα ΟΥΠ14 ἀρ ρε!ταβ,μες ΟἸΠεἰ ΑΡοΙ 8 τεπὶ 
Ρἴσπι, ροεία πεγὸ εὰ ςοπί πη σίτξ αὖΆ 
"Οὐ  Βεγίπι εἰγουπιτεσίς ΟΥΠΠαρ [Δογδία 1, 

[πη ὙΠεδαπο δυτεπιοᾶρο ργορὲ Οεπαίτιτ, 
ἵΝαυΐσατίο αυοφ ἃ ΟἸΠἰςία ΟΠ γία δα παιαῖς 
τα (εὐ Πλά, εἰ, απηίπ5 σασάδπιοαο ἀεί, “απ 
την Ν᾽ ἰν {τς αὐδεῖυν παυίσαε, πὶ ἡ πὶ 

ΦΥΤΆΛΔΒΟΝΜΙ ΦΈΘ ΘΟ ΚΒ Α ΡΉ, 

ἔκτεινον πσόρσῳν δὲ πόλιψ ϑέιοιο μιίνετίθ’ν 
οὐ τἰ ϑαξίω λέγοι ὦν, αὕτη γοῦρ ἀοτίωα 

νΘ΄.ἀλκὰ “ἢ λυρνηοσέν ἀμφ ότόδαι σ᾽ ἧσαν 
οὐ Ὅρ!" ἀλπθοντὰ μετατοιῦτα ϑήθ᾽ς παιδίῳ, 
ὃ οἵᾳ τίὼ αὐετίὼ πόδιμάχηπον γθυϊϑοι φα- 
σὲ μυσοῖς μϑλὺ κοὰ λυσοῖς τοῖς πρόπόρομ, τοῖς 
σ᾽ Ἕλλησιν ὕξόβον τοῖς ἐστοικήστεσιμ ἐπ “ἢ αἱ 
λί δος, κοὰ φὶ λέσέσιέλουσι δὲ ναῦ ἀδΐραμυτ 
πίωοὶ Ὁ πλίου, γύτοιῦϑνι γοὺ πρὸ ἡ ϑήθα, Θ᾿ 
ἡ λυρνποσὸς ὀβυμνὸν χωρίον. ὅβημοι σί᾽ ἀμφό 
χόδαε. διέχουσι δὲ ἀοῇραιυ νον τεόίους ἥ 
υἂν ἐξένοντα,ἡ δὲ ὑγονάποντα, κοῖς ἡ ἀϑὲ θά 
“πόδα ον δὲ τῇ ἀσ)ραμυίιῃ ἔςι οὶ ἃ χύσα, ὦ 
κοὰ ἡ κῶλα πτλησίου ὃν φὶ ϑόξας ἔστ ναῦ.κίκ 
λα τὶς τόπος λέγωτοίι, ἣν ὦ κιλλξον ἀπόλο 
λων Θ’ ὄὴν ἱδβόν. στχραῤῥεῖ σ᾽ αὐ Ὧρ᾽ ἀξ 1. 
σῆης φόλόμν Θ΄ ὃ κίλλε( θυ: ποταμός, τοῦτα 
σ᾽ ὄτῃ ψξ] τίὼ αὐτοῖν )οίαν. πρὶ πὸ οὐ λισξῳ ὦ 
δὲ κίλλεομ ἀὸ ταύτης φὶ κίλκκς ὠνόμα Ξαι,, 
ἐς σὲ κοὶι κίλλακομ σρίΘ' μεταξὺ δ 
κοὶ αὐταύόβοου. Μι: δὲ ὙΠ τὰ ἐμεὸ ον 
γολωναΐς, ἱσθρυθίισας πρῶτ καοὺ τὰν ἐκ δὶ 
ἑλλάσνο πλόυσοαὐ τωμ αἰολίωμ, Ὁ διιλλξοῦ 

ἀπόλλωνιθ. ἱδῥόν, νὸ τὺ χούσῃ σε λέγουσι κίλ' 
λεομαπόλκωνα ἰδού αι, ἀσίσλον εὐτα Σ αἷν 
δὸν Ὅο᾽ σμινθᾷ, εἰθ᾽ ἐ τόδου. ἡ δὲ γρύσο; ἀδὲ θα 
λαπκ πολίχνιομ ἰμω ἔχου λίμηνο, πλησίου σὲ 

ὑπόβῤκειται ἡ ϑήξα, φὐτοίῦϑυ σὲ ἕω κρὲὶ “τὸ ἧς 
οὐμ τόϊ σμινβξως ἀπόλλων Θ΄. κρὶ πὶ χρυσιείς,, 
ἠρήμωτο σὲ Ὁ χωρίον τελέως. ἐς δὲ 7) να 
χύσαν τίὼ ἐξ] ἁμαξιτὸομ μεβέσου τοι τὸ ἑε; 
οὐυ δὴν κιλίκων, δὴν μδὸ εἰς πέὼ σταμφυλίαν 
ἐκτσεσάντωμ 9 τὴν δὲ εἰς “ἐμ ἁμαξιτέμ, οἱ οἵ 
ἀπειρότόροι δι σταλοαιῶν ἱσοριῶν, γύταῦϑα 
ἀμχούσίω νὸ πἰὼ χουσαίσία γυγονφύαε φασί, 
κοὰ Ἃ ὅμηρον ϑύπου τόϊ τόπου μεμνὴο)}. ἀλλ᾽ 
οὔτε λιμίμὰ ὄξιψ ὐτοιῦϑτι" ἐκένος δὲ φῳσιμ᾽ 
οἵοι᾽ ὅτε σα λιμύ 9’ πολυθονθεθ- οὗτος ὦ 

τον, 
οὔτ᾽ ἀδὲ ϑαλζηε ἱόδόμ ὕξιμ. ἐκῶνος σ᾽ 

δὲ ϑαλαπκ σπτοιεῖ Ὁ ἱδρόμ" ' 
ἐκ σὲ χευσιὴς ὑγὸς βῆ στοντοπύροιο. 
τίω μὰ, ἔπειτ᾽ ὡδ' βωμὸν ἄγων πολύμι» 

σις ὑοσϊυοσεύς. 
πατρὶ Φίλῳ οὐ χϑβσὲ τίθει. 

οὐσὲ ϑήξης πλασίομ,ἐκᾶνΘ» δὲ πλησίομ. 
ἐκᾶθον γοαῦ ἁλοῦσαν λὲγει τἰὼ γρυσηϊσῖα, 
ἀλλ᾽ οὐσὲ κίλλα τόπος͵, οὐσῖεὶς τὴ ἀλεξαν» 
οῇοΐων χώρᾳ οἱείκνυ τοι. οὐσὲ ἰιλλαίον ἀπολ 
λῶν’ ἱδβόν.ὃ σὲ »τοικ τὴς συ(δύγνασιμ" 
Οςλούσίω ἀμφιμβίξηκως ἀΐλλαν τε ζαθείω, 

ἐν σὲ Ὧ, ϑέξας τοεσίίῳ, σϊέκνυσοι πλησίον, ὅτε πλοῦς ἀτὴ μϑὸ Φὶ κιλικίου χύσαης ἀδὲ τὸν ναῦς 

σαθμου, ἱξήνοντιέπου σισϊίωψ ὄδὴμ ἁμδρήσιός πῶς , ὅσον φαίνετο πλόύστες ὁ ὑσϊνοσδῦς, ἐκβ εὶς γομὴ 
δυξὼ 



δυϑὺ πικοίςφσι τἰὼ ϑυσίαυ Ὅρ! ϑεῷ. κοὰ φὶ 
᾿ ξασόβας ἁὐνλαθούσηις μϑυΐει αὐτόθι. πρωὶ δὲ 
᾿ ἀππλέ ἀν ἄμαξιῦ, ὁ τοίτον ἢ κύλις πόλε 
χθυύτ’ σίχςηματός ὄξιμ, ὥςτε “σαρί ὦ Ὅν" 
ὀσϊυοσ ει! οὐθημόβ ἐμ οὐχπλῶν ἀδὲ Ὁ ναύςαχῇ, 

μου τελέσαντι τὐὺ ϑυσίκυ. 5: δὲ κοὰ ξλόν 

μνῆμα πόλὲ τὸ ἱδρὸν πδὶ᾿ίμλεν ἀποόλλων Θ᾽ 
χῶμα μέγα, ἰυδίοχου ὃ ὥξρυ πσέλοπος φασὶμ 
ἡγησάυϑη ἣν τόπων, ἀφ᾽ οὗ ἴσως ἡ ἀιλικία, 
ἡ ἐμσταλιψ. τὰ ὃν σπτόρὶ δὺ τόύκρος τὸ οδὺ μύ 
ας ἀφ᾿ ὧν ὁ σμινθεὺς, ἐπ εισϊα σμίνθιοι οἵ μν 
σὺν σϊδύρο μετονεκτίον, ἴα μυθοιῦ ται ὃ “ἢ 
ἀν μικρῶν ἐπίκλσιμ τοιότοις τισὶ “(θὰ γοῖρ 
ἀν δν ζωνοπῶν»νὗς οἱ στίοι ζώνοττας λέγον 
σι, ζωναπιῶνα ἐμᾷ! παῤικένοις ἡρακλία 

ἐπαλλαγῆς ἀκρίδων χρέριψ.ἰσποκτόνου ὃ τδ᾽ 
ὄῥυθραίοις “οἷς δ ν μελισαῦτα οἰκοῦσιψ, ὅτε 

φύαρτιτος ἣν ἀμπελοφάγων ἱπὼμ, κοὰ σία 
σταρ ἐκάνοις μόνοις ΣῊ ὀῥυθραΐων Τὸ ϑηθίον 
ὧν μὴ γλνξοῦ!. ῥόδιοι ἢ δῥιθιξοίν ἀπολκωνος 
ἔχουσιψ γν τῇ χώρᾳ ἱδδὸμ, τἰὼ ὀῥυσίξίω κα, 
λοαῦτοῖν ὀῥυθίδίων, πακῤοκολόῦσι σὲ τοῖς οὐ 
ἄσιᾳ μιςὶς καλξτῇ στορυσττίωμν ὅτω οἷο πῦρ 
νόγτως καλραύ πων βοιω δ κοὰ θυσίᾳ στυτε 
λῷτοίι πορνοπίῳ ἀπτόλλωνι . μυσίᾳ μδ οωὖ 
ὄξιν ἡ πϑδὸὶ τὸ ἀσραμώπιον. [ὦ σὲ ποτα τὸ 
λυσθῖς, Εἰ ναῦ αύλαι λύσιαι καλοαῦ τοι οὐ 

βαραμυἤῳ,λυσίδν, ὡς φασὶ, τἰὼ πολιν ἐκ 
πινύτωμ, μυσίας δὲ ἄςνρα, τίὼ πλησίον ώ, 
μίω φασιν δ υνἢ πολίχυ πτοία, οὐ Κὶ τὸ Φὶ ἀ- 
ξυρίμθης οτίέμισος ἱόβὸν γν ἄλσει, ποοκχού 
υᾶνον μετ᾽ ἀγιξείας πὶ αὐτοαν δρίων, ἡ μᾶλ 
λοὺ γετνιᾷ, δεέχει δὲ Φὶ πταλαεᾶς χούσαις εἰκῷ 
σὶ σα δέους, κοὶ αὐφὶ οὐ ἄλσει “Ὁ ἱδδὸμ ἐχούν 
σις. αὐτό σὲ ποῖ ὁ ἐχίλλει θ΄ χάραξ. ον σὲ τῇ 
᾿μεύγαΐᾳ ἀν τορντήκοντα στεδέωρν ὄδι ἡ ϑή 
ἐς ὀβεμθ-. [ὦ φησιμ ὃ ποιχτῆς ὑσαὸ πλώκῳ 
ὕλκέοσκ, οὔτε ἢ πλαῖῶς αὶ πλὰξ ἐκέ σι λὲγε 
σαι, οὐδ᾽ ὕλν σαόβκειτρ, αξ τοι πεὼς τῇ ἰσῖᾳ 
ἀςύρων σῇ ἡ ϑύξα δεέγει ἐς ἐδομήκον τὰ στε 
σῦς, αὐσίμρων ὃ ἑξήκονσι,, τσαύτα σὲ τοῦτα 

δὴ) σὰ ὀνοματ τόπων ὀβήμωνἣ φαύλως οἱ 
πουμλύωμ," πτοταμῶυ χειμάῤῥων. τεθρύλλα» 
σοὶ ἢ σὰ τὰς νπτιλαιεὶς ἱσορίας. πτολ εἰς σ᾽ εἰς 
σὶν ἀξιόλογοι ὥοσ Ὁ) “ἐκ νὸ ἀσοωμύιον ἡτύ 
χσε δὲ ἡ ἀσϊοαμύπιον οὐ Ὅο᾽ μιβοισϊαζοκῷ 
σππολίμῳ, τέων γα βουλίω ἀπέσφαξε ἣν στο 

ΔΙ διόσίωο Θ᾽ «ρα τηγὸς χεἐριζοιδω Ὁ: Ὅρ᾽ 
βασιλέι. πεϑασοιούμλν Ὁ σὺ ἅμα ἣν τε δ᾽ 
ακωσϊαμίας Θιλοσόφων εἶν, κοὰ δίκας λέγᾷυ 

ποὰ σο)ςύειμν πὰ δ τορυκώ κοὰ σὰ τὺ σις 
- ν ῃ -“ “ὦ Ὁ ΄ 

σπτῆρῳν εἰς δου πόνον τῷ βασὶλεικωταλυῦῳν 
Ὁ,} 7 ὀκσιλξφοἷάσι δίκας φῇς ἀδικυϑῷσιψ. 

δε θ:5 Ἐπ Υ Ἰϑλ τ ας ἘΞ ιΧ΄ “1: - ὃ. εβέ 
Ρτίπιύπι ἐρτεἴτι5 εἴ, (λετί Ποία Γγεο ἰδείτ: πο» 
ἐἶε πετὸ οςςυραπῖς, Β  πιαπεῖ; πιαπὲ γυγπ5 
ηδιιίσαῖ, ἀθ υσθε Απιαχίτο τεγτία ἑεγό ρατῖε 
ἀιίί ἱπτεγυα!!, Οὐατε ΨΊγἤε5 ελάεπι ἀΐς 
παιίσατε ροζεζαῖ δ πϑιαῖς, { (ΔοείΠςί ρετίς- 
εἰοτ, γε Δ ρο πί5 ΟΥΠΠεἰ τεσ ρ! απν, εἴ ΟἿ 
{{πιοπαυπηεητιπι, ἰη σε ἢ 5 αυίἄαπι (1015, 
πππς Ρεϊορί5 δυτίσδην, ἄυςεπι ἰοσούαπ ἀ{κ 
εὐητ, αὶ 4υο ἐοτίλη ΟΠ οίᾳ 4 Δ εἴς. πεὶ ἐςοη- 
τὰ. Οὐυα ἀε Ὑ εἰϊοτί δ ἄς πλιγίθι5 τγαπἢ- 
ταῦ, ἃ σαίθιις δητίπιίιπ ΔρΡΡ εἰ Ιλτις εἢ, Πυδπσ 
ἀοσυίάεπι ϑηνπιεί πλιγεβ ποσαπταγ,, Πππς 
τιγαποίοτεη ἦα της. δοίςης επίπι Ποπιίηος ἃ 
Ραύιβ τ θι15 ππροἤία μυαππποά τ αι δυίάαπα 
ἰεῃίπιεητίς αἰτίσατς, ἵΝαηλ ὃδί ἃ συίςίοι5 
΄ποβ Οιεί ςοποραβτοςαητ, ΕΠεγουΐο5 ΟοποΣ 
Ρίαδ αρυά {105 ςοΙ ταν, αποηίδπι εο5 δ ἤἥς [{- 
Ὀεγαυίτ, Δρυά Ετγιδγαος σασαας ΜΠ. 
τεπὶ Ππαδίταπιςϑ ἱροζίοπιϑ ςοἰίταν, χιιὸ ἃ ἑρίϊς 
αἱ εἰς πίε Πί(Ξίπτς τ. παπὶ εχ Ἐτγ τοῖς οσ 
ΤΠ Ρ115. ἀρι {Π 05 ΤΟΙ πὶ ταῖς με ίοϊα ποθ 
οἰσηίτυν. ποάῇ αὐτεπι ΑροΠ πίς Ἐσγιδίς 
Βῆ τοπιρίαπι ΠΑΡ ἐπε πα ἀργὸ πο, ΗΙ κυρίρί- 
πεπὶ εΥΥτπίραπὶ ποςαης, Αιρυα Αἰ τοῖς αυΐ [1 
Δἰαίσπε, πλι5 συ 4απι Ροσηορίοῃ ττοζαίατ, 
Βα οτιῆ δεν ἢος πιὸ ο τ] ςο5 τοσδης, δέ (ἃ 
«τβςίαπι ἤν Α'ΡΟΙΠη  Ρογπορίο, ΓΝ ἱγ Πα έτος 
Α ἀγαπιγείσπι εΠ, ἐ8 οἱ ἐπι (Ὁ Γγ ἀΐ5 ετατ, ὃς 
δάπας ἐπ ἐρίο Δ ἀτατηγειο Γι γάϊς ροτίς ἀρρεΐ 
ἰαπτιιτ, σαπὶυτ5 (τ ἀίςιιμτ) ὰ ἔν ἀἐ5 Ππιεχίξ 
«ςσάϊιᾳ. Α Πγταπιτετὸ, χαί πίςιι5 ργορίπηα8 
εἴ, αα ΝΜ γίϊατη ρυταηι ρετίίπογε, Ἐπίς οἱ ἐπε 
ορρίαιυπϊυμη ἔπ χαο ἐγας Δἰἐγείπος Γίς πο τεπὶ 
ΡΙαπιίηἸαςο, σα Δ περηάτή τεἰρίοίε ρίθα- 
γτΑῃε αίθι5 (4 ἀρρτίπιε αἱσίησπι εἴς, ἀ{Π|2τ 4 
Δητί]α ΟΠ γγΑ (ἰα ,.Χ χίηυς εἰίαπι ἐεπιρί απὶ 
ἐπ ἴαςο βαρεῖ, εἴας εἰς ΕἸ ΠΠ1|5 411 [π πιεάέ- 
τειγᾶ πα εἰξ 1 Πεθα δά [ἰλ6}.1,, ,χυδπὶ ροεία «(ἢ γἰ; κι, χ δὲ 
ἄἶληι {γ1|5 Ηγρορίας ἀΐςίτ, υδί πες ρίαςοβ, εαΐςε, 
πεςρίαχ,ιςηυλιη ποςαίαγ, πες ἔν ]ττὰ ἱπτηγΐ- 
πεῖ, χυδίσιυαπι [4 ργοχίπι ἤγ, ΤΠ Περα αν ἂς 
ἢγτεία ἀίε δα {{24.. 1,  Χ,αν Αιπαίτίς τὶ πὶ, 
απ οπγηία της ἀείεετογιπι [οσοσιτ Πποηγέ- 
ΠΔ,11Εἴ πα] Πα ἱτατογᾶ, ποῖ τουγεία Πυϊπήοτῦ, 
τλπιξ ργορίεΥ ἀπείηι5 ΗΠ οτίας σε εθγαία να 
ες πιεπιογδθί!ε5 ἔχης ἃ ἤτις, 8( Α ἀγατηγτιία, 
ααυοάίπ δεῖ!ο ΓΜ γί ατίςο ςαἰαπγίτατε πηαχί- 
πιὰ εἰξ ορρτείδα εἰἰ, Νὰ ΓΛ οἀοειβ ἐπηρεγαίου 
ςσΠ|ᾶ εἰμία ἀεἰ εαίε, τεσ ςσαρίεῃς στατίςατί ἢ 
ταῦ εχ Ἀςαδεηγίςίς ΡΠ ΟίΟρΗ 5 ἐς απ εἴς, 
εἰ 5 αίςειε, ὃζ ογατουία ἐχεύςεῖς Πππγυᾶβ, φυΐ 
ετίπ εαπλ!οςῦ ςἄ τερε ργοίεέξας εἴ, εος πε 
εἐμετίο, 5 αυος ἑπίῃτία αἰϊεςελεροκηας ἐτεΐς, 

811 
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ἵνασι ςαπι λ{4 1Π οἰτπὶ στ πλίπα εἤε πε Π|ατὰ, 
ποῆ ἰεγε ἰπἰλητίαιι, τυτρίτες ὃ ΟὈΠπατὲρε- 
τήτοἢ αὐὸς ποίίγα είν Α ἀγαπιγ τς Πι15, ΟΠ οὐ 
τοῦ σἰαγις ἃ Πατίοί (ἐγ 1, ταπι ςεγίατοΥ, [ἰ αι 41. 
τι ἰαίε, Χι εποςῖς5. [5 ἐπ ίεπαῖι ρίο ΑΓ ἀϊχίτ, 
αυο τεπιρούς 1 {υίἀατίςος ἑα ίοηία εἴ ςςιῖ 
ίλτας, Αρυά Α γι εἰξίαςιις χυίάεηι ποτασί" 
ποίαις ποηγίης ϑαρτα, ]ι ἰη ἰυσοίσπι φιοἅ 
τηλίίδ {{{ὰ5 εὐπιπηρίε, Θὰ Δ Πα ίτα τεπηρ ἃ εἰς, 
τδλιῖτί ἀεάπι Δηδίτέπε ἰαοχιιπι, δύ πιρεεγγαπε 
ππλαπίγιπι Βαίσσαπι αἴπας, Εἰ ἀὐτεπι Βαΐχα 

δ ιαβίϊαιίο αυκοάαπι ςὰρρε]]δι8,η τα αΡ Δ μαί 
τίς αἰ αι 6175 σετιτηι ὅζ ΙΧ Χ Χ, ϑαβεοεγαπε 
πὸ ππο πηξαΐτ ογεης συίήάαηι {Π ο5 εἶτα 
ἑηςί4ξ5 ἀρεταί: χαί ροίξετα ἀίς ἃ ραίξοτε ηιτο- 
ἄτα αὐ (χοείΠείτηπι εαπίς, ρα Ὁ αίτα ἰοτίαί 
ιὸ τερετίας εἴν, ἄταγπειις εἰξ ΕἸεγπνίηί ἐγγδῃ" 
ηἰ(ςε5,Ρο αυεπι εἰξ Ρίίαπα ττ5 ΑΑ εο]ίςα» 
αυα ροζίι5 ἄποβ μαθεῖ, ὃ. Επεηιϊς Πυυίας 
΄υί ἐπὶ ργατοι Παίς, εχ σατο ἀαυσκάπόις Α- 
ἀταπιγτεεηίς ἔλνας εἴ, Ἐ΄ Ρίταπα εἷξ ΑτοςΠαν 
τι5 ιολήεηίςας,Παί τι Ζεποης ἀρ ΒοΙε 
πτοπεπὶ αἰἀἰςίτ, [π ἐρία Ρίταπα ἰοςι5 αι 4απι 
τπατί ργοχίπι8 Δταύπεῦβ ποςαῖι5, Πέτα πᾷ 
ἑυκτα εαπὴ το [α παποσραΐέι, Γταάιπης 
ἀρυα Βέζα ΠἈΠὶ [Αἴείο8 ἔπρεῖ δηις ἱππαίαγς, 
αποά ἄιίη Ετγπεία ἰῃ Ἰηΐα]α αυλά ςοπείηοίε, 
ἵνααι οἴ τεῖτὰ ἰεπίου Πε συᾶπὶάηια, περ εαπὶ 
ἐ«οπείηρίτ, θοπἀοπίας αἰα{{ε|ε τείεγί εχ χα" 
ἄλτη ογεία, 19 γε5 ἀεαγο ίαία5 Δ ἐεγ οί, [το σ 
τε5 ἰλζτοϑ Παυίϊατε, θοί Βίκαηᾶ εἴ Ὁδίςιι5, αί 
αὐτίαλαία ΧΧ η παι Εἰς επγίεείς, Ε΄ αρα 
τ 5 Δ οοἰ τα Χαξα4η5 εἰ υἱέγα (ὐαίςαπ, ας 
Δεοϊίςα εἴ, δ Ρεισαπιεποῦῖ ροσίιϑ ἐεητ δζ 
χα [4465 ἀ{Πᾶ5 ἃ Ρεήραπιο, εἰπάς δα Πλήϊία 
ςεητιτῃ εἰς πὰ ρεοπηοπίοσίιπι), αο ἡ ςδτγα 
Τεἴυπι ςοπίσγρεης, ἃ ἀταπηγείεπαπι Ππᾶ εἴ 
είτε, οὐα5 ρατ5 εἰς ΕἰΑἰείςιδ, λας ἔ οογογυπι 
ορρίἀυ!σ, αυέεχ Ουσπο ργοίξ τ πι,λ4 45 
Πγα!έογα 1 εδδί ἐχίγεπια, ἤταπὶ εἰ ίη ἀστο σα 
Ὅδ0, [5 ἐπίπι ας δα Ατρίησίαβ ρεγεεπάϊε, Εε 
αἱτεγίι ργοπιοπίοτίαπι, το ποπημ}} Δ ε΄ 
Θαΐῃ ποταίπαπι, εοάεπὶ ποιηίης το δηίπιαΐ. 
(εἀ (ξοιπλατη ἐγ}! απ ἰοη οὗ ργοίεετί οροτς- 
τεῖ αἰγᾶν» Ποῖ ἀκταῦ δύ ἀρχαῦ [ς εὨίπν τΟτ5 
τὴῦϑ ποηγίπαβαΐ, πεῦι πᾶς ληδπ δύ (ὐληᾶς 
ποςᾶπτ, Οἰτουπι τη οη ζ αὐ γ εἰ οςολίαΠ| ΕΥ̓ 
ἴα εἰξ πγαῦε, οὐἐεητεπι του Π15 (ὑαἱςί ἄρας 
Ἰαςεῖ, αι ΠΟ ΠΕ τεῦ 5 Ἐϊαἰτίςυς σεῦ, Μ] Οἢ Κα 
Ρίε (ατίς ρεγ εἴς ςδιγαίδς εἰ, πεγοίε ταπηξαά 

ΣΦΈΚΑΒΟΝΙ5 ΘσΘΈΕΟΦᾺΑ Α͂Ρ - 

ἐγκλημάτων γᾺ) ἐπφνεχθοντν ἅμα σπυλλῶνν, 
ἀπεκαρτόνψσυν αἰσηρῶς, οὐ φόβων τίὼ σῖυ“. 
σφημίνιυ οὐ τῷ ἡμετόδᾳ πόλει, οὐὴρ ἢ ἀα)ρα, 
μυινὸς ῥήτωρ ἀὐθιφανὴς γεγγύκτοι ξρνο . 
κλῆςντόι μὴν ἀσιανοῦ χαροπκτῆρ, ἀγῶνι: 
φἠξ εἰ σις ἄλλ Θ’, κοὰ εἰρηκὼς σαὲρ Φὶ ἀσίας 
ἀϑὲ φὶ συγκλήτου. καθ᾽ ὃν κοιρὸν αἰτίαν ἀ- 
χεμιθοισϊχτισμοῦ, πῶς σὲ τοῖς ἀςύροις λίε, 
μνη τρελεπτο στάππρος στεπτραθρώσίας εἰς ῥα 
χιώσῖα Φὶ ϑαλάήας αἰγιαλομ Ὁ ἐκρηγμα 
χρυσὰ τὸ σὲ τοῖς οὐὐσϊήροις ἱδρύμ ὅξι μυβρόρ. 
ϑεῶν αὐοϊκρινῆς ἅγιομ. τὸ ὠντγοον “ασυνομομο 
μέχρι στωλαιᾶς. Ἐς σῖ᾽ ἡ σταλακοὶ κα ποικίᾳ 
σις οὕτῳ καλουμβύφ, δεξχου στε Σὴν οὐ δήρωμ 
ἑκατὸν κοὰ τοιάποντα σιζοϊίσς. ἐσίεξε ὃ τί 
αυυνομίμ χέμαῤῥιΘ’ ἐμπεσὼν εἰς ἢ σύμα, Ὁ 
κοὰ οὐσυρεθεὶς τῇ ὑςόραίᾳ κατὰ ἀνοίαρα ὅτ. 
πότου ποιμῆΘ- κωτὰ τύχίω ἀϑὲ ϑυσίαν ἴω. 
τοντ Θ᾽, ἀταρν σῦς σ᾽ ὄξι ἡ τοι ρμίνου τυ- ὦ 
ραννεῖον. εἶπ ππιτοαύη ποόλις αἰολικὴ, σφ᾽ 
ἐχουσύς λιμδυύας οὶ ὁ σταραῤῥέων αὐτές πα 
σαμὸς ἀύίω Θ΄, οὗ Ὁ ὕσϊωρ ὑσ)ραγωγέεϊτῇ 
“οἷς ἀσϊοχ μυινοῖς ἐκ ὃ Φὶ συταίνας ὄὼὴναῇ 
κεσίλαίθ’ ὃ ἐκφὶ ἀκασϊεμίας, ζίωνων Θ- πρὶ 
τυῆϊξως συσιολατὴς σιχρεὶ πολέμωνι. καλξ 
σοί σὲ πρὰ οὐ τῇ πιτοὺπ τὶς τόσος οὐ τῇ θπ5 

λάτᾳ ἀταρνεὺς οὸ τῇ συτούμ, {5] τί κα 
λουμλλΐω νῆσον ἐχρυσαν. φασὶ οἱ᾽ οὐ πῇ πι- 
ταὖψ τὰς πλίνθους ἀϑισολάζαν οὐ τοῖς ὑσῖᾳς 
σι, ἔκ ϑιάττόρ κοὰ οὐ τῇ τυῤῥίωίᾳ νησὶς τοῦ» 
πόνθε, κουφότόδομ γουὴ ἡ γῆ πόϊ ἀδισόγνον ὦ 
ὕσία τ’ δὴν, ὥς τ᾿ ἐποχξϑαις, οὐ ἐξκοίᾳ σα 
φασιμ ἰσίεῖν στοσειοϊών,(Θ' ἐκ τιν Θ- γῆς αὖγε 
λώσνυς, " πὰ αὐγυρώματα ὑκμάἥετ, πλίν» 
θους πηγννμῆύας ποὺ; ἀθλστλεούσας, μετὰ σὲ, 
“ἰὼ πετονίω ὃ ἰκζίπκος εἰς δ ν ἐλαϊσικὸν καὶ 
λούμβνου κόλπον οὐ ποιάκοντι σιζσϊίοις ἐκ’ 
σίίσϊωσιμ. ὐ σὲ Ὅρ᾽" πόϑων “τό! καΐκου σϊώσε, 
καὶ δδέχρυστο τξ »τοτὰ μοῦ στϑοϊίος, ἐλαίᾳ πτό 
λιςαἰολυσὶ, Οὐ αὕτη πόργαμίμωῶρ ἐπίνειον 
ἑκατὸν κοὰ εἰκόσι στσδιίσυς διέχου(ᾧ; πιστό. 
γάμου. ἀτ᾽ οὐ ἑκατὸν σποίίοις ἡ ἰοίνα, πὸ αὐοῦ 
παῖρον ἀπρωτήριου οὐ Ὅρὶ λέκτῳ, γὸ σπτοιοαῦ Ὁ 
ἂν ἀσβραμυῆινὸν κολπτον, οὗ μάλ. κορὰ ὁ ἐπ΄ 
λαϊπικος ὄδι. ἰκαύοι σὲ πολίχνιον λοκρῶρ 
Ἐκάυκνου, 15] τὰ ἄκρα φὶλέσξου τὰ νοπιώς 
σατο, ζειμᾶνου γὺ τῇ ἀεναΐᾳ. αὕτη σὲ μέχρι 
δ αῤγινουσῶν διάκει κοὰ φὶ ναόδῥκειμῆνας 

ἄκραι ἀεγα τινὲς ὀνομάζουσιν ὁμωνύμως 
Ὅρ᾽ ζώῳ,σἱξ σὲ κακρῶς τίὼ σϊδιπτϑαν συλ 

λαδίω ἐκφόδωμ αἐγαῦ, ὡς ἀκτοῦ,κοὰ αῤχοαῦ, οὕτω γοὺ κοὰ “ὁ ὄρί(θ’ ὅλον ὠνομάζεξρ. ὃναῦ ἐξαύίω τὴ κά 
νας λέγουσι, ἔζῴκλῳ σὲ στδρὲ “Ὁ ὕριΘ’ στῶς νότου μὴν κοὰ σϊύσεως ἡ ϑέλαοσα, πῶς ἕω ὁ Ὁ ξαΐκου τε 
σον ασυύκαιτ,, πὼς αὐκὸν) ἁἐλαίπς, κὐνρ ἢ ἔθ᾽ αὐ ἱκανῶς συινὲσιολτρ,σγοσνσύᾳ ὃ τὸ ἐκ αὐτὰ 

Ὁ αἰγκίομ 



ΨΥ Έ  Ἢ 

0 αἰγοῶου ποξλανος, ὅθον αὐ θρῖ τὸ ϑύνομα. 
ὕεόδορ ἢ αὐτὸ ἃ ἀκρωτήριου ἄιγα ἰεκληῶ]» 
ὡς σαηεφώ, "Ὁ δὲ λοιστὸρ ἰκαὐα κρὰ καϑας, με; 

σαξὺ δὲ ἰλαΐας τι νὸ πιταναρ,κοὰ ὠταρνὰως 
δὲ κοὶ πόβῤγαμυ, τάυθρανία ὄνη, δι ἔχουστε μὲ 

᾿ δροὶἱκάτης αὐτὸν σαὲρ ἑθονμήκὸν γα σκότους 
οὐδὸς τοι κρίτον Κοὰ ὃ τόὐύρας κιλίκωμνκοὶς 
μυσῶν σώρητοιι βασιλόῦς, δυρισήσῖας σ᾽ ὑ- 

πὸ ἀλαίς φησὶ τό φὶ αὔγης σγχτρὸς, εἰς λαβ' 
νακὰ “ἢ αὐγίω κατατεθασων ἅμα Ὅρϊ σαι 
οἵ! πιιλίφῳ κἄταντοντωθίῶαι, φωράσανπος 
“ίὼ ὅδ ἁρακλέους φθοροίν. ἀθίωᾷς ἢ πεθνοίᾳ 
σίὼ λαῤνακα πτόρακωβασαν ἐκτσεσέ εἰς Ὁ 
ούμαᾳ τὸ καΐκου, ὧν σὲ τόύθρωντα αὐαλα» 

ξόντα τὰ σώματα, τῇ μῆν, ὡς γαμετῇ χρηστὰ 
ὥκε, Ῥρὶ σ᾽ ὡς ἕαυτόὶ στοῖιδὶ. (δο μϑν οαὖ μύ 
θ0ς. ἀγλίω σε ἄνα στῶ γεγονφύαι σιωυχίαν, 
οἱ! ἰυὸ Σ αῤκώσος ϑυγώτκρ Θε᾽ μυσῶν βασε 
λᾶ συυδλύε, νὴ ὃ δῇ αὐτῷ δεεσϊεξα τίὼ ἐκ 
να βασιλείαν. παεστίς δυτῇ σῖ ὃν»ὅτι τὸ ὁ τύ, 
θρας τὸ ὃ τάλεφῷ- Ἰξασιλόυσαν τ χώρας φὶ 
“πόρὶ τ τόυθρονίαν τὸ Ὁ καϊκον.ὃ ὃ ποιμτὴς 
ἀϑὶ Φουῶν μεμνῳτὴ μόνου “ἢ ἱσοοίας ταύτῃ ς" 
Αλλ' οἷου 5 πηλιυφχοϊίω κατονήρα χριλκῷ 
ΠΗ ἘΝ ΠΝ δεν Ἐϑρν 
Ἤρω δύυρύπυλομ, πολλοῖ δ᾽ ἀμῷ αὐν Ὡταῖροι 
Ἑήταιοι ἰυτώνοντο γαυσέωμ εἵνεκα δώρων. 
Αἰνιγμᾷ τι αιϑεὶς ἡμῖν μἄλλον. ἢ λέγων τὴ 

σαφίς, οὔτε γοῦ οὖσ ἰωτέους ἴσμῆν οὕς ἄνας 
οἴξξα ναι σίει, οὔτε τὸ γαυαέωμ «εἵνεκα σϊώ, 
ρων. ἀλλ κρὰ οἱ γραμματικοὶ μυϑάρια δα 
ὄχλλον τοῖν, εὑρεσιλογᾶσι μᾶλλον," λύσσι τὰ 
ζιπούμβνα λάϑδω ἢ τιχῦ το ἐκένο σ᾽ ὀσεὺ ὅτι 
οὐκ μᾶλλον οὐ φανόδῷ λαξουόν λεγωμῆν, 
ὅτι οὖ ποῖς πιδρὲ τὸν ἱκοέξκου τόστοις φαίνετοίς 
βεξχσιλδυκὼς ἰκαθ᾽ ὄμηρου ὃ δύρύπυλος. ὥς 
“ ἴσως κρὰ δἷν κιλίκων μόρ τω τα αὐ 

ὍΝ κοὰ ἃ στύο δέωυκς αι μόνον, ἀλλα τὸ βέϊς 
“αῆρξαν οὐ ἑαυτοῖς, Το σὲ λόγῳ -οὐτῳ συν. 
νηγορεῖ τὸ οὐ τί ἐλαΐδε χοιμαῤῥῶσες στοττέμι 
ον σϊώκννῶοι ζάτιομ. ἐμπίπτει οἵ οὔτ Θ᾽ εἰς 
ἄνλου ὅμονου, ἐἰ τ᾿ ἄλλον. καταςρέφουσι δὲ ἐς 
-ὸν κίϊκορμ δ ἢ κάϊκος οὐκ φὶ ἴστας ῥα ας 

ϑάπόρ ἄρηκε βακχυλίσίας. οὐδ᾽ ὡς δύρεσπί- 
σίας τὸν μαῤσύαν φισὲ πὰς διωνομασμϑύας 
ψαέειν ξελαενεὺς ζχίτοις σῖφ πότοις " πολὺ 
Ὁ “ ἰσῖψο ἄπωθον αἱ ἀελαεναξ, πολὺ ὃ "ὸ αἷ 

“ καίΐκυ πηγαί, σἹ᾽ώκνυν ὦ οὐ τοεύίῳ, τῆκνου 

οἱ δὴν ὅρος. ὃ διοο ζει τό τε τὸ Ὁ καλυμϑν 
ἀπίας τε δέου, ὃ τσωόβπκειτοί γὐ τὴ μεσογαίᾳ 
πδόμξας ποιοῖ ς. ῥεῖ δ᾿ ἐκ τακνδ ποταμὸς 

εὐσι-,ἐμέάλλωμν εἰς Σ καϊΐπον στὸ ταῖς πα 
γκαῖς κὐ Ὁ, ἀφ᾽ ὃ δεχουϊα ες ἀπὲ αἰσζύλον 
ἩΣ] τῷ ἀσθιλίω τὸ οὐ μνρμισῦσι πρφλύγον, 

ὍΠΟΥ τ ΤΊΕΥΑ ΤΆ 4.5 "52 
Ἀερευπιρεϊαριιβ,υπάς οἱ ποπῖεῇ εἴ! : ροβεα 
(ἀ ργοπιοητοτγίαπι ἄρα εἰξαρρ εἰ τα, δ ρ. 
Ρῥδο ἀἰοίς ἐς εἴχασπι πετὸ (τὰ ὃ (ὑδπος, ἴῃ - 
τεῖ Εἰχαπι, Ρίταμαπι, Αταγπευπι, δύ Ρογρ δ’ 
παι εἴ Ὑ εὐτῃταπία, ἀ{{ᾶ9 αὶ ααΔ! δ ες πατιῖπὶ 
εἰττα (ὐαίσατα ἔσρτὰ (ἰλάία τι Χ. Ἱ εὐτῆτας (Οἱ 
Τίσι ὃ ᾿ γίοτιιπι τεχ πισηγούαγιιτ, ᾿ππιείρί 
(65 ἀΐεις Δτραπιθ ΑΙαο ραίγεζ(ουπιρ ΓΙες 
ςαἶΐε οούγυρία ἀσρεςπεπάογειαν )ίη αγΠ8 ας 
ἄδπι σιπι εἶερ]ιο ΗΠ ο ἱπιροίταην, ὃ ἰπ πλατὲ 
ἀεπιειίαπι εἴτε: (τ Βα! 45 ργοιἀοητία υτ5 
πατῇ δά (ὐδίεί οἰδία τα πίαυ Ππὶ επαῆς: Τ οι» 
τηγαπίεπι οαπὶ το 5 ἐχςεριςε, τραηιίπ αχὸ 
τοπ, Τείερίιαπι εἰίαπν ρτο Π]ο Βαρυς, Οἱς 
εαπι' (ἀρ αἱοίᾳ Πηι,α]ίατα ργοίξζο σαυίλγο ἔπ" 
{{π ρὰγ ες, υλπιοῦτξ Ανς]ραίς Β[ία ταπὶ Νῖγα 
(οσασπιτοσε ςοηρτεία [πετγίς, δέ αυΐ εχ ἐὰ Πὰν 
τὰ εἤίτερηο {ποςεἤετίε, (γεαίζασο ταις εἰς 
Τειυτηταητετη ὃ Το ρθη τερίοηί ἱπυροταί: 
(ς, ας Τ ει γδηίο ὃ. (ὐαίςο ῥτοχίροα εἰϊ, 
Ῥρεῖδ ἔς μυία Εἰ οτία πτεπιίοπερη ἑαςίζ, 
Ιρίς ̓ Νεορτοίςπιις τοῖο τγαίοοίτ σατο 
ἹΜαρηραίπτιππιπετοα Ευτγργίυπι, αςηι Τς “1 

ἱερίμας οἰίαι, τ πρῶ 
ΡῬεορςεαυίε τα αἱτί οἰγουπι ςεςίάοίς (ΑΓ 65 
(ει, 44 εκίταπι οὐ πα! εὐτία ἄοπα τυξητοϑς 
ἴπαιο ροεία ροιίαβ ποδίςβ ἐπηιτ, απ αὐτο 

αυδπλδρεῖίς ἀίςας Νεέσοας οπίπι ἐοίπους, 05 
(ὐειίος ἀςςίρετε ἀεϊεληιαβ, πες Ργορτοῦ Ππ8ὲ 
τυ] ἐδ τία ἄοπα, (ἰταπγηγαιίςί ἰα θα οἵα σὰς’ 
ἄλπι αῇετζεητες, ροιίυ ἱπαξασίοποβ σποίδοπι 
ςοπῇείαητ, χαᾶτη αυαβίοηειη ἰοϊαατς, 4185 
ρίορίεῦ ας πε ἑλείλ τις, ὅτάας ἐο ἤτπι- 
Ρῖο ΄υοά πιασίβ σουίξας, ἀίςαπιος, συ Ἐπ’ 
τγργίας (αὐ Ηοατεγαβ υὐτ} ἐπ ἰοςί5 (ὐλίςο 
ΡΙοχίπιίβ αἱάσταν ἱπιρεγαῆς., υηός ἰουπταπὶ 
ταλσηα ΟἸΠ οσπὶρᾶγ5 (ἃ ἐο εἴατ: ὃ πο (0. 
[ππὶ ἀπο ρτίποίρατας δριτὰ ἐος εγδηΐ, (τ τίςὲ 
Ουΐ ταιίοηί Πππά αεπείγί υἰάειυν, απὸ [ἢ 22 
στο Ἐαίτίεο (ὐεείαβ. Παυΐοίας αὐυΐάδην εἰξ 
τουγεητί {πη{{8.,. 15 (ἢ αἰίααι Ππ ἐπ ἐπ οί έτσι, 
ἀείηάς ἐπ. αἰίαπι χαΐί η (ὑφίουπν ἀεποίυυπ- 
τσ, (ὐλίςτ5 αὐΐεπὶ πο Πιιίς αἱ [ἀ4, τις πιά 
πιοόιϊητι Βαςς ἢν Π4ε5 παησίτ πὲς τε Πυτίρί» 
4ε5 “είς, [νατίναϑ ςεεδτεβ (ὐεα 85 οοἱτε ἐπ 
εχίγεπγίβ [4 Ἰο οί, δα Οεἴαης Ιοπο ὁ ὀϊᾶς 
δῦ Ἰ44,]οπρὲ ετίαπι αίςί ἰοπτοβ. ἐπ τάπιρο ε’ 
πίτι οεπαεας, ΤΤερη πτοπϑ5 εἰξ αἱ σατηρα 
μᾶς τεγηγίηατ, ὃΖ ἐαπὶαυΐί Αρίς ἀἰοίτατν, αὐ πὶ 
πγεάίτεγγαπεα Ἐ Ποθδηί ςἄρί ἐπιπιίπες, Ἐκ Τα 
σῃο  γίι5 απιπίς Παίς, ἔπ (σαί οἴ εππίτεῦς, α 
ἰοητςο εἰιις. [)ε πο ηυίθα αὐ δίταπτα εἰτηγία 
ἰμίμρυεῃ ρχοϊορί, ἰη ΔΙ γεγαίφοιίρ, ἢ ἰρεῖει 

ο(ὑλΐ’ 



ΦΙΆΑΝΛΡ ΘΟ Ὁ. ΘΕ Ἐ ΔΡΗ τοϑ 

Ἰο(αίςε Νγἤας ἸΙγιηρμα. 
Ρεορε εἰτις οὐταπι υἱςα5 εξ (Πεγρείμα, ἰῃ 

ησεπὶ Ατιαΐα5 εὖ5 [αι ]αΐ (η΄ Γτοάε ε΄ 
τλατ, ςα πὶ οραπιειπι ςερίςε, Θε4 φσαοηίαπι 
ἐοπιγα οσδη ἃ 1, εὐἶο πῷ (Δ Π45, ἔν Ἐβ 115 εχ’ 
κτεπάϊίτυν (1 πλεπτογαίι ἀΐσπα, εἰγοῦ αυδπὶ 
ἐτίατα πίε φυσαπὶ ἰασεητ, αἰ ἴος Ἐχτεγίι5,8" 
[κα ἱπτοῦ ἐπὶ δίας ςοπείπεηΐειη, Δ ΠΊ ΠῸς [ζ΄ 
Ρι15 δἀπιοηεῖ τ ἀς [γα ἀίσαηλι5, απ ὅζ μας 
ΔΔεοΙίςα πῆς, ζ 1 εϑδο5 ἐεγὲ Δ εο! ταυτὶ τσ 
δίαπι πιειγορο ίβ εἰς, δεά δῷ ἡ5ἐποίρίεπαπι 
εἴς, ἃ φαίθι5 ογατι συ ἐχία ἐρίων εἰξ ρετίο 
εατί Παπιι5.Ὁ 1, εὐἰο αῷ Δ ἤπιαν παιίσαητί, 
Τ εοδία τερίοηίϑ ἰηίτίπι εἰς ἰςοσπἄσπι δίρτίς 
τππὶ ργοπιοητογέμπι εἰα5 αὐ αα ]Οπεπι. Εἰος 
ἰπῖοοο εἰ ει μγπιῶα ᾿νεθθίοσγυπι υτ8 ΕΚ 
Πα, ἀΠλπ5 ΟΡ ογὰ Βοϊγπιεά, Α Ππππὶυτοείτις 
απίποτίῃ ἰηπα αι ίτα5 εἰν {Δ οτυπι ( ἤν 
ῥυτὰ πΜΠ|ς, δίηρυία αιίάεηι τα ἔς μασεπε ἃ Με 
«πγπιπὰ πἴπας ΓΝ] Α]ίαπι, χαρά εἰ αυγα! {{5{΄ 
ται οχίγεπιιπι ἃ ἀεχῖγα ἐη{π|4τῇ Πα εητί - 
δυς, Δα φαοά Ολησ οἰ ατίπηιπι (95 ΟρΡο" 
παηταῦ ἃ τεγαϊίηαητα, λά (πῆς τς τ δ ΣΧ αν, 
Ηἰπουίηιε δίρτίαπι, χαρά εἰξ ἐηίαϊος ἰοπ “ 
οἰταάο,, σαίησεητα δέ (εχασίητα ; πη ἀς ἰῃ ἃ- 
σταμ ΝΜ] ετπγηχηςιπι ς σας χ, ΝΜ γ]επεϊητες 
Μετ πγηληλτη εἰ ΜΑΙ ἰαςεῖ ςἰπτίτα5 πταχίηπτγα, 
πᾳ ἃ ΝΜια]α ἀΐῃ αι λή, 1, Χ π, ἃ (ὐληίς (ἃς υἱ΄ 
σἰητί, τοι ἐπὶ ετίαπι αν Δυσίηιη5 : αυι8ς {Γ65 
ἑπίπἰα (τπτ ποι πὲ πιάστο ςοπείπεπεί ργος 
χίπγχα, λῃίβ αἀίλοεηΐος, ητεῖ ΝΜ] ὙΠ επὶ ὃζ 
ἹΜ ει γπιπαῖη ἐππχία αἰσαπὶ οι ΝΜ εἰν πιησί 
ποηχίης Δ εσίταπι, ἐπ [14 εἰξ φησι {ΠῚ π|8,ἴγὰ 
ἐεξειιπι Πα εης ἢ Ργεγῆαπι συγ ίριπὶ δά ίο 
ταπι ΧΡ γεθα ἤτα εἰ ίη οςοίἀεπτα]ί ἵ ἐδ ί 
[δῖεις. ἀΐΠαι ἃ ΓΜ ]αἱα [ξ4η5 ς, ΓΜ] γ!επε ρου" 
τας ἄπος Βαθεῖ, σιούαπι αἰἰεγα! 5. οἰ αιτίτ5 εἰ, 
δέτ, τεἰγευία ας Παιίππι σα ραχ, σου δ 5 πεγὸ 
τπᾶρπα5 εἰξ,Ας ργοίιπάιϊι5,ασρεῖε ργοισεζι, 
Απιροῦυς οδίαςεί ραίυα αιυρεάαπι ἑηΠι]Δ, 
Ρατίεαι σιληλπι Ππαοη5 υτίς5 {δῚ Πα ίτα - 
τλπι, Ἑλτεῦδαβ οπιπίθις ρυϊεπειτίπιὲ ἐπῆτιι- 
(28 εἴϊ,υἱτοκ εἷαγοβ μαδυἱτ,απτίαπίταξηυίεπὶ 
Ῥίκαςιπι απη εχ ἰδρίεπείθι5., δ ΔΙςιιηι 
Ροείαπι, 8ί. Απείπιεηίάσηι ἐγαίγεπι εἴα, 
΄σεπι ΒΑΡγ]οπίογαπι ἰοςοίιπι Α]ςρει5 ἀἰςίε 
τπλρΉαπΊ ςογταποη ρεγεσίε, αἴας ο05 ἐ πγὰ- 
χίηίς Ια δουίβ, εγίρυς, υἰγο ρα σηδοί βίπιο, 
δ υτἱπαφαίοτερσαπι αζίατοτε ἱπιεγέρτο, ας ίο 
ἴο τεϊῶο, δ ςεαἰαπλίτατε ορρτεῖο, Οἵ ἥς θὰρσ 
Ρἢο εἰαγαίς, αἀπιίγαηα γε 5, δπὶΠ0} 8 ἑοσηιίσ 
Ὥλτη (ςίπιιι5 πος πιεπιογαθί  τειροτγε μαῖς ἢ 
ταις υἱἱλπι, ες ἰπ αχίηίπλα Ρατῖς Ροετίςς ςαπὶ 

[ὼ κῤῖκε μύσιαξ τ' ἀϑιῤῥοαξ, [ 
Ἑ γγὺς ἡ »πηγὼν ὑπαν γδγυϑα ὄξψ, ἐς 

{ι μετῴκησον ἄαλ Θ΄ αὖ γὺ τῇ τρωά δι, Ὁ 
χωρίου σξελών. ἀϑὶ δὲ τὴ δαλίᾳ τῇ ἀ λὶν 
κῶν μέλρι κανὼν, αὐτιδατέτατοι λίσθθ: 
ἡ νῆῶς, λόγον ἀξία πλείς πα. πτόρίκειτῇ ὃ αὐτόὶ 
κοὰ νυσία τὰ μὴν ἐξωύςν, πὰ ὃ) νὸ ἦν πῇ μετα 
ξὺ αὐφὶ τε τὸ φὶ ἡπειρα κοκρὸς Ἰσῖη πόδὶ 

τωρ εἰπεῖυ. ποὲ; γοὺ τοιῦτα ὄδν αἰολικώ.ογε 
σον σε ὦ κρὰ μυβόπολις ἡ λέσξιΘ' ὕσάρῤχει, 
ΣΝ αἰολιτο, πτόλεων . αξκτίου σ᾽ ἀφ᾽ ὥνττόβ 
κοὶ τὺ Ὡφαλίων ἐπηλθομὴν τίὼ κατ' αὐ 
τίω, ἀκ λεκῶν »ρίναυ ἀϑὶ ἄοσον πλίυσιν α΄ 
χὴ φιλεσξίας δδι, ἡ ] σίγριου Ὁ πῶς αὐ κῶν 

αὐφὰ ἄκρομοοντούῦϑοι σε στον τὸ μήθυμνα στὸ. 
λίς λεσξίωμ ὄξιμ ὁ ἑξήκοντα σα δίων φὶ ἐκ 
“πολυμησιυ σὸς Τὴ ἄοσου ἥδαλίας, οὔσας δὲ 
φὶ πόδιμεβο Ξτισίων χιλίων κα, [ὦ σύμ 

ἡτασις ἐκπληροῖ νξίος, τὰ καθέκασα οὕπως ἐσ 
χοιἀν μεθύμνης ἐς μαλίαν τὸ νοϊζώτατον 4 
κρου οὗ δεξιᾷ ἔχουσι τἰὼ δαλίαν νπονοκαθ" 
ὃ αἱ ἐμαύας μόλισοι αὐτίκειντῇ τῇ νήσῳ τὸ συ 

, - ᾿ 5 ᾿ Ἦν ’ 

νατι σί(ουσὶ, στ δεοε εἰσ ἰτοιακόστοι τε χρῷ 
κ᾿ ΟΣ Ὡ ς“᾿Ν Ὕ 

ποντάς οὐ τόύθῳν στ᾿ ἀδὲ σιγριορμ, ὅττόρ δπηττ υϑ' 
ὧν τὸ μῆκο;, ταςντακόσιοι εξήκοντα ας δὲ 

“ἰὼ μαβυμναίαν, σχπκόσιοι σίεκα. μυτυλίμμς 
σὲ ἀξτρ μεταξὺ μυθύμνης τὸ φὶ μαλίας ἡ με. 
γίϑση σρόλις, διέχαστε τὶ μαλίας ἐδσυμήπκοντοου 
φα δίων" ΣΝ ἢ κανὼν ἙκαΣ ἄκοσιμφόσων ιὸ δ, 
αὐγινασῶμ. αἱ τρεῖς μϑδύ εἰσιν μεγάλαι νηπίοις 
πλησιάζσσαεὴ) τῇ ἀττείρου,πβισιειμθὰν οι ὃ ας, 
ἀκαύαες. γὺ ̓ “ῷ μεταξὺ υτυλ ἰώυς "α Φ ὑπαὶ 

θύμνας Κ5] ἀώμευ “ἢ μηθυμναίας κωλομθύην 
αὔγφρον. Ξονωτοτν ὄδμ ἡνπύος, σπόῤξασιψ ἐς 
χρυσὰ εἰς ὁ πυῤῥαῖον ὄύριττου στισϊίων εἰκοσ. 
σιψ. Ἰσῆοντῇ σῖ᾽ ἡ τούῤῥα οὐ τῷ ἕατδρίῳ πλόὺ 
ρῷ τ λέσθο, δέχουσο Τὶ μαλίας ἑκατόμ ἔχει, 
οἹ᾽ ἡ μιτυλίω λιμῆνας σύο" ὧν ὃ νότιος κλᾷ 

᾿ ΄ ι 5 ᾿ ͵ δι δ. , ᾿ 

Ξὸς βιίρεσι͵ νὰ οὐ ναύσὶ πσφντήκοντα" δὴ βδ2 
ρει μέγας τὸ θαθὺς, χώμαζ σκεωπτοζομανσρο 
πρόκειτῇ δ΄ ἀμφοῖν νησίον μόν!» “ πόλεως» 

ἔχομ αὐτόθ, σπυοικούμϑν, κατεσκδύχενα σὲ 
“οἷς πᾶσι κωλῶς, οἴνολοας ἢ ἔχον γϑόνξαος Ὁ“ 
“πολοεὸν ἡὰ ππιακου γύας Ὑ ἑτῆὰ ὑρφῶν, κοὶξ᾽ 
Σ σπτομι τίν ἀλκοῖομ ν νῦὐ Σ ἀσιλφὸν οὐπιμῆνε 
σῖαν, ὅν φησιν ἀλκαῖ βαξνλωνίοις συμμα, 
χδνταντελέσαε μέγαν αθλοψ, νὸ Ἐκ πόνων αὖ ἢ 
ΦΈΣ ΒΕ Ε Δ “ 

οὖὺ ῥύσαωγ,τέναυπα ὠνσῆρα μαχοίσταν, ὥς 
φησι, ασιλήων σταλαις αὐ ἀτρλεστόντα μόνομ Ὁ 
αὐίαν π᾿ ἀχέων ἀοπτὲμπτωγισυνήκμασεἢ ἢ 
όις "ὦ Ἢ (ἀπῳφὼ,ϑαυμαςόμ ἴι χρῆμα. ὁ ἀ σμαν. 

3 -ν , -“ ᾿ “" 
ον τῷ Φιότῳ Χόνῳ τῷ μνυμονδυομᾶνῳ φανεῖ 

σαν ἀνεὶ γαναίκα φὐαμώλον, δὴ ἡ ] μακρὸν, ὦ 
ετκῶνῇΣ 



| 
᾿ 

ΤΥ ΒΕ π ΒΟΥ ν ΤΥ ἘΚΤ ν "9, 
ϑι, ὃ “ Η Η ' δον. ᾧ ᾿ ἐκείνμ, πτιάσεως χοίοιψ. ἐτυραννάβη δὲ ἡ πό, 
λις ἡ ] «δῦ χρόνος Φύτου; κυ πλειόνων, σα 
“ἂς δεχοστίσιας οὶ πὰ δε χοστισιᾳ Ξ:ποὶ στοιη 
ματα πό ἀλκαίσοντδρὶ ούπωμ δείμ. ον δὲ "οἷς 
υροΐύνοις κορὰ ὃ πιακος Ἑγγύζο. ἀλκαξϑ" 
μδὼ ὃν ὁμοίως ἐλοισυρέῖτο, κοὰ τούτῳ, τ τοῖς 
ἄλλοις, μυρσίλῳ τὸ κεγαλαγύρῳ, ΕἾ τοῖς ἔλε 

κανακτισῖαις, κοὰ ἄλλοις τισὶν, οὐσὶ᾽ κὐ ὃς κα 

ἐχρδύων ΣΝ οιότωμ νεωτόρισμῶν. πιαπκὸς 
σ ἐἰς μι» τίὼ ἣν διωμαςειῶν κα πάλυσιψ, ἐν 
ήστιτο τῇ μοναρχίᾳ κοὰ αὐτός καταλύσας 
“ὲ ἀπὲσίωκε “ἢ αὐζνομίαν σῇ πόλει. ὕςόρον 
σ᾽ ἐγϑύερ όνοις στολλοῖς διοφαίνης ὃ ῥήτωρ, 
καθ᾿ ἡμᾶς ποτάμωμ, "ὦ λεσξοκλῆς,νὸ ἔοι 

ναγόρας, κρὰ ὃ συγγραφεὺς ϑεοφαίύψς. οὗτος 
“ἢ κοὰ πολιτικὸς αὐπρ σα πρξενιζοὶς στομπτηίῳ 
“σῷ μάγνῳ κατίςν Φίλος, μάλιστ σα “ἢ αῥε 

ὺ αὑπίωώ, κοὰ σπτοίσας συγκατώρθωσφν αὐν 
σῷ τὰς πράξεις. ἀφ᾿ ὧν τίω τε νταρίσῖα ἐπῷ 
σμησε, τὰ μὴν οἱ! ἐκεῖνο, τὰ δὲ σῖ! ξου τόν κοῖς 
ἑαυτὸν τοαντὼν ἑλλίων ἀθιφωνἑ στίτον οὐὖξ 
σίειξον. ὑόν τε ἀπέλιτος μαάῤκον στομπτήϊομ, 
ὃν ὃ ἄσιας ἐπίβοστουν κατίξησέ ποίε ἐκαέζερ 
ὃ σεξαςύς. πρὰ ναῦ οὐ Φϊς πρώτοις δδετάζετρ 

ΣΝ ιβόδίς Οἴλων, ἀβίιυαῖοι δ᾽ ἐκιυδιιυσυὰν 
ἦλ αὐνκίφτῳ ψόγῳ πόδισγεσ ερ, ψυ,σάμϑνοι 
μϊνλίιυαίος ἡβηισϊὸν ἀρσφαγίιϑαι. μετέγνω 
σαν σὲ κρὰ ἔφία μιᾷ ϑιάῆον ἡμόδᾳ Ὁ Μήφ,» 

σμα ἀφιγμϑύου ἀϑὴ7δς Ξραγαγδς πρὶν ἢ πρά 
ξαι πὸ πο σάχθον, ἡ δὲ τούῤῥα κατεσρασήαε, 
“Ὁ ὁ πϑάςειον οἰκᾷπ, (ἶ ἔχει λιμδύα,δθῳν εἰς 
μιτυλίωϊω σαόῤξασις το δίων ἐγσθήκοντα, 
ἐἰτ' δδεοσός ὅξι μετὰ τίὼ πύῤῥαν. ἱσ]ουτῇ σ᾽. 

ἀϑὲ λόφον. καθήκει τε ἀϑὲ ϑάλα“ αν» ειτ᾽ ἀϑὲ 
Φὸ σίγριομ. γυτδύθῳν στέδιοι δεκαοκτώ, δῇ ἐ- 
ρεοσὰ σ᾽ ἧσαν ϑεόφραοῦς τε,νὸ οἱ ἐκ τὴν πόδα 
γτώτωυ Φιλόίοφοι, αῥισοτίλυς γνώριιοσι.τύρ 
πάμος σ᾽ ἐκαλᾶτο πρότόδου ὃ ϑεύφῥα συς, με 
σωνόμασε σ᾽ αὐτὸν ὁ αισυτίλης ϑεόφρασομ" 
ἅμα ἦ φόύγων “τὸν πρῶ τόδ ὀνόματος κα 
ποφωνίανγάμα δὲ Ὁ φὶ φράσεως αὐτόν ζάλομ 
ἀδισμμαινόμδω Θ:, ἅπαντας μὰν γᾺ λογίος 
ἐποίησε ὧν καθατὰς ἀρισυτέλης, λογιώσι. 
πορ ἢ ϑεόφρασορ. ἀνπιοσα σ᾽ ἐφεξῆς ὄξι Κι 
σιγρίῳ πόλις, ἔχουστε λιμδᾳ. ἔπετα μηβν-. 

να. ἡνπόύθῳν σ᾽ ἰω αῤίων δ ἀϑὲ πῷ δελφῖνι 
μυθδυόμανος “σσὺ Ὦ στόῤὶ ἡρόσυτου εἰς τοαίνα 
φὸν σωθίυϑαι καπταττοντωθεὶς «ασὸ δὴ λεςῶμ᾽ 
οὗτος δὰ ὃν κιθαρωσῖὸς. νὼ πόῤπανσϊοομὴ φὶ 
αὐτὸ μοσικῆς τεχνέτίω γεγον γύας φασὲ,νὸ τὸ 
αὐτῇ νξον Σ πρῶτον αὐτὶ Φὶ τεραχόρσνυ λύ 
φὰς ἑγήα χύρσϊῳ χρησάμβνου. κα ϑτάστόρ (ἢ οὐ 

᾿ φοῖς αὐαφόβομϑόοις ἐταεσιμ εἰς αὐ Σ λέγωτοα" 

539 
{1|4 «οπηραγαη δι). θεῖ Πεοίειηροτα οἰα (5 ἃ 
ςοπλρίυτίδιις γα πη 5 ΟρρτεΠ ἔμ ργόρτεῦ 
ἰητεί{ίη85 (ες τίοποβ: πᾶς ΑἸςαὶ ρούπιαῖα, 
αι διαΠοτίςα τποςαητατ, ς Γεθ 5 ροΓισγὰ" 
ἐἴδης, [τοῦ τγγάπηοϑ οτίαπι Β τας ἔμέτ, τ ἢν 
ἄς ΑΙςαιτι τὰπὶ εἰ συᾶπι 4175 τοπαυίοίαταγ, τ 
γεῖηο δί ἱΜεραίαργτο ἃ " ΟΙ εἀπείαί, δ ἂν 
1η5 συϊδυίάαπι, δεά πες ίρίς πατ πουΐίτατπὶ 
ποη Ραχίίςερ5 ἔυίς, Βίτταςι5 ἐπίπν αὐ ἀοπιίπα 
τι5 ἐγ υζάο5 ρτίπείραςα αἱ5 εἰ: δα (δα 
τί5,είἐ5 πη ρα ίπαπι ΠΡ ετταῖ τε Πιις, [οσ 
ἢ 8πΠε5 ογαου πιιΐτο τοπρογε ροίτετίου [τὶ 
κεῖαϊς υτεπὶ ποίέγα Ροταπιοη,, ἃ ἔς ἐβσος]ε5, 
δί Οὐίμασοσαβ, δ ἹΓπεορμδπεβ τεύθτη [οί 
Ρίογ. Ηἰς οἰυ1 15 αν ας, δ οπηροίο αρπο 
Δάπηο άπ ἔα πλι τίδ, ρυσεοίριμε ργορίεῦ ἐατη 
[λσυ!ταῖεπι, ὃ οπιηία σείϊα ἐὰ ρεγίεςίς, ηυΐσ 
Βὰ5 ραιγίαπι ραττίπι ρετ ΠΠΠπππὶ, Ρατ είπη ρὲ ἐσ 
(ε ογπαυίς, (ς΄ ηὰς (Ογεσογυπι οπηπέπτη «Δ΄ 
τί(ϑίπηαπι ἐχῃίθαίς. ΕΠ τε] αιπς ΓΝ ͵ατσ 
εὐπὶ Ροπιρείσαι, αυεπι (δία Αὐιριυτς 
Αἰΐα εὐταῖοτεπι ςοπἤιίταίς,, δέ πιῆς ἰπῖεῦ 

Ρτίπιος ΤΊ βογἥ βιτνϊίοτος πυπιοῖοτας. Αν 
{πεηίεπίζς ρετίο!τατί (κατ πῃ πνλαχί πιιπὶ ὅε- 
ἄεςιι5 ἱπείαογε.,, σππὶ 8, ΟἍ, ἀεογειπίίος οὐην 
ποπὶ ΝΜ τυ! ἐπα ογα πε ΡΌ ΒΡ πὶ δ ππι!πὶ {π’ 
Θυϊατίς ροσπίτιπτ τἀιη θη ἐ05., ἃς ἀεςγετοπη τσ 
πὰ αΐς δηις 8]]τυτη εἰς Δ πιροτάτοι ἐ5» τἀπὶ 
πιληάαία εἴης ρεγδόϊιτί, Ὀγενπα ἐμποτίᾳ 
αι (ἀδυτθαπισι ἄς ΠαΒίτατατ: ὃν ρούίαπα 
Βαθεῖ, ἀ χαο Μὲ τγ!επεπ της τγαίξέδιις εἴς 
Παάίογιπι οὐὐίπσεηπίογασι, ΡΟ Βυεγηδπι 
εἰἰ Ετοτι5 ἰη το} }ε {ἴτα, πα )λά τπατὸ ἀείςεη. 
4, ΔΙ εὰ ϑίστγίυπι εἰς δα {6 Ὶ|ᾳ ἀεςειτι δύ 
οὖο, Εχ Ετεῖΐο πούς Τπεορἤναῆιις ἃ Πα 
πίαϑ ΡῃΠοίορμί Ρεείρατειίεί, ἃ Αυοιείιν 
νη] ίατοβ, Ὑδεορηγαίδια ρυί5 ἀἰδι5 εἴ 
Τγτειαυπιιβ, παπὶ Ατοιε!εβ, ατυταῖοΠΟιηΐΡ 
πεέ,εύυτῃ ΤΠεορ Ὠγαίξεπη οςαυίς ᾿ ππλυ! ρτίοσ 
τί5 ποηγίη!5 οί υγά!τατεπι εἰς, {{π1Ὸ} οτίσ 
ἂην {πα} συ παίει εἰτι5 Πσπίἤςαης. ἴναιι 
Αὐοίεῖες αἀἰείρυ!ος [πο5 οπιπ ες εἰοαυς πῃ" 
τε5 ἰεςίτ, ὙΠ Πεορἢγαίξαπι πετὸ εἰοαιιοπείίϑἐ" 
πλιη. ΒοΙ δίρτίυτη Δ ἡτί οἰαίτας εἴδ, ηττος 
Ροττιίπι μάθει: ροίξεα ΓΜ] ετῃγτηπα. πᾶς Α- 
τίοη [π|τ 5. φιςπὶ Ἐογοάοτας ίη Ἴ ηαγαπι 
(εὐααῖαπι [ υΐατυν, σαπὶ ἃ ργεάοπίρας ἱπ 
πτατί ορτατας ππετ, Εἰς χυίάεπι εἰτΠὰ’ 
τοσάυ5 ἑαΐτ. Πίσαπε Τογργαπάϊπι εἰαίεπι 
πυυΐ ας αὐτί ἤει εχ εδάειι ἰπ[ι1α ἔς, χαί 
Ρτΐπλβ,ρύο τεισασπογάο [γτα, Ποριαςῃονάο 
ατπι5 εἰς, υὧὐ δ πετίως ἀεςίαταητ, αυΐ Δα εἰπὶ 
τεϊεζηῃττ, 

40 Ϊνος 

“ Οἰεομαδὶ 
ἀϊς αἰϊὰς, 



90 ς ΤΥ ΒΎΑΠΒΙ ΘΟ 51 Ὁ 

ἵΝο9 τἰέ πτυίαῖο ςποτάατγετι αυαίίαοῦ απ, 

ἴλην ποιὰ ρει (ερίεαι πιοιϊάπτι ςαγπλίηᾶ 
ὨΕΓΌΟΒ, 
[τε Η εἰ Δ πίσαβ τεγατι ςοηίςείρίον., ὃ 

(ΑἰΠα5, χυΐ ΔΊοσαπι αρρῃοηςρ ἐχροίαίτ, 
Τα ίτοῖο σαοάίπτες Α ἴδηι εἴξας ᾿ς εοΡαπι, π΄ 
{πα (παῖ εἰτοίτεν αἱρίπεί, δύ (πὸ Τ πιο Π ἢ ἐ58 
ἐκεί οἱ) αυλάγαρίπτια, Εἴας ςοπιροίίτο ποκα 
ἴο Ηεκςατοππεῖϊ ποπιίπαπτιαν,, Παεπιδάπιο- 
«απι Βεοροππεία5, ςοπίπετιάίπε φυφάδπι 
σεπιίπαηπάί, σας ΜΙ γοππείμδβ, 8. Ργοζοηπε- 
ως, ἃ Ηαϊοππείυ5. δίρηίβοφηταυζέπι Π εςὰσ 
τοππεῖϊ φυλῇ Δρο!οππεί!, Η ἐςλίοϑ επίπι ἃ“ 
ΡΟΙΙο εἰξ, παπιρεττοτασιὶ πλης ογᾶπὶ Δ ΡΟ ΪῸ 
ςοἰέευτ,υὐηαςίη Τεπεάμπι; Θηνίπηήιεας, πεῖ 
ΟἸΠ σας αεἰ (εγηςι5., πεἰ δ] το αἰίψαο ποπγί" 
τε ποςαίι5. Ργοχίπια 5 εἰξ Ῥογάοίε!εηδ, 
ἡῃ ηυὰ εἰ εἰυΐάεπι ποιηίῃίς οἰπίταδ, δ δῆτε εἰ" 
εἰϊτατεπὶ αἰία ἐπί] ππδίου ἐα: δύ υγδ8 εἰπε] 
σποπιίηί5 ἀείειτα,, {πες ΦΙΡΟΙ ἐπΠί5. τε ΠΊρ] τΠπὴ 
δαδεῖ ΝΟΠΠΌΠΙ ποπιίπεπι ἐπ απιίδηι ξσίεη 
ἐε5. ῆς Ροτοίεϊεπδιηι ἀίςί απναΐαης, Νοπ 
ἐεπὶ σαοαυς Δίρονάφεποη Ρείραπιο ργοχί- 
ταστι, εαπὶ πε αίρεν δ {εὐ 5, ΔΊΙρογεποης 
δὲ τοιρίαπι χαρά ἰδέ εἴ, πιδιτγίβ ἀεῦπι Αἰν 
Ῥοζεησ, (Λυίά ἐρίτιτ ἀίςεπιις ἀε Βογάαιί, 
δ ἀεδαρειάα, ὃ Βειάϊίοςλ, δ ἐς δίπιοπίαίο 
ἐΠ1ο τ : 
(ὐπι]οτίς Ῥοσάαςία ςαἀοηίοδ, 

φρρδιάγοις, [ἃ εἰξ πγαάί 5. δέίη δητίασα ΓΟ’ 
ἐποσαία, θογάδειμη Ιοςι5 εἰξ πο ΔητΡ 115 ἂν 
΄παυίς, Γ Ὁ6005 δι αυαϊίτεγ αἰτατ ἃ Τ ἐπεάο, [ ἐπὶ 
τὸ δέ ΟΠίο, ἔπειτα τ ει  Παάία, (ὐπι Γ εἰερ ες 
ας ΟἸἰϊςες αἀοὸ συπὶ Ττοίαπίς ςοπρούπεγεηι, 
υδσταπι συλίοποπ ροπαπίαγ ἰη ἀϊπυπηεγα" 
κείοπε Ὑτοίφπα, Ὗ εἰ π|]ς αίάεπι εἴϊ, εἰιπὶ 
Ρτορῖεῦ ἀμπςιπι ἀἰ τον ἀίαπν δύ ατίαπι ἄξια, 
{Ἰατίοπειι (ΟΠςε5 ρας τε! εἤξητ, αὐτὰ 
Ἡεδοτεροπεγεηταγ, ἵΝαπὶ Βειίοη ὅζ εἰ ἢ ς 
{{π8 πιὸ ἀϊπυπηεταιίοπε ἀϊςππτας ἰητεγήϊίε, 
, 

εἰϊαά, ὕ Τρίς πιεσπι ραίγεπι αἰτὰ Προ] ἐδιπε Αἢ οἰ {{Πε, 
Ἐπ Ύπεῦααι Οἡίςαπι ρυσηδηάο ἀίγαίς τ 

ες ΒεΠΊ, 
Τυμῖ (ρίξη [ταίτε5, σαί (ς ἱπίγα τεζὶὰ τε πε" 
Ῥδηῖ, 

ἈΡΠιυϊίς πα ἀϊεβ,ραγίτεν χυς η Ταγίατα πιΐ" 
ἔτ, 

Ητος εἰεηίπι σαπόδος ςεἶες ἱπεοείεςίε Δ «ἢ», 
ἴε5. 
Ἐοάεπι πτοάο πη {πὸ Γϊγπείε εγδητ, δ ἀπ 
(5 δύ υὐϑεαι αν ίεγιηισιις, 
ὡς οἵ αὕτως κοὰ οἱ χὴν μαϑατι,τοὺς τὰ ἐγεμένας ἀπ ϑεθλήκασι κοὰ τἰὼ πέλιψι 

ἙΥΟ Κ᾿ ΑΒ Ἧ. 

Σοἱ σὶ᾽ ἁμᾶς “τοράγπραυ ἀρερυψαυτ δῖ ᾧ» 
οισί{μ, (νους. 

ἡ πγατόνῳ φόρμιγγινίους ζελασϊήσαμαν ὕ- 
Καὶ ἑλλαύικος σὲ λέσθιος συγγραφεὺς κοῖς 

καλλίας τί σαπεφὼ ρὲ; ὴὸ ν ἀλπκαζοὸν ὄξηγηα 
σάμϑν (Θ-. ΜΡ] δὲ τὸν πτορθμεὸν πον μεταξὺ φὶ 
ἄσιας καὶ φὶ λίσξον» νασία ὄδ) πόδι ἐἰκοσιμ᾽ 

ὡς σὲ στιμοδδρνης φησὶ, τεπαράκοντα,, κῶς 
λοιαῦται σὶ ἑκα τέννηίοι συωθεέτως» ὡς τστὴϑ 
στόννησος, ΜΡ] θ6:Θ- πὶ π᾿ ὅν φράμματθ:’ σλε 

ονάζοντ Ὁ» οὐ γοῖς τοιούτοις, ὡς μυόννκίος, (ὗ 
“πϑποννκίς λὲ γυται, νὴ ἁλόνντιος. ὥςτε ἕκα 
πόννησοι ἀἰσὶν, οἷομ ὀηρλλόννπίθι. ἑκα Θ᾽ ἐ ὃ 
ἐπόλλωμ. σἷ αὶ σᾶσαν εἰ τίὼ ἥδαλίαν ταῦ 
πίω ὁ ἀπόλλων ὑπκτετίμητοιι μέλοι πρνεσὸν, 
σμινθεὺς ἢ κιλλαῦ θ- καλόμδνος, ἢ γραυεὺς» 
ἢ τινα ἄλλίω ἐπωνυμίαν ἔχων. πλυσιομ Ού 
σῶν ὄὴ κοὶι ἡ τερσυσελίιώκ, πόλιν ὁμώνυμον 
ἔχουσα οὐ ἑαυ πῇ, κοὰ πεὸ φὶ πόλεως ταύτιρ 
ἄλλα νδος μείζων οὐφὶ πόλις ὑμώνυμθ: ὁδὲε 

μος, ἱδδ ὸν ἔχουσα ἀπόλλωνος.πὰς σὲ συσφη 
μίας δὴν ὀνομώτων φυγόνπου: ἕνες, γὐτοῦϑις 

μᾶ πρωσελίωίω σϊὰν λέγειν φασί, τὸ σ᾽ ἀ- 
ατόροστίινομ τὸ σπτόδὲὶ παόῤῥγαμον, τραχὺ κρὰς 
λυπῶν ὃν, ἀαπόρίιω εν "κοὰ Ὁ ἱδὺ ὁμ Ὁ φτοῦ 
θα Φὶ μηπγοὺς δὴν θεῶν͵ ἀασορίιυῆς. τί οαὖ ΦΆ 

Ομᾶν τἰὼ πόρσϊαλιν, Εἰ ἂν (ντοδβῥοίίιυ͵ κοὺς 
“ὸν στϑρ δέ νκικν,κοὰ Ὁ σϊμκωνίσου, 
Σαὺ ποροϊάκοισιψ ἐκπαεσόν τοῖν ἱμάοσειψ. 

Αντὶ τό σοι ρόχοις. κοὰ γ᾽ τῇ αὐχοίᾳ ἴω» 
μῳδίᾳ" 
πύρσϊακον Ὁ χωρίον λιμνιάζον. , 

διέχει σ᾽ ἡ λίσθιθ- τὸ ἴσον ἀτὴ Φὶ τονεσθυ 
κοὶς λήμνου,κοὰ χίου, αιεσὺν πα δὴν α γντακοΣ 
σίων νον πόδω Ξτισϊίων. πειούτεις δὲ Φὶ πρὸς 
“πρῶῷας οἰκειότῃ Θ΄ ναρχούσης» τοῖς “σε λὲ 
λεξιοκοὰ Φῖς κίλιξι ῥυτόσιν αἰτίαν, σῆὶ ἰὑ οὐ 
συγκαταλέγοντοι κρὲι οὗ ποι ον Ὅρ᾽ ἀα ταλό 
γω.εἰκος δὲ σχ τί ἣν ἀγειμόνων σαφοροὺν 
κοὰ τἰὼ τῶν πόλεων ἐκπόρθσιμ ολίγους ὧ2 
“ποληφύοντας οὖ κίλικας, ὥσσο (οἷ ἔκσορς 
πἀπεὼ). ὅντε γοὺ ἀευίωμ,νὸ οἱ στζισες αὐτῶ, 
λέγοντοι πεὼ τό καταλόγου οἤχφθαρίαι" 
Ἡ τοι μὴν στατῤ ἀμὸν ἀπίκτανε σίϊθ' ὦ. 

χῆλευς, 

Ἐκ σὲ πόλιν ποόδσε κιλίκωμ δ ναι τάουσαν 
Θεξβίω ὑψίπυλον. 
Οἱ σε μοι ἔτη κασίγνωποι ἴσαν οὐ μιγα!- 

ρϑίσιψ, 
οἱ μᾶν παύτδυ ἰῶ κίον ἥματι ἄϊσος ἔσω. 

παύτας γα κατέπεφνε “ποσίαρκης οἵ Θ’ 
ἀχιλλόῦς. 

Κασῖ σὲ 



ΤΥ ΒΙΌΣ Ε 

᾿ς κασϊ δὲ μα τ ἴξαλε κοὰ ἐπίσροφον, τοόῤσε 
δὲ πόλιν 

Θέοιο μίώμτ ΘΟ. 
τοὺς σὲ λέλεγας τοῖς μὴν ἀγῶσι πγαρύν» 

χας στοιεἰ ὅταν σὲ οὕπω λέγη» 
᾿ Πρός ἡ᾽ ἁλὸς ἐκᾷρσι τὸ πσαξονσῖ" ἀγκυλόνξοι 

ἹΠ Καὶ λέλεγσῖν κρὰ ξαύκωνόῇν, 
δοὺς Καϊ πάλι, 

Σάτνιον οὔτασε δθυοὶ 
᾿ οἰνοπίδίω͵ ὃν αρα νύμφε τέκε νηὶς ἀμύμων 

Οἰνοσὶ βυκολέοντι σγαῤὄχϑας σιτνιόγντος, 
οὐ γοὺ οὕτως ὀξελελοίπεσαν τελέως, ὥς 

σι μὴ κοὰ καθ᾿ αὑτδὺ ἔχειν  σύτημᾳ, ἅ τε 
σό βασιλέως αὐδὰν ἐτι πόδιοντί, 
ἄλτεω » ὃς λελέγεοσε Φιλοσυηολέμοισιμ ἀν 

ναοσει, 

Καὶ φὶ πόλεως οὐ τελέως ἠφανισμβδύπς: 

ἁὐλφόβίε γουῇ, 
πσϊχίου οτήεοσαν ἔχον τὸ συχτνιορντὶ, 
ἐν μδύ Ὁ, τῷ καταλόγῳ δαλέλοιπῳν αὖ 

“οὐς, χ ἱκανὸν ἡγούμαν Ὁ: τὸ σύτφμω, ὥς τ᾽ 
οὐ καταλόγῳ πο ἤ:6)1,Ν τὸ ὑαὸ Ὅρ᾽ ἔκτορι» 
τὸ τούτους συγκαταλέγων ὅτως ὄντας οἰκεί 

ους ὃ τὸ λυκώων φασὶν ἀσελφὸς ὧν ἙκΌρΘ', 
τλιναυϑιίστου σῖε με γένατο μήτϑρ 
Λαοθόν, ϑυγάτκο ἄλτεω γόλοντΘ’" 
Αλίκω,δςλελέγεσι διλοσηολίμοισιμ αὐζοσᾷ, 

, Ταῦτα μὰν οαὖ ποιαύπίω τινὶ ἔχει τἰιὼ ἐν 
. φολογίων. εἰκο λόγῳ σί᾽ δὴ, ρῶν εἰ τις τὸν 
ἐκοιθη ζατῇ κα τὰ τὸν ποι τί ὅρομ, μέλοι τῇ 
γΘ΄ οἱ κίλιυκδι" δεξτεινον κοὰ οἱ τσελασγοί, 
κρὰ ἐπι οἱ μεταξὺ ύτων ἀήτειοι λεγόμανοι, 
οἱ ἱπαὸ Ὅρῖ δύρυπύλῳ.. πόρὶ μλ οαὺ ἥἶκι- 
λίκωγοποὺ ἣν σα δθρύπυλου, τὰ φὐόντα ἐ- 
φτοίι, κοι διότι τὰ σππόβὶ τὸν κάϊκον μάλισο 
“πόρατοαῦ τοί, ποὺς σὲ τστλασγοὺς ἄύλογομ 
σούτοις ἐφεξῆς πιθούαε ἐκ τε δὴν ὑφ᾽ ὁμήρου 
λεγομβύωψ Σ κρὰ ἐκ σῶς ἄλλτς ἱσορίας. ὁ μὴν 

οὕτω φησιμ" 
ἵ ππόβο’ σί᾽ ἐγε φῦλα ποελασγῶν ἐγχι» 

σιμώρων, 
τῶν οἵ λαῤιοσαν διξώλακα ναμετάασπορ- 
"τῶγηρχ ἱππόθοός τε πεύλαμιός τ᾿ ὅζος αἦπος. 
γὶς σἹύο λέθοιο τιλασγοῦ τουταμίσῖχο. 

. ἘΕ ὧν πλῆθός τε ἐμφαένει ἀξιόλργομ, Ὁ ἣν 
ππελασγῶν.οὐ γοὺ φῦλον, ἀλλὰ φύλα ἔφη, 
κοὰ τί οἴκησιμ οὐ λαοίοσμ φράζει . πολλαὶ 
εδὸ οαὖ αἱ λάριοσαε. σε! δὲ τῶν ἐγγύς τινα 
οἹεξαῶπι, μάλισις σ᾽ αὖν τὼ πτόρὶ ὐμίω ὑ, 
“πολάβοι τὶ ὀρϑῶς, τριῶν γουῦ οὐσῶν, ἡ μὰ 
καί ἁμαξιτον. οὐ ὄψει τελέως Ὅς ἰλίῳ, 
κοὰ ἐγγὺς σφόσῇρα οὐ σχκοσίοις στον στεοῖϊ» 

οἱς, ὥρτ᾽ οὐκ οὖν λέγοι τοπιθανῶς ὃ ἱστασθοος 

ΟΕ ΜΥ ΒΟ αν 5, 501 

1{|ε φυίάεπι ἀείεςίς Ἐρίβτορμοι,, πε ΝΝ]γ΄ τα Οκίαἷο. 
Ὠεῖα, ἔο. 

Ἐυπάίτυς εἰτετία ἀίυίηί (ἄς ΙΝ γη εἰίο, 
ΤΠ ερεβ διεπὶ ςετταπιίπίθι5 ρτοί αητε8 ἴα" 

εἴτα ει ἔς αίτ, 
Δαπιατείϊζαπι (ατεβ,ςγιαίο εἰ ΘΕΟΠΕΒ ἌΓΟΙ, κά. π, 
Εἰ]. εἰεσυπιρορυί ὃζ (διςοπες: 

ΕἰΠΠι4, 
Βαϊηίοπ Οεπορίάεπι ςδτοτία ρέγουϊίε μαῖα, 144. Ε. 
Ωστεπὶ συοπάδπι ἵΝαίβ ρερετίς ρος Ππεγτίπια 
ὨΥΡΠμα 

Οεπορί, (ἐγυααίές ἄππιὶ δαίπίοεπείς δά πᾷ 
ΠΙεουε5. 

ἵΝαπι πο ἐΐ ἀείεςεγαῃηζ, υἱ ΠυΠ]λ πὶ ρογ [ε τ 
ἱρίος πυυπίταἀίπεπι βοείςεης, ρεαίοτείπι εοσ 
ταπιτεσε δαπυςίρετίτο. 
80 οεὐΐα5 Γ᾿ εἴεσαπι ρορυΪί ἀἰτίοπε τε εητατ, χἱΐαά, οὶ 
Ἐτυγθεηοη οτηπίπο ἀεϊ εἴ, [ποτ εἰ πΊ, 
Ῥεάαίοη ἐχςεϊίδπι ὰΡ ϑαιπίοητο, 

Ιῃ ἀϊπυπιετατίοηε πετὸ ξο5 ργοετεγπηΠι, τὰ 
{5 τυ τἰτυἀίπειι ποι (ἢ ϊςοτε, υείῃ ἀΐπιπης 
τατίοπεροπεγεῖιν, Ν εἰ (Ρ Ηεώογε,ασαπάο 
Πο5 ἀίςαι Τ γοίδηίβ υλ14ς Δπγίςος εἴς, ἵΝΑπι 
Τγεαοπ ηυΐ Ε]εἕϊοτίς ἔγατεῦ εγδί, ς ἱπηαίτ, 
ἹΜεραχαμσπι, ραίαο υἱέϊαγιμη τεπιρούξ, πτα΄ Ἐράηιε 

τεῦ 
Ϊ λοῖπος σοδυίε, ραίεε {{Π|{πταχίπιις ΑΊΓειιο, 
50 συΐὰ5 1 εἰερα ρορα! αἰτίοπετεπεηταγ. 

Εςξείταςς Παῆς Βα επεπεγ{πΠἸτυίπεπις 
Μ εὐ πλ τα εἰς, ΠῚ χυΐϑ ἐκ χιταπι γεί 4]1Κ 
σαΐα5 ἀετεγπιίπατίοπειη ἡυεεαῖ ίη ροεία, αἱ 
΄ηυουίῳ ΟἸΠ τες ὃ. Ρεἰαίοί ρειτεηάεθαησ, ὃζ 
Οετῆ, σαί ίητεῖ εοβ ίαπει, δύ Ἐσυγυρυΐο {πθαϊτίς 
1)ε ΟἰΠείθι5 χιπάεπι ἰῷ ἥδ, αι Εὐτγσ 
ΡΥΪο εγδῆσ, συιδπίμπι δεείπεθας ἀἰχίπηις, ὃ 
αυοά Οδίςσυ πιαχίπιξ πος τογπλίπαι, Ομ εησ 
ταπειπι εἰξ, υἱ ἀείποερ5 Ρεϊαίρος σοηἤΠίζια. 
ΤΏ 115, {ππ|ΟΧ ἤς ας Ὁ Ἡ οππεῖο αἰσιητατ, τα 
ΕΧ αἰία ἰοτία, ἘΠΟυπ εγι5 ἐπίπι [ἰς ίτ, (οὗπι, 
ΗΙρροιπους ρορυ]οςβ ἀσςίτγ τυγπγαδέρ ΒΕ] αν τὰ σαίαίοο 
ΪΝαπι αυϊςαηπίρ τεηεπε 1 Αὐἰ τ {εὐ τ Π!5 αγια, ὅο. 
ΕἰΡροιβουδβκερίς, δ ραν Μαγεί ίη με. Βγς 

Ια5, 
Ταιαπιίάα Γ᾿ εἰἴο σεηίτί ἐς ρεητςε Βεαίσα, 
Ωρ τεῦ δ ί5 (ατίϑ πιάση Βεϊαίσογιηι 

ταῦτ Δίπεπι Πσηίῇςαι, πὸ επί ροραϊιπι 
ἀἰχίν, (ς ροριΠοσ, Οὐπιτετο 1 αὐ Πα ίτασ 
τίοπεπι ἀίοατ, 8ζ Γ Αὐ {8 πνυΐτας Ππτ, 4] τὰ ἐκ 
ΡΓορίπααίς αςςίρίεπαάα εἰς, ργα εἰριιἐ (2 αἰι8ς 
είτςα (ππ1ᾷ εἰξ, ἴΝΔπι εχ εγίδιι5 ἐἃ αι ΑΑ πη89 
Χίτο ργοχίηγα εἰΐ, ἢ π|ί5 (Π ςοπίρείει εἰς [[η,εξ 
παῖε ργοοίπαημα δα ἀπςεπια ἐεγὲ {λαία, Ν π’ 
ἀεηοη πεγί[πι τες ἀἰςεγετυν, ΕἸ ρροιποιιπι 

40 5. ςεςίας 

Αδὶἀεη2, 



σοι ΤΕ ΛΡῸΟΝΙῚ ΣΦ 
τες ρέοςι] ἂρ μας 1 αγΠὰ,ἀαπὶ ρέο Ῥὰ- 
τγοοῖο ραρπαῖυγ, (τὰ δὉ ἐὰ αυο Ὀγοχίηηα εἰ, 
τλλπα δαὶ τοῖς [ξα ἀΐα ἱπτεγίαπε, Τ ογτία εἴς 1,8’ 
εἰ ράσιιβ αὐτί Βρμε[,ίη (ὐαγ[γίαπο σαπρο 
ἤτα, υᾶπὶ ἀϊσαπεργίαβ ἀγδεπὶππῇς, ΕΔ. Α- 
ῬοΙηίς δ οὐ Πδεί παι παρεδαι, δί Τπιοίο 
αυάπι Ερδείο αἱςίπίοτ εγας ΔΒ Παςεπίπιςεη 
εὐπὶ ἃ οζϊορίητᾳ [6175 Δ᾽ εἴ, φυαργορῖοῦ 
{0} Μεοπίθας ροπίροιεῇ, ἘρΠε[ή πετὸ Δὰν 
Εἰ πταϊτασι Ρ οὐξεα ἐχ αρίο ΝΜ εοηυπι δίς ας 
τᾶς, ατοβ πῆς Γγάο5 ρρε!δπι5, πε πες 
πος ετίς Ῥεϊλίρογιιπι 1 τί. (πὰ {4 ροτίμ8, 
ἴνααι ἀε Ολγιγίαπα χυίάεπι 1 γ{Π (ὐδγῆγο 
ΡῬιοχίπια, Ἀι|4ππ| [418 ςεγία πὶ ςζοη εὐ τᾷ ΠΔ- 
θεπιας, 4 ἀ ίδπὶ τῆς εἴϊες, πες ἐς Βρβείϊα, 
1)ε (μπιδηλ ἰς ἢ ς εἴ πηίπετίᾳ ΑΑ εο] κα Εἰ{{ο- 
τία, φαα ραυΐο ροί Τ τοίδηδϑ τε ας, τὰ" 
᾿ἀκππε επίηι εος φαίη ΡΕτίςίο [νος μῇ εἴδηΐ 
(ᾳεί πηοηβα!γα 1 ΒΠογΠἸΟΡΥ ἷ85 εἴ γ)ίπάε ρτο 
ἐεζίος, ἔπ εαπὶ]οσαπι τεηΐς, αδί παπς 
τὰ οεἰδ, οὐπιὶ χιία Βεϊαίσοβ ἐπυεηίεπι Ττον 
ἕλῃ εἰ ἰαθε οἶος, αὐ παςταπιεη 1 αὐ λπ| 
οβείπεπιοβ δα τΧΧ [ἰλάϊλ ἃ Οὐτπ1 ἀϊδπτεπι 
ς«οπαϊαίε ἀρ Πἰο5]Οσυπιειπι, φαίαάπας 
ΓΝοιᾶς πτυτας ἀρροΙ ατυτ, α ὦ (ἐλαία ἈΚ 
αἰ(ἕας ἃ 1 τί [4 : ργοίςεϊος διΐεπι ςοπαίαε 
Οὐὐπιληι,, δ ποπιίπες υί (πρετξιεγαης, εὖ 
πιαθίταταπι ἀςάιιχίς, (στηδιι πειὸ ἃ Εν οςτεπ 
{{ςπτοπῖς Βηγίςοηίε ἀρρεϊ πε, ἐοάςηι πιο- 
(0 δύ " Αυ Πλπ|. ἐα πῆς ἀείξτια εἴ, Οὐοά 
δαΐεπι Βεϊαίσί πγασηα Ὡδτίο εἴΐεηί, ! απ ἢ ί- 
Πογίαπι τεῆεπι δἀδυςιηί, ΝΜ] επεςγαῖεβ παίν 
ἀεπι Εἰδίτα ἰη τίς ἐς Οτίρίπίθδι εἰαίταταπι, 
τε[εττ τοῖλπὶ οὔδπὶ, πα ππης ἰοηίς εἴς, ἰΔο 
ἃ ΙΜίγοειῖίε ἑηίτίο, ρείας ἃ Βεϊαίσίς Παδίξδεαπι, 
δί ρτορίπηιιδϑ ἱπία25, [-εβθῆ συοφ ( Ργ- 
ἴαο ροΐτος αἴετσης, σοι ρόοοτα ἀτςοίς Ρεῖας 
σούππι ἀποεηι, ἃ, Πγοη το εἴ5 υἱοί πὶ} 11" 
ἴο Ρυια ρρεϊ!ατί, ΟἸλή αὐτποτεβ ίπος Βεϊαίν 
σος εχ ΤΠ δείαϊία ργοίεέϊος ρυτληῖ, Πα ρῈΠ5 
ετγαδαηάα οἵ, δ δα ἐγαππγίστατίοῃεϑ ἔοι] ὲ 
ἐδ τ πλταπὶ οὐειίτ, τὰ ρατίτεγ τοῖβ ἐχείη ἐΐα 
ἢ, εο τεπηροτε πηαχίπιὲ, σαο Ἄεοίεβ [Ιοπεβό 
ἐπ Δ [ἀπὸ τεαίεςετε, δε ρεςι!αίε χαίαη8 1.4 
εἰΠ είς (Αγ τίη 5 δύ ΒΒείςοποπῇθι8 σοητίρσίς, 
δί ἤς φυΐ(ππτίη ΤΠ ΕΠ] 4, Οὐπηπε5 επίαν γεσί 
ΟπαπῚ ἃ Παπιίπίδιι5 Δ πτατῦ μααεσε, {Π1| ὰ (Ὰ 
γῇτγο, Πί αρ Η]εγπιο., τεγτῇ αὶ Ρεπεο, [π [ἃ 
γἱΠ Ρῃγίςοπίάς ἀίειτης Βίφίτππν ςοΠ, φιοην 
τγλάππι ςὰπὶ Ῥεϊαίσοτιπι ἄπχ εἴτε, [αὐ 
ΠΙία δίπογε ςαρταπὶ ἑυί{{ε : ςαπγόρ ρΌΕΠ5 υἱν 
οἰ επτίατι ται {{{πτὸ ςοπτ πτο ας ροσπ85 [αἱ 

ΠΕ Θ ε ἢ ΑΓΒ Ή., 

πεσε οὐ τῷ πὰρ πταρόκλου ἀγῶν, πῆλ᾽ ὧδ᾽ 
στὸ λαρίοσγς ταύτης γε, ἀλλα μᾶλλου Φὶ τς 
αἱ ἀὐμἑμ "χίλιοι γερ που σεέδιοι μεταξύ. ποῦ 
στη σὲ λάριοσα,ἰώμῃ Φὶ ἐφεσίας οὐ Ὅο] καῦσ 

βρίῳ πεσίῳ, ἰω φασὶ πόλιν σπάρξαι πρότε 
θον ἐχουσαν' κρὰ "ὸ ἱόρὸν ἀπόλχων Θ- λαρισ' ἷ 
σίωξ, πλησιάίασαν τῷ πμώλῳ μάλνου, ἢ τῇ 
ἐφίσῳ, ταύτης γοῦ «κὸν κοὰ ὀγονήπον τα 
διέχει στδέους » ὥςτε “πὸ τοῖς μήοσιρ ἐν τῖς 
τάῆοι ταὐτίω . ἐφέσιοι σ᾽ αὐξαθονασῖ ὕτε» 
ρομ, στολλίμ) τ᾽ δὴν μπόνων, δεναῦ λυσϑὺς φα 
μϑν, ἀπετίμονηρ,ὥςτ᾽ οὐσῖ αὕτη αὖ ἡ ξῶπε 
λασγὼν λάριοσα ἐἰκ, ἄλλ κάνη μἄλλογ κοῖς 
γοὺ φιμὼ ον πῇ καῦοριανῇ λαῥίοσας οὐσῖον 
ἐχομῆν τεπκιμήρμομ ἰουυρὸμ γ ὡς ἣν Ἀσίη πότεν 
οὐσὲ γοὺ “τ ἐφέζου φὶ πόρὶ Ἅ ἀύμίω μαῤτύ 
ἰόν ὄξι πᾶσα ἡ αἰολικὴ ἱσδοία, μάκρὸμ ὕςε» 
ρον Ἣν προωϊκῶν γγυομλώη.. φασὶ γοῖρ εἷὸ γὴ 
6) φουκίῳ τό ταὲρ βδρμοπυλῶν λοκρικοῦ 
ὕρσς δρμηθούτας,, κατάραι μδν ἐς ὃν τόστορ 
ὅπου ναῦ ἡ ἐὐμψῳ ὅδι. καταλαβόντας δὲ εξ 

“σειλασγοὺς»κικακωμβύος σαὸ τό πηοωϊκοῦ 
“ολίμο, κατέχοντας σ᾽ ὅμως ἔτι τάν λάσισ' 
σαν, φ)έχουσαν Φὶ ἐύμης ὅσον ἐξσυμήκοντα 
σιίδίος, ἁὐντειχέσαε αὐτοῖς ναῦ ἐπι λεγόμε 
νου νέον τέχΘ- ἀρ τριάκοντα σχόίων τ λα 
Οοἴσσυς ἐλθόντας σὲ κτίσαι τίὼ ἀύμίω, νὴ εὖ 
πόδιγϑνομδύος αὐθρώτπτους ἐκέισε αὐοικίσαε.. 
ἀὴ σὲ τόν λοκρεκοῦ ὅρος τί τὶ ἀὐμίω ᾧρο 
πκωνίσῖα καλοῦσιψ. ὁμοίως σὲ κοὰ πάν λαβισ- 
σαν, ὄδήμε σῇ ὄξι νωῦ. ὅτι σῖ οἱ τπσελασγοὶ μὲ 
γα ἄν ἐθνΘ». κοὰ ἐκ Φὶ ἄλλης ἱσορίας οὕτως 

ἐκμαρτυρξδλόα φασι. μὲνεκράώτης γοαῦ δὲ. 
λαΐτῳς γν τοῖς πόβὶ ἰυτίσεων, φησὶ τίὼ ἧδα 
λίαν τίωναῦ ἰωνικίω τοᾶσαν, δῷ μυκάλης 
αῥξαμθύϊω, σὸ πσελασγῶψ οἰκέει αὐ πρότε-- 
ρομεκρὰ τὰς πλησίον νήσους, λίσξιοι σῖ᾽ σὺ 
-συλαίῳ τετάχθαι Αἰγοσι σφᾶς, πῷ ̓σαὸ τόν 
ποιντόὶ λεγομλύῳ, Ὧρ! ΣΝ τοελασγῶν αὗχον ὦ 
σπιφ᾽ οὗ νὸ τὸ ττῤ αἱνγοῖς ὃ). Θ- ἔτι πύλαιομς 
καλειῶτοκρὰ χῖοι ὃ οἰνασὶς ἑαυ δν πελασγὸρ 
φασὶ, εἰ ἐκ θεπαλίας, πολύπλοανον ὃ κοὶς 
παχὺ Ὁ εν Θ’ πρέπον αετίσεις,ἡυξήθη το, 
ἀϑὲ πολὺ, Εἰ ἀδρόαν ἔλαβε τἀν ἔλλῴψιψ, κοὶς 
μάλισα {7] τἰὼ Ῥῇ αξολξωρ,νὸ ϑ ἠώνων πε 
ραΐωσιψ εἰς τἰιὺ ἀσίων ἴδιον σὲ τι τοῖς λαρισ' 
σαΐοις σαυΐξι, Οῖς τε καῦςρινοῖς, νὼ σοῖς Φοα 

κωνσῦσι, κοὰ “ηρίγοις τοῖς τὺ ϑεαλίᾳ. ἅπαν 
πόῦ' γοῦρ πτοταμόχωςου “δ χώραν οχορ.οἱ μὴν 
σὸ τό κἄύερον, οἵ σ᾽ “πὸ πτδιέρμου, οἵ σ᾽ 
«υσὸ Τόὶ τοίευειδ. οὐ σὲ τῇ φρικωνίσίᾳ λαρίσ. 
σῃντετι μῆλο λὲ γυταὶ πίασος, ὃν φασὶν αἢ 

λοντα πιλασγῶν, ῥα ὕκεφὶ ϑυγατγρὸς λαρίοσες" Βιᾳσάμδωου σί αὐτίὼ, τίσας δὰ ὕξρεως δγκίω, 
ἔγκυψαντος 



ΠΥ ΕΑ ΕΟ 5 Τὸ εν Ὁ, 

᾿ ἐγκύψαυτά γοῦν εἰς πύου οἵνα καταμαβοῦ- 
σαν, δ) σκελῶν λαξομλνίω ὅξαραε "ὦ καθξᾷ 

νας αὐτὸρ εἰς “ἂν πήθομ. τὼ μδὰὺ ὃν αῤχαξα τοι 
αὗτα. ταῖς σὲ ναῦ αξολικαῖς πόλεσι, ἔτι (ΟἿ 

᾿ φὰς αἰγοὶς πτοσλησήτου, τὸ τὼ πῆμνον ὅθῳν 

{ ἐρμαγόρας ὃ τὰς ῥυτορικεὶς τέχνας συγ’ 
' γράψας ἴόῆραυ τοι δὲ πόλᾳς αὗτοι {)] τίὼ 

 ὀρεινίυ) δ σαδῥκειμλνίω φὶ τε ἐνμαΐας, (ἃ 
᾿ φιφωκαΐων (Εἴ σμυρναέωυ γῆς, σταῤ ἰιὦ ὃ ἕρ 
μθ΄ ῥέ, ὃκ ἄπωδῳον ἢ ;Οὐτων δ᾽ πόλεωψ,οὗ 

᾿ οἱ ἡ μαγνησίᾳ ὄδιυ ἡ Ὁσὸ σιπύλῳ, ἐλδυβε. 
ρα πόλις στὸ ῥωμαίων ἀεκοιμβύκ. κρὰ ταύν 
πίω σῖ ἑκάκωί(ψῳ οἱ νεωςὶ γλνόμδιυνοι σεισμοί, 
ἐς δὲ ταῤαντίᾳ πὰ ἀϑὲ᾿ ν καϊπκου νδύοντα, 
ἀ λαρίοσας ἡὰ σχξαντιΣ Ἑομον ἐς ὐμίω, 
ἑξσυμήκον τοὶ ετζσιοι. γὐτόυόῳν δ' ἐς μύρινων 
σι αράκοντα Ξτέδιοι. τό σ᾽ ἴον γὺτόύθᾳῳν εἰς 
“φαύιογ, ἰδ κέθῳν εἰς ἐλαίαν, ὡς σ᾽ αῤτεμί, 
σἴωρος ἀ Φὶ ἴσως εἰσὶν ἄσῖαι; εἰτ᾿ ἄκρα τὰ τ 
παράκοντα σαδῆος, [ὦ καλδσιμ ὕσραν ἃ στον 
οὔζι Σ κόλπον Σ ἐλαϊχικομ, ες ἢ ἄποναν 
σίαν ἄκραν ὡρματοιῦ τὰς τόν μϑὺ ὃν σύμα Ἐς 
“πὸ πλάτθ' πόδι ὑγόδήκοντοι ετζδῆος δὴν ἐγ 
πολπάζοντι μύοινα, γ᾽ Ἑξήκοντα σαόίοις ατο- 
λἱς πόλις χου(ὰ λιμρύχ. ἀπ᾿ ἀχχιῶν λιμίιω, 
ὅπου οἱ βωμοὶ Ὁ σϊώσεκα ϑεῶψ, εἶπα σπτολίχνι 
οὐ μυριναϊου, γραύιομ, “ ἱδρὸν ἀπόλλων Θ΄, 
κορὰ μαντεῖον ἀρχαῖον, νὸ νεὼς πτολυτελής λέ 
θυ λόυκοῦ. «τέδιοι σῖ᾽ ἐτο᾿ αὐ ἰὼ τι Ἴχράκον 
σα θ᾽ ἐοσυμήκοντα ἐς Ἑλαξαν,λιμθύᾳ ἔχου 
σὰν τὸ ναὐσιχήμου δὴν ἀἤαλικῶν βασιλέωμ, 
μϑνεώεως ἀτίσμα, νὸ δῇ σωὼ αὐτῷ ἀθίωνα:, 
ὧν, ὥιῥσυςρατόυσον ἣν ἀϑὲτλιομοπο σ᾽ Ἑξῆς 
εἰρμῦ τὰ ττόβὶ πιτανίι νὴ ἀταρνεα, νὸ τάλ 
λα τὰ τοιαῦτα. μεγίτη σῖξ ὅδι δὴν ατολ το, κοὰ 
αῤίςν ἰυὐμη,κοὰ σζεσῖὸν μετηρόπολις αὕτη τα 
[ἢ ἡ λίσεθ- ἣν ἄλλων πόλεων πόβὲ τοιάπον 

πὰ που ἐν αριθμὸρ, ὧν ἐκλελοίστασιμ οὐκῦλέ 
γας, σκώσηετῇ σῖ εἰς αὐακὅδησιων ἡ ἔύμα (δ] 

Φιαύτίω ζινὰ, ὥς φασιμ ψγιοι, σϑξον ὅτι τοι 
ποσιοις ἔτεσιν ὕςόδον φὶ ἀτίσεως ἀτοιόοντο 
“Σ λιμδύος τὰ τίλῃ, προτέρου σῦ ἐκ εκαρπ 
“πὸ Ὦ πρόσοσυμ ταύτίω ὃ σϊῆμ΄. κατέχον 
ὁαν σϑξᾳ ὡς ὅψὲ ἀδονμθύωμ, ὅτι ἀδὲ ϑπλαήκ 
“πόλις οἰκοῖν ἐστ γὺ ἄλλος λόγος, δ, διανφστξ 
μϑνοι χρήματα σϊωμόσια, τὰς συᾷς σσεθοντο. 

ἐτ' ὃκ ἀγοῦν τοῖν 5] ὦ ὡοισμδύζω ἡμόλαν; 
ἔφγοντο Ὧν πϑδιστοξ τῆν, ὅτε μθῦ Ὧι ὄμβρος ἐΐῃ 

πα αἰδῶ ζινα κεούηοιρν οἱ σϊανειΞαί, (ελόύ 
ὀντῇ στὸ τὰς σοοὶς σαόῥχεῶν. ἢ σα κήρυκος 
ὅτω φθεγγομλύσ τὸ τὰς σοας σσελύετε,εκ 
πεσεῖν λόγογ,ὡς ἀνμαίων ὅκ αἰδδανομθήωψ, 
ὦ, οὐ Ὁῆς ὑμίροις ὑτσὺ σὰς συῆς σπαελθετέονγ" 

593 
ἵΝαπι οὐπὶαίηΐ ἀοἰ τι ργοπιις ἰηἰρίςεγες, ρα 
εἰα(χυῤά τεπὶ γείςπογαυ Π]Ππππὶρ εν ροάε5 τὰς 
ΡίεΠ5 δ φι(ο ἐπ ἐπ ἀο!α ἀςπλί τ, Α το ἢςς 
αυίάεπὶ απτίαυς (ππῖ, πῆς σατη Δ εο] ἕςίβ ατ- 
δίθυδ ἄερα (ητ ἀΠιππιεη ας ἃ Τ πιπιιδ,ππ 
ἀς Ηετπηασούδ8 [τ 18,4 υἱ ἠε ἀΐςεηαί αγίς οο- 
(ττίρπε, ΕΗ τ ες ίεςιι5 πιοπῖαπαπὶ τερίοπε 
ἰαςοπτ, απο (Ἰιπιαπο δύ ΡΠοςεπῇ δύ δηγγε- 
περοᾶφίο ἱπιπηίπεητ, ἐσχτα υδπὶ Ε]εΥΠι5 ἰἃ 
δὲῖ, πες ρύοςυ! δ} Πΐβ αὐθίδιι5 ΜΠ ασηοίία (Ὁ 
Βίργο εἰ εἰττίταβ,ἃ δὴ οπιαπίϑβ {δ εγὰ ἐπ ἀίςατα, 
Ηδλπετειγοπιοῖι8 πυροῦ] αἰεί ἰατῖτ, Εχ δά 
πετίο ἔπηζεα, 4ος ἐπ (ὐλίςσιπι πεγριητ, Δ᾽ ΤΑ 
τ ΕΗ ἐπι τγαπίευπεί, ἴσια (ὐπτηατη Πα ία 
(πε κα, Ηίποίᾳ ΓΝ γτίπαπι χα, ἃ τοιίἀξ 
ἱης οἱ (αὐγγηία, δύ ἱπάε υἱῳ ΕἸπαῦν, απ τσ 
τεταϊογιβ αι, οί (ὐαπιαία μας ἃ ἐς, ἀείπ 
ἄς ροί(ὲ {{λάία ΧΙ, ρεοπιοητοχίμπι ποπιίπε 
Ηγάτα, πιο δά δἀιετγίυπι ργοπιοητοσίιπι 
Ἡεγπιαταυπίςπ, Εἰαἰτίςυπι ἐπαπι ς είς, Οτίς 
Ιατίτάο εἴτ  Χ ἔστε Πδάίοτιτη, [πίγὰ ἤπαπι 
εἴς ΜΜ γτείπ δα {4612 1.Χ Αἃ εοϊέςα οἰυέταϑ, αιτας 
᾿Ρογίαπι μαθεῖ, Γείπάε ΑΑ «πίούαπι ρόγταδ, 
αδίίαπε ἀποάεςίῃ ἀεογῖ τα, Γείπάς τυ“ 
πίμπι γγίηεοτιπι ορρίάαπι, ὃ Α ρο! ἐπ ίς 
ίλπαπι, ζ ρεγυοτα {πὶ οὐδοῦ πὶ, ὃ. τεσ ρ! 
«πάϊάο ἰαρίάς (πταρττοίππι, ας} ἃ οἀπν [122 
ἀία απτχε. Τείπάς ΕΝ αἰπαε Ε ἀπὶ ηϊτοε 
Ροτταπὶ παθεῖ, ἃ παυαϊετεθαπι Α ττα!ςοτα, 
ΜΜεπεῇπεέορις ὃ Ατπεπίςηίιιπι, χαί οιπι 
ἐο δρια {Πἰπτπὶ τα τασπῖ, [)ε (απ επείδι5 
αὐτείς]ςεε Ρίταηα, Δταύπεα, ἃς ςατοιίβ, 195 
(υπτίπ εα τερίοπο, ἀϊέξαπι εἰξ, Δ εο! ρατίτπν αὐ 
Βίυτι πιαχίπια ὃί ορτείπγα εἴ (πη. ὃ ἔογέεα 
τηεῖτοροί 5 εἰς, δ 1, οεδυς ςπτεγαγ πὶ οἰπιίτα, 
τπ|.. 4πς Πυπεῦο ἔππτ οἰγοίτον ἘΚ Χ, αυδη, 
αιδπὶ πο Ρδαςε {πὸ ἀεἴετο, αγρυηταν (ν» 
πιαηΐ, ττ Ποπγίηες ἐπί Βεθ εῖες, οὗ ἤδτς 
ε«απίαπι(ας σαίάαπι ρυτ4ητ) “δ ἢ ΠΟ Ο Δπηΐβ 
ροίἐ εἰ υὐϑοίς κε Ηςατίοπεπι, ρουταβ πες, 
φα]ία ἐκεσεύιπτ, οαπὸ απίοα ρορ 5 εἰ πίπιοσ 
ἀΐ ργοιεπειπιὶ πο δαθεγεῖ, ζ τατε οδτίπυίς 
ορίπίο, φαά Πἰ Ποπιίπες (εν ὁ (επτίγεητ, συ 
πγθοπὶδά πιαύε Πα ίταγεπτ, Γίείτιν ἐτίδη 4]1“ 
τεῦ, φαδά ρυδ]ίςα Ρεειηΐα πππτιο δεςορία, 
Ροττίσις ςοοηγαχογαητῖς ροίξεα εὐπὶ ρεςιηϊᾷ 
ςοπῇἤίτατα ἀίε ποη τεάαϊαϊπεηι, ἃ ἐξα] 
τίοης αὐςεραηίαγ, 86 σαπὶρ᾽ υυες εἤτης, ἱπ 
ἀεάεςι σαοήάδπι ογεἄίτοτες εὐϊόϊιτη αγίτεες 
Βαπε, αὐ υπιαηί ροτγτίςιϑ πιδίγοητς, Ετ εὐπὶ 
Ῥύξεςο ἵτὰ ἱποίαπιατεῖ, Ρογείςιϑ (υ ίγε,αἐ ζξνιπὶ 
εξ ργοπεγδίμπην, σι (ὐππιαπὶ ποη {εητίς 
δηῖ, σι πη ΡΙ χα ροττίςυς (πδευπαάα πε, 

4. 5 πίῃ 



994. δΙΤΕΙΑΒΘΟΝη 

παῖδ αἰἰατιίς ρεῦ ργαοσιεαι ἀδεσοι ζάςς Ν ἐγ []- 
πεςοπιγοπεγίία ςἰλτας εχ πάσυνθε εἰς Ἐρῃυσ 
τὰ, ἰ(οετατί ογοτοτι ἰαπ ατίδ, σαί ὅς Βη οι ιᾶ 
ςοη(ττίρἤι,  ἀςε ἱπαεητείοηίθυς (τὰ ὁξδαίτ, Ετ 
δηῖς πυης ετίαπι Ε]εΠ οάτιδ ροεῖα, Ππᾶπιίρίς αἱ 
εἶτ ραῖτεπα ἔμππὶ τε ζἐὰ Α εο]ίςα, (ιπιλπι ἰῃ 
Βιοιίαηι ταί ρταίϊετυτ, 
Αἰααειπορεπιςο  αἱς α{Π|4π|, ας ἰαμα Ης 

᾿ϊςοηί, 
Νεςρεῖ [τἰρας ογαϊ οι! 4υαπ ορρογίσπα, πες 

απ, 
ἙἩοπιεγαπι ποτὸ δίης εἴϊς, ηὉ (τἰ5 ςοπἤλί, 

αὐαϊε εαἰπιὶάε εο (εἰς ἀτερίαπτ, Νοσιεπ τ’ 
δί ὯΑ ἄπιδξοπε σιδάδηι ἰηαίτ πὶ ριπδηΐ, 
παεπιαάπιοαᾶ δ ΜΜγτίηδν χὉ εὰ απο (ΡΒ 

ιν|αι., τε πῃ Ττοίδπο ςαπιροίαςε, Ὁ 
“᾿Ηυῃπεποαλίηςς ἱρίι Βαιίεαπιν ποπλίης ἀίουητ, 
ΔΙ ἰπηπιογταῖος, υοἱυςτί5 ποπαπιεηῖα δὶς 

τίπε 
Οατγρίταν ετίαπι ἘρΠοΥα 5, οαΠ| ρατγίας 

ἔλείποτα ποὴ [δ ογέτ, ας σα πὶ ἃ} 8 οεἴ 5 αἱσ 
τιυπγείατεῖ, ΠΟΙ ησταπηεη ἐπὶ ΠΠεητίο ργατῖε 
εἰτί, ἧς ἰαοἸ λανλτ; ἕὰ τεπιρείττς (ὐαπιαηί ηαΐε 
τεπιασεῦαηι, Ροίίχυδηι Ττοίαπατα ἃ Ατο- 
Ἰίςδιν οὐδ ροτίςςυτί ππγιι5, πη εἀ τογγα πολ ΠῈ 
ἀείαςερϑ ρεγουγγαπλι5 υἱῷ αὐ 1 Δυταπι, εἐο- 
ἀεπιρεγέρτίπαιίοη 5 ογίης ςοπίςγυδίο, [ἢ 
[5 Ιοςί5 ρείπείραταπι φυεηάλαι οὈτίηες Ρεῖσ 
ΘΑπλιτ (ΠΠ σης οἰυἱτα5, Πυα ἀέα (ἃ Ατεαὶέ- 
εἰ5 γεσίδ, (αϊτ ογευπδίλ. Θοα αση τίσ ἱτα τ  ρεγα- 
φτατίοηίς ἰη {τι Ὠίης [ἀςίεπ 4 εἰς, ἃς ρτγίπνὸ 
ἀςετεσίθυπ υπ δε ργοίεςε πητ,ει φυὸ ταπάεηι 
εἰδίετε, γε Ρ5 αρεγίεἀππ:η., Ρεγραπι εἰς 
ἤυτος (εὐυαδας ἰγΠαιαςίί ΑΔ σαι πος 5 ΠΙή, 
4υί πα {πἰτ εχ (πα ςςεΠ Υθ 5 ΔΙεχαηατί, ἰᾳ 
τη οητίς ργοπιοηίοσγία τη Πα δίτατι αι Παρ εδαζ, 

. ἸΜοης υοτγοτυζδίπει εἴ, ίη ἀσυταιτι αρίςεπι 
ἀείπεης, Μιειηἰτίοη 5 Παίς οὐἠξο ία ἃ Ρρεςα 
πίλταπη, αὺς ἐγ πῖ ποιοίη γΠΠ|{ τα επτογαπι, 
«οὐ ετας ΒΗ εογο Τ γπεηῇ, αὐ ρας 
το ἴραδο βιεγαι, Οοηιίρίς ἐπίηι ἐπ ἴαπετγε Ζὸ 
4Δπὶ τ αὐ ἰρελουϊωπι τυ! αἀοἴεητ, παν 
ετίςεπι αυς ΡΠεταταπι ἰο πιεπὶ ροτταθαῖ, 
δερτεμεηίπι ορρτίμγί, αἀεὸ πτριτοῖ ετίδπι δῇ 
Πίσεγοεατ, εγαῖ ἱρίτατ εαπτις χ15᾽, [5 οαιπὶ Ορτίφ 
τηὲ εἴϊοι ἐἀὐπιςατιι5, 4 ἐσ πὰ υἰ5 εἴ εαΐ Πα ετε 
«(ἀετεπίατ, Γαηάεπὶ «ταις [γᾶ ςῃο ετγαζ, 
{ξὰ εἰπὸ ἂ “Ατίίπος {Πἰ᾿Ὸ5 υὑχόῦε αἰδίάετγει, 
Ρτορίεγεα αυὸά εἰπὶ δοςσιυίαιογαι, Ιος 44 4ε 
ἐεΠἰοπεπιρεγδυχίς, δύ υττεπηροτγα ἐγδηΐζ, (τᾷ 
ίς σετεῦαῖ, υἱάεης δὰ δα ΠΟοιταῖεπΊ ἃ ρῖα, ΠΑ ΠῚ 
Ριορίεγοα σιὸα 1 γ[ππᾶςἤηι15 ἃ Πγ14}{5 [Δ π|]|Δ- 
εἰ φεοαςει5 ἔυειά ἃ σαῖμος!ς Πα ἰπτετῆςετο, 

σἘ ΟΣ Ἃ Δ Ρ᾿ Ἢ; ] 

αὖ μὰ σημαύᾳ τὶς αὐτοῖς οἵᾳ ἐκρύγμα τίη, | 
οὐὐὴρ σοῦ ἄξι(Θ' μνήμες εκ Φὶ σὲ φὶ πόλεως ἀσ | 

ναντιλίπτως ἔφη ἐφορί ἣν κράπους νῷ 
οίμων “ ῥήτορος, ὃ τὐὺ ἱσορίαν συγγράψας,, 
κοὶ τὰ πόρὶ δ)ν εὑραμάτωμ. κοὰ ἔπι πεύτι, 
οΘ΄ τούτου ἁσίοσος ὃ στοικ τής αὐτὸς γα ἔρῳ 

πῳν, ὅσι ὃ στα τὴρ οὐ σπτόὶ οἴ μετῴκησφῳν εἰς 
βοιωαῖο ἀύὐμίω αἰἱολίσια σολιπώμ᾽ 

νάσσατο σΐ ἄγχ᾽ ἑλικῶν Θ᾽ οἱΐυρᾷ οὐὶ ζώμη 
ἄσκρε χῶμα κακῇ, ϑόδ4 αῤγαλὲμ, ὁσῖς ποτὶ 

εὥλᾷ. 
ὄμπμρῷ φὐσχ ὁμολογόυ μδυύως πτολλ οἱ ὃ ἀμ 

Φισξατόσιψν αὐ, σ᾽ ὄνομα αὐτὸ ἀμαζόνος 
σῇ πολφτεθει τ. καϑάστν τὸ τῇ μυρήνῃ ἀὸ τ 
οὐ τῷ ῥωϊκῷ πεδίῳ κέμλύας νὰ τῇ δα τιέᾳο 

τίω, ἡποι ἀνό)οσι βατίειαν κικλήσ κουσιμ» 
Αθαναζιδι7εσῆμα πολνσκάρθμοιο μυρήνπρς 

Σκώσήετοι σὲ νὸ δ ἔφος Ὁ’ δ)ότι Φὶ παβία 
δὺς δκίχων ὄῤγα φράζων γὺ τᾷ σϊχοιθμήσει 
Ὧν ἄλλων πρχξεωμ, οὐ μίω οὐσῖ᾽ αὖ ἀμνκμά 

5» ν ῷ δ" 4 “ 

νόυ:27ῳν αὑτίὼ εἰν ϑέλων, οὕτως ἀδιφωνέ κα 
σὰ ἢ ὃν αὐτὴν κοκρὸν ἀυμαῖοι τὰς ἡ(οχίας ἣσ 
γνιτπὰ δὲ διεληλύϑαμθν τίὼ πρωϊιίω ἅ-. 
μα (Εἴ τίὼ αἰολικίω ἥϑαλίαν͵ ἐφεξῆς αὖ ἔα 
σίὼ μεσόγαιον ἁϑλαρα μὲν μίχοι τῷ ταύρους 
φυλάοσοντας τίἰὼ αὐτίὼ φὶ ἰφόδεν τάξιψι 
ἔχει σῖς ἄνᾳ ἡγεμονίαν πιὸς τόσους δύπυς, 
Φὸ πόῤγαμου ἀδιφανὴς πελιφγκοὰ πολαὺ σῳ 
υδυτυχηίασα χρόνου Τοῖς ἀἤαλικοῖς βασιλαϊ 
σι κρὰς σῇη κοὰ φυτόυίῳν αἱ κτίου Φὶ ἑξῆς τος 
ρμοσϊείας. κοὰ πρ ὦ του πόδι δὴν ξασιλίων ὅπ 
θῳν ὡρμήθησαν ,νὸ εἰς ἃ κατίσρεψαν, οὐ βεα 
χὶσι σϊκλωτίομ αν μὲν σαὶ τὸ ττόβγαμον λὼ 
σιμάχον γαζοφυλάκιου τό ἀγαθοκλέους ξ2 

νὸς ἣν ἀλεξανοῆρου οχσϑχων:. οὐντίὼ τὼ ἄς 
κραν τόδ᾽ ὄρος σαυομκιμλψίω ἐχομ σι σὲ φρθ5 
ἔυλοεισὲς τὸ ὄρ Θ- ἐς ὀξεῖαν κορυφίω ἀγρλᾶ- 
γονιἐπεπίς δυ»» σὲ τἰὼ φυλακίω Ὁ ὀρύγμα 
19. τούτου κρὰ “)νχρημάταψ, ἦν δὲ τάλαν, 
πὰ οὐνακιοίλια,, Φιλίταιρ Ὁ. αὐὴρ σιχυδᾳ 
ϑλιξίας ἐκ στκισῦς, συυυξδν γοὺρ οὖ νι ταφῇ 
ϑέας ούσας. κοὰ πολλῶν “ϑόντων, γλαφθέι, 
σαν οὺ τῷ ὄχλῳ “ἢ κομίζουσαν βοφὸν τὸν Θὰ 
λέταιρομετι νήπιον, συωβλιβίαι μέὲλρι το 
σοῦσε, ὥςτε πυρωβθίω κε τὸν ττισίᾳ. ἐν μδν 
σὶὶ σὐνοῦχ-, βαφεὶς ὃ καλῶς ἐφαύα φὶ πᾶ 
Ξτως ταύτης ἄξι Θ-. τέως μὴν ἂν δύνους διὲ 
μεινῳν ον τῷ λυσιμάχῳ. διρνεχθεὶς ὃ τεὸς αὖ 
σινοίιυ “δ γωναῖκα αὐπόν σχξάλλουσαν αὖς- 
τὸν, ἀπέφασε Ὁ χωρίου, κρὰ πρὸς αὐὺ κοιραρ 
ἐπολιτόυερ, ὁρῶν ἀϑυπιισίειος πτθὸς νεω τόδε 
σμόν.ὅτε ἐἀλυσίμαχος καποῖς οἰκέοις πβιστε 

σῶν, ἰωαγκῴιδϑι ὁ ἡὸψ αὐελᾶν ἀγαθοκλὲα» 
σίλόδυχρῳ 



ΕἘΥΕΒΙΕΕ ΤΕ 

σίλόδυκος τὰ ἐπανιλθὼρ ὃ νικάτωρ,, ἐκᾶνον 
᾿ς κατέλυσε, κοὰ αὐτὸς κατελύθν συλοφονν 
βὰς αν σηολεμαέου πὸ ἰδραυνοῦ. ποιότωμ 

τὲ ϑορύξων ὄντων, διεγηύξ» μβύων ἀϑὲ τόϊ 
δῥύματθ'’ ὁ δυνοῦχφ»". κοὰ πολιτδυόμανθ’ 
σῖ! “σσοσιέσεωμ κοὰ φὶ ἄλλης ϑόραπέας ἀεὶ, 
πῶς τὸν ἰσιύον τὰ, κοὶὰ ἐγγὺς σπρόντος. δὲς» 
σέλεσε γοαῦ ἐτε εἴκοσι (εύριΘ ὧν τό φρου- 

Ορίέου, κοὰ δὴν χρημάτων. ἧσαν σὲ αὐ Θρῖ σὶύο 
ἀσελφοὶ, πρεσξὐ τόθ’ μν δύμβας, νεώτε 
φΘ΄ σὲ ἄαλθ’. ἐκ μῶ οὖ πόὶ δύμβους ἱ» 
γ) Ὁ ζο᾽ σατοὶ ὁμώνυμθ: δύμλψης, δοστόρ 
κοὰ δγεσίεξα το Ὁ τοόῤγαμοψ. κρὰ ἂν ἢσῖν σῖν 
νάτης ἣν ἀύκλῳ χωρίωγ. ὥςτε κοὰ πόρὶ σαρ' 
σῖες γλίκησε συμξαλὼμ αὐτίοχου τὴν σελόύ 
χου. σῖύο δὲ κρὰ εἴκοσιν αρξας τα, τελδυτῷ 
ρὸν Βίου. ἐκ σὲ ἀ“ἤάλου κοὰ αὐτιοχίσϊ Θ’ Φὶ 
ἀχκιοῦ γεγονὼς ἄπαλος διεσίξξα το τἰὼ αΡ 
χίω, κοὰ αὐηγορδύθε βασιλεὺς οὐτ Θ᾽ πρῶ, 

σὸς, νυκίσας γαλάτας μάχη μεγάλῃ. οὐ’ 
“σὲ κρὰ ῥωμαζοις κατίον Φάλος, κοὰ σύμνεπον 

λέμησε πεὸς Φέλισπου μετὰ τό ῥοδίωμ ναν 
“κοῦ. γηραιὸς δὲ ἐτελδύτα βασιλσύστες ἔν, 

σὺ τρία κοὰ τυαράκοντα,. ἰχτίλιπσε δὲ 
᾿ πτῆχρας ἑοὺς δ᾽ ἀγρλλωνίσος ζυξικίωῆς γυ 

γαυῶς, μονῇ, ἀ“ἤαλον, Φιλέτοίρον, ἀθίωας 
οψ.οἱ μδν οαὖν νεώτόβοι διετέλεσαν ἰδεῶποιι. 
τ στ ἄλλων ὁ πρεσθύτορ’ δύμθνας βασί, 
λόῦσε, σιυωεπτολέμησε δὲ κοὰ οὔτι Θ΄ ῥωμαέ, 
οἷς πρός τὰ οὐτίοχομ “Ὃν μέγαν, κορὶ πρῶς 
“πόλσέαᾳ κοὰ ἔλαθον στὸ δῇ ῥωμαίων ἅπτα- 
σὰν τίὼ “αὶ αὐτιόχῳ Φὰ γύτὸς πτόϊ ταύρου. 
σπούτόδου σ᾽ ἐν τὰ πϑρὶ τόῤγαμον οὐ πολ, 

λα χωρίᾳ μέχρι Φὶ ϑαλάἥες φὶ κατὰ τὸν» 
λαϊτάυ κόλστον, κοὰ τὸν ἀδοαμυϊωόμψι κα, 

πισπκδύασε σῇ οὗ Θ- τἰὼ πολιν. κοὰ Ὃ νιν 
κηφόριου, ἄλσος κατε φύτσΌυσε » κοὶ κὐαϑή, 

ματα, κοὰ βιξλιοθάκας κοὰ τέὼ ἀδὶ Ξοσόνσε 

κατοικίαν πτόϊ πόργάμου τἰὼ ναῦ οὐσων ἰ. 

κῶν Ὁ: πῶσεφιλοκάλεσε, βασιλόύσας τα 

“τηαράκοντιε κοὰ φύντα, ἀπίλιπεθρὶ ἑῷ 

“πἰὼ αῤχίω ἀῆίλῳ., γεγονότι ἐκ ϑρατονί, 

κας Φὶ αριαράβου ϑυγαπρὸς πὸ καστπασῦ, 
κων βασιλέως. ἐπέτροττον οἐ κατεςασο κοῖς 
πὸ σταισῖός νέου τελέως ὄν 1 Θ΄. τὸ φὶ αὐχῆς 
“σὸν ἀσελφὸν ἄπαλον. οὗ δὲ κοὰ ἐρῶσιν ἐτα 
βασιλδύστωος, γόδων οὗτ Θ΄ τελδυτᾷ κῶτορ, 
(ώσας πολλά. κοὰ γοὺ σϊκμήτοιον σὺν σελδῦ 
χουν συγπρτεπολέμησ ον ἀλεξαύαρῳ αὐ 

ΘΙ δ τ ΠΕ ἰν ἡ ξοΚ 
δεῖειςι ᾿Νίςατογ γεαογίις Πἰαπι (ἐξα τ, ὃ ἐσ 
ρίξε ἃ Ρεοίεπιαο (εγαπηίο {ασίατας εἴ ἂς ἀο’ 
ἰο ἐπιογεπηριει5. [λιΠπὶ γε 5 [τὰ ΓΠ ΠῚ ΠΥ ἐπι αΥ, 
ἐαπαςῃα (είς ίη αὐςς ςοητίπεθατ, δύ ρο οί 
ἀο ἐςπιρεῖ παϊίάίοτίδι ας ργορίοτίθις ομίς- 
αεηάο υμεθαῖ, ΕἸος ραέϊο ςαἰξς!]ιπτὶ ἂς ρα’ 
εσὐπίατη ροΙεἀττ πη ΐ5 υἱρίπεί, Ετᾶς εἰ δῖτες 
ἄιϊτιο, Εαπιοηε5 πδῖι οταπαίου, δύ ΑΑτγαας ἐπ 
πίον, ἘΧαπιεηε Πδτι15 εἰς Πσπηεπο5 ἄς ραιτίς 
ποπηίηε,[5 Βεγραπιί (πςςείδίοπ Πα είς, δ (ᾷ 
Ιοςᾶ ςἰγοιποίτοα τεπερας, απάςε ἀριιά ϑ8δτ ες 
Ἀπιίοςμῃ δεϊεαςί ΠΙία (ἀρ ἐγαίτ, πὶ εὸ ςοπὶ 
φτείι5, ΟΡΒήτδᾶαι ς υἱοίπεί ἃ ἀποῦθιι δηπίς 
ἐπηρεγδίει, Δ τα 5 εχ Δ τίαϊο, ει Δπείοςίάς 
Α «[αί ΗΠ ία πάτα Γαςςε(βίε π ἱπτρετίο, δ ρτίς 
πιῦτοχ εἰ παᾶςυρατι5. ΕΠ ς (Παἰαταβ ρσο ο πγα 
χίτηο πρεγαυίτ, ὃ ̓ςοπηαπογῶ δπιίςιις ξαίτ,ες 
οαπ| εἰ5 Δἀπετία5 ΒΕΠρρια ρασπααίτ ῃ εἰ 
(ς ἐμποάδίογμαι, Οδῆς αι ἰεπίου, ἐπ πὶ πηίς 
ΧΙ, ετττίριιβ τεσ παίει, ΕΠ! ο5 ααδτιουῦ γεϊίχυίε 
εχ Δρροϊοπίαε (γξίςεπα, Ἐππιεπεηι, Αι, 
ταί απ, ΡΠ είαγαπι, ὃδζ Δτμεπαυπι, ἐαιίθ5 
ἰππίοτεβ ρυπαταπ λέιπὶ αχείπηι, ἔπαγε, 
Π65 Παῖα ργαπάίου γεσπαυίτ, ΕΠ ς στη ᾿ὲ οπτα- 
πίς αὐπετίσπι Δπείος πα τηασπαπι, ὃζ δάπει- 
{ιπ| Βετίεη Βε πὶ σοῆτε, ἃὶ ̓ὰ οὐδ ηΐς τοίδπι 
εὐπὶτορίοπ εξ δοςορίς, Πα ς αὐ Α πτίοςϊο εἴτα 
Ταυταπι εγαῖ, Βει σαηγῦ εηίπιίπ ίηἰτίο τοσίο" 
πεηὶ Δεαϊίς παρε θαῖ πο πλυΐτατη υἱςρ δα Εσ 
[λίτίςί δ Α ἀταπιγείεηί Πππ5 τπατς. [5 αἱ επε 
τασαίτίς, δ ας ᾿Νίςερβοσία ἰςαίε, τεπυρίοσ 
συ ἄοπὰ δέ ΒίμΠοεμεςας, δ ταπίδπὶ Ρεγρα 
ταί Πα ἐτατίοπ φιλητα ππης εἰ, Πἰς {Πρ δε 
[ιπιὲςαγααίς, δὲ ἐρπδαίς δυτξ δπηίβ αυρθταρίπ 
ταποιυζ, [πηροτίὰ Αττα! ο ΠΙΙῸ γε! αἱ, αὐΐ εχ 
διτατοηίος, Ατίαγατῃί (αρραδοςῖ γερί5᾽ Ε]ίᾳ 
μαῖα ετατ, ΕἸ λάπηοάτπ ἰπμεηίς ὃ ἱπιρετῇ 
τατοτζ (ταίγεπι τι! το! είς, [5 τὰπὶ πῃ πίς 
χα ἃ ὑπὸ τερῃαίϊες, πιυϊτίβ τεδιις σι ἢ ἐδ απ 
(επίου πηουίαυς οἴ, Ναὶ αἀὐπετίωσα Γεπιοῖτί 
τη δεἰειςί ΠΙα, απ ΑΙ καπάγο Απείοςβί 
[0 δε} οεἤίτ, Κ᾿ ουγμαποσᾶ ἐδιγα Ρίςιἀορἢΐσ 
᾿ρρᾶ (οςίιἐ ἰαίς, Γἱεργ αι ασυοφ τερᾶ ςερίϊ, 
ἀυζο τη ΤΗγαςίᾷ ἐχογοίτα, γα πη τ οτεπίξ, 
Ρταίεέϊο {{Π|Π|Ὶ0 ΓΝΙςοπιεάε, ἱπηρετία Ατιλίο 
αι ἐπ τατεῖα εγαῖγεἰπυΐς,15 ΒΕ οπιαΐου σὸς 
Βῃοπηίηδίι8,  ἀππίς αίπῳ τερηατοπυίει 
πλούρο ασππηρεὺ εἰξ, παγεαος ᾿ἐοτν, ἐπἤίτια 
τ σαί ροίϊελ εἄ γεορίοπξργουίηςί ἰτοογυπτ, εἴ 

“ιόχου, οὶ σιυεμάχησε δωμαίοις ἀϑὶ ὃν ψδυσυφέλιππον : ἐχαρώσατο δὲ νὼ διάγυλιν “δ μεκένων βα 

σιλία «ρα τόύσας εἰς τἰὼ ϑράκίω. αὐέλε δὲ κοὰ πεθυσιαν, ὑχλσυςήστες αὐ Ὅρ᾽ νικομήσῖα τὸν ἡδὲν, κατά 

λιπε σὲ τὸ τἰὼ αῤχίω τῷ ἀδιβοπδυομθώῳ ἀῆάλῳ, βασιλδύσας )οῦτος [7 πρύτε; τὸ ἀληθὲς Φελομά 

τωρ ντελσύτοι νόσῳ ἂν Βίογιᾳτίλεπε σὲ ἰμλαρονόμος ῥωμαίψει οἵ σ᾽ ἐμή χίαε ἐπιμίαδον Ά χώραι, 
: βσιχν 



4οὖ 

ΑΠλπιποοδαείς εοάεπ πουηίπε 400 δ ςοπ- 
τἰπεπτεη,, (ὐαίςι5 Ρεγραπηιπι ργοῖοεν Παίς ροΥ 
ζαταραπι σαί (ὑδίςι5 ρρε ταν, τεσίοης τιαἱ΄ 
ἂς ορίπιαπι, δζ τοτίπ ἐστὲ Μ γ Πα ορτίπγᾷ ρει’ 
οὐστεπ5. Ν τί εἰατί Βεγσαηιεῃί ςίατε Ποίγα, 

κτὴ σγσοο, ἔπος, ἢ τΠγίάατος ΓΜ] εηοάοτί ΠΙίι5,εἰ α 40 
κιδριάτος ᾿γροίδ, σαί ΟΧ τειγαγ οί Πίτρε (ΠαἸατατῖ ἔαίτ, 
ἩΓΑΝ ΠΝ Εἴυπο ςαπὶ Με δίς ρε] σε ςοπροτείϊαπι 
ἀπιρνίάιος ἀἰςαπε,απάς ἐγ ράσγο Ποπιςη ἐπιροίίταπη εἰ, 
σ᾽ Μεποίο Πησεπτιίδι5 ἁπιίςίς. εἴ εχ τεσε παι, Ηίςςοη 
τη βία. τταζὶα ἀἰα (ὐαίατίς ἁπιίοίτία Δα (ἃ Ποποιῖ Ρεῖ 

ποηίζ, αἰ πιλίεγηί σεπεγίβ ἐειγαγοία, δζ (πὶ 
ΑΙ ἰογαπι, απι Βοίρμογίτεχ εβίςεγεζαν, ΘΌΡ]Α 
ει εἰς ἃ Εγίαπάτο,ι ῬΠαγπαςεπι ΓΈ σεπ ος 
εἰαίς, δ Βοίρῃογιηι οςςυρδαίε, ΗἸίς ασπίάεπι 
πιασηστ ποπίεῃ αἰεσαία εἰ. [τεπὶ Αι ροΙο- 
ἄοτας ογαΐοσ, 4ἱ αὐίο5 ςοηίςείρΠ, ἃ ἄρροιο 
ἀοτίαπι (ξύλ ἰμτγοδυχίς, ἢ χυαταπαάς 6 εἰ, 
ἵΝδαι πτιτα οἰίπι οδτίππεγιης, ηαὲ πιδίμ5 
ἀἰϊςίαπι παδαεγε συὰπι παης ΠαΡεηΐ,Ε αιθι5 
εἴ Αρο!οάοτία (εξ δέ ΤΠπεοάοτία, Θεά ρα, 
εἰπγασι Δρο!οάοτᾶ ἐχες Αὐριπί (κίλ" 
τίς αταίςἰτία, ςΐας πταρίίτεν [ΐτ, Γι(ςίρυϊαπι 
ταευηούαῖα ἀΐσαιπι παρα, Ὠίοπγ ππὶ οίαςξ 
{τὰπ|,τοσποπηίης Α τείςιτη], δύ Βοπας (Ὁ “ 
ΡμίΠα ἐαίε δ μἰΠοτίςιι5, 8( ἰεγηλοπᾶ σοηίςεί, 
Ρίου, Ργορτεςεάίεπτί ἃ καρ ο δύ α ατθε οτίεπ' 
τοπὶ πετ5 εἰξ πτθ5 Δ ΡοΙ]οηία,, ἰπἰοςο εἀίτο 
ἐπιροῇία, αὐὐγασι ποῦ [5 εἰξ πιοπταπιιηι ἔπι 
σαι, Πυοά (ταηίστοΠί δαγάίβ ες, Α' ΠηίΠτίς 
εἰξ υὐϑς ΤἼγατίτα, Μαςεάοπιιπι Ππαρίτατίο, 
πυάπὶ Ποπη0}}{ ΝΜ γίογιπι υἰτίπια τι ἀίςυητ, 
ἈΔ ἀεχιτί εἰς ΑΙΡοΠ ἰηίς, χαδ ἃ Βεγραίηο ἐΐς 
αι {4095 τἰσίπια, οὐ επὶΡ υτρε ϑαιάδπα, 
Ἑδίάεπι ποπλεη ΒαΡεί συοά Αρο!ίηί5 Ογ- 
Ζίςεπα, Ροίίεα ἰεξαυ Ἡ γηγί σαπηριι5. εἴ 884Γς 
ἄς, δερτεπιτίοηαϊες Βεγραπιί ρατίεβ τπα σᾶ 
εχ ραττεὰ Μίγ[ς τεπεπίυν, 8 ἃ ἀεχιτί5 ἐοσ 
τὐπλίαης, σαί ΑΙΒΙ ει ποπλίπαηΐ, φυίδιι5 ἐτην 
φοίτα εα αυς Ερίξξείας ἀΔίςίτυτ, υἱῷ ἰη Βίτῃγ- 
Πίαμη, ϑαγΔ5 αγθ 5 πα οηδ εἰξ, ροίετίου γει5 
Ττοίδηίς,απτίιαταπιεη., αττα ΡΓοπι οπτοσίῇ 
τη {Π πγυπὶ παες, ἘΔ γ ἀογαπιςαρυτ ἔμ» 
ἐτς,]συοβροεία ΓΜ ]αοπαδιοςαί, ροίξετίογες ΝΊς 
οΠ85 ἀΐχογυηῖ, Ε]ο5 αυίάδηι ἀἰειίο 5 ἃ Γγσ 
εἰς ἀΐςυπε, αι 4λπὶ εοίάεπι. (εξ ργοί δε ἐν 
οἴδεμπι ἀίςαπι5, ΕΤίς υὐδί Τ πιο 15 ἐπηπγίπεῖ 
τποη ἰοἶίχ, συΐίπ πογείςς ρεουϊᾶ Παδεῦ, εχε 
ἀγα αἰ δέ ἰαρίἀ5, συαπὶ Βεγίᾳ ςοπάϊεγιηῖ, 
Ἐχ εὰ εἰτειαἴδητες ἰρεξίαπεαγ ςαπιρί, ργ3- 
{ἐττίπι (αν τίδπιις, εἰΓςςίγοι Γγ 4{,ες ΜΜΥΠ, 

5ΈΚΝΚΑ ΒΊΟΥ ΝΥ Τ᾽ ὦ Ἐ ΟΥς ἘΠ Ὰ ῬΙΗΣ 

ἀσίαν ππῶσαγορδύσωντ δι’ ὁμώνυμον πὴ ἡ. 
πειρῳ. πταραρῥεὶ σ᾽ ὃ κῴϊκος, κοὰ πὸ τοδδγας 
μου οἵᾳ πᾶ καΐκον παεδῦον “ππὠσαγορόνομε 

νου;σφόσῇρα δυσϊαέμονα γίιῶ διεξιών. σχεσῖομ 
σῖξ τοι κοὰ πίω αῤίξίω Φὶ μυσίας. ὧν σ)ρσῖο σ᾽ 

ἐηϑύοντο λλόγεμοι καθ᾿ ἡμᾶς πόργαμίωοὶ, 

μιβριοϊάτης ἐκ κοὰ μίινοσθτος ἱϊὸς» κοὰ ἀσν» 
βυγίων,ὃς τό τετραῤχικοῦ ἣν γαλατῶν γὲ 
νους [ων κοὰ ὃν στχαλιακόῦσαε Ὅο᾽ ἔασιλᾷ μὰ 
θοισϊάτη φασιψ. ὅβῳν κοὰ τόύνομα Ὥρ᾽ σται- 
σ᾽ ϑεῶπι, πτασοιασαμῆνους οδὺ ἁώντασῖει- 
οὐς ἐκ τό βασιλέως αὐτὸν γεγονψύαε. οὗτος 
οὖ ἐκαίσταρι ἴϑρ!" ϑεῷ γγυόμαν Θ- Φ(λΘ:, ἐς 
“οσύνσξ πεθοῆλθε τιμῆς, ὥςτε κοὰ φιηραρχης 
ἀποεσϊειχθν τόν μπιτρώου γλύους,, κοὰ βασι 
λεὺς ἄλλων τε κρὰ τό! βυασύρου. κατελύθᾳ 
σ᾽ “συ λυσαϑόθρου "τι κοὶ; φαρνάκίω οἱὖε. 
λόντίθ’ τὸν ἐασιλέα, κοὶῖ καωτασιόν του βό 
ασόρον. οὗ (Ὁ: “κε σὴ ὀνόματί’ ἠξίωποι με 
γάλου, κοὰ ἀφλλόσϊωρ Ὁ. ὃ ῥήτωρ, ὃ πὰς τί» 
χναᾶς συγγράψας, Εἰ τίς δηργλοσϊώρειου αἵ, 
ρεσιψ σταραγα γὼν ἢ σις ποτ᾽ ὄξι, πολλοὶ γοῦρ 
ἐπεκράτει, μείζονᾳ δὲ ἃ καθ᾿ ἁμᾶς ἔχοντα 
πίω ἀρίσιψο ὧν ὄξι κοὰ ἁ ἀγρλλουϊώρει(θ: αἵρε 
σις κοὶι ἡ ϑεοσϊώρει(). μάλιστε ὃ ἐξῆρε ὃν ἀ» 
“πολλοσίωρου ἡ τό ἀαίσαρ- Φιλία πὸ σεξις 
σοῦ, δισϊζσκωλου δὴ λόγων γγνόμδνον. μαύᾳ 
σίω δ᾽ ἔοχ)ν ἀξιόλογον δεονύσιον “ὃν ἁὔνκλφ 
θούτα ἀρν, πολίτίω αὐτό. κοὰ γα (οφ,» 
«ἠςίω ἱκανὸς κοὰ συγγραφεὺς, κοὰ λογογρά 
φθΘ'.πϑίόντι σ᾽ ἀτὸ τό τοεόδίου, κοὰ φὶ πό- 
λεως ἀϑὲ μὴν τὰ πρὸς ἕω μόβα, πόλις ὄδῃυ ἀσ 
σποϊλλωνίᾳ, μετεώροις ἀϑικειμθη τόποις, δὲ 
σὲ τυ νότομ ὑρεινὴ ῥᾶχις ὄὴρ ἰὼ “τωδρξᾷσι, 
κοὰ βαδιζουσιῃ ἀϑὶ σάρσεων,, πόλις ὄδι 
αξιτόδᾷ ϑυάταρα, κατοικίᾳ μακεσύγωμ, ἰμἢ 
μυσῶν ξοιἀτίω ἀνὲς φασίψ,ὐ δεξιᾷ σ᾽ ἀφ: 
λωνὶς, δδξχουστε στόρ γάμου τοιακοσίους σιζσ 
σίους. «δὺ σὲ ἴσους κοὰ Σῇν σάρσεωμ, ἐπτώνυ» 
μΘ᾽ σἱ᾽ ὅλη Φὶ ἀυζικίιωῆς ἀγρλλωνίσυς. ἐπ ἐκ 
σϊέχετοι ὁ ἐρμὸ παισίίου πρὶ σάρσϊεις, τὰ σὲ 
“πῶσάρκτια οἱ, πόργάμῳ τὰ πλέει ,ὸ 
μυσῶν ὄῤχετοι τὰ οὐ δεξιᾷ δ ἀθλώτων λε 
γομδύΐων. οἷς συυάσήηει ἡ Ἐπτίετητ θ᾽ μέχοι 
βιθαυίας, αἱ σὲ σξροίεις πόλις ὄϊι μεγάλε, 
νεωτόβᾳ μᾶν τῶν πρωϊκῶν, αρχοζέα σ᾽ ὅμως, 
ἄκρα σύδῥκὴ ἔχουσα, βασίλειον σ᾽ σωξρξε 
ΣΝ λυσϊῶμ, οὕς ὃ πποιατὴς καλέ μήονας » οὗ 
δ᾽ ὕςόδον μαέονας. οἱ μὴ εὖ αὐτξὺ ποῖς λυ- 
σοῖς, οἵ σ᾽ «πόρους ἀτοφαέῤνονπόϊ", γοὺς σ᾽ αὖ 

σοὺς ἄμεινον ὄξι λέγειν. “σωόῤκειτοα δὲ τῶμ 
σικροϊων ὁτμῶλθ’ δύσιαεμον ρ(Θ’γυν τῇ ἀκφωρείᾳ,στπίω ἔχον δξεσῇοαν λόυκοῦ λίθου ππόροῶν δ» 
γονίῳ᾿ οὗ κα τονηδύεται τὰ {ῴκλῳ ποιοῖς ,κοὰ μάλισα Ὁ καῦορινόμι πϑδιοικοῦσι δὲ λυσθ ςτὸ μυ(οὶ, 

κοὰ μακε 



ΕΥ̓ ΒΕ ΝΣ 

κοὰ μακεσθγσι», ῥέϊ σ᾽ ὃ πακτωλὸς ἀπὸ τόϊ 
σμώλου κατιφόνωμ ποπαλαιὸν γουίοῦ ψῆ’ 

Ι γα πολὺ, ἐφ᾽ οὗ ὧν ἀροίου λεγόμλνον πλᾷ 

τον, Κοὰ τῶν πε γόνωψ αὐτὸ διονομα δ ιῶαε 
φασὶ, ναῦ σὶ ἐκλέλοιτσς Ὁ ψήγμα.κῶ ταφὲ 

᾿ ρξτοίι σὶ ὁ στχκτωλὸς εἰς ον τρίμου, εἰς ὃμ κοῖς 

᾿ δύλιΘ' ἐμβάλλει» φρύγι’ ναυὶ κωλούμεν 
ἴγ". συμισεσόν τόϊο οἵ᾽ οἱ πρέις κοὰ ἄλλοι ἀ- 

᾿ σημότοροι σὺν αὐτοῖς εἰς τίὼ κατὰ φωκαίαν 

᾿ ξμκρόνασι ϑάλα αν, ὡς ἡρόσδοτ Ὁ: φησίν. ἅς 

σἤεται δὲ κορὰ μυσίας δέρμΘ’ ον ὄρους ἱόροῦ 

Θὰ δινσϊυμίυμας . κοὰ σῇᾳ φὶ κα τακεκαυμὲν 

γῆς εἰς τί σαρόεαν[ὼ φόδετοι κατὰ σαι, 

χὰ τοισϊία, ὡς ἐρα τοίς μέχρι φὶ ϑαλάῆας. ὑσ 

πόκειτοί σὲ τῇ πόλει τότε σαῤόειαν ὃν τς, 

στον κοὰ Ὁ πόὶ κῦρου; κοῖὶ το πὸ ἕρμα, κοὰ 
καύοριανὸν, συιυεχὴ τε ὄντα, Κοὰ τσαύτων 

αἴ στ πσεσίίωυ, οὐ σὲ στισϊίοις τε ἤαράκοντο 

ἀρ τῆς πόλεως ὄξίν, ἃ γνγαία μιν πὸ πὶ 
“ποιητόϊ Ἀ:γομλύη, κϑλόῃ σ᾽ ὕςόδον μετον» 

μαδδᾶσα » ὅγτου τὸ ἱόρὸν φὶ κολοίμυας αὖτ» 

μισῖ- μεγάλίω ἁγικέιων ἔχον. φασί σί ἿΖ 
σοῦϑτι χορόύαιν πιθήκονς κατὰ πὰς ἑορτπείςε 
οὖκ οἷσί ὅπως ποτε γταρασυξολογοιιῦ δῦ" 

μάλλον, ἢ ὠλυθόύον πον. κειμδύων σὶ οὕτω 
πως ἣν επτῶν σταῤ δμήρῳ" 

μιήοσι αὖ μάῶδλας 7ε κρὰ ἀντι" ἡγησί», 

ὥίω, 
Ὑἷε παλαεμῆνε)., τὼ, γαγαίν τέκε λίμν: 
οἵκοὰ μονας ἄγου υσὸ σμώλῳ γιγαότας. 
Τροσγραῴφουσι τἰνδῖν πουτῷ τὰ ταρῬΜΕΤΟς, 
“Ἰμόλῳ σαόνιεφόρντι ὕσδης οὗ πίονι σίημῳ, 

οὐσὲμία σΐ εὐοίσκετοι ὕσῖκ οὐ τοῖς λυ» 
διοῖς, οἱ δὲ κοὶ τὸν τύχιον φὐδγύσε ποιοῦσιψ, 
ὅν φησιν ὁ ποι: τής" 
Σκυτοτόμωμ ὃχ ἀῥίσῦς ὕσῖη γι, 

Προσηήξασι δὲ κοὰ διότι γὺ δ)ουμώσῖς ὃ τό 
στος κοὶς ἐόδαυνοξόλ Θ᾽’, κοὰ ὅτι ᾿ντοιῦστι οὗ 
αριμοιικοὶ οὕτως γῶν» ἐμ Ἕ 
Εἰ αρίμοις ὅθ, φασὶ Ἰνφοξας ἔμμδαι σὺν, 
Ἐπιφόβουσι, 

Χώρῳ ον ἰσ)ουόρντι σίας οὐ σπίονι σϊήμῳ. 
ἄλλοι σῇ οὐ κιλικίᾳ, τινὲς σ᾽ οὐ συοία 

πλῴηυσι τον μῦθον ὥξον. οἱ σ᾽ οὐ “ιβηκού» 

σαις, οἵ κοὰ ὧν πιθήκους φασὶ δὰ »οἷς τυῤ 
ῥίωοῖς ἀρίμους κλ εἰόλτί, οἱ δὲ πὰς σαβοῖεις 
ϑσιίω ὀνομαζοσιψ, οἱ ὃ πίὼὺ ἀκρόπολιν αὐφὶ. 
“πιθανωπτάτους σῖ δσκήψιθ᾽ ἁγέτοι αὖὺ οὗ 
“πὶ κατακεκαυμθύῳ Φὶ μυσίας «δ αῤίμος ζ.- 
βγύτας. πίνσϊαρ Θ- δὲ σιωοικιεῖ »οῖς οὐ τῇ κε 
λικίᾳ τὰ οὐ πιϑηκούσαις,, ἅπτόῥ ὄδη πρῷ τῆς 
ἀυμαίας,κοὰ πὰ φ᾽ σικελίᾳ. νὸ γῶρ τῇ αὔτνκ 
φασι σοοκθθσας Ἐν τνφῶνα" 

Ὁ ΟΤΧν ΘΎΡΕΣ χὰ τ᾿: 397 
ἃ Μειεάοηες μα ίίαητ, Ραξξοί ἃ Τπιοῖο 
ἤμυεπς. οἰέίαι πλαΐτα δυτί ταπιεπίαᾳ ἀείεγεθαίς 
εχ {πὸ ρταςίατγας {45 Οὐοσίι δέ πγαίογαπι 2 
αἰτία ἰεγαπτ, Ναης εἰυίπιοάὸ {τυέξαγο ρος 
[ας ἀεξεςεγαης, [)είεσταν Ραζοί5 η Ηεπιᾶ, 
ίῃ αεπὶ εἰίααι ΕἸ Πυ5,ηυἱ απο ΒΗτγ οίαβ Ρ 
ΡεἸαταν, ἐπυπιίτείς, ΕἸ τες δ δἱἤ ἱρῃοδηίοτεβ 
ςοπει τῆτες, πῃ ΡΗοςαίςαπ πᾶ ἐχευηῖ,αξ 
ΗἩεγοάοτυϑ αἱτ, Ε]εγπιια γα ἱπίτίαπι εἰ, 
ἃ ἐπιοπῖς Πίηυπιεπε ίϑοίο; ρει Εχιηΐαπιίπ 
δατάίλπυπι ἀρύππι εἴταν, ἰςςυπάτπι ςοπ’ 
τίπιοβ ςαπηρος, υἱ ἀἰέξαπι εἰξ, αἱ ἐπ πγαγες 
εδί αὐτεηλ ϑασγάΐίαῃα μ᾽ απίϊτίεβ (αρίαςες, δ 
(οτί, 8. Ηεγπιί, ἃ (λυ ῆτί ςαπιρί χυί ςοπτί- 
πυί ίαπε,, δ ςαπηρογυπὶ οπιπίαπι ορτίπτίς 
(Ουράταρίηια ἤΠλάη5 δ υτθε Ιου ἀ(Π δε, αι 
ἀροεῖα (ἰγρσαιβρρεϊίαταν ; ροίξεα πιυζαίο 
ποπγίης ἀἰόέι5 εἰξ Οοίουπ,, υδί (οΙοεπα 
Τλίαπα τεπιρίαπι εἴ, σιοά ἰπ τε οίοηε πᾶ" 
χίπια μαβεῖαγ, Ηοςίπ ἴοςο ἀΐεις ἐΟΙ ἐπηΐς 
Ριι5 {{πγί45 (αἰτατε ἀίΐςιιπε, πυπὶ πειὸ ἱπορίς 
ΠΔΌΙα., απ πε ἀίςαης, αὐ αυίάεπι ἐποεῖσ 
ταπι εἰς. [Βεά οὐπὶ πετίαϑ ἰτα ἀρυα ΕἸοπιεγαπε 
ἰλςεαῃτϊ, 
Απείρῃυς, ὃ. ΝΑ 1ε8 σεπυίε αττοϑ πιαχίς το Ἐο. 

ΠῚ118 Οἰέτπι Ἶ 
Δάρετίυί ἰαςα γσαο τιιγὰ Ραίαπιοι, 
ἸΜδοῃαδς εσεζυπε, πιο {η γδαίςίθιιβ οὐτοβς 
άδυης ετίαται της αυδίεπι ΠεΓ [1], 

Ρίησαίδ υἱοί ΕἸγ ἀα ίαςει, ΓΤ πιοϊο ἀρροίϊᾳ αἷς 
ὉΑ]1, ; , 
Ομπὶ πυ 4 Εγάααρυς Γγάος ἱπυεηίδίατ, 

αυίάαιι ποίυπι, Γγςδίυπι Πίης εἴς, 4υὶ ἃ ρο- 
εἴα αἰςίτατ, ἸῺ 
(ειάοπαυπηζ ορτείπγι5 ΕἸ γα 
Ααάμηι εἰίαπι ργορίεγεα αιὸά ἰοςιβγ]Ὸ 

(ὰς εἰξ, δέ {υπιίπίθ 5 ταηρίτυν, ἢἰς Ατίπτος 
εἴετο, 
Ἐχ Ατίηνίβ, υδί Πγαίαπι ἀίσυηι εἴς ΤΎΡΟΣ 

ἐξ: 

Ιηΐετυηι εἰίδπ, , ᾿ 
ΒϑυΠαοίο5 ρεῖ ἄρτος, Ἡγάᾳ ργωρίηριις υδὲ 

ΞΕ6Π5. : 

(υἱάσι παης (Δ υυΐαπνίῃ ΟΠ ςία ἤηρυπί; 
αυίάαπι ΒίιΒεει5, ἤ ρταίεττίπι χυΐ Πηγίας ἀὲ 
εὐπ| Ατίπιοβ Ρ Εἰγυΐςίς ποείϊατί, ᾿ΝΟΠΠα ΐ 
ϑαγάες Ηγάδπιτοςδηΐ, ΠοπιΠΠ εἰτ15 Ἄγ Έ ΠῚ: 
ϑεερῆπι5 πεγί ΠΠ  τι5 ἐο5 ἀίςεγε αὐ θίίγαζυν, 
΄υΐ Ατίπτοβ ἐπ Εχυῆα ΝΙγῆα ροπυπί, Αε 
Βίπάατιις οαπῇ ἤς απα ίππτι ίη (ΟΠ ἐςίαᾳ ΒίιΠες 
{4 ςοπίπποίς, συ πε δῆτε (ππιδπιπι ἃ’ 
οίσπι, ἃς ετίαπι δίς, ἵΝατα (δ ΑΔείπα δίς ἐσ 
τα Τρμοπεπι εἴἴϊς ἀίςυητ, ἶ 

Οκιαίορξ,, 

εἱϊ4. «; 

εγὶ Σ᾽ βγη 



ξοϑ ΞΦΤΥΚΑΒΟΝΙ ϑ9 
(υςπὶ ΟἰΠ ςίος ςεἰεβεττίπνιπι ςἀἰἀἐτ ἀΠτγΠΊ, 
ἵΝυῆς εἰγου αι πιαγία οςςα τ Πυιξξι5, 
ἙΕϊμς δίς Πα ΙΔπίσεγυπι ρείει5 ργεηηίς, 

Ἐτχχγατίιπι, 
Π|Ὶπ|ὶ Δ ετηδίμου! 5 ἰοτε{ΠΠῚπ||5 σοατίαί, 

Εττασίι5, 
Ταιπιεπίιπι ραΐεν ςεπεπιαπαπιώρ ΤΎρμοπΕ 
Νὶς ἀεῦπι [υρρίτέτ, ἀρ Ατίπιοβ ἐχογαςίαϊ. 
Ουά ϑὅγτοσβ ρίο Αυίπιίβ δοςίρίπης, 4105 

τὰης ἄταπιοβ ποςϑηΐ. ας Οἰ τας, Παίαρυά 
Ἴτοίαδπι εγαῆζ, πῃ ϑγγίαπι σοπη πο ηΓΕ5 
δγτίς εαπὶγεσίοπεπι Δα ἐπιίῆς, “σα ππιης (ΠῚ 
εἰὰ ποπλίπαταγ, (ΔΠΠΠ|Π|6πες δυπτοῦ εἰς Ατί’ 
τποβρίορε Οἱ ολάπυαι εἴς, δέ ϑαγρεάοηίς 
Ῥτοπιοητχοτίαπι, ἱακία ἀπεγαπὶ (ὐοτγοείαπι, ἃ 
΄αίδας αἰςίηί πιοητεβ ἄταν ποςαπειγ, Οὐ 
εἰππ|] Δοὰπὶ(Οοἰοιπι!υπιληπείαα ΓεριιπΠΊ Ὡ10“ 
τιαπιεητα, αρια δαγάε8 εἰ Δ ἰγατείς ἱπρεηβ τα 
τυ Ππρεὺ ςγερίἀίης ἐχοεῖα, (ας Η εγοάο 
ει5 ἰηηαίτ ) (Δέξαι ἃ πιυϊείτιτάίηε οἰαίτατίς. ον 
ἐπ5 πιαχίτηᾶ ράττεπὶ Δ ο "Πα ρετίεςεγτπι, α1ας 
(αες αἷς) οπιηεϑ ππεζειγίςαπίας, ΝΟΠΠαΠ 
ἤλης ἐερυϊταταπι, πιεῖ εἰτίςί5 πο πιπτε πίη 
ἐϊςαπε, δυης σαί τγαάδης, ἰασιι (ΟΟ]ουΠΊ πγὰ 
πυξβάϊηι εἴς δ εχείρίεπαάδ5 ἐα5 ἱπαπάατίο- 
τιο5, ας εχ Παπιίπίθι5 διξιίς Παης, Εγρερα 
εἰαίτας εἴ, εχ Τ πτοῖο ῃ (ἂν {τί ςαπηριπε (ἐ΄ 
{τεπάεητί, (4 {ΠΗ πες ἀἰςίτ, δαγάςες ργίυς ἃ 
Οἰπχπτοι5 ςαρῖα5, ροίξοα ἃ Ττεγίθας ἂς (Ἰ[}- 
εἰδιι5 (αοά ετίαπι (!ΠΠπππὶ εἰερία ΡΟείαπι 
Πρηϊβοαγεγθίτγαιαγ) ροίίεα ἃ Ογτο δ (το: 
ἴο, εὐπὶ (αΠΠπις ἀἰςᾶς (ἰπιητεγίογπι ἱπρε, 
ταπη πη ΕΠοπεηίες ἐοτεπιροτε ἰλϊπι ξυς, 
40 ϑατάςς ζαρῖα ἴσης, δοερί5 ἘΠοπεη (65 
Ρίο ΑΠοπεηίες ἰοπίςἐ ργοίεισί ρυζας, παπὶ 
ἰοτγιδῇς ((ηυΐς) ἰνλοηΐα Α [4 ἀἰςεθαῖυτ, πη. 
ἦε Ηοπλειι8 δίζ, 

γἱκ4,}. Ὁ Πα ρυαῖα ἔαρ εν, εἰγοσπηί Παεητα Αγ ἢτί, 
Ῥοίΐεα πες εἰμίτας ἱπογεάί δι τεῦ ΟἿ αἰτία 

τει ἱοςοτγιιπι ἐπ αιγαία οἴ, αἱ Π}ΠαἰΠπίτίπγα- 
κασι ἱπίετίον ἤτ, Νυρεῖ τπεγὸ στηιτα Εἰτ5 8’ 
ἀϊςεία εχ τεϊγαπιοιίθιις σοτγαεγουης, (ες Τί- 
Βετή ργοιϊάεπεία, σαί ρει ποτα τεπιροτῖα ἐπὶ 
Ρείαῖ, δ λπς δ πγυ]τὰ5 2] (45 πο Ῥεπεῆςίο 
τοραταιίε, συποῦπααε ἐο τεπηροῖς εἰυεπὶ 
«αἰληχίτατίς ρατιίςίρ 65 αεγαητ Ν᾽ ἐγί πλεπιογα" 
δι1ε5 εχ εοάεπι σεπεῖε πεγυης ἄπο Πίοο’ 
εἰ ογαίογεβ, Ζυογιπι Πα οίαπαάίοῦ ΖοΠδ5 
τποςαίας εἰξ, οἷν χυΐ πταϊτα ςετίαπιίπα ΡΥῸ 
Α(ἴα «οπεεγιαιτ, δε αυο τεροτε ΜΙ’ 
τἰγίάατες ἱπυαίς,, δοςιατι5 ΄υδά εἰαίταίε5 
αὐ ἀρτα ἔς εγαπε, δα ἀεἰεξίοπεπι ἄυςετεῖ, 
διαρίτα ἐχοιμλτίοης οπιης5 ςαἰ ῃπιῃίαϑ5 Δ [μέτ, 

ΘσΕΟΔᾺ ΑΡ Η. 

“τὸν -ποεκιλίκιον θρεψε πολυώνυμον ἀνξβον, 
ναῦ γεμοὺ ἰιδυθ τωἐρκύμ᾽ ἁλιδῥκέσι ὄχθαις. 
Ἡ σικελία σ᾽ αὐτῷ πιξζα «ὄδνα λαχνήςνταν 
Καὶ σίάλιψ, 

Ἑάνῳ μὲν αἴτνα σεσμὸς “αδίαλθ’ ὧμ᾽ 
Φίκωτοιι, Καξσάλιμ, 

ἀλλ᾽ οἶθ- ἄπλατον ἀδράϊζε ϑεῶν τυφῶνᾳ 
Ποφνταγοντοκέφαλον αὐζγκα ζδὺ γγώτον 
Ἐν αῥίμοις ντοτί, 

οἱ δὲ εἷὺ σύρος αδίμυς σϊεχονται, οὔςναδ ὦ 
αὐάμος λέγουσι, «δὰ ὃ κίλικας οὖν ὺ τῇ ῥοίᾳ 
μεταναςαύτας εἰς συοίαν αὐωκισμῆύσς, ἀπο 
σἐμνεῶν ἥϑὰ δ σύρων “Ἄ ναῦ λεγομδύίω 
κιλικίαν. καλλεδδονης σῦ᾽ ἐγγὺς ἢ καλικώσι, ὦ 
γου, νὼ Φὶ σαρπτησόνος ἄκρας παῤ αὖτ κό 
οὐκιον ἀὐβου Εἶν εδὺ αίμος, ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐγγὺς 
ὅρη λέγιαν! αριμα, πόρίκειτοι ὃ τὴ λίμνῃ κῷ 
λόῃ τὰ μνήματα δὲν βασιλέων. πρὸς σὲ τιχῖρ 
σαβεσιν ὄξι Ὁ τό ἁλνῆσ ἀϑὶ ἰρεπίσος ὑ, Ὁ 
ψηλῆς χῶμα μέγα, δῥγαδον͵ ὥς φησιψ ἡρόσα 

σος, σὸ πλήθος “ πόλεως, δ πλέϊφον δὲ 

γον αἱ σταιδισκοι σιυςτίλεσαν.λὲγά σ᾽ ἐκᾷ 
γος "ὦ στορν δύο] σταῖσας. τινὲς ἢ κοὰ στόρνας ὦ 
μνῆμα λέγουσι ἋΣ πέφον χειροστοίεπον ἢ τί 
λίμνίω φνιοι ἱφορδσι Δ κολώΐω πῶς τὰς ἐκ 
συχὰς δὴ πλημμυρίϑωμ αἷ συμξαίνοσι ἢ πὸ 

σαμὼν πληρουμβύων.. ὕσταιστα σὲ πόλις ὅδ 
παταξαίνοσιμ ἀ τό τμώλου πρὸς ὁ Σκαθο 
βρὲ “σεότογι φησὶ ἢ καλλιῶονος ἁλῶναι τὰς ὦ 
σαβσῖεις πὸ κιμμόδίων πρῶτο. εἶθ" πὸ Ρ9 
οὦν, (Οἱ λυκίωμ. ὅγτδρ τὸ καλλῖνομ σϊνλοωῦ δμ ὦ 

ἐλεγέας γοιντίμυ, ὕσαπα ἢ τί ἀϑὲ κύρε 
κοὰ ἰκροίίου ὁδυξῶτα ἅλωσιμ.λίγοντ Θ᾽ δὲ τόν 
καλλίνυ τί ἐφοσὸν δῇ κιμμόῤρίων ἀδϑὲ αὐδ εἰς 
σιονδάᾶς γεγυγίχο, καθ᾿ [ω αἱ σαβοῖεις ἑάλω 
σαν, εἰκῥ;(όσιψ οἱ πόδὶ ὃν σκήψιομ ἰαςὶ λὲγε 
διὰ ἡστον εἰς «ὅν ἀσϊονεῖς. παχὰ γα ἡμφονίᾳ 

Π ΝΡ πὴ “ι,ι:Ι΄νεη Ε 

φησὶν, ἀσια ἐλέγξρ'καβ᾽ ὃ νὸ ὄμπρος ἐλεγὴν» 
Ασίῳ οὐ λειμῶνι καῦορίου ἀμφὶ ῥέεθρα. 

Ἀναλφφθέι(ᾳ σῇ ἀξιολόγως ὕςόδου οἵᾳ ἌΆ 
αξετίὼ φὶ χώρας ἡ πόλις νὸ οὐσὲ μιᾶς λειστο 
μϑών Τὴν ἀουγειπόνων, νεωςὶ “αὸ σεισμῶν αἴ 
πίξαλεπολλίωὼ φὶ κατοικίας. ἡ)  πιδόδίσ 
πρόνοια πὸ ἰαθ' ἡμᾶς ἡγεμόν Θ΄, νὁ ταὐτίω 
κοὰι δὴν ἄλλων συχνεὶς αὐέλαθε ταῖς ὄνόῥ γε“ 
σίαες, ὅσαι στόδὶ πορ αὐτὸν κομρὸν ἐποινώνϑ 
σαν πόϊ αὐτόν ππζθους.. αὐ οβοδυ' σὺ ἀξιόλογοι 
γ)ιγένασι τὰ αὐ γγύος, διόσϊωροι σλύο οἱ ῥκηθ ὦ 
ρόυ, ὧν ὃπρισξυτόδος ἐκαλέϊτο ζῶνας; αὐδρ 
“τολλὸς ἀγῶνας ἡγωνισμΆνος σαὲρ φὶ ἀσίας. 
ἩΣ] σὲ ζ μιθοισιάου “ ξχσιλέἕως ἐφοσὺν αἰτ΄ 

“ἰαν ἐσιμκὼς» ὡς ἀφήσας τὰς τὸ αὐ πολιν 

ἐπελνσκ τὰς σχβολεὲς Κῃλογασάμαν Θ’. 
᾿ τό σὲ 



| 
| Ὁ ΒΕ ΠΑ ΓΕ ΟΕ υ ι8 Ὁ ἘΙΕΞΈ ΑΥ :ἃ: 

σὸν δένεωτόδον Οάλου ἡμῖν γνομδσ, κοὰ ἦσο 
οἰκὰ συγγράμματά ὄξι, κρὰ μελψ, κρὰ ἄλλα 

͵ ν ᾽ ΄ τ» Π 

ποιάματα, τἰὼ ἀῤχαίαν γραφίω ἐμφαένον- 
χα ἱκανῶς. ξανδος ὃ δ υταλακὸς συγγραφεὺς 

᾿ λυοῖὸς μὰν λεγοτοι" εἰ σὲ ἐκ σαρσεων, οὐ κἴσ' 

μϑν. μετὰ δὲ λησῦυν εἰσι εἷ μυσοὶ,, κοὰ πόλις 
Φιλασίελφεια σεισμῶν πλήρης,οὐ γοὺ σῇᾳ- 

᾿ λέπουσῃῳ οἱ »ῖχοι δεϊστέμανο;, Εἴ ἄλλοτ᾽ ἀλ- 

λο μόρδ!Θ- Φὶ πόλεως κακογγχθοιῦ, οἰκοῦσιν 
φαιὖ ὀλίγοι τίὼ πόλιυ σα ᾧϊο.οἱ δὲ πολλοὶ κα 
σαξιδσιρ ον τῇ χώρα γκωργοιῦποιν,ἐχοντόῦ' 

συσϊαίμονα γί. ἀλλα κοὰ ἣν ὀλίγων ϑαυμά 

(αν δὴν, ὅτε οὕτω φελοχωροῦσιμ ἀϑισφαλεῖς 
σὰς οἰκήσεις ἐχοντοῖ". ἔτ σ᾽ οὖν τὶς μᾶλλορ 
ϑαυμάσεις τῶν ἀπισαντων αὐ" ἰων, μετὰ σὲ 

σοαῦτ᾽ ὄδν ἡ ἀκτακεκαυμδύν λεγομῆνᾳ χώ- 

ρα, μῆκος ἡὰ κοὰ τορνπτκοσίωυ σχοϊωμπλά 
“- σὲ τερακοσίων, εἴτε μυσιαν χρὴ καλϑρ, 
τε μπονίαν" λέγωτοι γα ἀμφοπόβμως. ἅστα 
σα ἀσι)ιρΘ-, πλίω ἀμπέλον Φὰ τοῦ κατα 
χεκαυμλνί τίω φόλόσες οἴνομ, οὐσϊ νὸς ἥν ἐλ 

λογίμων ἀρετῇ λωπύρϑη, κοι δὲ “ ἀλλφαύοις 

πιφρώσϊας δὴν ποεοϊίων. ὶ σ᾽ ὀρεινὴ χῇ πιρώ 
οἴης μέλαινα, ὡς αὖ δ; ὡϑλκαυσεως. εἰκάζσσι 

μδὺ οὖ ἴωὰὲς ἐκκδραυνοθολιῶν τὴ πραφήρων 

συμβίιαε ζαρ. νῷ οὐκ ὑκνᾶσι τὰ σπτόβρὶ ὁ τυ, 

φῶνα γὐτοιῦϑοι μυδολογενν. ξω (Θ- σὲ κὴ αι 
μομῶ τινα λέγει δὴν πόπτων Ὀύτων βασιλέα: 

οὐκ ὄυλογουἧ, ἕο τοιούτωμ παθῶν τίὼ»» 

σαύτίω χώραν ἐμπρηδδίωσαε ἀθρόως, ἀλλὰ 
μᾶλλον ψυο γεγϑυδς τυρός ̓ ἰκλιτσῶρ ὃ ναῦ 

“ἂς τουγάς. σίεικναὺ τι δὲ πος βόξροι Ῥές, 

οὖς φύσας ἰκαλοῦσιμ, ὅσον τυαράκοντα ἀλ 

λήλων διεςῶσας σπισίίους. ἱποόβκον τοι 7 λό 

ῴοι προαχέςς, οὖς εἰκὸ εκ ἣν αὐαφυσαθφντωμ 
σεσωρσυδναι κύσίρωμ. τό οἱ δὐύάμπελομ τίὼ 

“οιαύπίω σωαῤχειν γίὥλάθοι τὶς οὖν κρὰ ̓ ς 

φὶ κατανίας φὶ χωάϑεισιις τῇ αὐ οσίῳ, τὠ ναῦ 

ἀηο διδούσης οἶνον σίκι ἸλᾺ Κρ καλόν. ἄξειν 

(ύμνοι σῖε τινόῖ", εἰκότως πουουλῶνν τον ὁ)ο- 

μύσου λἰ γεδιαί φασιμ, εκ ἣν ποῖον πων χωρί- 

ων τικμαιρόμανοι. τὰ δ᾽ ἑξῆς ἀδὲ τὰ νώσιᾷ μίξ 

οκ ποῖς τόποις πούτοις, ἐμπλοκίω ἔχει μὶ λοι 

“πῶς Ὃν ταῦρον, ὥςτε κοὰ τὰ φρυγια, (ἃ τὸς 

λύσίχ, κοὶ τὰ ἐαρικο, κρὰ ἐστι πὸ ἥν μυσ ὧν, 

σἱυσ διάκοιτα ὥναι τγχραπίσηντα ἐἰς ἄλικ 
κα. ἐς ὃ «ἰὼ σύγχυσιμ τοαὐπτίω μικρὰ συλ 

λαμθαφ 8 εὧὺ ῥωμαίος μὴ ἢ2] φύλα διελᾶν 

αὐαξο, ἀλλοὶ πόρου πρόττον οαχταξαι τὰς δὲν 
οἰκήσεις ον αἷς πὰς ἀγοραίους ποιοῦ ποι κοὶκ 

σὰς δεκοκοόυσίας. ὃ μδΐ γε πμῶλθ ἱκανῶς 

γιυΐσῆχε, κοὶ πόδιγρα φίω ἔχει μετηρέαν, οὐ 

αὐτοῖς ἀφοριζόμδ Θ' τοῖς λυοίίις; μόβῥεσιψς 

5σῷ 
[απίοτις ἱοάοτί, αὶ ποθ ίσαπι φηνίοίτία τὸν 
{πηόξμ εἰς, Πιοτίας ἐχαπι δ ςαγιηηίπα, δ α 
[4 ορεῖα, αιιος ἔλτίβ απτίχαιπι ἐς Ρ επί ο ες 
πα ἐχργίπγαπε, Χδηῖμις δηείαμις τογαπι 
(ςείρτου ὑγάμ5 συίάειι ἀἰςίτιν ᾿πτιπὶ πετὸ 
ϑαγαίαπαδβίις, πορίς ἱπςεγταπι εἰ; ΡΟ [γα 
ἄο5 ἔπι ΝΜ γί!, δέ τὴς ΡΒ Δαεἰρμίᾳ τεγτα- 
πιοτίθι5 ςοηςυα.Νοπ εηίπὶ ςελης ρατίστεβ 
Ἰλοπιαπι ἄπςείε, Αἰ ίΔ ἀῖαας αἰία τίς ραγῖς 
ἰαθείλδῖδα. (Δυάργορτεῦ ραϑιιοί ἐπὶ ίῆςο ἁ 
πητς πιχαχίπγα ἐογμτη Ρ8Γ85 [ἢ Αρτίβ ἀσριης, 
ἀϑτίςυϊτιταπι ἐχείςοπίες. εγαπιὶ ἐπίπι ἔεισ 
τεπὶ Παρεητ, δύ ργοίεςο πιίγαπήμιπη εἰ, ταπα 
Ῥᾶιςος ἀρτίβ ἡξιιάετς, οἰππὶ Ποία τᾶ ταΐν 
ποίᾳ παρεαητ : ἱπγὸ ἐο5 δἀπιίγαγί ΡΟ μπλιις. 
αυίεαπὶ υγθεπν ςοηἀίφογαμτ, θοίϊ πες τεσίος 
αυᾳ Εχυίία ἀἰςίταν, αἰ ρεπτιογιπι [ἰλ4., ἰοπ- 
σἰτυσίηςε, ἰατίτιἀΐηε συλάτίηρεητούστη,, {πὲ 
ἐλ Μ γίϊα, ἔμπε ΝΜ οσυπία ποπλίημαηάα {{τιπδπὶ 
υτγο πλοῦο αἰςίταν, ἔξ τοῖα ἀγδοσυίδιιβ σαγεξ 
Ρτατεῖ αἱτειη, ας Εχυαβιμπι αἰπιιπ ἔεετ, ἰτὰ ἐ» 
ἰεραπβ, ας μι} κάλει δυπηπΊα ςαπΊροταπι [ας 
ἐ5 εἰπεεαΐεηεα εἰξ τ οπίαπα, ρειγοία, δύ πίρτας 
τΔηΠπ4πὶ εχ δἀυίοπε ηαυλάαπι, Ὁ υἱάατη ρα“ 
τατος εχ στορδγο υ αΐπαπι ατ []σαταπι 
ἰξξα ςοπτίπσετε, πος ἀυϊίταης, πος ἀε Ἔγ- 
ΡΒοπε αἰςαπταν, Ποςπίοςο (αιηατί, ὕΚαπ- 
τδ5 Τογ ἐς ἃ τπσπι χαεηάαπιὶ πούαπι !οςο«: 
γαπι τσοὶ πε πεαυαααδπι υετγίπλί- 
Ις εἰἴ, ταταπὶ γεθίοηεπι ργορτεῖ εἰαίτη οὐ καῖ 
(λδεχτοίο ἀεβαρταγς, ς ἡ μοτίιι ργορίει ἑρηξ 
{υδτεγγαπευπῃι. σαΐὰ5 οὐτοβ πῆς ἀείεςεγαητῖς 
ἸΜοηήεγαπεινταπιει ἰοίες ττες, ηπ5 ΕΟΙ]ο5 
ποςαητ, παείητει (ς δα [δα ία αυδάτασίῃία αἱ“ 
{1λπ:.ἰπιπηίλεπε το} } 5 αἰρετί, τος ραζ εἰϊ, εκ 
εἰῆαείο [δπιίίς εἰἴς ἀοςαπιυίατος., (ΟΜ τὸ ἃ δυτᾷ 
Βιπαίπιοά! τερίο υτε5 ορτίπηαβ ἔογαῖ, εχ (ἃ. 
ταηίὰ (ςἡίςοε ἀεργεεπαί ροτοξξ, ας αυδη- 
αυδπ οἴἰπεύς ορεῖτα {{{; πυποταπιζ Ορτίπηιπε 
πἰπαπὶ δέ ἰἀγραπι φίρηί, ν᾽ πάε αυίάδπι μετ: 
πτραπὲ αἰ εἰερδῆτον Βαςομαπι ἱρηίροπαμν 
αίςυητ,εχ εἰυπηο αἱ [ος5 ζοπίεεξυταπι ςαρί- 
εηίες, ας αὐὐιυπι πεγίι5 (εφασπεέι, οιιπι 
1νίς ἰοςί5 ἱπηρ!ςαπτυτ δά Τ λιγαπιυίς. Ως 
Ρίορτεῖ ἃ. Βηγγρίᾳ δύ (εία δύ Το γ ας, ρταῖς 
γε Νγἤκ]οςα αἰ ῆςυϊτεν αἰξίπραυί ροίτητ, 
οὑπὶ {πῖον (είς σοεαπε. Δ'α Παης ςοπβηΐος 
πη πο ράγαπὶ ἔαείς, αιοα [ἐ οπηδηΐ ε ἐσ 
ἱπεγιπς., ΠΟῚ ΡΕΓ Πδιίοῃςβ, (πα «αἰίο πο. 
ἄλτῃ πιρίήο. Ρεῦ αἀπιίη!ἰτατίοπεβ, π χαΐθις 
ἔοτα ἤμηε, δύ Τυτατοσαδτυτ, Ἴ πτοία συ! ἐπὶ 
(τίς ςοδόξας εἰὲ, δύ ἀπ δίτοπι τας δίοςιετη Πδς 

Ῥεὰ, αι ἰαίρίι5 Εγ ἀίᾳ μὰν 48.,,.5 τεγπιίπατατ, 
᾿γεσίτςς 



ὅοο ΒΊΛΑΒΟΝ 
ἹΜεαιίεξέγαῃ εα πεγὸ δά ραττεπιαἀιπεγία πὶ μοῦ 
τεπαίε, αὐ ΜΜγ κςαἰεπι υΐριηια ραΐ8 (αΓἼ Πεον 
Ροιηραβ αα1τ)ὰ (εἱς ἐπείρίε, συλρτορτεῦ 
αυκπάλπι εἰ ἰοςα Ρἤγγ ες οδτίπεης, αι 
{υπι( εἶαπα5 ὃζ Αραπιίαπι υεγίας ἢ ασαάαπι 
ἸΜγίίας γα, φιρεάαπι (ὐαγες δί Ιοπεδ, δίς 
εἰίατι Πιμίηα, ργείεττίπι ΝΜ] ααπάει,, Πᾶπῃ 
σεηίες συσίάαπι αἰ ον πιίπαῃιε, ξαύιπηι αατε πὶ 
Ῥεῖ ηια5 πεδία (σγαπτας, εἰῆοίπης πε [αςίε 
ἐχααίίτα αἰ Πἰητίο ςαρί ροῇε, 1) ὲ ς«πιρί5 
΄υί εκ ὑτίὰῷ ὃ πποηταπος δ Πυιυία!ς τερίο. 
τιί5 ραιτείαπε, ελάεηι τατίο εἴ. δεά ποθ ί5ἔουγ 
ἤταπ ποηδάεὸ οσὐταπάπηι. υὐ πα ποῖος πΊε΄ 
κείλαναῦ : (ξά («4 ταμίαι ἀείςΒεπάππι εἴ. 
΄αδηζαπιὶ δ πγδίογες ποίέγί ἐγαάίάἀεγιηζ, 
(ὐγίἐγίφινο σαπιρο, σαί ἰητεῖ ππεάίτεγγαηεαπι 
«ααίε δέ Ταϊιοίαμι., ςοπείαμυς εἶδ οτίεηίεπι 
πούία5 ΟἸΒίλπι5 σαιπιριι5, πηι ϊταβ δέ θεπε 
Βιαβίτατιι5, αἱ τεσίοποεμη ορ(ίπιαῖτι μα ες, Βο- 
{τε Εἰ γεςλπίι5, οί ἃ Βειίίς Ποπιεπ ἱπιροῖσ 
ἐαπι εἰ, χυί δέίη ἀε ηςο145 ἀεδυχείιητ, Εο- 
ἀεπλπιοάο Ογτί ςαπιριι5, ει Βεγία Ποπλί- 
παίαης, Ροίΐεα Βεἰείπιι5,, φαί ίαπὶ ΡΠ σία 5 
εἴς, δ. ΟἰΠ πὰς, 8. Ταθεπιβ, αυΐ ορρίάα (επί 
Ρατγυϑία δαδεῖ, ΡΙΠάίςυπι αι ἀἄλπι οΡείπεη- 
τία, ἃ δ ι15 εα ποπιίπαια χης, Βα ρεγαητίθιβ 
ποτὸ πτεαίτεγγαπεληιίπίεν (τα ἃ 'Νγίααπι 
ἀσταπι, ΄αυί {τ4Π5 ΝΜ δαπάγαπι εἴς τὰς ἐπ 
Οἰδγτεεηίεπι ὃ (ρα! εηίεηι Γερίοπεπι, παπὶ 
αὐῦεβ πιεάίτογαπεδίι ΠΕΓΠΙ5, ςοπίγα Τ᾿ Δοάήίς 
φςελῖα ΕΠ ἐγ ρ οἱ 5,10. ςαἰἑα ἀπε ἰςαταγίιητ, 
δί αδί ΡΙπιοηίσπι εἰ: πα υτάαυς πο ρδΐ- 
τλπὶ δ πιίγαιτίοηεπὶ ργρείίδης, ᾿Ναπὶ αι ἃ" 
ἀεὸ ἐλείϊτοῦ ῃ ἐοΐααι ἀπταίυγ,ας συ ἀατα τ 
ας Δεδυςᾶτ, ηατερτα ίερτα ἐχ ἐο δησυίς σοηῇ- 
εἰαλητ, Βἰυτοηίιται εἰξ οβ., ἔῃ ράσο αιοαδπὶ 
ἑπιηλίπεπε5 πο πείβ Πιρεγοί]ο., ἐτα ςοπιπιεη- 
στατπι, αὐ ποπιίηςεπι [πςίρετε ροίδίς πλίγα 
ρΡτοίιηάίτατε, Εἰς ργοροίταπι εἰ π4]Πππὶ 
αυκλάτγαιπηι, δέ [γέ ἰἐπιήπσεγο, φαο πς 
Ὀυϊοία δί «ταί ςαἰἐσίπε ρ᾽εηααι εἴξ. αἴ τχ 
(οἷαι ἀϊίςετηί ροίδίε, Αὶ ἃ ἐερίσπι δρργορίπ. 
αυδητίθι5, ΕἾ ἱπποχίαϑ εἴτι ρατι5 δἰ {{Π τα] 
σίηε, ἐπ τα παιη Π{ςττς πεπεουγπαι, ἵδη σα] σ 
φοίηιτα ἀπιρίτι πηαπεῖ: ἢ ππεγὸ δηίπιδὶ ἱπ 
τιοσαπι ργορτιεαίδειν, δείπι πιοσίζαγ, Ὁ ἀν 
ΡῬιορτεζεδιιγί ἰηιγοάδιζςασαηε, δ πιοσευί ἐν 
ἀαπςπηταν, Νο 5 ραίϊεγεϑ ἐπι πἐ{πλ115,Ταἱ {Π 
τὸ πτοσταί ςεείἀογας, (ΤΑ1Π{ πειὸ ἐκχεῶ {Π|ΠςΠ Ἂς 
ςεἀπητ, τς εἰίααι αἰ Δ ος ἀρρτορίπηςπεηί, εἴ 
ἐπεγοίρέοίαητ, δύ ἐπιπιεγραπέ ποι ροίδέης 
ἐρύυτατ σοηείηειε, ΨίΊ4εΡαπλ5 ἐπίηι εχ ἃ" 
ἐρεζ ςἰἰμοίς ςϊμίαπι ραίδίοηίς ἰη4ἰςίμηι, 

ΚΘ ΘΕ Ο Ο ΚΙΑ,  Ὴ: 

ἡ δὲ μεσύγαι θ΄ εἰς τὸ αὐτικει δὴ μόν!’ σἤχε 

τείνει μέχρι μυκώλης» ἀ ἰελαινῶν αὐξάμεν ' 
νον, ὥς φασι ϑεοττομστος . ὥςτε πὰ μδὼ αὐτόϊ ᾿ 
φρύγσυ' πκατίχουσι, τὰ πρὸς ταῖς (ελαινοαζον, 
κοὶὰ τῇ ἀσταμειᾳ" τὰ ὃ μυύοὶ κοὰ λυσθὶ τὰ σὰς 
ἐαὐῤσῦ κοὰ ἴωνδιν, ὅτῳ δὲ οὶ οἱ ποταμοὶ κοὰ, 
μάλισι δ μαίανοῦρ(θ’» τὰ ἡδ διορίζον τόν" δῇ 
ἐὐνών. σι! ὧν δὲ μέσοι φόβόμδνοι, σἸύσλη σῆμ 
σοιᾶσι τ᾽ ἀκριβὲς κοὶ στϑβὶ δὴν πσεσίωμ σὲ ἣν 
ἐφ᾽ ἑκατόβμα φὶ τε ὀρεινῆς (ἶ φὲὶ ντοτιαμίας ὃ 
αὐτὸς λόγος. δ᾽ μῆρ σως δ τορῦσον φρονῖεῦ 
Ξἑομγῶς ααὰ [ρνῆ χωρομεβόσιψ, ἀλλα ποσοῦ» | 
Ἣν μόνου ναυογρασῆτου, ὅσου (ὦ οἱ πτῷ ἡμὼρ 
αἥνασεσϊώκωσι. τῷ σὴ κα ὑτριωνῷ ποεσΐῳ μὴ 
σαξὺ πίσηοντι φὶ τε μεσογειόση Ὁ) κοὰ τόν, 
“μώλο,συυεχὲς ὔξι χεὼς ἕω, κιλξιανὸμ πτε | 
διου, πτολύ τι Εἴ συωοιοὐμϑλ δ, κοὶ χώρα. 
ἔχον ασαδιαίων, ὄτα ὑρκανιον ποεότομ, τῷ 
σῶμ ἐστονομασαὺ δῇν,κοὰ ἐπτοίπους ἀγαγόν ρος 
ἐκάθῳν, δμοίως ὃ νὸ ὁ ἀύρο παεότον,ὃ πόρσαε 
κατωνόμασαν, ἐἰτὰ 0 ποελτινὸν τσεδίου, ἅ-ὦ 
σα φρύγιον οὶ Ὁ κιλλαψιομενὸ ἡ παθίω δ, 
ἔχον τὰς πολίχνας μιξοφρυγίες» ἐχούστες πθ΄ 
(ὦ σισιδεκου, ἀφ᾿ ὧν αὐτὰ κατωνομάδϑκ. ὅσ 
σπόρῥαλλυσι σὲ Ἄ μεθγίσϊᾳ τίὼ μεταξὺ κᾷ 

ρὧν τι, κρὰ φὶ νυσαΐσδος, ἡ ὅξι χώρα ἡ] “Ἔ μα; 
αὐοῆου πόδαν μέλφι Φὶ κιδυρατιδερ, ὁ φικαςῦ 
(αλλίσυς «πόλεις σ᾽ εἰσὶ πῶς ἡὰ τῇ μεγαίᾳ 
κατανζικρὺ λαοδικέας, ἱδράπολις, ὅττου πὰ 
ϑόῤμεα ὑσϊατανκοὰ Ὁ πλοτώνιον, ἄμφω στο 
ρασϑξολογίαν τινες ἔχον τὰ, τὸ μδν γαῦ ὕσϊωρ 
εἰς πῶρου οὕτω ῥᾳδίως μεταθάλλει πεπόμεσ. 
νον, ὥς τ᾽ ὀχεοδὺ ἐσπταάγοντόν, φραγμῦς ἀπτόβας 
γάζονποι μονολίθος. τὸ δὲ πλατώνιον σα δΖ 
φρούϊ μἀκρᾷ φὶ σαφῥκαμθνης ὀρεινῆς, σὐμκόμ' 
ὅξι σύμμεξβου, δίον ἄνθρωπον σϊεξα ὅτι δι 
μϑνου, βεβάθυποι σί᾽ ἀδιττολύ. πρόκετοι σἘ 
“ύγου δ)ουφράκτωμα, τέρβάγωνου, ὅσο ἅμε | 
“πλέθρου τί πόρίμεβον. ὃ σληρόν' ἄδην δ». 

μιχλώσθυς σπαχειας ἐχλύθο. ὥςτε μόγες οὔ 
σίαφιΘ’ καθορον. τοῖς μὴν ὃν ἀύκλῳ πλησιᾷο 
(συσι χεὸς ὁ σ)ρύφρακον, ἄλυπος ὕξιυ ὃ ἀ“ 
ἠρ, κωβαρσύων ἐκένης Φὶ ἀχλύθ᾽ οὐ ταῖς, 
νἱυεμέαες συμμλύει γοῖρ γληος τό πόδιβολυ,, 
Ὥρ᾽ οἵ ἄσω νταριόντι ζώων, ϑονα τ ἥδαχῖος 
μα ἀπαντᾶ;. τικῦροι γουῖ ἀστεγθῳντ δῖ». πίτ' 
σήσσι, κοὰ δδίλκοντῇ νεκροί, ἡμεῖς ὃ σρουθία: 
ἐπέμψαμῆν͵ τὸ ἐπτεύμ δύβὺς ἐκπνόύσαντα." 
οἷ σ᾽ ἀπόνοπτοι γάλι τπχοίασιν ἀσγχθεϊς »ὧφ᾽ 
σε κοὰ μὲχρι Τό σομίς πλεσιάζαιμ,κοὰ ἐγκύν 
“Πνονὸ καπασειιύφν μέχρι σπτοίρῦ συωυἐχονΐας, 
ὡς ἀϑι πολὺ πνδύμα, ξωρῶμῆν ἃ ἐκ τ δα 

ψεωργῶς αὖ πνιγῴσυυς ὧν ὀς ίθος ἔμφασιν, Ὁ 
ΠΥ 



( ἄτε παύσω οὕτω πιπλερουμβύων ᾧζρ, ἐΐσ 

γοίᾳ καϑιώπόρ ἀδὲ δὲν οὐϑουσιασμῶμ εἰκὸς» 
"ἔπε οὐτισύτοις τισὶ διιυζμεσι πούτου συμ» 
ἐχίνοντί Θ΄. Ὁ σὲ δὶ ἀ;ρλιθώσεως, κοὰ ἀϑὲ δ 

᾿ ο᾽ λαοδικειᾳ πτοτωμῶμ φασὶ συμβαίνειν. 
᾿ καϊπόν ὕντωμ ποτίμων. ἔοι σὲ κοὰ πρὸς βα’ 
φίω ἐρίων ϑαυμαςῶς σύμμετγοσμ "Ὁ Ἡ] “ἰὼ 
ἰδδάστολι ὕσίωρ, ὥςτε πὸ ἐκ ἣν ῥι(ῶν βασῆῦ 

᾿ μῆνα οὐκ μέλλα ἂν »ρῖς ἐκ Φὶ κόκτον [ ταῖς 

ἁλονργὶσιψ. οὕτω σ᾽ ὄδηῳ ἄφθονον “Ὁ πλῆθος 

σό ὕσϊατ ιθ΄, ὥςτε ἡ πόλις μεοὴ ἣν αὐομά» 
χων βαλανέιων ὅξι. μετὰ σὲ τίὼ ἱδράπολιμ 
σὶς ποόδιαν πτό) μαιρίνορου, τὰ μδν πτόβὲ λαον 
δέκειαν, οὶ ἀφροδισιάσίαν κοὶ πὰ μὲλρι κα’ 

π᾿ ρούρων, εἰρη τοί, σὰ σῖ᾽ ἑξῆς ὄδι πες σϊύσιμ, 

ἡ ΤΨ αὐτιοχέων σόλις δὴν ἀϑὲ μκαιανόῆοῳ τῆς 

[αρίας Ἀσϊκυ τὰ δὲ πὼς νότον κἡὶ κίξυρᾳ ὄξιν ἡ 
μεγάλκ,κοὰ ἡ σίνσῖη,, κοὰ ἡ καξαλαὶς,μέχοὶ 
σόϊ ταύρου κοὶι φὶ λυκίας. ἡ μϑρ οαὺ αὐτιό. 

χεᾳ μετρίᾳ πόλις ὄξιν, ἐπ᾿ αὐ Θε ἀειμβύα 
Ὧν μαιαύσρῳ κα τὰ ὁ πεὼς τῇ φρυγίᾳ μὲ, 
6". ἐπέζδυκτοι σὲ γέφυρα, χώραν σῖ᾽ ἔχει 

, πολλίω ἐφ᾽ ἑκά τόδα τόν στοταμδ τοᾶσαν 
σϊαἑέμον«.πλέείω σὲ φόβει τὠὼ καλουμλύϊω 
αὐπτοχικίι ἰσέσιᾳ . τἰὼ δὲ αὐ τίὼ κοὶς πρίν 
φυλλου ὀνομάζουσι. ὄύσεισος δὲ κοὰς οὗτ Ὁ" 
ὄδιυ ὃ τόπος. ΟΦλςὴς δὲ παρα ᾿ούτις φγόῦ» 

. ξΘ’ γεγεύμτοαι δεοτρεφὴς» οὗ δεάπουσρν ὗν 
τ ἔρίας ὅκα ἁμῶς γῃυόμόινΘ’ μέγισος ῥήτωρ. 

σολύμους οἵ᾽ εἰναι φασὶ ὧν καξαλλᾶς, τῆς 
γοαὖῦ πδμάσεως ἄκρας ὃ σόῤκείμμν Θ΄ λό 
φΘ’ παλᾶται σύόλυμθ», κοῖς αὐηοὶ δὲ οἵ τελ, 

μησέϊς σόλυμοι καλοαῦτρ. πελησίομ σ᾽ ὄδη κοὶὰς 
ὅ σόν βελλόῥοφύντον χοῤαξ, κοὰ ὃ πσεισον. 
οἤοου πτέφΘ- τόὶ ἡ οὔ, πσεσόν τ’ οὐ τῇ πες 
σολύμους μάχπ. τοῦτα σ᾽ ἑκίσοις "ὥσσο τόν 
“ποιμτόὶ λεγομβύοις δμολογξί τοι, πόβὶ ἡ γοῦ 
πὸ βελλόβοφόντου φυσὶν οὕτω" 
Δόύπόδον οὐ σολύμοισι μαχίοσατο ἀνσϊαλί. 

μοισι, 
πόλὶ σὲ τόϊ σταισῖὸς αὐτδὶ" 

πέσανσῇρου δὲ ἑὸν αξης ἄτι Θ’ πολέμοιο 
τλαῤνάμβύου Ολύμοισι κατίκτανν. 

Ξὰ κοὰ ἐγγισῦ τασόρκειμϑα φὶ κιξύρας. λὲν 

γνταισὲ ἀπόγονοι λυδῶρ οἱ κιβυοιόται ἣν 
καταοιόντων τἰὼ καβαλλίσίων. ὕςόῥομ 5 πὶ 

᾿σίσίων δὴν ὁμόρωρ οἰκισαίντων κοὶ μετακτι- 
σαίντωυ εἰς ἕτόδου πόσου δὐαρκιεστέτου οὐ κύ 
κλῳ τχσϊίωμ πόβὶ ἑκατὸν, ἠυξήθα δὲ σα 

ἘΤΕΕΈ ΡΒΟΥΜΥΦΥ ΚΑΤ “4, 

᾿Ὴσὲ τόῤμποσός ὄξιπεσιδικοὶ πόλις, ἃ μέλε 

δοι 

ἔπε φαοά οπιηε8 ἰἀὰ ἐχρετίαπειν, ἤπιε Γ[Ο]1 {ἃς 
ςεγάοτεβ, ἔπε ἀἰϊαίπα ργουίἀεητία, φαεπιαίς 
πιοάτιπι πεγί πλείη ἡ5 εἰς χυΐ πυιηίπείαπε 
αἰῆλεί, πὰς χαδά πος εὐτίθαυς φυθυίάδπι τε’ 
Ια απείριις ςοπιίησας, υδα διτεπὶ Δα υ:ε 
αυςάαπιαρίἀείζαηι, ἀϊςιτατ τ ἐπ Πυπηίπίδυ. 
ςοητίησετε ἀρ Γ,αοάϊςεηι, ἰίςες ροςα ἐπ’ 
τα (ἰπτ. ἵΝΑπὶ δέ ἀρττὰ ΕἸ ἐγαροϊπι δαπα αι1885 
ἄτη αἀεὸ τἰησεπ ας [αηί5 ἰάοπεα εἰϊ, υτ εχ τα 
ἀίςείθ 5 εἰπέξα σαππὶ 5 ἀεςειτοητ, τος ἐχ πες 
πιίς]ο Ραγρυτγαίρ τἰπστπευν, Ἐς δά εὸ ἐχαθε 
ταῦ ΔΠΠΆΓΙΙΠΙ τ|5. αττοσίο ΒαΪπείβ ίροπτς Πᾶν 
(τοῃτίθιιβ., ρΙεπα ἱπαςπίαῖ, ΒοΙ͂ Ηἰεγαροί ἐπι 
(εχαππευγίοςα, συοε τη Μία απάτιιπι ἤιπτ, 
ΪΝος ηιε δὰ " δοάίςοαπι Δ ρΒγοαπλάἀεπι 
Ρειτίπεηι, δίας (αγαγα τ Ρεγτοπατητ, 4 
χίπιι5. ϑεηπεητίᾳ απε οςςἀξητα!α αι ἐπ, 
Δπιίος μία δα ᾿Νακαπάταπι, ΄υα ἰαπι δα (2. 
τίατη ρεγτίηει, Αυὔτγα!α (ἰδ τα ἐὰ ηϊιδὲ πλδν 
σπα εἰξ, δί Βδίπάαᾳ, δί (ἐαδαϊεπί!β αρεν, υἱραά 
αυζυμῃ ἃς ᾿γ οἰᾶ, Διπτιίοςΐα πηεαίοετίβ ατθ 5 
εἴ, ἡ ΓΜ ααπάτγαπι τα, ΒΗτυ σίαπι πετίυ5. Εὰ 
ροπτεείαπεϊα εἰς, δί τερίοπεια πιαΐταπι Παΐσεξ 
εχ αὐγὰς Πιιπιίηίς ραττς, τοτᾶ [ογτ] 6 πη, δ ςατί» 
τη τι] τ ἰετί, πα Αι πείοςίςα ποςαῖ, Εδῃ. 
ἄεπιτργ]Π]Π}οα ποςαηε, Ηίς]οςις ἔλεε οοη» 
εὐπίϊ, Εκ Πᾶς ορμ 8 εἶατυ εἢ Γι οτγορἢς5, 
υεπιὶ Ηγ θέ ελ5 πιαχίπιυϑ Ποί τί τεπηροτίς οσ 
ταίοτ διιάίαίς, Οτεάσπι (Δ Ρα]εηίε5 Θ0ΙΥ πὸ 
εἴϊε ᾿ απάε ςοΠΠ5 χυί Τ εχ πιεῇ ργοπιοητοσίσ 
ἱπιγηίπεῖ, ϑο γ πγι15 πσςάίαγ, δέ ίρῇ 1 γπγεπς 
ίς5 ϑοίγπιί ἀϊςιιηταγ. Βγοχίπιῃη εἰ Βεϊεγοσ 
ῬΠοπείς πα} },8( Ρήπάτί εἰς ΠΙη Γερυ!οῆγα, 
αυίίη ΒΕΙ]ο ς«εοίάίε, ςομτγα Θοίγ πηοβ σείϊο, 
Ηζκς ρΙαπέςυπι 5 ςοπεοτάδηε, ηἷϊα ἀ ροεία 
ἀϊσυπτιυτγιπδηι ἄς ΒΕ! εγορἤοητςς {ς αίϊ, 
Ηἰίς δοὶγπιίβ ἑτογ ργςΠαπτίθι5 ἱπτυ!ταΐπια, εἱϊαά, ὅς, 

Τ)ε εἰμ 4ατεπι ΠΙίο ἔς, 
Ἀτπαῖαπὶ οςοία ΡίίΔηἀγ Βεεγορποητίο, 
Ῥαρπαῆητεηι 80  Υ πος ςοηίγα, ίῃ ςετιαηιίης 
ἴδιους, 
Τετηγείις ΡΠ τα τς ες πὰς ρτοχίπιξ ας 

ΡΙυτία (ίδγεα ἐπηπλίπες. Οἰδυτεί ἃ Γ ἀΐ5 
ἀϊευπερτοίεςι, χα (αδαϊειίεμη ρου τοπιιε’ 
τῦι. Ροίξεα ΡΙΠάς Πηίτίηγί εᾶ Παθίταιετε, ατῷῷ 
ἴῃ αἰ Ιος τγαπί υ]ογαπε, αχαηίΠ  πιᾷ αὐ 
τα δίτα ο, ἔετέ 4, Ἐὰ ρτορτοτ σαϊίτατξ ρ!ατί 
πιῦ στειπς. Ετ πε ργοραρηδίί πιης ἃ ΒΥ πάτα εξ 
Πηίείπιο Μεγ ς ἀρτὸ υἱζ ἐπ ΠΥ είαπι ὃ υἱτετέ 
οὐ ποαίογαυπι τεσίοπε, α{τί5 (τί αὐ ίς 
δ5 Πηίτίηγία, Βαθοης, ΒαΙΡυτα. δύ Θεποαῃς 

᾿αἰὼ δυνομίων . κοὰ αἑ ἀῶμαε παρεξέτειναν ἀπτὸ “πισιδγας » κοὰ τῆς ὁμόρου μυλιζοῖθ’ ἕως λυκίας» 
᾿ κοὰ τῆς ῥοσίίων πόραίας .«πῶσγηνομλφων δὲ τοιῶμ πόλεων ὁμόρων, βονθώνωγ, βαλθούρων, οἰνοαύα 

: [25 φρου,τισ 



'δὸλ ΣΤΙΚΑΒΟ ΜΝ ϑ8 

το, ἡπλταπι σοπεητι5 1 εἰγρο  ἰ5 ἀἐξε8 
εἰἰ. Ἠλγυπι ἤπρυΐα ἤηρυΐα (αΠταρία Πᾶς" 
Ῥαηί, (αθγτιδιετὸ πο, ἴΝδηι δὰ ττρίπία ρας 
ἀίταπι αὐ τα πυίτερας, ἐχυίταπι ἄπο τα 8, 
{επυρεῦ τγγαπηίς (Βα ίτα :τεπιρεγαητει ται, 
αυϊίξατιι πη Μιολσεῖα ἤηξαι Βαϊραίς. ΓΝδπι ο΄ 
απιιγεαηπίάεπι ΓΜ] υτεπα {ξεΠ{τ, ΒΑ Ραιγαπὶ 
δι Βυδοπεπι] γςΐ5 δαίεςίε, ΜΙ οπιίπει Οἱ 
Βγτεπί!5 ἀπ γαιίο ἱπτεῖ πα χίπγα5 (ΟΓ115 
Πα ςεπίετας, Οἰργτεί αυδίυον ΠΠριΠ8 αἴοσ 
βαπίυν, ΡίΠἀατυπι, οἱ γπιογιιπι, αὐς ΠΟΓΠΠῚ, 
Δ. γάοτα, Ργορτίμπι αρυὰ (ίθγτοοσ εἰ, εν 
τατα [οί]ς ἐχεογπατγί, {γα πιδίαπα οἵ, πα 
Ὁ δησιπϊῆς Τ γηλείι, δ ἃ τταπήτυ, χα ῥεῖ ἐ" 
35 Πιλὰ εἰτεείοτα Τ διιγί δα δίη ἀαπὶρεγζεπαάίε 
υἷα ΔΑραχπιεογατερίοπειι ὃ δαραίαίπ|, 

ΦΒΎΒΑΒΟΝΙ8 ΘΕΟΘΚΑ͂ΡΗΙ 
εογυπιὶ δεῖ [ες πη 5 4115. 
ΑΚανΜΈΝΤνΜ., 

Οὐ κατιμ[ἀοείητης [Προ εἰγοα Ογείαάας ἰη{μας μενα- 
(ῊΓ, 7. ΜΙΙΡΥιοτ ει ΓΙ μ6ΠῚ ἴῃ. 4044 εΥ1 ΡαΡΊρ γ1 14, {πμγ]α, 
[γεὶα, Ῥι[414, ΟἹ εια, [4 δεϊομείαη δγτια, δ Α[ασι, 
4μα ργορτιὲ Ἰοηίά ἀρρεϊ αῖμν, 

Ξ Εἰίχασπι εἰξ, αὐ ἄς Ἰοηΐδυς 
1 (ὐατέρ5 ΄ας ἀίραπηι5, ὃζ ἐς 
Ἷ οἵαὰ συς τγὰπς Τλυγαπ εἰ, 

ἢ) χυλῦὰ Εγοἥ Βαθεπε δέ Ραπὶ 
“ ρΒγἹ δέ ΟΠ τες. Ναὶ ἢος 

ἐν ΞΞΘΞΞ τηράο (οἵ ὉΠειγοπεί ρει: 
ἀρτατίο δα πὲ ρεζάπιϊ ετίξ, εὐ {ΠΗ πλππὶ 
αἰκίαις τταπταπι, χα εκ Βοητίςο πᾶσί τίη 
Τ(δίςπι. οηἱς οἰγοπιπαιρατίο ἔξει τεύγαπὶ 
εἴ τΠ}ε ἐετ ὃζ φυλατίησεητογαπι δ εἰρίπ- 
καλά, ργορτεῦ {πύϑ ἰ δύ ργορτεγεα απο γον 
σίο πλυ τας ρεηίπίαϊας εἴ οίς, Γι οησίτσο πε 
τό τίη τεδξαπι πὸ ἀπόπιητα, Οτλγε Ὁ Ερβις 
ἴο ϑαιϊγτηπδτι αἰτοῦ {τίποτε αία απειτς 
ςεητὰ ἃς υἱσίητί, ᾿Ναπιυίαας ἔῃ πιειΓοροί ἐπὶ 
ςεπταπη ας πίσίπτί, τε! χα πππτ δαλγγπάτη υΓ 
πυς, Οἰγουπηπαιίρατίο ααίειι Ρϑυ]ο πιίηι8 
αυᾶπι ἄτιο τα Π}Πἰὰ δ ἀπςζια . Μ ΠΕ οταπι τα 
ας δ Ολείςοτγᾶ πιοητίιπι ἃ ΡοΠαίο Ρῇοςς 
ἅτ τίς 8. Η εὐ πηῦ εἰς, Γοίςα οτος τεγπιίπιδ. 
ῬΒετγεςγάες ἀίςοίς ΜΠ ὲΠςεατι δύ Μγαπίεπι δά 
μαποοτᾶρειτίπετε, ὃ (ὐαγε5 ρείας ΜΜΙγ κα εῃ 
Πα ἃ Ἑρδεῖα παδιπῆςε, δεχιεητξιεγὸ οὐᾶπη 
Τιεεσεβ αἴ ῬΠοςραῖ δύ Οέμπι εἰ δαπηιπι, 
εἰ Αιπληςαῖιβ ἱπιρεγασίε, 8ζ τπγοί 40 Ιοηί 
Ῥιι5 εἰςξοϑ ῃ το ίαα5 (ὐατίος ραγίεδ ἐδ Π{{Ὸ, 
σης σὲ φισὶ φόρεκύσϊης μίλκτομ μᾶν» οὶ μυοαῦτα, 

ΠσΘΠΕΟΦΘΦΗΑΑΡΗ͂Σ: 

εῇρου, τιτηράπολις τὸ σύσημα ἐκληθν. μι 
ἑκάςης ψῆφον ἐχούσας, σῖύο δὲ φὶ κιξύρας, 
Ἐφελλε γοῦρ αὕτη τοε(ῶν μὴν ῥς μνοιάσίᾳς, 
ἱστπίας σὲ δ)ογιλίους, ἐτυρωννεῖτο σ᾽ ἀεὶ 
φρόνως σ᾿ ὅμως, ἀϑὺ μοαγέτου σί᾽ ἡ τυραννὶς 
σελθ- ἔχε; καταλύσαντ Θ᾽: εἰς τίν μουρα» 

νὰ, κοὰ λυκίοις ττσορίσοιυν τος τίὼ βαλβού, 
ραν, τὴ τίὼὡ βου ξῶνα, οὐσῖρν σ᾽ ἡ“Ἴου γὺ παῖρ, 
μεγίςιαις ὅδ ετάζετοι διοικήσεσι φὶ ἀσιας ἧ, 
ἀνθιρατικ, το ῆαρσι δὲ γλώπαις ἐχρῶντο οὗ 
κιβυράτοιι, τῇ σισιδικῇ, τῇ Φλώμων, τῇ ξλληι 
νίδι, τῇ λυσϊῶν . ταύτῳς σὲ οὐσῖ᾽ ἔχνΘ’ δὴ, 
οὐ λυδίᾳ ἴδιον σ᾽ δὴν κιξύρα»:)» τὸν σίσίηρον 
σορδύς)᾽ ῥᾳδίως. μιλύα σ᾽ ὄδιυ ἃ ἀν τῷ ία! 
σὰ πόῤμηοσὸμ «νῶν» κοὰ Φὶ ἐς τὸ φύγος τᾶν 
σαύρα ᾿ασόβῤθέσεως σῖ! αὐδὰν ἀδὶ ἐσιν σι α στο’ 
ρατείνουσα ὀρεινὴ μέλοι σωγαλαοσοῦ; κοὰ 
ἀνταμέων χώρας. λοιπτὸμ σ᾽ ὄδμ ἐπᾶν τι 
εἱ ἐώνωψ, κρὰ ἀχρῶμ, κοὰ πῆς ἔξω πό ταύ- 
ρῦυ πχράλιίαςς. 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΤΡΑΦΙ- 
κῶν βιβλίου τεοσαρεσκαισϊεκαομ. 

ΥΠΟΘΈΣΕΣ, 
τὸ τεδταρεσκαιοϊέκατον “περὶ τοὺς κνκλαΐσῖαρ νῷ 

σφυς ποὶ τ ιν αὐτίποβαν χώραν οὐ καὶ παμφυλίᾳ, 
ἐσαυῤια, τιλιπίᾳ, λυκίᾳ, πισισϊία, ἕως σελσυκίαος 

- ΄ ᾿ “- δὼ “- . 7 
τῆς συρίιαφ» κοὰ τῆς οἰσίας τῆς ἰσϊίως λεγοριούπῳ 

ωνίας, 

ἔχουσι λύκιοέτε νὸ στρ 
ΕΙΣ: ΞΡ δοδδίσξο ας ἡ τ ὑλιοι, κοὰ κίλικδ"ς 

οὕτω γαῦ αὖ ἔχοι τολ- ἡ πᾶσα τῆς χεῤα 

ῥονήσου πόδιέγυσις.. ἃς ἰῶι μὸν ἐφαμὰν ΜΝ 
υόλβασιμ τίιω ἐκ τῆς πονπικῆς θαλαήϊκο 

ἀϑὲ τἀὼὺ ἰοσικίε «σε δὲ Φὰ ἰωνίας ὃ μϑὸ πὶ 
θέπλους ὃ σπταρᾷ γίω,, σκαδίων που τετρὰς 
πκοσίωμν ποιάκονπα, οἵξ ποὺς κόλπους, κοὶς 
σἹα“χιῤῥονησίζειν δὰ πλξομ τὼ χώραν."ἃ 
σὶ ἐπ᾿ δύθειας μῆκΘ- οὐ πτολύ . αὐ οαῦ ἢ» 
δ᾽ ἐφέσου μέχοι σμύρνης, δσῖός μὲν ὄπιν ετωῦ 
αὐθάας τοιαπόσιοι ἔπῳσι «τίσδιοι, οἱ λοιπτοὶ 
δὲ εἰς σμύρναν . πτόδίπλους σὲ μικρὸν ὦπστο- 
λάπων ἣν διοχιλίωγ» κρὰ σκκοσίωψ. ἐσι σὰ 
οἰ ἄγ πόϊ στοσειδέου τό! μιλεσίωψ. κοὰ τῶμ, 
ἀαρικὼν ὑρῶν, μἶχοε φωκαίας κοὰ σῷ Ὧρ.. 
μου," ποόρας τῆς ἰωνικῆς πτχραλίας. τοῦ 
κρὼ τὰ πόβὶ μυκαϊλέω κοὶς ἔφεσομ, ἀᾷρας ἴω. 

χεῖρ πρόπόδομ, τἰὼ σ᾽ ξξῆς ποαραλίαν μέχρι φωκαΐας» κρὰ χίου ,κοὰ σάμον ἧς αὐαγκαῖίθ. ἄρχε, 

Δίλεγας ἐκδληϑέωᾳε σ΄ ἀμφοτόβψους ἡσδὸ τῶρ ἰώνων, κοὰ θς τὰ λοεπεᾷ μόβηι τῇς ἐαρίας ἔκτοισάν. 
ἀρξαε 



! 
᾿ αξαι οἷς φησι ἀνοβοοκλου δὶ Ἐν ἰώνων ἄγε 
κίας, ὑσόδον Φὶ αξολικῆς, ὑὸν γνήσιον κοό)»ον 

᾿ σόϊ βασιλέως ἀβίιυῶν γϑυξῶτπε ὥδον ἐφέσον 
χτίςίιω. διόττόρ πὸ βασίλειον ἣν ἰώνων ἐκ 
᾿συείῶαε φασι κοὶὶ ἔτι ναῦ οἷ εκ τό γϑύους ὃ- 
᾿ νομάζοντοι βασιλες ἵχοντίς τίνας τιμαῖς, 
᾿πϑισρίαν τε οὐ ἀγῶσι, κοὶὰ πτορῴύραν ἐπί» 
σήμου πὸ βασιλικοῦ γηύους, σκίπωνα αὐτῇ 
 σκήνσῆρον, κρὰ τὰ ἱσραὶ φὶ ἐλδυσινίας σϊάμῳν 
“προ κοὰ μίλητου σῇ ἔκτισον νελεὺς ἐκ τοῦ 

λον Ὁ Θ᾽ ὦν. οἵτε μεοσίώιοι, κρὰ οἱ τού» 
λιοι συγγλύειαὐ τινα πεφρασοιοαῦτῦ, καθ᾽ (ὦ 
κρὰ μεοσίμσιομ πὸ νίσσρᾳ οἱ νεώτοβοι φασὶ 
“ποικ τοὶ, κοὰ τοῖς πόρὶ μέλανθομ ὃν κόσλοου 
στατόβα πολλοὺς, κοὰ τῶρ πουλίων συυεξα!- 
᾿ραέφασῳ εἰς τὰς ἀθίιύας. ὥδον στὴ ποαύπο 
ρὸν λαὸν μετὰ δὴν ἰώνωμ κοινῇ «ἔλα πίὼ ἃ’ 
᾿σποικίων. τὶ δὲ νκλέως ἀϑὲ Ὅο ποσειδίω βω 
μὸς ἴαρυμα σϊέικνυπτοιι. ἰυσῆρῆλΘ- σὲ νόθΘ»’ 
ἧς κροῆοου μυοαῦτα ἰςτίζει. αὐαούκοστος σὲ 

᾿ λέξεσυν, καταλα δύμαν’ πόπομ τινὶ αῤσιψ: 
κολοφώνα σ᾽ αὐσϊρέμωμ τούλιΘ’. ὥς φησι 

κοὶ μίμνόβιΘ- οὐ ναυνοῖ, πριὠίω σὺ αἴπυ- 
“Θ΄ νκλέως, εἰ ὑςόδον Φιλώτας ἐκ ϑν 
ἐῶν λαὸν ἀγαγών. σίω δὲ ἀϑτίμας μὴ πρό» 
“πόνου, διὸ ἀϑιμαντίσίᾳ καλᾷ αὐτί αὐχα 
πρίων. κατὰ σὲ τίὼ ἰωνικίω ἀπφικίαν, ναῦ ἡ 
ΚΑΘ᾽ ἧς κοάλοου νόθ, κοὰ μετὰ (ξ ποίε 
κνπς, κοῦ; σ᾽άμαβ(" ἀδίω αἴοι. κορὰ γοῦ ἰὼ ἐκ 
Βοιωτῶν. δ ύθρας σὲ, Κοὰ νῶπτος, κοὰ οὗ Θ 

 ἧὸς κόόθοου νύθιΘ. φοκέίαν σ᾽ οἱ μετὰ φἐλο» 
γγίους ἀθίιυατοι, λαζομθνὲς σδὲ ππάραλθ-: 

χῖου δὲ ἐγόῥτιθ’,, σύμμικτον Ἑσπταγόμδ Θ᾽ 
σπλῆθθ- σάμομ σὲ τημξοίωυ. εἰ ὕτόρου στὰ 
“γρυκλῆς αὖντοι μὰν σϊωσεκω ἰωνιοὶι πόλ4ς: 

“πῶσελήφθη σὲ ὑςόβρου κοὰ σμύρνα, εἰς τὸ ἰω» 
νυν ψϑαγα γόν των ἐφεσίωψ. ἡσαν 9) αὐτῖς 
᾿σύΐοιιοι τουτχλαιὸν, ἰυὑΐκο κοὰ σμύρνα ἐκ 

λᾶτο δέφεσος, ὦ παλλῖνος στον οὕ τὼς ὠνόμας 
σον αὐπῷ 5 σμυρναίους «δῦ ἐφέσισς καλῶν οὗ 
Ὅοὶ πῶς δέκα, λόγῳ σμυρναίους δ᾽ ἐλίηίομς 
πρὰ στάλιν, μνέσαε οἵ ἐκοτε τος μφοία κῶς 
λᾷ βοῶν. Σμύρνα σ᾽ [ὦ ἀμαζὼν ἁκατασχοῦ 
στο τί ὦ ἐφεσομ. ἀφ᾽ ἧς τούνομα τὸ τοῖς αὐθρώ 
“ποις, κοὺ τῇ πόλει, ὡς τὸ ἐεὺ σισύρθης σισυρ 
Εἰ τοὶ τενδα δὴ εφεσίων ἐλέγοντο, κρὰ πτόπτος 

 φῇξ τις φὶ ἐφέρυ σμύρνα ἐπχλῶτο, ὡς σϊηλοῖ 
ὑππώναξι ὥκᾳ οἵ ὄχπιδοον φὶ πόλιος τἦ σμύᾳ 

᾿ψμμεταξὺ τγοηχείης τε κοὰ λέπρης ἀκτνῖκα 
Λέτο γουὺ λέπρη μὴν ἀκτὴ δ'ποιὼν στόβ. 
κέμϑνΘ- Φὶ νωῦ πόλεως ἔχων μόρι. τόϊ τέὶ 

ἢ 

ΤΙΒΕΚ ΕΟΙ παν Ἐκ τν 8. ὅος 

Αααίαίε εἰίατ Αἰ πόγοςίαπι Οοάτί Ατπεηίεπ 
{{πὶ τερίϑ ἱσριίτίτηιπὶ ΗΠ πὶ, ρτίπνὸ [οπυπὶ 
ςοἹοπίο, ροίϊεα Αι ξο]ίςο ἱππρεγαῆς, ατηὰς ΕΣ 
ὈΒείαπι σοπάϊα ες, ἀπε Ιοππι τοσίδπι ἰδέ 
ςΟη[ττᾶπὶ ἀϊςιιητ, 8ζ φάπς συ εχ εὸ σεπεν 
τείαπητεθεβ ποπηίπαηει, δύ Ποπούε Πυοί" 
ἄλπιπαθεπς, ίῃ ςετιαπιίπίϊ 5 αυίάεπι ργα [2 
ἀεπείαπι, δ ρυτρυτᾶτερή ρεποτίς ἱηῆσπε, 
(ςἰρίοπεπι ρτο ἰςερίτο, ες ( εγετίβ ΕἸει πα (ἃ 
«ἴα. Μ Πετᾶ ΝεΙει5 σοπαίά τε, σεῆεῖε ΒΥ], 
πιϑππε, ΜΠ] είεπἤ ας ΡΥ] φυλπάλπι ίητεν ἔς το σ 
σηατίοηεπι ἤησιης, “παρτορίεγ ροϊετίογος 
Ροειὰ ᾿Νείΐογεπι Μ είςπίπη ἀϊςαηις, δύ πιὰ" 
τοβὲχ Ρυ]ήβ ευτὶ ΔΊ εΙαπτῆο Οοάτί ρματῖς Δ“ 
ἐπεπα5 σοποεΠης, ἃς ἐοίλπι Παῆς σεπτ εὐππὶ 
Ἰοπίδαβ ςο]οπίαπι ππΐς, Αἄτγα ὑεγὸ αυαπὶ 
ΪΝείεα ςοπαίάϊες, α ΡοΠαοπίο οἤξαίτιν, ον 
ἀτείες Οὐὐτί ΕΠ ἐὰ5 ποτίιυ 5 ΝΜ Ὶγυητεπι ςομο - 
ἀΐτ, Δ πάγοςορας [.ερεάαπι,οςο αυσάατοος 
ςἀραίο ποτηίης ἄτα, (ὐοϊορ!οηεαι πότε" 
τῇοη Βγ]ίις, αὐ ΜΠ] πτποσηνα ἐπ ἵΝαπῆο αἰςίζ, 
Ρτίεπεπ Δεργτις ἵΝεῖει Πἰίυδ, ΡοΠεεγίας ετίᾷ 
Ῥμήοταβ σεῆῖς εχ ἽΠεδ 5 ἀςαι4, Ἐ ειπὶ ρτί 
5 ΄υίδεπι Ατἤδίηας, συαρίορτεῦ Α παςίεοπ 
ἐπὶ Ατπαπιαπτίάα ποςατιροίξ [οῃίςατι πετὸ 
ἀεσυΐαπι (ο]οη α 'Ναιςοῖας (οάτί Εἰ πο 
τὰς, ὃ ροίξευτα Ραρηας ὃ Γλαπιαιῆας Α2 
τΠπεπίεπίε5,ηᾶ εχ σσοτία [αίτ, Εγγίῆγας ἢῸ 
Ρυ5, τῷ Πίς εἰἰᾷ (οάτι ΠΠῸ5 ποιπις, ΡΠοςε 
Διβεηίεπίεβ ςὰπὶ ΡΠ οΟσεπς,, Οασοπιεπας 
Ῥαγαΐας, ΟΠέμπι Εσογτίιβ, πλίχταπι το αἰ τίτπ4 - 
ΠΕΠῚ ἀπ. ΕΠ 5, ϑατηῖ 1Ὑπιρτίοη,ας ἀείπάς θ᾿. 
τγοςῖς5, ἵΝασι Πα Πππὶ ἀποδεςίπι Ιοπίσ οἰτιίτα 
τες, Βοίξεα δά Ιοηίὰ ϑπιγγπα αἰϊιορτα εἴ ἘΣ 
ΡῥΠείογα ορογδιΐΝ πὶ οἰπὶ εἰβ οἵ τπι Βα έζο 580, 
εὐπὶ ΡΠ ϑηγγγθα τποςαύειαγ, ἵΝὰ εἰ (α]9 
Πίπιι5 ἐπὶ ἴς ἰῇ φαοόδπιοςο ποηιίπαιίε, ο 
Ἑρπεῖίοβ ἐπ ογατίοπε δ ἰοπεπι ϑανγεποος 
ποςαῖ τ ΘυαυγΠοροσπι Πίείεγε. δῦυντπα Δ“ 
τΔΞΟΠ ἰαίτ, “ας ἘρΡΒείυπι τεηυἱτς ΑΔ οὰ δ 
Ποιπίπεβ δ αὐ αΙςίταΐ, Πςὰτ ἃ δίίγεθα, ααΐς 
ἄαπι εχ Ἐρδπείῇ5 δίίγεθεί ἀἰϊςεθαπτατ, δ ΙοΖ 
οὐ ΄υίάαπι ΡΠ οἵ ϑηῖγεπα ποςαραίατ, ἡποά 
ΕΗἰρροπαχίφπίιοαι, τ ροπέυγθοτη ἐπ δαιγέ 
πᾶ Παρίταραῖ ἑητεῦ Τ γαςἤεατη ὃ ἴ ἐρτᾶ αὐᾶ, 
Τρία αζία ἀϊςεβαξιιρεβ, ασὺς πους οὐδ ί πῃ σ 
ταίΐπεί,ε ραζτς πλεσί αὐ θα παρ ες, Οαρτορίες 
αὐτί χα ροηπέτιρξίιπε, αάμας ῃ ΟρίΠ Ποίαν 
Ρτία ἀἰςαηξ, ΤχΑςῃ ρα ποζαθατυγτγερίο ργεῖεῖ, 
τασταη δ, τις τα  ΟΥ 5 εἴ, ἀπείη 8 τ δ ἐπὶ 
χῖδ ΡΠ2615 τ ρ! ἃ εγατ, δι πα οἴ οχτγα υτγθ δ, 

γχους αὐφὶ, τὰ γοιῦ δπιόδην τόδ᾽ πριῶνος κτήμαπτε ἔτι ναυὶ λέ γετῖ ο᾽ πῇ ὁπιδδολεπρίᾳ, βαχέᾳ σϊ κα 
λέ ἡ υσὲρ δ κοοιοσὸμ ἰδώρζος ὗ οὲ πόλις ἐμ Ὁγταλαιὸμ τόρ ὁ ἀὐίυνακον ἢ νωῦ ἔξω φὶ πόλεως ὃν, 

ΦΈΡ 2 ἀατο 



ἐλ" 

αρπ σα] απο ΕΠ γρείαας ποζαταγ, δ σατ Ὲ 
ϑηῖγγπα ἐπχτα σου πυπᾶί αι ξπίτ, αποα πυπο 
Ῥομέπεθοι εἰς, ἑητεῦ “γδοίεατι δύ 1 ἐργαπι 
αὐὔἴλαν ϑηιγεπαί πογὸ αἱ Ἐρῃε[ῆς εςεάεη, 
τς, ἐχεγοίταπι ἐπ σαπὶ Τοσυπιὶ ἀαςαπε, ἐπ αυὸ 
ποῆς δηιγεπα εἴς, ςαπὶ Ὁ εἴσσες εἰππὶ το ΠΟΥ ζις 
αυϊίίδιι5 εἰςἐίς, αητίσυδην δηιγγπδπὶ ςοη ἀΐάε 
τε, αἰαπτοπι αἱ ἐὰ αυα ππῆς οἵ 16 Παάϊία υἱ΄ 
Θίητί, Βοίξεα δῦ Δεοίίρας ρα, Οοἰορίιο’ 
παι αὐΐαρεγαπις 8ζ( σαπὶ (οϊορΠοη 5 ςοη" 
τ οο5 ἐχευηζοβ, Γεσίοηεπὶ [χα πὶ οςςυρϑιιεσ 
τείυι Μη ὲπηπογηγας αἰ) Ναππο,οαση ΠΥ 
Ὡς πιοητίοπεπι ἔαςίς, συδά εὰ (ξιπρεῦ ἔαετίς 
Ὁ εἶ {5 πίε ἤδεασζατ, 
ἴνος Ργῖο 8 ἐχςεῖᾳ Νεϊεί εχ υγδε ργοίεε, 

Οὐὰπὶ ΑπΠα οριαῖαπὶ παυίδιι5 δι ΠΊ115, 
Ἀοερείπιὸ αὐ Οοϊσρβοπεπι ἐπε γε γί θ15 

αὐ εηι 
Ἀυτβοτεβ οἴδλήίς (ςἀίπητ5,ατῷ ἀαςοδ, 

Ἰπάερεν ΑΠγεηῖα ἐστείςξί ρεοτίη 5 ΔΠΊΠ6ΠΊ, 
δροπῖς ἄξιπτι Θαιγγηᾶ υἱάίπγι ΑΔ οΟΠ 48. 
Ας ας ἢ (5 Πα ζέεπις., πυῆς τυγίαπι Πα ουα 

ρετουττεηάὰίαηε, ἑαίτίο ἃ ρείπςίραΠ δι (ππλ- 
Ρῖο, ἃ σαίδθιι8 4112 ἐοη τα ἔθετο, ἄς Μη] εἴο ἰῃ- 
΄υληι, αἴαις Βρἢείο. Πα ἤάηαιε ορτίπγοε τ 
δε ππταίσηας εἰατί(δίμγο;, οί Βο[αίμπι Μη 
[εἴτα εἰξ ογασυ!απι, ΔΡοΙΠ] οη  ᾿ίάγπιρο (8- 
σγαμι ἀρ Βγαης 45. ἄεςειι δ οὐἶδο ξὰ 
(ἄΐα αἰςεηεπεί, [ἃ ἃ Χίειχε ἱπεεπίππι εἰ, 
πυςηγαάιποάυαι ςατεία [πρ]Α οπιηΐα, ΒΡ ς 
Πο ἐχοερίο, Βγαηςῃίάοε δὐτεπὶ ἀεἰ τΠείΔυτίς 
Ῥετίες τά ϊείς, οτπι ἐο ἑαρίεμις αοίςεογαπτ, 
Ὡς ρτοαικίοπίϑ εἰἰΔογςρι] ροξπα5 ρεηἀείεπί, 
Ῥοίξοα ΜΠ είή τεπηρί πὶ σοπγυχεγιτης οπη 
τἰτπὶ πιαχίπηηι, στο ργορίες πηασπίτυσί" 
πεῖη τειηδηίτ [Ἂς τοζξο, ΗΠ αἰ ἰδ ηὶ απ (5 
εἰίςί Πα ιτατίοπεπι γεςίρίς, δέ (ππυρττοίμ5 ἰητς 
εἴα 5, ( ἐχιοεγίυβ [πςὰς εἰ: αἰτα πετὸ ἴλπα ὃ ο- 
τδοαϊααι ἃ ας ςοπείηεης, Εος ἐπ ίοςο ἀε 
Ἐτάηοῆο δ Αροϊπίς αατοτς ςοηβα θυ] 
εἰ, Τ εατρί πηι πατής ἀητίαυλτιιπι ἀυτίσν 40 σ 
Ὡίς Πιπτρίαο [{δἰπιῶ οὐπδειπὶ εἰς. Η ης 44 τς 
δεπι πες πἴα,πος παυίσατίο ρεγπιυϊτ εξ, Β΄ 
Ρδοσι (τί δίς, Οτείοπίςβ ρείας σαπὶ ργα πΊᾶ 
τεςοπάϊίάις,δὲ παης απτίχια Μη ἴετας εἴ Ἂς 
΄πε παδίτατοτοβ εχ ΜΏ]ετο (γειεηί ἃ δαύρ ες 
ἄοπε ἀεδιςίοκ, δέ ατθί ποπιεη ἱπιροίίταμη εἴ 
ἴς,ἀς ποηγίης εἰὰς ας {δὲ εἴ, οαπτ ρτίας [εἰς 
σος μας οσπιτεπεγξοροίξεα ἵΝείςαπι ςοη- 
“ας, αυς πᾶς εἴ που. (Ὁ πδειοῦ ροσευς Π 
Ὅος, συογαπι ΠῚ οἰΑἕςίδ εξ σαραχ. Μ υτδς 
ἔαπτ Παίυς οὐυίτατίθ γε5 σοίεε; τηαχίπια οἵδ ε΄ 
ἐἴλτα ςοἱοπίατ θεὰ ρῥτοίεοαγῦ αὐ τί 40. 

ΦῪ ΚΑ ΒΟ ΓΙ ΟΕ ΒΑ, ΒΟΉ. 

η7] τἰὼ κῳωλουμϑίω ἱπσέλακου, ὥς τὶ ἡ σμύρ. 
να ἰμ {{{] τὸ ναῦ γυμνάσιομ' ὁπιῶδον μὴν πῆρ, 
ναῦ σπὐλεωφρ μεταξὺ δὲ χρηχέπς τε 10) λέπρε 

ἧς ἀκῷὶ. ἀπελθόνπόυ σὲ πόδι ἣν ἐφεσίων οὗ 

σμυρναῖοι. πρατδύσσιψ ἀϑὶ Σ πόττου οὐ ᾧ ναῦ 
ὄξιν ἡ σμύρνα, λελίγων κατελόνταψ. ἔκθασ 
λόνταῖν οἵ αὐεῖν, ἑκάσων “ἢ πταλακαὺ σμύᾳ 
νῶν διέχουσαν φὰν εὖ στρ ὲ ἔκοσι σιχόδϑονοο. 
ὕςόῥρου δὲ τοῦ αλολέων ἐκτεσόντοϊ» ἐφυγορ 
ἐις κολοφῶνα, νὺ μετὰ δὴν φύθονσιε ἁῤιόντιες, 
«ἰὼ σφιτόραν ἀπέλαξου, κα ϑυύά πόρ κοὶ μία 
μνόλμθ᾽ οὐ σῇ ναννοῖ φράζει, μνπδδεὶς πῆς 
σμύρνης, ὅτι πόδι μοέγατ  ἀ εὐ" Ι 

Ἡμέςς οἵ᾽ αἰπὺ πύλου νϑληΐον ἄτν λεγτούγες,. 
[μόϑλ τίὼ ἀσιίω νηυσὶν ἀφικόμεθα, 

Ἐς σ᾽ αα τίὼ κολοφῶνᾳ βιίων τπάλοπλορ 
ἔχονπόϊν, ἱ 

Ἐφμεθ᾽ αγαλίης ὕδοι 9. ἡγεμόνδιν, 

Κάθον σ᾽ ἀςύφντ’ ἀγονύμϑνο: ποταμοῖφ 
Θεῶμ βουλίμὴ σμύρνων ἐϊδυμδν αἰολίσῖαι. 
ταῦτα μδν πόδι πούτων.. ἐφοσϊσυτίον δὲ 

στάλιν πὰ καθεκα σαν τίὼ αὐχίω ἀφ τ ήγῳ 
μονικωτόμων πτόπωμ ποιν(χμϑνος, ἀφ, ὧνστβ 
κοὰ πρῶτον οἱ ἰπίσεις ἐγϑύονπο.λὲ σὲ Ῥ 

“πόρὶ μίλπτου τὸ ἔφεσον. αἷνποὰ γὸῤ ἀβιςται πὸ 
λεις κοὶ φὐσὺξότα τοι, μετὰ ἢ "Ὁ στοσέιδεον 
μιλήσισυ, ἑξῆς ἄδη το μων ξομ τό δι σϊυμέως 
ἀπόλλωνος Ὁ οὐ βραγχίσίϊαες,οὐκβαύτι δίομ 
ὀκτωκαίσικα σα σδέσςο. οὐ επρήδὸα σ᾽ ̓ “αωὸ ξόν 

ξου,καϑιύπο) τὸ τὰ ἄλλα ἱδλεὶ πλίω τὸν οὐ Ἐν 
φέσῳ. οἱ δὲ βραγχίσίϊαε ἐὺ ϑασαυρὲς τὸ ϑεὲ 
“ἵδασὺν τάν Ὧρρ᾽ τοόρση φδύγοντσι͵ σιυνα πῆς 
ραν τόὶ μὴ πίσαι δήκος Φὶ ἱδλοσυλίας, Ο φὶ 
τ όυσίας, ὕοόρου σ᾽ οἱ μυλήσιοι μὲ γέσον νε 
ὧν δῇ" τταὺ ἣν κατεσκδύασων. διέμεινε ὃ χω 
οἷς ὀροφδὶς σα Ὁ μὲγιθ-. κώμης γωῦ κοΐε 
κίαν ὃ τό! σηκοῦ σεόρδίξολος σϊεσεκτρεκοὰ ἄλς 
Ος οὐπός τὶ "ὸ ἐκὴς γπρλυτελὲς, ἄλλοι δὲ σε 

κοὶ Ὁ μαντέιου τὸ τὰ ἱόβᾳ συωέχοσιψ. οὐ τοῦ 
ϑα σὲ κυθδύετοι κοὰ τὰ στϑρὶ Σ βράγχον "ὦ 
δὸν ὅδωτα  ἀπόλλωνΘ» εκόσμητῦ σ᾽ αὐτὰ 
βήμασι τῶν αρ χοίξων εὐνῶν ππολυτελστετα. 
οὐτόυδον σῖ᾽ ἀϑὴ τ πόλιμ καὶ πτολλὴ ὁσῦς ὄξιψ,. 
οὐἢ πλῦς. φησὶ σῇ ἔφορος πο πρῶ ἐτίσμω 
ἔναε ἐρφτιο ἐκ ϑαλῴήης τετειχισμλύου, δ 
στου νωῦ κ σσαλαι μίλεζς δὴ σαρπησὸν 5 
ἐκ μιλήτου “ὶ ἀρηζικῆς ἀγαγόντες οἰκήζρας, 
κοὰ ϑεμθύς τοὔνομα τῇ πόλει, Φὶ ἐκ πόλε 
ὡς ἐπτώνυμου,κῶτε χόν ἣν πρότόρδομ Ὑ πόπομ 
λελέγωγ. εὖὺ δὲ σπτόῤδὲ ναλία ὕςόδου πίω νωῶ 
πήχίσαι πόλιν ἐχφηξήασρας λιμύώας ἡ ναῦ, 
ὧν γΐᾳ (Οἱ φόλῳ, ἱκωνόν, “πολλὰ σὲ “ξ πόλεως 
δῥγᾳ τικῦπτα.μὲγισον ὃ πὸ πλῆθος Ὁ ἀγίκωρ. 

ὅντα 
᾿ 



.ΙΒΕΕ ὈΕσΟΙΜΥ Ξαονάκτν 5, έ 
διτε γοὺ ὀύξεινΘ' ποὸντΘ’ ὑῦ τούτων τ, 
πάχιστα «σᾶς, οὶ ἡ πεζοττον 71ς» ὦ ἄλλοι πλέ; 

ους τόστοι . αὐαξιμθύης γοαῦ ὃ λαμ ψακίιὸς 
οὕτω φησὶν ὅτι κοὰ ἵκαρον τἰὼ νλῶν κοὰ λὲ 
ρον μιλήσισι σιιυώκισαν, κοὰ πόδὶ ἑλλήαπον: 

᾿ σου οὐ μδὸ τῇ χεῤῥονήσῳ λίμνας " οὐ δὲ τῇ ὦ; 
᾿ σίᾳ ἀξυσὶυ, αρίσξων, σταισόμ " οὐ δὲ τῇ ἰυζω 
᾿ πἰῶν νήσῳ, αὐ τάκίω, ἰεύζικον' οὐ δὲ τῇ με" 
ύγαίᾳ δὶ “πρωᾳόῦς, σκῶψιμ, ἡμέϊς σ᾽ φ᾽ Ζοῖς 

᾿καθεκῶσο λέγωμϑν, κοὰ σὰς ἄλλας τὰς υπσὸ 
σουύγου στχραλελειμμθίας,οὕλιομ σ᾽ ἀπόλ. 

λωναᾳ καλοῦσι τινοὶ κοὶ μιλήσιοι, τὺ σϊάλιοι» 
οἷον ὑγιαοικον κοὶς στοζιονικῶψ."» γοὺ οὔλειψ» 

᾿ ὑγιαίνειψ, ἀφ᾽ οὗ κοὰ δ οὐλὴ, ὦ οὐλὲ τε μὲ; 
᾿ γάχαερε, ἐχτῖπος γὰρ ο Πολλῶν; Καὶ κα 

᾿ Ζέμες ἀ τὸ αῤτεμέας ποιάν. (ἶ ὃ ἡλιΘ’ σὲ 
 κοὰ ἡ σελίωκ συυοικασαῦτπται “ύῃις, ὅτι φὶ 

“πόβὶ εὖ ἀόδας δύκρασιας αἴτιοι. κοὰ τὰ λού 
ν ᾿ Ἁ ΄' ΕῚ [ 

εικα σὲ στάθα» κρὰ «δῦ αὐτομάτους ϑανά» 
5» -» πο ΠῚ 

“υς τούγις αὐάσηουσι "οἷς ϑεοῖς, ον α)οσῖο σῖ 
᾿ ἄξιοι μνήμφς ἐγλύοντο οὐ τῇ μελήτῳ, Θαλῆς 

σε ἧς δὴ ἐπ] αὶ Οφῶν ὃ πρῶτ’ φυσιολογίας 
αὔξας οὐ τοῖς ἕλλησι͵ κοὰ μαθηματικῆς . κοὶ 
δηούτου μαθατὴς αὐαξίμωαν)ο Ὁ’, κοὰ ὃ γούΣ 

ζυ πάλιν αὐαξιμλνης ἔπι οἵ ἔκα τοῖος, ὃ τίῶ 
᾿ ἕσσοίαν συυτάξας. καθ᾿ ἁμᾷς σὲ αἰαίνης ὃ ῥά 

᾿ πῶρ, ὃς ἐν φυγῇ δεετιλεσε» τυαῤῥησιασάμε- 
ψΘ' τόῤαν τό μετρίου ππῶὼς πτομττπῖον μα» 
γνορμ.ἠτύχυσε δὴ πόλις, ρκλει(εσο ἀλέξαν 
σῇοον,κοὺ βίᾳ λυφθθ(ι, καϑάττόρ "ὦ ἁλικαρ 

᾿Ψαοσύς, ἔτι σὲ πρότόβδομ τὺ ποσῶν . κοὰ 
φησί γι κωλλιδδρύας, τα ἀθίιμαξων χιλίαις 
«ῇραχμαῖς ζιμιωθίιαε φραύιχου, τὸν πραγι: 
γον, διότι οράμα τοεποίψκε μιλήου ἅλωσιμ 
ὑοῦ σϊαρέιον. πρόκειτῇ σ᾽ ἡ λάσϊα νῆίος πλη 

᾿ ᾽ : τοῖσι, ὧν ἘΞ ᾿ σίομ, κορὰ στόρὶ τὰς πηραγαίαονυστᾳ ὑφόρμοῦς 
ἔχοντος λιταῖς, ἑξῆς σ᾽ ὄλην ὃ λατομικὸς κολ 

“πος 5 γὴ ᾧ ἁράκλαα ἡ σσὸ λώτμῳ λεγσομδ κα 
“πολ χνιομεὕφορμομ χουν. ἐκαλξ σὲ πρότε 
ρον λάτμιθ’ ὁμωνύμως ἴω ὑυῤκαμίῳ ἄν’ 

φῶ, ὅγτόρ ἑκατιῖθθ" μὲν ἐμφαένει "Ὁ αὐτὸ εἰ» 
ναι νομίζωμ Ὥρἷ τασὸ τόϊ σπτοίψ'τόι φβειρῶμ 
ρει λεγομδύῳ. τσσὲρ γα Φὶ λώτμου φυσὶ τὸ 

φθειρῶν ὄρ. ἐκξδοαε, ψὲς δὲ Ὁ γρίου φασὶν, 
ὥοοὺ τταράλληλομ ἴοοῖ λάτμῳ, αὐῆπκου ἀπτὸ 
δὶ μιλησίας περτω, σὰ φὶ καρίας μέχρι δ 

ρώμου,κρὰ χρλκηπόρουμ. σαόρκφται δὲ ταύ 
σηοοὺ ὕψει. μικρόν σΐ ἄπωθςν οἹκβαύτι 
πῶς ο᾽ λάτιμῳ υτοτομέσπου σϊείκνυ τοι πο 
4Θ' οὐσϊυμίων Θ- ο" τινε ασηλαζῳ, ἐτα ἀφ᾽ 
ἡρακλείας ἀϑὲ τούῤῥαν σπτολίμνίων πλοῦς ἃ- 

κατόρ ποῦ τδίων. μιξρὸν δὲ πλέον πὸ ἀσ 
πὸ μιλήτου ἐς ἁράκλειαν. ἐγνολπίζοντε, 

ἘΟΥΕΨ ΟΝ 
Ναπι τοις Εὐχίπιβ ροητας δῷ δἰ εἴ Πα ίτα 
{ι|5.. [τεπὶ Ργοροητίβ δ αἱία σοίῃρί τα ἰοςας 
Ψπαςε Απαχίππεμες Γἀπιρίαδςεπις αἀἰςίτς, ΚΝ 115 
[εἴος Ισατυτι ἱπΠπαπὶ ας 1 εγαπι Παθίταῆς, 
Οἴτοα Η εἰ εἰ ροπειιπ εἰἰᾷ αι ΟΠετγοπείο ἢ ἵπὶ 
πᾶ5,1π ΑΓ ὰ Αγάμπι, δ Ατίβραπι, Ραίωπι, 
ίῃ. Ογξίςεποῦιπι η(π|4 Ἄτιαςειι, ΟΥΖίςυϊη, 
{π πιοαίτεγίαηςα  Ὑοδήϊς δοερίπι, ἵΝος σὰπιὶ 
ἄς Πηρυίς ἐγα ἰδ ίπιιβ,8 145 αἀἀεγηδ., αὐδὲ 
ΔὉ εοἰυπιρτατεηία, (Λιάοτ ΔΙΡΟΙΠΠπεπιὶ 
ΨΠὰοῦ ποςαπί,ας ΜΠ. ἃς ᾿ εἰ ἢ, ἐΠ ΩΙυτά 
[εταπὶ ὃδί Ῥαοπίςϊ, ἵΝΑπι οὔλω ἰάετη εἴ ́ υοά 
υαϊεο,Βίης οὐλὴ [ ε[ οἰςαττίκ αἰοίταγ, ὃζ Πα, 
οὐλέτεκας μέγα χαῖρε, (ἃ εἴ ἰαπιίρ αἷς ὅζ (ἰπεὶ 
Ἄρο!!ο επίπι ἰαἰυείξεν εἴς, δέ Ατίεηγίς εχ εὸ 
ἀϊςείτυτ, δα ἑηέεστος ἰαείαξ, 86] φαόηαε δ 
[πη Π5 ΠπλΠἐς (ππί ας ρατες, αθα (αι ἤπε 
τετηρεγίεί λεγίς, δ ρείξες δέ ἱροπιαδηςα ποῦς 
{65 Πίδ ἀρΡΙςεητας, Ἐκ ΜΠ] εἴο ἔπείε υἱτί πλεΖ 
τπιοῖατα ἀΐσηί, Τα] ε5 ἀπ εχ (έρτεπι ρίςπ. 
τδ5, Ζαΐ ρείπηα5 ΡῃΥ ΠοΙο σία ας πιλιπεπιά - 
τίς αὐτποῖ ἰαίτ ἱπίες τατος, ἃ Απαχίπιαλι 
ἄεἶ εἰυ5 ἀξ ίραϊας, δ Α παχίπιατιάτί αἰ ίρα τ 
[ὰ5 Απαχίπιοπες, ἔτεπὶ Εἰσοαίαας, ἤυἱ Πέο 
τίατη (οτίρίιε. εν ἀοῆτα ἐεπιροτα Α εἰζῃίηο5 
ογλίού,, υΐ αἰϊιπιρέα Πίπιία ἐγρα Ροπιρείαπι 
ἹΜαρησπι Πἰςεμεία, ταί Πτις εἰ ἐπ ἐχΠίαπι, ας 
εἰαίτας αἀππεΥ Πίατε ργεῇδ εἴς, εἃ ΑΙεχαπότγυπῃ 
ΕΧΟΙ Δεγεῖ, ΠΑπὶ τὶ ζαρία οὐδ, “πεπιαἀπιοάσπι 
Εαἱςατπαίπις, Ας εἰίλπι ρει ἃ Βον5, γηάς 
ΟΠ ΠΠεπε5 αἰςίς, ΡΗγγ πίςῃ πὶ ἐγ σίςυπι τα 
ἰε ἀταςμπιίς. αν ΑτβεπίεπΠρας πιυαΐιηι, 
ααδά δέϊυπι 4εη 44πὶ ἐεςίἢει, ΝΠ] τισι ἃ Γ)ὰ 
τίο ἐδρίδηι, ἄπις εαπὶτπ ργοχίπιο ζεῖ απ 
ἱπίυϊα, οεἰτςα Τ τα ον88 ἱπίαϊαβ, ἥτις Πατίοποο ρέ 
ταϊίςα5 παδεηι, [)είηοερο εἰ 1 λιπίςι5 Ππας; 
ἐπ 460 εἴ εὰ ἥιτο ΕἸεκς α αἰςίεξις ορρίάυϊιπι 
(00 1ν»λίπτο, αοά Παίίοηεβ Παδεί, Γ ρείος 1.ἃ 
τγίτι8 ἀἰςεραίας, εοοτη ποηγίης αιτο δ ἐπιτηί 
ΠΕΠ5 Π10Π5,Πᾳςπὶ ΕΠ εςαίσειιδ ρίας ἐὐῆι εἴς, 
΄ευΐί ἃ ροεία ρεάίουϊοτγιι πιοῆς ἀρ ρε ει; 
Ἰοίείε ἐπίπι α]ττὰ Γι ατηίαπι αὐ όπι ρεάίςαϊο- ἜΞΞ ἐξ 
ταΠΊ πιοητεπὶ εἴς, (ΟΛ 44π| εἰπὶ (ἰτέα ἀἴν γι, ἀριά φιέ 
σαπ , ΠΟ 15 πε ς» Γ- ἀπιίτ5 ργοργείαζαν ἴσοι ο!} φμξ 
ἃ ΝΜ ΠεΠοεαπιάρίο οὐίεητεπι πετις τη δῆς, «ἰεραιθὶς 
ΡεΥ Ολείαπν Εὐγοπηπι δ ΟΠ αἰςείογεπι αἵ, δ βοΐ Ε 3 ὀότίιι , 59. ξαίεε Οάξ4. ἱπιηγίπ οί ἀιτεπὶ {ΠΠ{{Π|41το. Νοη ργοςα] Ὠίης τ ῥόκος 
Πυίοίαπι 4αεπάδπι ρετεγαπίειιπτεί, ἀρ Γ᾿, ἀπηί για ΡΝ 
πὶ ποηίοπι, ΠΟῪ πιίομίβ (ορυΠςΠγαπι ρον ἐχροηῖν, 
{ππὶ (Π ἰρεπηοα ΄υδάδπι οἰξεπάϊτας, Πείῃν 
ἐς παιίρατιίο 40 Η τας] ία ἰῃ ὁρρίάυτα Ρυτ- 
γΠΑπὶ ςεπίιπι ἐεγ Πααίογαπι,, ραυΐο ρ[ας ἃ 
ΜΜίΐετο Ηειλεϊίαπι, {ἰ χυίς (ε ία Ππυτὴ ἐπέσγατ, 

«Ε 3 ΚΝ εύα 

δεβοϊϊοργα. 



ἐο(. ἘΠ ΝΑ Β᾽ Ὁ ΝΑῚ ὁ κα 
Ἰὲ κα παιιίσαιίο οχ ΜΠ] εἴο Ῥγεγπδπι εἰϊ [1 
ἀίογαμαι Χ Χ Χ, δἀεὸ ἰοπσιιηὶ ἑοῦ Παθεῖ Π{{ο΄ 
κί ργατεγπαιίσατίο, 8εα ὀρ εἰξ, αὐ πυίαίς 
τισί σεορταρμίς ἐχοιγίαϑ ἐη 1ο οἷς οἰΔτία ρα 
Ἀιήτπὶ ἱπιπιοσοίαγ. Δ Ργγγπα υἱῳ δα Μίφαπ 
ἀτί οἤία, φαίπααδσίητα : συ Ιοςι5 Πασῃίς ὃζ 
ραϊαάίρυς ρίεπα εἰ. δαϊπιίηΠγατοτῆς πε΄’ 
τὸ (ςαρἰιί5 Δἀηλαίσαπιί, Παάία ττίσίητα εἰ 
Ἰνίγυκ,αη εχ ἀποαεςίπι Ιοηίοε υγ δέ θ α5: ιχας 
παης, ρτόρτεῦ Ποπιίηϊπι ραιοίτατεπῃ, ἃ ΜΠ1ς 
ἔής Βαδίτατυς,, Ηας Ὑπεπιίος!ί ἀϊςείταν ἃ 
ὕΚεῖχε ἰῃ ορίοπίαπι ἄαία,, Μαρπείϊα πη ρᾶ- 
πεηι, ᾿νλπιρίςαϑ ἐπ αἰπαπι, ΗΠ πο ξαάία 
αυλίυοῦ ΤἩγπιρτία εξ, (ὑατίος αἱςι5, ἰαχῖα 
ἥυεαι εἴ Αιπεγπας, ρεςα στα, αι οα (Δ, 
κοπίαπι ἀΐοίτυτ:α ρε[ίξεγας ἐχ αἰ ατίοιλε5 ἢὰσ 
ει, ΝΙτεείμ εἰς Μιασποίι ']ααπαάτα πειίμδ, 
ἹΜΙαρπεΐιπι ΤΠεβαϊςογαπι ςοἱοηία δ Οὐ εν 
τεπίτπλ:4ς πᾶ πιοχ ἀίςεηηια, ΒΟ ΝΜ οδατί 
οἰϊία εἴς Βειεπεη απ “τα αἰτγὰ σαοα Βτίεπε 
εἰἰ, ζ ἸΜγοαῖε πποπϑίετίς δύ λυ ογίθ.ρίεπας, 
1ς ϑαυιίς τε! ρίοηί αἀίαςει, δύ δά ἐπὶ ααί! ο- 
εἶο Πλάιάπι {ἐπ σισπι οίς, αἱτγ ΓΥορ Πτππὶ 
Ρτοιποητοσγίαπι. Βείεης ἃ σαί θαίδατη (ὐλάππιε 
ἀρρεϊαται, φαοηίλαιν ΡΒ οτας εἶτ εσάίτον 
Βιωοτία υσεπές. Ε Βχίεης ξαίς Βίαβ5, απ 5 εχ (ς 
Ριξίαρίεπείθας. 4 χαο Πρροπαχ [ςἰηααίτ, 

ψίδερνονιο' Ἐε αἰϊζερτατγί αυᾶπι Βίας Ρτίεπεηί!5 πλε]ίας. 
ἀπο Ρυ. ἄπις Ττορηπι ραζυλ ἱπίυ]αίαςει, ἐοάέεπι 

μοηῇς ἐμ{|- ποπιίης, Βίας Βυπίσχαι δγευ (δέπια5 (γα {τας 
οἰ, εἴς, τίς 8ὃζ (εχοεπίοσγαπι, Πα άΦίογιπι ρτίπςοί- 

Ρίο ϑαπιαπι δί ἰςατίᾶ ὃ, (ὐουί[45 δὰ ἀεχίγαπι 
παϊεητί,αἀ {πιΠτατα πετὸ ΝΜ] εἰπε ίοϑίςορα 
[ος. τεϊχασπι τ ρεῦ τηεάίας (ΟΥγ εἰλ445.,1τὸ 
οὐαπι ργοπιοητογίαπι ρε5 απ εξ, χαί ἃ 
ἵΜγααῖε ρετοιατίς, Αἰέτϑ πποπ5 ἱΜίγςαΐα ἱρί! 
δἀίαςετ,υἱί ΕρΡμείή αστί εἴς, ποπχίπε Βαςτίδδ: 
δά ει πιεάίτεγγαπεα ἐεΠείίς, Δ᾽ Τορ ο 
ϑαγαίαπι πίπας (ἐδ ία σπιὶ συδότγασίητα,ἐα δά 
αὐἰγαμι ἰρείας, ὃζ ροσίμβ εἰι5, 4ἱ παῦα]ε 
μια ει ππαχίπια εἰτπι5 ρᾶΐ5 ἰῃ ρίδηο εἰ, ὃ πιασί 
ΔΙΠαίταγ:ραῖδ πη ἐπιπηίπεπίεπι πιοητεπι αίσεῃ 
ει, Δα ἀεχιδαι παμίραπεί αὐ επὶ ἀογ[ι5, 
εἰἰ ΡΒοΠάϊυπι, σαοά ργοπισίονίιπι ίγοαίεη 
πε ἔερτξ Παασίαπι ἰγει εἤιςίε, [ἃ Νεριαηί 
«επτρί παρε, αητε χυοΐ ᾿ΝαγιΠπεςίϑ αςεῖ ρατσ 
τὰ ἱπίιλ. Δα Πηϊτᾷ εἴ ἀρυτραπᾶ, Πετγαῖ 
τπιεγα5 δέ [πιρταίτιβ απτηί5, 80 ΗΠ ες απτίαα 
(πᾶ δύ ςάε5,ας παποταρυϊαι ἀὐπηαγία εἰ. 
Βεάρτετογταδαίαγ πιπείτιἀίηξ ας Πές (ἄς, 
4]12 αὐτηατγία δ ίαςς" α απεί αι αὐτί 15 ρίεπα, 

Ἐ09 65. Δ Ρ Η΄. 

δύβυπλοία σ᾽ ἐς πύῤῥαν ἀὴ μιλήπὸν ποιά» 
γοντα » ποιαύπίω ἔχει μακροστορίαν ὁ σπχραὰ 
γί πλοῦς. αὐάγκν σῇ ,σαὺ ἣν γϑσυύξων τό, 
πων “σσομβύειυ τὸ πόδισκελὲς Φὶ τοιαύτης 
γκωγραφίαεοικ σὲ τπσύῤῥας ἀδ' τί ἐκξολίω 
“δὶ καιοαύσ)ου» παρντήπον τα. τοναγωσῖης σ᾽ 
ὃ τόστος οὶ Ἑλώσϊης. αὐχπλδύσανί, σ᾽ των 

ρετικοῖς σκάφεσι, τριάκοντα «πεόδίους, πόλις 
μυοὺς μίᾳ δῷ ἰάσίων δὴ σϊώσεκω,, ἡ ναῦ σῆϊ 
ὀλιγανσ)οίαν μιλησίοις συμπεπόλιςται. ταῦ 
“ἰὼ ὄψου λέγοτῇ ϑεμιουκλέ! δϑαῦαι ξόβξπς, 
αὗτου σὲ μαγνηισιαν οἶνον δὲ λάμψαπον. ψ'. 
θῳν τὺ στιδέίοις τίοσαρσι κώμη ἐκαρικὴ ϑυμ’ 
θρία.στκῤ ἰὡ ἄορνον ὄτῃ ασήλαιον ἱδρὸν, χῶ 
ρώνιου λεγόμϑνομ  ὀλεθρίους ἔχον ἀηρφοράς. 
τόβῥκωτο σὲ μαγνησίᾳ ἡ πρὸς μαιανόρῳ, 
μαγνήτωυ ἀπφικίᾳ δὴν οὐ ϑεαλίᾳ » κοὰ ἰμρησ 
σῶν, πϑὰὶ ἧς αὐπίκα δῥοῦμαν. μετὰ σὲ τὰς 
ἐκξολας πόϊ καεανοϑρον, δκατὰ ποιώϊω ἐν 
σὲν αἰγιαλός, ᾿σὲρ αὐτό σὶ ἡ ποριἱώπ,νὸ μν 
κίλῳ πὸ ὅρ (Ὁ: δὄύθηρον κοὰ ὄύσιῳνοίρον . ἐπίσ 
κετοιι δὲ πῇ σαμίᾳ, κοὶς σπτοιξὶ πεὼς αὐ πίω ἃ“ 
“πίκανα Φὶ πρωγιλίου καλουμβύυς ἄκρας, 
ὅσου ἐτήχστίσιου “πορθμόμ ὲ λέγεται σ᾽ ὐσσό 

σινωμ ἡ ποιίμν κἀσῖμη, ἐπειδιὰ Φλλώτος ὃ 
ἀῤυκτίσας αὐπίὼ βοιώτιΘ- «αῆρχον ἐκ πρὰ 
ἰώκς σ᾽ [ὦ βίας, ὡς δὴν ἔπη σοφὸν, ππϑρὶ οὗ 
φασιψ οὕτως ἱπτπώναξ, κοὰς δικάσαι ἐκ βά 
αντθ: τὸ πριίωξως ἀρίοσων. δὰ δὲ πρωγι- 

λίου πρόκειτοί νησίομ δμώνυμοψ, ψύτόνύῳα 
δὲ τῷ εγγντάτῳ δίαρμα ὕΐξιυ ἀδὰ σομύτον 5τε 

δίων χιλίων ἑξακυσίωμ ἀαταῤχὰς μὴ σῷ, 
μομ, γὐ δεξιᾷ ἔχοντι κοὰ ἱκαρίαν 9 κοὰ κορσίο 
ας. εἦὺ δὲ μελανθίους σκοτσέλους δ δύωνύ- 

μωψ. “Φλοιπου σὲ σΐᾳ μέσων δῇ ἀυκλάσίϊωμ 
νάσωμ. οὶ; αὐτὴ σ᾽ ἡ πρωγίλι(» ἄκρα, πρὸ 
σους τῖς Φὶ μυκάλυς ὅξ!. τῇ μυκάλε σῖ᾽ ὅρος 

ἄλλο πρόσκειπτοιι Φὶ ἐφεσίας σακτύης, κοὶς 

ἡ μεσογὺς σὲ εἰς αὐ τὼ ἐξα τατρίφει. ἀπὸ σὲ 
Φὶ πρωγιλίου στέδιοι τε χράκοντα ἐς τἰὼ 
σάμομ. βλίπει δὲ πες νότου, κοὰ αὐ τἰὼ κρὰ 
δ λιμίω ἰχωγνούφαθμον. ἔστ στ αὐφὶ οὐ ἁῶνν 
πεσίῳ ὦ πλέον συὸ φὶ ϑαλάπς ἰλυζόμε- 
νοψ. μόν’ σῖὲ πὶ κρὰ εἰς ἦν ὄρ Θ΄ αὐξχει ὦ ὑκ 
“πόῤκειμῆνον . γὺ σεξιᾷ μὴν σαὖ πϑασλίου» 
σι πρὸς πίι ποόλιν ὄδι “Ὁ στοσέιδνον., ἄκρα 
ἡ “τοιοῦσαε πρὸς τίὼ μυκάλίιω ἂν ἐπῆαστί; 
δέου ππορήμόμ. ἔχει δὲ νεὼν στοσειοϊῶν Θ΄. πράν 
κείτοιι σ᾽ αὐτό! νπσίφου ἡ ναρϑικίς. Ἐτσ᾿ 5 
οιΞόδᾷ σὲ τὸ πράςειου Φ πρὸς Ὥω ἑἁραίῳ, 
κοὰ δ ἔμθρασος ποταμὸς. κοὰ "» ἡροῶορ αο 

χοᾶου ἱδβὸν, ποὰ νεὼς μέγας, δε ναῦ σαναποβήκα ει. χωρὶς δὲ πτόι πλήθους δὲν οὐτικῶσα ἀειμβύων πώ 

γάκων » ἄλλας πινακοθᾶκαι  κοὰ ναΐσκοι τιγὲς ἀσὶ ) πλήρεις τῶν αὐ χράωψ τεχνῶν. τό γι ὕσταϑρον, 
ὑμοίωρ 



ἘΠ ΒΕΕ ΠΑ ΟΝ δ ΟΣ ΑΝ τ ν 8. 

᾿ ὑμοίωρ μεεύν ὅδι δὴ" αῤίσωμ αὐα)οιαύπων, ὧν 
“ποία μύρων Ὁ’ δδγα κολαοσικαὶ, ἰσδουμδύα 
ἐϑὲ μιᾶς βάσεως, ἃ ἐρε μὴν αὐτώνιΘ-. αὐέ- 

᾿ θκκε σὲ στάλιυ ὃ σεθᾳ -ὁς ζαίσαρ εἰς τἰὼ αὐν 

“ἰὼ βάσιν τὰ σϊύο, τἰὼ ἀθίωον, κοὰ τὸν ὧν 
γ νΝ δ - 5 ΩΣ , ᾿ 

ρακλίᾳ,  ν δὲ δγα εἰς ὁ κοιπετώλιον μετῆν 
ΕῚ τ ᾿ 

νιγκοκατασκδυάστις αὐ ο᾽ ναΐσκον. στδβίς 
᾿ σλους σ᾽ ὅδι φὶ σχμίων νήσου σπδέων ἕξακο 

σίων. ἐκαλῶτο δὲ τταρύφνιας πρότόβον ἀῃ- 

ρομύτων καρῶν. εἶτ αὐθεμοὺς, εἰτὰ μελάμ 
φυλθ΄ εἰσι σάμθ' »ατ᾽ ὧπο -νθ’ ἀϑιχω, 
οὐον ἥρω", εἰτ᾽ δ ἐϑτάκης κοὶ ἰεφαλίωΐας 
ἀκικίσαντΘ’. καλῶτοι μὲν οαὺ κρὰ ἄκρα 
τὰς ἄμτσελθ- βλὲπουσιζ πσως πρὸς Ὁ Τῆς 
ἑκαρίας σ)ρέπανον. ἀλλα κοὰ τὸ ρ() ἅπαν, 

ὃ ποιῶ τἰὼ ἑλίω νλῶν ὀρεινίμ ὁμωνύμως λὲε 

'τοί!, ἔσῃ σ᾽ οὐκ δύοιν Ὁ», καϊπόν δύσινου» 

σὼν ἣὐκλῳ νἠοωνοκοὰ Φὶ ἀτσέιρου οσζεσῦῳ 

5: φὶ περσεχοῦς σείσας, κδὺ αῥίσους ἐκφόβρου 
σῶν οἴνους"οἷομ χίου, κοὰ Λὲσδοινκοὶ ἀῷ ἱ κοὰ 

μίω κοὶ ὃ ἐφὶσι(:, κοὰ μητηοσστολ ἑτας ἀγα 

θοὶ, “ τα μεσωγὶς, κοὰ ὃ τμῶλθΘ΄, κοὰ κῶταν 
κεκαυμκύᾳ, κοὰ ἐνίσῖ-, κρὰ σμύρνα, ὧλ 
λοι ἀσημόπόροι πόποι οχφόρως χοϑεοινῶν 
σιν, ἢ πρὸς ἀπόλαυσιμ., ἡ πεὸς διαίτας ἰασ 
ποικάς. πόρε μλὺ οἴνους οὐ ττοαύυ δύτυχεὶ σά 
μθ΄. τὰ σ᾽ ἄλλα δυσϊαίμων, ὡς σϊδλον ἐκ τε 

6δο7 

{ππλΠΠ τον Το σι [ὰ}Ρ ἀίο ορείπιίς δεῖς ρίεπι5, 
αιυδίπηι ττί4 (ὐοοἰδίςα ορεγα ᾿Ἰγγοηίδἑπης, 
(ἀρεῖ υπὰ Βαΐ ἤτα, (τα σὰπὶ ἃ πιοπίμβ δῆτα 
π|τι, Δ πσιηῖας Οακίατ ἄπο ἐπ εδη σαι Βαίπι 
τεροίυίς, ΡΠ Δ4επὶ δί Ηεγευϊ]ς, Ἰουςπὶ απίεπι 
τη τυ (η (ὐδρίτο! υπι, δύ (ΔΕ! τππ| εἰ σου. 
Πευχίς, ϑαπηί οἰγοπηηδυίφατίο εἰξ (Δίου τὴ 
«τ ἐςοπιούιπι., Εὰ ρτίι5 ΡαγτΠεη 45 ἀίςε δέν, 
ἄππὶ (τ ε5 ελπὶ Παδίτατξι ; ροῖϊεα Απιθεπηις, 
ρΡοΐϊεα Μ|εἸλι ρθν ]ι15, ροϊεα δαπιβ, ροῆεα ἃ 
υοάδιι ἱπάίρεηα ΕΠ] εγοιι5. ςοἰομίς ἐχ [πᾶς 
δί (ερμαϊεπία ἀεάιιεϊί5, Ω υο ἤδη εἴτι ργος 
τη οητοχίαπι, ἄτη ρε5 ποςδίαγ, δα Ἰςατίο χε 
Ραπαπὶίρεζιαπο:ίπηπΊο τοῖα ΠΊΟΠ 5, Ζα τοί πὶ 
ἐπία]λπι πποπίδηδηι εἤΠί είς, εοεπι ποπιγίης ἐἐ 
εἴταν, δ υίπο ἱπίοοίχ εἴτ, ουπὶ ςαίεις εἰγουπυέ 
εἰπϑ πη ορτείπιο ἀρυιπάςηι, ἃ τοῖα ἔογὸ ςοπ- 
τἰπεπ5, 415 ργορίπαμα εἰξ, υίηα ορτίτα ἔεγαῖ, 
αὐ ΟΠ ίμς, Γ᾿ ἐδθι5, δὲ (ο5. ἴχυί δέ Ἐρβεἤιπει" 
δ τιειγορο! τα ηιπὶ Ορτίπηα ίαπε, ΜΝ] εὐίτεντα- 
πεὰ ποιὸ δέ Ἵ πιοίι5, ἃ Εχιῆα, ὃ (Πηΐάιις, 
δέ ϑηλγιηδ, δ Α]ία ἱσποβήίογα ἰοςα, ορτίπιο 
υἱπο δ δά ἱοςπΠ!ςἀΐεπι, εἴ δα πιεάίςαπι επἰόδιις 
ταῖίοποπι Ἔχε [ππ|, ϑαπηις ἐζαήϊε πίπο ποῖ 
τλ]εἰοτεπαία εἴ, ἴῃ ςαίετίς ποτὸ ἐεγας  Πηνα, 
ᾧποά εχ εο πιαχί πη ρετίρέςί ροτεῖξ, αιοῦ δεῖν 
15 ἑαἰεααν,  ἀςε]ασάδεεβ πὸ ἀυδίϊαι, ΠΙυ 
εἰρτοπεγθία δοσπιοάδες, χυρ  εείανηι ἔεγαι οαἱ Ῥγονεγδε, 
1ίηα ἴας, επταάπιοάᾶ ΝΜ] εηδπάετ ἱπαιίς ἑη ᾿ς ξαϊίηρα 

οὗ». 

"πὸ πόδιμεχοτον γηνεῶαις, κοὰ ἐκ σόϊ εἷν ἐσ 
“παινοιῦπας., μὴ ὀκνεμ ἐφαρμόήειν αὐτῇ 
πἰὼ λέγουσαν “παροιμίαν » ὅτι φόβει κοὰ ὁρ7 
νίθων γέλα. κα ϑτίσιόβ σπου κοὰ μδύων 90) 
ἔφη, (ὧδ δὲ ποὶ ᾧ δὴν πυρωννίδ᾽ωμ αἴτιον αὐ 
“ῇ κατέςα, κοὰ φὶ πῶς ἀθίωαέους ἐχύρας. αἕ 
μδὺ οαὖ τυραυνίσῖσι» ἤκμασαν κατὰ πολυ- 
κρώτῳ μάλιςτε, κορὼ ὃν ἀσελφὸμν αὐτό σν- 
λοσῶντα. ἰμ σ᾽ ὃ μδν κοὰ τύχα κρὰ διυυά, 
μει λαμτῶς, ὥςτε κοὰ θϑαλα-"οκρα τήσαειὶ 
σ᾽ σὐτυχίας αὐτόι σαμέϊον πιύξασιψ, ὅτι ῥί- 
ψαντθ: ἐς τὐὺ ϑάλα αν ὑπίτασισδι" “δὲν 
σ᾽ακτύλιομ λίθου, κρὰ γλύμματιθ’ πολυ, 
“ελοῦς, αὐϊώεγκε μικρὸν ὕς ὅρου δῇν ἁλιέων 
“ἰς ὃν καταπιόντο ἰχθαῦ κύρυν, αὐατμη, 
ἔς τθ- σ᾽ εὑρὶ θη ὁ σϊακτύλι. τουθόμανομ 
σὲ ἀξ ἂν αἰγυπῆηίων βασιλέα, φασὶ μαντι, 
κῶς πως ρφθεγξαῶπε ὡς οὐ βραχᾷ κατα- 
φρέψει ἣν βίου εἰς οὐκ δυτυχὲς τέλθ΄, ὃ τα 

Οὐγὸν ὕξκρμδίθ’ ταῖς δύπραγίαις. κρὰ σῖη 
πρὼ συμβίισσε ὧξρ. ξαταληφάγντα γοὺ ὅς 
ἀπάτης ζσσο τόϊ σαράσπτου δὴν στρ σῶν, ἴκρε 
μαδδίμσαι, ούτῳ συυεβίωσφν αὐακρίων ὃ με 
λόποιὸς͵ κοὰ σῇη κοὰ τοᾶσα ἡ στοίησις πλήρης 

αυοάαπιίοςο, Πι186 τὲ5 εἰ γγαπη 1 σαιτα ἔτίτ, 
δ (πἰπιίοἰτίατιιαι ταπὶ ΑἸ εηίςΠΠΡιι5, δεά τγ9 
τϑῃηΐ 65 ρίαιγίηταπι ()0]γ ογατίβ 8ζ ϑγ!οίοπείς 
ἐταττίϑ εἴα τεπηροτε υἰρ οΣΠΠ: στοσαπι δίτος 
δί ἰοτειπα δ ορίδιι8 εἰατιι ππίέ, ὅς ετοιίατι 
πγδτὶ ἀουηίηαγείαν, ᾿Ν]αχίπιαπι ἰοο] οὐτατίβ ἅτ. 
συτγηεηίαπι ἀπεοπητ, αυδά ἀππυΐο ἀεί πάυϊτίᾳ 
ίη ρείαριυς ργοίεςξίο, σείππια δ (ςυ]ρίυτα ρτεσ 
τίοίο, ραυ]ο ΡΟ  ρίίςατον ηυΐάεπι ρίίςςηι εὐτι- 
χίτ, σαί εαππὶ ἀεπογαιεγαί:ο σςίο, ἀπ Πυ]5 ἐπὶ 
ποητα5 ΕΠ, (Λυοά οὐπι Δ ἐρυριίογασησοχ ἱπτεῖ 
[εχίῆει, ἀἰαπίτιι5 ἰοσαζαπι ἔεγαπε, φαοα χυή 
εἰμπιοά! ργοίροτγίτατί 15 σέογοταγ, αἰταπι εἶσι 
ἄετγει ἔπε ποη (οτταπαίο, σποά δζ ἑϊα εἴς ἴα’ 
Εἰυπ,,Πδπὶ ἃ Βεείαγαπι ἰλίγαρε ἀοἷο ςαρτα5, {τ 
ἐρεπίαεῷ εἴ Εἰαδ τεπιροτε ἔπίς Αἰ ἤδοίςξοη ἰν 
τίς 15. Πυαρτορίεν τοῖὰ εἰυς ροεί!5 ΠΠῚΠπ|5 αἸε πῃ. 
τἰοπε ρ ἐπα εἰς. ΕΤαΐπς τεπηροῦε Ργιβασοτγαπὶ 
(ας ἐπ Ποτῆς ιγαἀίδεγαι, χα ς απ ἐγγδα 
πίδεπι πδίςί αἰδογεῖ, υγ ΡΖ ἀείεγαίε, ετ πα Αεογ, 
Ρίυπη δ Βαργίοηςπι ἀ{ςεηα! Πππάίο αδίςείςίς; 
(πὶ αετὸ γεπονίυ οἴτες, δύ δάθις ρεγήμσγατε 

δι Φὶ ππϑρὶ αὐτόν μνήμης δὶ τούτου σὲ, οὶ πευϑαγόραιν ἱσοροῦσι φυομλύίω, ἰδύντα σἰὼ πυραυνίαῖᾳ, 
ἐκλιπᾶν τὐὼ πόλιν, ἀπελθδψ ἐς αὔγυηου,νὸ βαθνλῴνᾳ Φιλομαϑίᾳς Χίοψ. ἐπανιόντα σῇ ἐκέθον, 

ΞΕ 4 ὁρῶντα ̓ 



ἐο8 ΒΊΤΊΒΑΒΟΜΙϑβ 
εἐγταιιηίεπι ἱπυςπίει, ἐπ [τΑ]!Δπὶ παιίραῃδ, 
ἐθίυἱέαπι σοπιτίαίε, Ἂς ἀς ῬοΙΪγοίάίε χυίάεπι 
ἔπος, ϑυϊοίοπ πετὸ ρείααίι γεἰ (δι15 εἴ. [5 σὰπὶ 
Τλατίο Ηγῆαίρίς Π]ίο, πείϊεπι χιδηιίεγεβαι ἂν 
[ἰπυαπο [λυρίταϑ εεί, πδηι {{Ππσιπὶ ποηυπὶ 
τεχ εἴϊει, ἐλπὶ πιασΏορεςε ςοπουρίπεγαϊ :ΟΙΙΠῚ 
πετὸτεσηλγεῖ, ἄοπο δυ]οίοπεί τγεδηίάεπι ἄς 
τ, χαί αςεγέἐπιρεγδιιτ: φααρτορίοῖ αγ5 ΠῸ 
εαἰπίδυ5 αἰάιταία εἰ, Ὑ πάς ἀπέξυπι εξ ρτον 
ποι έ11Π1, 
δγ!οίοπείβ ορεζαϊοςιβ ἀπΊρίας οἴ. 
δε Ατδεηίεπίεϑ ρυίι5 πιο Βεείεἰεἰπηρον 

τλίογε. δί ϑορβοεῖς ροεία ουπὶ ἐ0, ϑαπιίοβ 
ποπ ΟΡτεπρεζγαηῖεβ ογαι ΟὈΠαίοηε αἴξεςς» 
ταηῖ, Βοῆξεα ἄπο πλιπςοίρ ἃ πλ|ΠΠ {ἃ εχ {υἱ5 ας 
ταηῖ, α αιίδ. πα Νέος ε5 Ἐρίςαεί ραίεν 14} { 
ταλοί εν, ́αεπι ὃ Πίς ὅζ ἰπ υτϑε Τεο εἐδαςατᾶ 
ἐετυπτ, Δ ο]εἰςεητίαπι πετὸ ΔιΠεηίς ἐθίς, σο 
ἐεῖηροῖε ΜἸεηδηάει ςοπέςι5 δά ππς ἐρμεθι5 
εἴϊει, Εχ δδηιο εἰίαττι Οὐ εοραγ [5 ἔαίτ, Πασπι 
αἰίχυλπάο ἐγαπητ, (ἱςερίο ίῃ Ποίρίείαπη ΗΟ 
τετο, δεςερίε αὖ εο ἀοπυπι πίςτρείοπεηι 
Ροεπιαίίβ, σαοά (ες αἰ ας σαρτίυϊταίεπι τὸν 
«Δητ 8εά (ΑΠπιαςλ5,ρεῖ Ἐρίργαπιπια σον 
ἀπι ςοπιγατγίαπι οἰεηήίε, χυοα Πυλπηϊδπι 
ΟΥεορμυαβ ορὰς ςοτπηροίυετίε, ΕἸοπιεΓί τὰ“ 
τλοῃ ἀΐςαταγ ργορίεγ ἀίέξυπι ποίρίταπι. Ν τ, 
δι ϑαπιή ἰάθοσῦ, δςςερίε χαί ἀίοη Η οπιο» 

γα ! 
Ἡοίρίείο, ἔδευίς ἱσῃίϊακ υγὸ ἄπος, 

Ἑυτγιοπαῖῳ [οἰεπι,παης (ςείρταπι ἀΐςον ΕΟ 
φοτί, 
πες ΟΥεορανΠρρίτεγ δὲ ἐπείη, 
Ουίάαπι μπαης Ηοιηετί πιδρι ἐγ τγα Διτηΐ, 

αυΐίάαπιποπμυπς, (ε Δτείξειπι Ργοςοπηε- 
{υπι, Α ἀΐαςει δαπῖο ἐπί! ἰςατία, ἃ 48 ἰςατί, 
απὸ ρεΐασιις πΠοπιίπατας, Εὰ ποπιεη ΠαΡεῖ Ὁ 
ἴοατο ᾿Ὀςάαϊί ΠΙίο, χιεπι ἀίσυπε ραίεγης ἔσο 
ςοηλίτοπλ, απ ἀπιΡο ρεπηδτί ἐ γε δυίαρί 
ἔξαι, πος ἐπ ἴοςο ςεείας, υὰ ποη (εγυδία, 
ἴνδηι σαπι ςεἶΠ5 (ε δ (ΟΪεπὶ ἐχιοί!εγει, !εσ 
ἐλδιαςεια ρεπηξ εἰπυχεῖαπε, [πίυ]α ἀπ ίεια 
εἰἰ Πλάϊοτῦ (Γεςεπτογαπι, εὰ ρούίαπ ΠΟ ἢδ. 
δει,(εὰ Πατίοπε5, υλίιπι ορτίπια ΕΠ ΠΙ ἀρρεῖ- 
[δητυς. [η Παςίπίαϊα εἰς ργοπιδτογίυμῃ δα Ζε 
Ρἤγεαπι ροιγείξεα, πεῖϊ εἰίᾶ Γίλπς τεπηρί πὶ, 
πιυοά Ταυτοροία ποςαίν, 8ζ ορρίδυίαπι Οε 
Ώοε, Πξαἰίπα ἀε ποπιίης Ὠγαςαηί ργοπιοηΐϊον 
εἤἥ,ίη χαο Πίααι εἴ, Παείοπεπι παρ εῖ, ΠΠΟς ρτὸ 
πιοητοτίαπι Δίας ἃ ργοπησιοσζίο δαπιίου ΠΊ, 
ηυοα (ηιπατίαση αρρεϊίδειν, Δ 4η5 οὐὐϊορίῃ" 
(λ. “αἱ τγαίεὐξιι5 αλἰπίπιις εἰ ἰπιεγπιεάίουη1, 
ἵνυης αυίάςπι σαὶ εα ποηπιίηίθι5 ἀείετια ἢ, 

ΞΈΟΕΦΈΕΛΛΑΡ Η. 

ὁρῶντα 871 συμμδύουσιαν τί πυραννίσία,, 
πλούσαυτα εἰς ἰταλίαν » ἱκξ σ]χτελίσας 
ἂν Δίον, πόβρὶ πολυκράτους μὴν ταῦτα. Σν΄ 
λοοσῶν σὲ ἀπτλεέφθη μὲν ἰδηώτης τό τδὶ 
ἀσελφοῦ, σϊχρειῳ σὲ Ὅρ)" ὑξτίασεως χχοισί- 
μᾶνθ- ἑὥατα, ἧς ἐπεθύμησῳν ἐκένος φορῶν. 
“αἰδὼν (ὅπω σὰ ἐξασίλδυε τότε βασιλόώ 
σαντ’)αὐτέλαξε σϊῶρομ τἰὼ τυρωυνίσϊα. ὦ 
“πικρῶς σ᾽ ἥρξαν . ὥςτε κοὰ ἐλειπαύσήρασον. 
ἡ πόλις. ἰακαθον ἐκπεσᾷν σιωξξα τίὼ τἶδος 
μίαν, ἕκατι συλοσῶντι - δὐρυχωρίη, ἄθα» 
ναῖοι δὲ πρότόνον μὴν πσϊμιψαντόυ ςπρατησ 
γόμ πόδικλέα. κοὰ σοὺ οὐ τθρῖ σφοκλὲα πὸμ 
“οιφτίὼ, πολισρκίᾳ κακῶς διεύμκαν ἀτσεις 
θοαῦτας οδὺ σπμίους.. ὕςόρουν δὲ κοὰ ζξληροῦ 

» ’ “ἡ “ εξ εν 
γουςἴπεμψαν διαχιλίους δ᾽ ἑαυτῶν, ὧμην 
“οἱ νευκλῆς ὃ ἀϑικρύῤου τό! Φλλοσύφον τὰ 
τὴρ, γραμματοσιοϊάσκαλ Θ᾽, ὡς φασὶ, κοῖς 

“προφίωαι φασὶν γύϑάσε, κρὰ οὐ τέῳ, κοὰ ἐσ 
φυξσύσαε ἀθίώᾳσι. γϑυΐϑαι οἵ᾽ αὐ ο᾽ συυὲ 
φκξον μθύανοθοου τὸν ἀωμίκόν.. σύμιθ’ οσἵ᾽ 
ἣν, κοὰ ἀρεώφνλι᾽ ὅν φασι σεξάμδνον ξρνίας 
στοῦ ὅμηρομελαβέμ σϊῶρομ τἰὼ ἀδιγραφίω 
“τὸ πτοιήμᾳ τ. ὃ καλοῦσι οἰχαλίας ἅλω 
σιψικαλλίμαχθ’ δὲ πομυαντίον ἐμφαίνει σῖξ 
ἀδιγράμματός τιν’. ὡς ἐκέννου μδν στοιήσ 
σαντ( δ λεγομλύου σ᾽ ὁμύρου οἤᾳ τί λεγο; 
υϑύϊω ξονίαν “τό στεμίου" 
Πόνος ἐμὲ δθμοῳ »τοτε θέου ὅμκρον “εξ ξαμϑύσ. 

Καίω σ᾽ δύρυπου ὅς σ᾽ ἔσταθον κοὰ ξαυβίω ἰό 
᾿ λειὰνς 

Ὁμήρου δε πρλόδύμαι γράμμα, 
Κρεωφύλω (δῦ Φίλε ὧξ» μίγα. 

τινὶς σὲ δισϊέσπαλον δμήρου ὥϊον φασίψ, 
οἵ σ᾽ οὐ ἄξον, ἀλλ᾿ αισία τὸν πτρκοννήσιομ- 
“ταράκειτοιι οὲ τῇ σάμῳ νπῶς ἡ ἀαρίᾳ, ἐφ᾽ 
ἧς σοἱκάριον ποϊλαγο: αὕτη σ᾽ ̓ πώνυμθε 
δὴν ἱκάρου στχισϊὸς “τό! σἸχεσϊάλου 5 ὅν φασε 
σῷ σπαρὶ κοινωνήσωντοι ἢ φυγῆς, ἰιὐΐκα ἀμ 
φότόνοι σδρωθοντόι ἐκ κρήτας πσεσξ οὖν 
ϑάσξ, μὴ ἐραϊήσωαυτα “ σβρόμα. μετεωοιῶφδος 
σελ πρὸς Ὁ ἥλιον ἀδιπλέου, πδδιῤῥίυσαι τὰ 
σηδϑὰ τακρύτ- Σ ἔψοδ, τοιακοσιωυ σ᾽ ὄξι 
“ἰὼ πόρίμεβου σα δίωμ ἡ νλίος ἅστα(ου,νὸ ἀλέ 
μὰν Θ’,πλίω ὕφόρμων, ὧν ὃ κἀλλιςὺς ἱσοὶ λὲ 
γοντοί. ἄκρα σ᾽ δὴν οὐωτένουσα πιὸς ζέφν 
φομ. ἐδ δὲ νὴ αὖτε μιδὸς ἱδβὸν κωλούμϑ. ττν 
ρουπόλιου οὐ πῆ νήσῳ, (Ἷ πολισμάτιομ οἰνόπ, 
κοὰ ἄλλο ο)ρᾳκοανομοδμώνυμου τῇ ἄκρᾳ ἐφ᾽ 5 
ἵσλουται. πρόσορμον ἔχον, ἡ σὲ ἄκρα δεέχω 
Φὶ σαμίων ἄκρας φὶ κανθαοίου καλουμῆνας, 
ὑγσυήκοντα σίους, ὅπτόρ δὴν ἐλάχιξον δ᾽ 

αρμα Ὁ μεταξυ νων  μϑύι λειπανδοῦσαν 
στάμιοα 



ἘΓΤΒΊΕΝΕ Ὁ ΒΈΞΜΥ 5 Ὁ ΑΒ κ᾿, 

᾿σάμιδινεμον τῇ πὸ στολλ οὶ δυσκημαά ἣν χείοιρ. 
μετὰ σὲ Ὑ σάμιου ππορί μὸν τὸν στὲς κυκώλη 
πλέσσιμ εἰς ἐφείν. οὐ σε ξιξ σῖ δὴν ἡ ἐφεσίωψ 

᾿πδαλία, μάλ» σε τι ἔχουσιν αὐφὶ κοὰ οἱ σεξ 
μοι, πρῶτου οἵ ὄὴρ οὐ τῇ ἀδαλίᾳ Ὁ τοανιώ 
νιον, τρισὶ σαδίοις σόδρκόμϑη! ἢ ϑαλάοσας» 

᾿ ὅπο τὰ πανιώνια κοινὴ πανήγυρις Ὁ ἰώνων, 
σιωτελέᾷτ τῷ ελικωνίῳ στοσεισϊῶνι οὶ ϑυ 
σία ἱδρῶντρ ἢ πριίιυξς. ἔραται πόρὲ αὐ γ᾽ 
“οἷς τοελοπτοννησιακοῖς, εἰσι νεώπολις» ὃ πρό 
'πόδου ἦδ ἣν Ἐφεσιωγ,ναῦ ὃ (μμίωμ»οἤχλλαξα 
μϑύωυ πῶς Ὁ μαραθάσιορ πὸ ἐγγυτόμω πῶς 
ἢ ἀπωτόδου. ἃ τα τ ύγυλα πολίχνιομὶ δδὸμ 
ἔχον αὐτεμισὺς μονυχίας ἵσθουμα ἐγαμέμνα 
νος, οἰ κούμϑη! στὸ μόρος ὥνέκενο λαῶμιτσυ 
γαλίας γαρ τινες, τὸ γγνξῶ!, κρὰ ἀλαθίωῶκε. 
κάμνοντας σ᾽ “σαὸ Σ ππάβος καταμέναε, Εἶ 
πυχὲν οἰκεῖς τό δὲ τό ὀνόμα τ(Θ’ πον τόπο. 
ἄτα λιμἐ τσαϑορμθ- καλούμᾶνος, ἔχων τ 

οὺν φὶ ἐφεσίας αῤτίμισος ἐϑ᾽ ἡ πόλις οὐ σὲ 
“τ αὐτῇ ττχραλίᾳ μικρὸν ὑσὲρ φιϑαλάῆες 

δὴ τὸ ἡ ὀρτυγία, Πα πρεπὲς ἄλύς πανδσῖα 
“πῆς ὕλης, υτδίσ ἢ τ πλέςης, διαῤῥεῖ δὲ ὅ 
{ἰγχ ποταμὸς, οὐ φασὶ ν΄ ΝΜ καϑ] πὴ λα 

μετὰ τὰς ὠδένας. οὐ τοεῦϑτι εὐ μυϑδύσσι τί 
λοχέαν κοὶ; τὺ βοφὸν τἰὼ ὀρτυγίαν»κοὰ 

ἄσϊυτου τὺ ᾧ ἡ λοχέία» κοὰ τίς πλησίον ἐλαέ 
αν, ἢ πρῶτου ἐπταναπταύσαδ)αί φασι τίὼ ϑὲ 
ἐν ἀρλυθᾶσων δὲ ὠδένων. ᾿παόῤκειται ἢ τόν 
ἄλσους ὅρ ὃ σολικιοσύς, ὅπου αὐτῶν φασὲ 

«ὁυπουρᾶτας, Ὅρ᾽ ψόφῳ τίὺ ἥραν ἣν ὅπλωμ 
ἐκσπλῆξαε, ζιλοτύπως ἐφεσ)οδύσσαν»κοὰ λα 
θᾶυ συμπράξαντας τίὼ λοχείαν τῇ λέ. ὅν 
σῶν οἵ οὐ τῷ τόγτῳ πλειόνωνναῶν., ἣν αδὸ 
αὐ οων, δὴν σὺ ὑςόδου γμνομλύωψ, ον Ὧ σοῖς 
αὐχοώεις αρχαξα ὄξι ἕόωνα, οὐ σὲ τοῖς ὑφόδου 
σκολιὰ ὀλγα. ἡ μδὸ λυτὼ σκ πἰρον ἔχοσα, ἃ 

σ᾽ ὑοτυγία τἴδεσψκον» ἕκῶτόρᾳ τῆ χειρὶ στα 
σου ἰχόσα. τοανήγνυοις σῇ οὐτοιῦοτε σιωτα 
λῶτρ κατ᾽ ἐτ»-. ἔθει σἵέ σινι οἱ νέοι Ολλοκα» 

λδσὶ, μάλισα σι χὰς οὐτοαῦθα δθωχίας λας 

“πραυόμϑνοι, στό τε ἢ τὸ ἣν κουρήτων αἀῤχέιορ 
συυάγφσυμπόσια,νὸ ἀνεὶς μυσικεὶς θυσίας ἐ- 
“πτελέ. Ἄ δὲ πόλιν ῴκοιω ἧδ ἀδρόῦ' -(ἃ 

λἐλεγες ἀκξαλώμ σ᾽ ὃ αὐσβοκλος εὖσ πλέ» 

σῦς, ὥπίσῳν ἐκ Ὁ σιωελῦον δὲν σερὶ Ὁ ἀδίωαε 
ον τὸ ἢ παϊλαιομ. τ ασόδιλαξὼρ νὼ Φὶ τς 
ΟΕ Σ κοῤῥησὸμ “ἰδωοίας. μέλοι υδὺ σῖα ἣν ἡ] 

ἐροϊζου͵ οὕτως ὠκῶτο' ὕςέδου σ᾽ ἀν φὶ ἥδω 

οἴ καταθο δῖ", πεϑρὲ ἢ ναῦ ἱδδὸν ὥκησαν 
μὲχ: ἀλεξανο)ου. λυσιμαχος ἢ τὸ ναῦ πόλιῃ 
φόχί(ς, ἀκδῶς Τ αὐθρώπτων με θισερμδυύωψεα 

Ο ρήβυς κρἰαράκίον ὄμξρομ,συνήργασε νὴ αὐόφν 

ο» 

ϑαπιή πιαρσπ Εχ ρᾶττε ἱηςοαηί, ραίζεπάο- 
ταπὶ ρεςογαπι ογατία . Βοίξ δαπλίμπι ἔγοιιπ7, 
αυοὰ ΜΜγελίεπ πεγίι5 εὐ, Ἑρμείμπηι παιρατ 
εἰδυ εἰ Ἑρῃπείοτγιπη οὐὰ «δα ἀσχίγδη) ὃζ ας 
πίοηία, σια ττίθ 5 415 ἀρτὰ πτατο εἰ, δὴ 
Ῥαπίοπίᾳ ςοπιπιιηία οπιηΐιτι Ιομ τ π| (τα 
ΪΝερίαπο Ηεἰίςοπίο δ (Ἀοτιῆςίιπι ςεἰοῦτος 
τας, ϑαογἤςαπε διτεπὶ θγίεπεηίςς, ἐς αιήθι5 
ἐπ ύέρυ5 Βεϊοροπηείαςίς ἀϊέξαπι εἴ. Γ)είηά ας 
εἴ ΝΝεδρο 5, αυοάδαζεπι ρτίμϑ γαῖ Ἐρῃείο 
ταπη, πῆς δαπιίογαπι εξ, απ εἰππὶ ΓΝ Ἰαγαιῆς 
{στο ρεγπηταπεγπης,, ργορίηαα (τ ςεξ 
Ἑςαπὶ οησίπηςσίς, Γ)είπς ΡΥ ρο Πα ορρίάυπι, 
συοά ίαπα ΜυπΥςία τεπηρ! υπι Παδεῖ, ἃ. 
ΘΑΠΙΟΠΊΠΟΠί5 ΟΡ ΊΙ5, ἃ ρατίε Δ ́ 44π| φεπτίιπι 
{Πππ|Φ Παδίτατασπι, παπὶ συλ ΒῪ ρΆ}1} πουλί 
τδτί, ίαπὶ σα] απ τατίδιι5 ἀείατίρατί {δ1 τετλα τσ 
(εγαπε,ἀπάςϊοςι5 ΠΟΠΊΕΠ 8} {}18 αςοορίτ, Ῥὸ9 
{ἴεὰ ρου εἰ, ποπγίπς Ραμούπλι5, 401 1) 
πὲ Ἐρῃεῖα τεπλρίαπι παθεῖ, ἀοίπαάς εἰξ οἵ» 
τ25 ἰρία ίη εαάσηι οἵα. Ῥαυΐο ἔσρτα πιαῖς εξ 
Οὐιγρία, [ας 5 οπτηΐ5 σεποιίς πηατεγίας ρ1Π 5 
ςΒειτίπιαδ, ργαίεττίπι Ογρατγίο, Βογ ε (ες 
Εἢτγία5 ἀπ πίς Παίς, ἐπ ασὸ ἀΐσαης Γἀτοθδας 
ΕΧ Ρατίιοἵδπι, Παπὶ ἢοςίπίοςο ἐδ Βιυΐαηταγ, 
δ ρατίππι εἰμ5., δέ πυιϊείςεπι ΟὐΥγ σία, δέ ἃ. 
ἄγει ἔπ πο ρερετίς, ὃ ργοχίπνασι οἰ ελπὶ, 
δα ΄υᾶπὶ τα ἀππε ἐπὶ ρτίπηὸ ροίξ ραττιπι 
αυίςυίῆς, ΝΜ οπ 6 [αςο ἱπιαγίπες ποπηίηε 50]- 
ταῖας, υδί ἀΐσσηῖ (ὐυγεῖαβ ἀὐπιούαπι (ΟὨ τ 
Ιπποηςπὶοδστιαίῃς, ἐκ απνυ!ατίοης {π|πἀίλπ’ 
τετ,αΟ Δυχί!ο,, 1 λτοπας ρατίι5 φαπῃ [τς 
ϑεά σιπὶ Ρ] τί πιὰ τεπηρία {Ππτὶη σο]οςο, αἰία 
πειαίτα, αἰία ροίξεείτπ8 ἑαέξα, πὶ ἀπιϊηαίς δητέ 
πυίμίαητ [ξατιεε, ἱπ ροί([ετίογίθιις. ρατῖα ον 
Ρεγα ᾿ αὐ Γνατοηᾶ, τα ἱςερίγαπι σετίτ ; δ Οὐ 
τγρία, χε πλάπι ρτείπι τεηετ, Ε]ίς αοίατι 
Πΐ5 (οἱεπηία ςεἰεσγαηταῦ., δε ἐ Δππὸ απ0΄ 
ἄδπι ἰυσοης5 {ΡΠ πα αε(5ίπγίβ ορ 6115 (πιά ε τη, 
Ουτείαῃι διιτόπι ραατίιπὶ οποία, ὃ σας" 
ἄλπὶ πηγἰςα (Δοτίβοία ρεγείρίς. ν θεπι (αν 
τες δ Τ εἴερες Βαρίϊαπετς, (εά επὶ πγαχίσ 
ΠΊΔΙΤ ΕΟΥΙΠῚ ρᾶτίεπιὶ Ἀπάτοοϊι5. εἰεςίἤετι, 
ετη εχ ἤβὑρρ]ευΐς, αὶ δα είτε Διπεης’ 
ὑπὶ δέ ΕἸγρείατιπι ςοπυεπείαπσ, δἰδιτηρία 
ετίλτν ργτεγπιοπίαπα (οτΠο ργοχίτηα, ἕὰ 
[44 πε υἵπιςε αα (οί τεσροτα πος πιοάὸ 
ἔαίτ Παρίτατα.. ροΐξεα ἃ ργατεγπιοπίδπα ἧς: 
ςεπάςεῃξ, εἶτα τεπιρίαπι σαοα πυης εἴ Πὰν 
Βίταπιοτε υἱηπε κὰ ΑΙεχαπάγί τεσηρογα, γΚ 
{Ππλᾶςῆιιβ ςοπάίτα ας αυας πῆς εξ, εὐπὶ 

Βοπιίπεβ. ποπ [ΙΡοπτεῦ ἱπάς ςοπιπηίρτα- 
τες, υεμεπιεπε ἑπηρσς ορίςίυατο (πα εηίς, 

(οἱἵὰς 

«Ογαςς ἧς. 
φίλ ἰδεσὲ 

χθὲς φιοά 

[δ ννπογς κὸ 
(6γ. Ἰπίτγ.- 

Ργε: [ουιὲ ἰς 
εἰ ἔτύ. 



διο ΠΑ ΟΝ "5 
[οἢλ5 ἃ ςατπαΐο5 οδίϊγαχίς, ας υγ85 {π΄ 
πλοία εἴϊ, ὃ {ΠΡ εὐ εητεγ τα τγαπίπγί 
σιδαεῖς, ΕΥ̓ Ππιαοιαϑ τ επὶ ἦε ἸΧουί5 ΠΟηπλί 
πε Ἀτἤποεη ἂρρεϊϊδαίε,, πεγαπίαπηιεῃ δητί 
“αμπι ποπιζ οἰείπαίτ, [Π ἐὰ εἴαΐ Τξ ἢ δ[ι18 ΟΠ 
(τείρτας,ειπὶ 400 ετίαπι ςοπαεπίεραητς ή, 
ποςατί ἀΐςεθαητυν, ὃζ οπτηία δἀὐ πίη γαραητ, 
Τλίαπα τειηρίαπι ρείας ΟμεσΠρῆγοπ πίγὲ ἔς 
Βτίςατις εἴ, ροἴϊεα αἰία ἕξοίτ, πγαίι5 {10. δε4 
εαπὶ Ηετοίγαίι5 συίήαπι (4 ἱποεπάίο ςοη 
{ὰπρΠΙξει, αἰτα ργα ληείι5 σοηΠγαχεζαηε, 
ται εὐπιὶ οὐπδηλεηζίς., δύ πλυεί5 ορίβας δ 
ἐά ςοἰΠατίς, γεξεπίϑίρ ρτίογίδ, ο απιηί5. (δ τα" 
κασι τογαπ τεΠίηϊοηίο ἔσπς [εςτεία ταῆς [Δ- 
ὥλ,ησα Αὐτεπιίάοτι5 ἀίςίτ Τίπιακ πη υτοὸ 
τηεηίταπαπι ἰσπογαύς, δζ ἐλυίάαπη εἴς, ὃ τὰ’ 
ζωπιηίαιοτειι, υπάς δύ ἐαγριοτεπιπς τος; 
ἑάταπι, Πασά εχ Βέτίαγα ἀεροίετίς τεπρ|: {ἔστι 
Ἰυτᾷ Πηχεείρευπι πα] τὰπς ἀερο[ιαεῆεηις 
δὲ [᾿εγαπῖ, απιτεπιρίο ςοπηδιυπαίιπης, ᾿ΝΑπὶ 
εὐπὶροῦ ἱπεεπαάίαπι ἐεζαπι ἀεἸεταπι εἴϊει, 
΄αιις ποῖ εία τεπηρίο ἀεζεζίο ἀεροίε ἐς. 
Ὡεος Δα αι τίσι ΔΙεκαπάτιπι δ ἔα ἐϊαϑ δ 
ἔπτυταβ ἐπιρεηία5 ρο Ποἰταπι, Δαπιπιούο ἰρίς 
εἰ! ΠαΡετεῖ, {Π 05 αατεῖι πο Ππς πιαΐτο 
πιᾶρίς πο! αεγαης δύ (Δουερίο ἐσπιρ!  ἰρο]ής 
ἐπίαπιεβ ἢειί, ΓΔαάαι ρίαῖείεα Βρμε πε 
ἄλιι, χαί τεσί ἀἰχίε, ποι ἀεςείς ἀεῦ 4ἤς ααίς; 
ἡϊλπι ἀεάίςατε ρο[τειηρ! ςοη(πγιηατίοης, 
αυοά ἀϊοίι (Ιετεπτοςτγαιίς ορυϑ εἴς, χαί Α]ε 
χαηάτίααι ἑοπτγαυχίς, Ἐπηάεηι ΡΟ] οἰταιπὶ 
ξΠε ΑΙεχαηάγο, είς αἰσίςαιὶ Δτῃοη ἱπείι5 
ἔογηιαπι ἰαδτίςαταγαπι, τε τἀ πα πᾶτη εχ συτίο 
υοάδηι, 2 πη ρὨίααπὶ ΠΤ απάεγοιυν, Ἐδ' 
ἐϊυγυπι ἀπᾶ5 πεθε5, αἰτούδπι ὦ πχοπιί5 ἀοχ 
τταπι, αἰτεγαιι δα Ππί ταις αὐ αἰτογα ἰῃ Α]το 
κατὴ ἀπιηίς εἰΠπτεεῖ, ΡοΙ τοπιρίττπι τας 5,41{8΄ 
ταπιτογαπι ἀφ ἀἰςατατιιπι πιυ  ΔΠ  πσεην 
τεπλἐπαφηΐτ τε ςσπι οἰ πτατίοπε, ἄεπι πε 
τὐτοίαπι ίοεγε Βεαχίιε! 5 ορεγίδ, ρίεπαπι, Νο. 
δίς ΤὨτγαίοηίς ἀσημ|4 πιοηξ γαῖα ἰππί, οι 5 
εΠ Ηεςατείαπ|,εἰ οης Βεπμεῖορε, δ πὰς πὰ 
τ οἸία, ϑαςεγάοτεβ εὐπουςῇί εγαθς, χα ΝΜ] εραῖο 
Ὀγξὶ ἀϊςοαπτυτ,Ας (ςπρεῖ αἰ αΐ ἀοςογίερδη 
τὰῦ ἀἰσηί (αἱἱρταίεξαγα, δύ ἱπ ἤοποτε πἸαχίς 
τῦο παεραπτιαῦ, οαπὶ 15 αἰγρίηε5 αἰ 185 (Δ΄ 
εἴ85 εἴἴΐς οροσίεραι σης ἐαγατι ςοπ[πείαα!. 
Ἠὰπὶ αυδρΔηι (εγ δ πτιγ,, ΄υράαπι πιίηίπηῤ, 
Τεπιρίυπι δέ ππης δ8ζ οἰ ἐπι ΑΙγ πὶ εἴα, οι 
ἔιι5 {{Ὀ εγτατί τογτίηί (πρε ἴππε ἱπγπείατιί, 
ΑἸεχαηάεν δὰ Παάδίυπι ἐχιεπάίε, ΜΠ τί“ 
ἀκςτί υετὸ ἀἰ πη {ἃ 40 ἀπσιΐο (εγαπιὶ (Δρίκία, 

ΕἸἜἘοα Ἢ ΑΥΡΣΗΣ 

κοὰ αδὺ ῥινούχους φϑέφραξφν, ὥςτε κατανλῦ 
σαε 

λεσε σ᾽ αὐσινόίω ἀτὴ Φὶ γωυαι ὼς “ἢ πόλι. 
ἐπεκράτησε μὴ ποι τὸ αὐχοίίου ὄνομα . ἣυ δὲ 
γόβουσίᾳ καταγραφομδώη, τούγοις δὲ συυής 
σαν οἱ ἐπίκλπτοι καλούμᾶνοι. κοὶ διώκοι ὦ 
πσανταυ τὸν δὲ νεὼν φὶ ατέμισυς, πρῶτθΘε ς 
μδὺ χϑῤσίφρωμ ἀρχιτεκτόνησον,εἰ τ ἄλλον ἘΦ΄ 
στούτισε μείζω. ὡς σὲ ἄκου ἁρόσρα τός τὶς γεν 
πουσυν ἄλλον ἀμέάνω κατεσκόύασων, σύυς 
νέγκαντ δῦ" πον δὴν γαυαικὼν κοσμομ, τὸ τὰς 
ἰδέας οὐσίας, ο͵χθεμνοι δὲ τὸ «ὧὸ πετῶ τόμους 
κίονας π᾿ ύτων δὲ μαρτυρία ὄδη τὰ γηνπθφύα 
σα τότε ψηοίσματα, ἅπτόρ ἀγνοοαῦτα φι» 
σὶυδ αῤτεμίσϊωρ “ὃν τοιυρομβυίπτίω πτιμας 
ον, "ὦ ἄλλως βάσκανομ ὄντα. κοὰ συκοφού- 
“ἰω. διὸ κοὺ ἀδυτίμιου κλαθίισαι λὶγει, ὡς ἐκ 
ἣν πδῤσικῶν φακαταθεκῶν. ἐποιήσων το 
σόϊ ἱόδδ τίὼ ἀϑισκδυἰώ. οὔτε ὺ ὑσαρξαι σῖζ 
ρακαταβήκας τότε, ἄπτε σσπρξαν, συυεμ- 
πριδδ ὦσε τῷ ναῷ. μετὰ ὃ τίὼ ἐμπρασιμ φὰ 
ὀροφῆς ἀφανισμῆδες., οὐ χοισαιθρο πτῷ σικῷῳ, 
τίνα οὖν εὐελῆσαι ἥδακαταθήκίιν ἐκειμϑύζω 
ἔχεν. ἀλίξανόθοου ἐὲ τοῖς Ἐφεσίοις «πσοσιξὰϑ 
πὰ γεγονότα "ἡ τὰ μέλλοντι αὐαλώματε, 
Ἧ - Δ. Α΄. .4.,.δλ; 3} ΕΣ 15 ἐφῶ σε τίν ἀδιγραφίω αὐὖνδ ἔχωνοδὸ μή τα 
θελξσαε, στολν μᾶλλον οὐκ αὖ ἐθελάσαντιίς 
δ᾽ ἱδροσυλίας ὦ ἀπεόβησεως (λλοσθξεῖν, τς 

στοανέι τε τὸν εἰπόντα δὴν Ἐφεσιωυ πτθὸς ὃ μ 
βασιλέα. ὡς καὶ πρέπει ϑεῷ ϑιοῖς αὐχθήματα 
κατασκδυιίζειν, μετὰ σὲ τἰὼ πὸ νεῦ σιωτί, 

λαιαυγν φυσιν Εἶν χειρουμοκράώτους ὄῤγον. πόϊ 
. οἵ αὐτὸ τὸ τίὼ ἀλεξαν)ρέιας ἃπίσιμ,ον αὖ 
δὸνυσοομ ὧν ἀλεξονσῆρῳ ὧν ἄθω σἤχσ κδυᾷ 
σειν διὰ ὑρρὶ᾽, ὡσὰν αὶ ἐκ πρόχονυ πινὸς»εἰς Οιά. 
λίω καπτάχξεοντα απονοίίμ), πτοιίσιαντα πόν 
λεὶς σϊὐο" πἰὼὺ μϑν ἐκ σεξιῶν τό ρος, τί σ᾽ 
ὡὖ αιεόλᾷ ἀ σὲ φὶ ἔτέδας εἰς δ ἑπόβαν ῥὲ 
οντιὶ ποταμόν. μι τὰ οἵ ὃν ὧν νεὼν, 7 ἀλ 
λῶν αὐαθαμῴώτων,πλῆθθ- εὑρέοι πῇ ἐκάμή 
σει δ σϊεμισργῶψ. ὃ σῖὰ ξωμὸν Εἶν ἣν πρα 
ξιτίλους ὄβγων, ἅπαντα ογεσθμ τὶ πλήρη, ἧ- 
μῖν σι ἐσϊέκνυτο τὸ ἣν ϑράσωνός τινα, ὅστόβ 
τὸ ἱκατησιόμ ὅξι τὸ ἃ (εἰν πἰωελοπία,νὸ ἃ 
πρεσθύτις ἡ δύρύκλεια. ἱόδεας σ᾽ δύνόχους 
εἰχον,οὔς ἑκάλοαυ μεγαλοβύζους» νὸ ἀλλαχό 
θῳν μετιόντας ἀεί νας ἀξίας Οιαύτιις πρῷ 

στισίας. νὴ ἡγου οὐ ζιμὴ μεγάλισυωυιόρα δ γφὲ 
Φύγις χίω σδθούας ναὶ πὰ μὰ φυλώτ 
χετοῖι ΣΤ νομίμωμ, τα σ᾽ ἀν. ἀσνλον ἢ μὰ 
νει Ὁ ἱδρὸν νὸ ναῦν, (ἶ προτόρορ. φὶ σῖ᾽ ἀσυλέ 
ας εὖ ὅρος ἀλλαγίυσαε στωυξξῳ σπτολλάκις, 

Δεξαίνόῆοου μϑν ἀδὲ σρέδιου ἐκτώνκντΘημιθοισίζτου ὃ τόξόνμα αἰ φύ»»ς δὴ φὶ γωνίας τῷ ἀδῥάμου, 
κοῖς δ. 

ὃν ᾿ 4 
πόλιν. οἱ ἢ μετέξησαν ἄσμϑνοι,ἐκξς 



ΨΤΒΕΚ Ὁ. ΕΡΟΙ Ν γν. 5. νΟΡ6.. πὶ τὶν ς 
κοὰ δύξωντα σαόδῥθαλὶ ὥνὰ μικραὶ ἃ Ξτίσιοψ. 
κὐπωνίου δὲ πλυσιάσαντ Ὁ’ τούτῳ, κοὰ συμ 
πόδιλαξόντί» τῇ ἀσυλίᾳ μόν!’ τῇ Φὶ τού. 
λεὼς «ἔφαύν δὲ ὧδ βλαδόβόμ. κοὰ ἀϑὶ ποῖος 
ἀκακούργοις πτοισιιῦ τίὼ πόλιν. ὥςτ᾽ ἠκύρων 
σον ὃ σεϊαςὸς ἀαίσαρ. ἔχει σ᾽ ἃ πόλις κοὰ ν 
ὥρια κοὰ λιιᾶψα. βραχύσομομ σῖ ἐποίησαν 

οἱ αῤχιτέκπονδι", σιυυεξαπαταθούτοι' Ὅρρϊ" 
ζελσύσαντι βασιλᾷ. οὗ Θ’ δ᾿ ἦν ἄῆαλθ: 
ὁ Θιλάσελφθ'" οἰηθεὶς γαρ οὗτος βαθαὺ ἂμ 
ἔσπλοωυ θλκάσι μεγάλαις ἐσεῶχαι, κοὰ αὐν 
τὸν ἂν λιμθύᾳ πρναγωδῳ ὄντος πρότόρον ς 
σὰς ἐκ τό κάύφρυ χερχώσεις, οὶ “δαθλεθα 

χῶμα Ὅρϊ σύματι, πλατᾷ τελέως ὄντι, ἱκὼν 
λόυσε γγυξῶαι» χῶμα. σωυξθα δὲ τοαυαντί 

ομογύ τος ἢ ἁχοῦς ἀργομλνα,τοναγίζειν μᾶλ 

λον ἐποίησε ἂμ λιμδύα σύμπαντες μέχρι τόϊ 

σύματίθ'.πρότόροψ σ᾽ ἱκονῶς οἷ πλημιευοὲ 
δὲς τὸ ἡ παλίῤῥοια τό πσελάγους, ἀφήρει Ὸῳ 

ἐπι φδιμέ (ΣΎ Ἄ. Ὁ» δῖε Ἀγ ἂν 
χραῦ κοι αὐξασα πρὸς Ὁ ἐκτὸς, μὴν ουὖ λε 
αἰω “ριοῦτος,ἡ σὲ πόλις τῇ πρὸς τὰ ἄλλα δ 
κρκοίᾳ δὴ πόπων, αὔξετοι καθ ἑκάείω ἡμᾷ 
ραν ἐμπτόϑιου οὖσι μὲγισου δὴν ἡξ] τίὠ ἀσι» 
αν τἰιὼ νηὸς τό! ταύρου .. οὔνσῇρδυ' σ᾽ ἀξιόλο» 
γι γεγόνασιῳ οὐ αὐτῇ, ἣν μδὼ παλαιῶν ἱρά 
πλειτός τε ὅ σκοτεινὸς ἑαλούμν Θ᾽, κοὰ ἐφ΄ 

᾿ μόσϊωρ Θ.-. πόβὶ οὗ δ αὐ Ἂς οὗτιΘ’ φησίμ, Αξι 

ον ἔῴεσιοις ἡθησίου ἀντείγξα ὧνα, οἵ τινόυ' τρ» 
μόσϊωρομ νοῆρα ἕωυ τῶν ὀνήϊσον ὀξεθαλομ, 
φοίντόυ, Ἡμέων μασῖεὶς ὀνήϊεος ἐδώ, Εἰ σὲ 

μὴ, ἄλλα τι κοὰ μετ᾿ ἄλλων, οὐκ δ᾽ οὗτ Θ' 
δαῤὴρ νόμους τινὰς ῥωμαίους συγγράψαε, 

κρὰ ἱππώναξ σῖ ὄὴμ ὁ ποιωτὴς δῇ ἐφέσον, 
ποὰ τταράσι(» ὁ (ωγράφι" πρὰ ἀπελλῆς Ἦν 
σὲνεωτόδωμ, ἀλίξανο)ρΘ’ ῥήτωρ λύχνΘ’ 
“πϑστεγορσυθεὶς, ὃς κοὰ Ἐπολιτδύσατο, "ἡ συ 

γέγρανψον ἱσορίαν, Εἰ ἐπα ἀατέλιτσςν, ον οἷς 
σά τε οὐραύια οατίθετοιι, κοὰ τὰς ἠπείρους 
γκωγραφῷ, καθ᾽ ἑκάείω ὑκδυὺς ποιήμηποας 
μετὰ ἢ τίὼ ἐκβολίω τό κάύφρου λίμνη ὄρ 
ἐκ σό τοελάγους οὐὐαχεομδυύν, καλέτοιι 2 σα 
λίωουσίᾳ. κρὰ ἐφεξῆς ἄλλψ σύῤῥους αὐτῇ δε 
γάλας ἔχουσαι πτωσύσνυς » ὡς οἱ βασιλεῖς 

μᾶν ἱδρεὶς οὔσας, ἀφέάλονπο “δ ϑεόν. ῥωμαξοῤ 
σ᾽ ἀτπυισῦσαν. πάλιν σῖ᾽ οἱ σϊημοσιῶναι βιὰ 

σάρϑνοι εἰς ἑαυεδὺ πὰ τίλψν, πρεσδδύσας σέ 
ὁ αῤτεμίσϊωρ Θ΄ ὅς φυσὶ τάςτιε λίμνας πε 

᾿λαξε τῇ ϑεῷ. κοὰ τί ἡρακλεῶσιψ ἀ(ριστιμὲ 

οψίω ἀξρνίκασε ἀριθεὲὶς γὐ ῥώμῃ. αὐτὶ σὲ "οὐ- 

σῶν ἐἰκόνᾳ χυσί αὐξεησῳν ἡ πόλις τὺ Ὅρ᾽ 

διέ 

υἱΐχπι εἰ ραυ] πὶ ἱρίαπ) {τα ἀέστι ἐγοπίζεσι 
ἄετε, Ἀπτοηίι5 Παίς ργοκίπιξαςςςίητ, εἰ ετιτὶ 
ἐο τεΥΠλίηο χθές ράττεπι ςρτεπεπάίι, Ροί. 
πιοόυπι (κίαν Δυσυΐυ σαπὶ τ Φαπιποίτην 
εχίΠίπιατεῖ, δ αἰ ἢ αἱ εἰς, ατιάπ πιυϊτίς 
πιλὶ εἴλςίεπάϊ ςαιιίλτη ἐχμίθεῖς, ἡ, τ Ρ 
εἶτ, Ηας εἰαίταδ δέ παια!ία παρ εῖ δ ρούιιτι, 
απέτη αὐςπίτεί οὐε ρεΐδτευί οἴεςεγᾶϊς, ρατί 
τοῦ ςυπιτεσε ἀεςερτί, [5 Ατιαίιις ππς ΡΠ 6 εἱ 
Ρἤυσ, σαί ται ἱπστοίαπι παι ι15 οπεται ἥς 
Ρτοίαπαα ίοτς, ἢ τετγα ἀρροπεγεία, Εἰ ειῖπι 
Ροτίαϑ ργίπ Παρηποίμβ εἰἴξε εχ ἀσσείοηι.: 
ἃ (Αγ [το (αὐ ἐΐ5,οτί συοά χφαυίάεπι δηΊρ πὶ εΖ 
ταῖ,τετγαπιὶ ορροηί {|| δεή ςοπίτὰ συέπηγα 
τι15 εγδῖ. πεπίς, ΠδΠ| [πλὺ5 ἱΠεΓοτίαπι ἱτπρα]ς 
ίας, ἰεςίτ αττοῖαϑβ ροτίυβ οὐείεπαβ ἤαρηατο: 
τι, Ρτία5 Δατεπι αἰΠιιχιι5 δύ τεἤυχας ρείαοί, 
(λεία ρεῦ {εἰς Ππλιπὶ δι ογεθαητ, εἴ ἐχιγουΐιτι 
τε πεδαης, Ας ροτίυ5 συίδεπι τα {5 οἰ, οἐτέ, 
(5 Ἰοςί οροτιππίταξε αιιοτία τε εγείςίς, δύ πτὰ- 
Χίπγαπι οἰτογίοτίς ΑΔ Πα ἐπηροτία εἰ, [π᾿ οα ἔπτε 
τε υτί πιεπιογαῖα ἀΐσηί, εχ δητίηϊ5 ΕἸ γος 
{ὰ5,ςἰ τος Ποπλεητο ἔυτε δεοτίπ5.1ἐεπὶ Εεκ 
τιοάογα5,4Ε αὰο Ὠἰς ἰάεπι ἱπηιϊπι, ίρηοϑ εἰ 
(ς Ἐρβεῖος οπιπες Πγδησιυίατί. Οἱ ΗΠ εγπῖο 
ἀοτιπι πίγιιηι Πτεῖ ἐο5 τισί εἰεςετῦς, ἀΐςοη 
τες, ἵνεπιο ποίγῦ ἰτυρί εἴο, ΔΙ οηαί ς αἰ 5 
εἤςίατατ, ΕΠίς αἱτ]ερες αυασία αἰάεταν ἐ οπτα 
ηΐ5 ςοπίςείρΠης, Εχ Ἑρπείο [πἰς Ηίρροπακ 
ροεῖα, δέ Ραταίίις ρίξοτ, δζ ἄρε!!ςς5, Εχ ἱππὲ 
οὐδ, ΑΙεχαηάεῦ οσαῖοσ, σαί Τυγεβηὺς εξ ον 
ΘΠοπΊ Παῖι5,5 ἐπ τερ. πετίαίαϑ οἰξ, δύ εἰ οτί, 
πὶ ςοηίςείρηι, δέ ςατπλίπα τε αίτ, πη χιίθι 
δί ἀεςοείείθι5 ρειτγαζέδε, ὃ τεττδ5 ςοτίπεπὶ 
τς5 ἀείςτίδίτ, π χυληϊε εἄξης ροεπιαία, Ροίξ 
Ολγί οἤϊία εἰ ἰαςὺβ ποπιίῃε 8. {Πιπ{π|5. Ἐπ 
Ρεΐασο τείιι5, Βοίξεα εἰ αἰίι5 σαί η εὖ εοπΣ 
Παυίτ, ΗΙ πιᾶσπος ργοιεηίας μαθεπι, πος ο 
ἄεα (χςτί εεηῖ,τεσος Δ Πυϊεγᾶς ροίεα ἀ ο 
τηληίβ υπε τεΠίτυτί, ξὲ υτίσηι ρυθ]ίςαηί Δα 
αἰο!επεία, αεἐρα ἃ ΠΡὲ πεπάΐςαιετε, τίς 
ταί ἀουι [ἐστι πλί[Ππ|5, δύ [Δςι5 ἀεος Γερο, 
ταιίτ, δί ΕἸετας! εοτίπι πα ἀείςίποταί εἰς, 
Ἰκοπιςείπαίςατις, ρέο αΐδ. τ ΒΡ ι15 οἰίτας αὐτὰ 
ΠῚ εἰ πταρίηςξ ίη ίαπο εγεχίς, ἢ σοῃοδυ  Πίτπα 
ἀυτεπη ρᾶττς Ιςι5,Γερίς ίληυπι εἴ αυοά Α ρα 
ταεπ ΠΟΙ 5 ορυ5 ἀίςυης, Βοίξεα εἰ (ΠαἸ εἴ 
τηοη5, δύ ΟΟΙορβοη οἰαί45 ἰοπίςα, δ δῃΐε εᾷ 
ΔΔΡοΙ ηΐ5 ΟἸαγή Ιαςυ5. Τταάππε ας πλπτεπι 
Δασατετη οὐτι Αὐπρῃοςῃο Απηρμίατί ΗΠ ο, 

ἱδρῷφὶ σὲ λίμνφς οἱ Ὧρ" κοιλωτάτῳ βασιλίως δὴ ἱδρόγιφασὶ σ᾽ ἀγαμέμνονος ἵσῆουμα. πα Ὁ γαλ 

λάσιομ ρΘ. κοὰ ἃ κολοφὼν πόλις ἰωνιπκἤ, κοὶ "Ὁ πτῷ αὐφὶ ἄλσος πὸ λαφίου ἀπόλλων Θ᾽, οὐ ᾧ κοὰϊ 
- - ΄ " ᾿ , - " .] 5 “ ΕῚ [2 ᾽ ΒῪ 

μαντθορμὴν ποτε γχλακύν, λέγυτοι δὲ καλχα ' μράτις μὺτ᾿ οὐτιλόλου τῷ ἀμῴικῥᾳον κατὰ τί 
ἐκπροίᾳα 



Φι: 

ἐ Τιοίδπο Βεῖο τεδειηῖς,τειγεσί τπεγε μὰς 
Ρεταεπίς, (πὶ ἀρυὰ Οἰατα ἐη Μορίμπι 
ἐπείαίι, ατριγξ ργαίἐδηεΠπ|ῦ, ρ τος πιοσγο- 
κεσιοιιμ εἴς, ἩεΠοάιι5 (αἰςῃαηπιζ Μορίο 
Βαίυίποάί φυίζάαπι ργοροίαίε (ςτίδίι, 
ἹΜίμασοσυ πὸ, ροιεσίβ ἢ ἀΐςεγε, ἤςιι5 
()υοτπαπιεῖο μαοςαρτίῃςιι5 ΠαΡεῖ, ρεζραΐσ 

τι Ἰίςετ [τ, 
ἹΜΠΠε φυίάξ ἀεςίε5 πτοία πιεπίσγα, (ὰρετς 
Μηαῆε, Πᾶς πιο ροτετγίς οσρεεπάεγε ρλύϊο. 
Τϊχίε, δέ ἱπαεπεις πιιπιετιις, τπεπίαγαί ςεί, 

τ εἰϊ, 
(ὐδιίπυο πιοτες (ας Παπεί (οπτημς ΟΒοσί5, 

Ῥῃεεςγαε9 ἀϊςίς, ργεσπαπεί πε ΟὈ]αία, ΑἹ] 
εἴαπίεπι ἱπιεγοσαῖς, σὸς ρούςοβ μαρεζγεῖ, 
μαης πετὸ τείροπαϊῇς ττε5, αἰ εχ ἢ5 απᾶ [σαν 
αἰίηλπι, Ετειπὶ Μορίαετετγα ἰοςατι5 εἴξει, 
{ΠΠπππτὶ ρίας ἀοίογεπιούίτσπι, ϑσης Ζαί ἀίςαπε 
(αἰςμδητζειι πεπι ργοροίαηϊε, {Πππὶπετὸ τα 
ρυἤσαπι, ας Μ]ορίμπι τετα ἀἰχί{Πς, (ὐΑ] εἰτατ΄ 
ἐεπὶ πειὸ πγίηίπΊέ, εἴ ΡΥος ΠΊΟΣΓΟΥΕ ΠΊΟΓΓΠ1ΠΊ., 
Ειίπ σαοάδ!οςο ϑορμοςῖεβ ἐςεδίς, σαπα Εεν 
Ἰεπατεροίοίξ, φαοάίταης (αἸολητί ἔατα που 
τεπὶ ἀεςτειεγηῖ, οαπὶ ρτο ΠΔΠΕΟγ ἐπ ΔΙῚ 
κεπὶ οἴεπάει, 5εά δίς (ΑΙ ἢ δητίς που τὯΠ5 
ἐειτίη ΟΠ αίατν, Δ εῷ Πσς σαυίἀξαπείαιαίαηϊ, 
(οϊορβοηῇ αἰίφυληο παιιαεβ Ορἐ5 (ατίβ δππὶ 
Ρἷας παδαετε, δύ ἐηπε[γίθιι5 ταρτσπι ἐπ ςεῖ 
εἴαπτα, αὐ υδίςαηφ ἀ{Πίςα! τεῦ Βε114 σοπιροηί 
ροτείαης, Οοἱορποπῆ εἐαυίίαίι ΔυΧ ΠΟ αἰ τί, 
τπεσαπίαῦ: 48 εχ τς ἀπζέαπι εἰ ργουεγθία, 
(ὐοϊορβοπειη δά ἀίάίς, ἐσπιππηηγὰ ΟΡ ετί πὰ 
π015 ἱπιροπίτυγ, Ν᾽ ἰτἱ εχ (οορμοπε πλεπιούᾷ 
δί1ες ἔπεῖς, Μίπιπεγπιας εἰδίςεη, δύ εἰεσίς ΡῸ 
εἴλ. [τ Κεπορθδῃεβ ρΠγἤςι5, Ζαί ροεηηαῖα 
ἄς 51 ἔεςίς, Βίμ Αι ετίαππι ἀἰςίς ΒΟ γι πα" 
ἤπιπι φαεηδηιίη πιιίςα ἀοέϊιηι, νι, 
ἸΝΟΠΙ φυίςαα ἀΐχίς ΒΟΙγπιηαίτας αἱν οἱ ο- 

ΡΠοπίϊ5, 
8υηῖ σαί ΗΕοπιεγῖ Πίης ἰείλης, ΑΒΈρβεσ 

ἴο Οοἰορποπεπι γεζία πδυίρσατίοπςε, σης [{ὰ΄ 
ἀα Γερτυαοίπια, ἴῃ ΠΠπππ| (ς ἰετεητί ςεπίιπι 
δ υἱσίπεί, ΡοΙξ (ὐοϊορποπεαι εἰ (ὐογαείιτις 
τοπς, δύ ἐπ π|4 Γίαπα ίαςία, πῃ ́υ14π| ςεγὰ 5 
Ρετίταγας ττααίε ςγεδίδεγαπι, Ροίξεα ΕΠ]. ἐν 
δεάιιπ,ο σεητπὶ ας, 4, δ εἴ ἃ Οοἵο- 
Ρίιοης, Ἡοςείη οςο «τις {}δετί ραῖτί5 σοα 
πεηῖα5 εἴς, δ Ιοππὶ πα ίτατίο τς ἐπ Η ἸΙε- 
ἐροπιᾶ, ἰῃ χαδίοἰεηηία δζ ςεειαταίπα ΓΊΒεγο 
Ραιτί χιοίαπηίς ςεἰεδγαπτας, Ῥγίαβ δυζξ Τ εο 
μιαδίταδαητ, σα ςοπίςηυσης οπ εἰυίταϑ εἢ, 

ΦΙΥΆΑΒΟΝῚΒ ΕΟ ΕΟΟΝΑΡΉ: 

Ἐκ σροίας ἐπταϑοσδου πσείῃ σϊδύρο ἀφἰκὶ νά, 
πόδιτυχώμν σ᾽ ἑαυπόν ἀρείζονι μαύτει κατά 
“ἰὼ ἄλαρον μόψῳ τοὶ μον τόϊς φὶ σειρεσϊοὺ 

ϑυγαπρὸς»σἹᾳ λύπίω ἀγθαν ἔν, ἁσίοσνς μὰ 

οαὖ ὅτωπως σχσκσυάζε ὧν μύθον» στῶτᾷ 
ναι γαῦ Τὶ "Ῥιοῦ» Ὥρ᾽ μόψῳ Φνμκάλχαντα" 
Θαῦμα μὶ ἔχει κατὰ ϑυμὸν δῥινεὸς δίους ὑλίν 

θονς, 
οὗτος ἔχει ἐαικρός πῷ ἑὼρ, είστοις αὖ αριθκόψ, 
"“τόυ σ᾽ ἀχρκοίνα ὥνα, κύριοί εἰσιν ἀριθμώῳ, 
᾿ἀσπὰρ μέτρου γυ μέδεμν-, ὡς ) πόδιοσδύες 
τς φάτο, καί σῴὰν αιθμὸς ἐτήτυμθ’ ἄγε 

μέτρου. 
“Τὸμ ἐπελθέμθυ οὐκ εὖ διώαιο. ᾿ 
Καὶ τότε σὰ κάλχανθ' ὑπνθ’ ϑανάτιοκές 

λυϑς. 

φΦόῤεκύσϊας σξ φησιν αὖ πιρξαλέν ἴγγυε 
ον τ υκώλχαντα, κοὺ; ὁβωτῆσαι πόζους ἔχει 
χοίρους δὴ σὲ ἐπειμοῦτι βρεῖς, ὧμ γὕα ϑῆλαυ- 
ἀληθόδύσαντΘ- σ᾽ ἀγφθαν ἐμ σολύπφς. οὗ, 
«δὲ του μὴν κάλχαντε πρξαλέν τί αφα, 
σι, ὰν σὲ ὀῥινεόν. κοὰ τὸν μὰν εἰπῶν τ᾿ ἀλι» 
θὲς, ἂν δὲ μή ἀρόανν δὲ νσοὺ λύπης τὸ πο. 
“τέτι λόγιοψ. λέγει σ᾽ αὐτὸ σοφοκλῆς ον ελὲω 
νης ἀσταιτήσει, ὡς εἰμαρμδύου εἰν ἀρβανεῖρ,, 
ὅταν ἰρενζζονι ἑαυτόι μαύτει πόδυτύχη,, οὗ 
σος σὲ κοὰ εἰς κιλικίων μεταφόβει τἰὼ ὀῥὲν, 
κοὰ, ἣν ϑαύανυ τό κάλχαντίΘ΄. τὰ μὲ στα 
λαεὰ ποιαῦσις. ἐκτήσαντο σἱξ πτότε πρῖὶ νϑαν 
σικίὼ ἀξιόλογου διυσα μιν κολοφώνιοι κοὰ ἐπ᾽ 
σπικίω γὺ ἡ ΦΟῦ τον δεεφόρον δὴ» ἀλλωγνῶςθ᾽ 
ὅσου ποτε ον τοῖς σἱυσκαταλύποις σπτολὶ2 
μοις τὸ ἱστπικὸμ τῶν κολοφωνίωμ ἀφικρυρήα 
σεις, λύεϑοι ἣν πόλεμομ. ἀφ᾽ οὗ τὸ τίὼ στὰ 
ρφιμίαν ἐκουθίι κε Τὰ λέγουσαν» ὃν κολοφῶ 
να ἐπέθεκῃν, ὅταν τέλος ἁὐντεύῃ δέθαεομ τῷ 
πράγματι, οὖν σῇοδῦ' σ᾽ ἐγγύον το κὀλοφώνιος 
ΣΝ» μννμονδυομδψωυ, μίμνόβμΘ’αὐ λυτὴς ἅ- 
μα κοὰ ποιντῆς Ἐλεγέίθ΄, κοὰ ξονοφούνς, ὃ 
φνυσιπὸς, ὃ «δῦ σίλλος ποιμίας οἵᾳ στοιμμα δὴν, 
λέγει δὲ ππίνσίαρ". κοὰ πολύμναςόν τινε 
σῶν στόρὲ τίι μουσικίω ἐλλογίμων" φθέγμα 
μϑὺ σπτάγκοινον ἐγνωκῶς πολυμνάσου κολο-: 
φωνίου αὐά)ούς, κοὰ ὅμπρου σὲ τινδῖ" οὐ τσὶ 
θυν φασιν. δὐβυπλοίᾳ μϑὸ ον ἐθσθμῴκοντα 
φοίσδιοι ἀσὲν δ᾽ ἐφέίου, ἐγκολπίζοντι σὲ ἔχοξ 
Ἂν κοὰ εἴκοσι, μετὰ σὲ κολοφῶνα ὄρ" κοράν 

οακίομε κοὰ νηστου ἱδρὸμ αῤτεμισῖθ’» ἐς ὃ σΐχ-" 
νηλχομβίας τίκτειν τὰς ἐλάφους τοεπιςδύ 
κᾶσιψ, εἴτα λίβεσνς διέχουσι κολοφῶν Θ- ὃ“ 
Κῶ κοὰ εἴκοσι σιζσέους. οὐ γοιῦϑτι ἣν πὸ 

σον διόνυσὸν τεχυεπτῶν, ἃ συυοσὺς κοὶὰ κατοικίᾳ Τὴν οὐ ἰωνίᾳ μέχρι ἑλλήασονίου, οὐ ἡ πιανήγυρίς τε ποῖξ' 
. “ 320) “- ὦ “ , Ἶ ἝΩ , “᾽ -" ψ᾽ ἌΡ, 

ἐγᾶνες κατ᾽ ἐσθ’ συυτελριῦταί τῷ δηονύσῳ,γὐ τέῳ δὲ ὥνθων πρότόρον τῇ ἐφιξῆς πόλα ἣν ἰώνωψ, 
ἐμπεσούσης 



Ι 

ἐμπεξύσῃς ἢ σέστως, ἐς ἔφείον κατέφυγου. 
 ἀῆάδλο σὶ εἰς μυόννϑσομ αὐὖ'΄ καταςήσανῶς 

᾿ς μεταξὺ τέω τὺ λεξέσνυ, πρισθούοντῇ τήϊοι, 
, σεόμνοι δωμαίωυ μὴ πόδιϊσϊεν ἀϑυτειχιζομέ 

᾿ γίω σφίσι Τὰ μνόννγτον. οἱ δὲ μετίξησαν ἐς 
ἢ λέξεσνν, σεξαμύων δὲν λεξεδίων ἀσμθύως 
Ἰ εἴχ ἢ κατεχου(αν αὐτό ὀλιγανσβοίαν τὴ τί 
᾿ωρὴ λεξέσνυ δεὲχά ἑκαξ εἴκοσι στέσῆα. μετα, 
᾿ξύ νῆῶς ἀασὶς οἰσϊαρκώννκύς καυκιὼν νὰ ἡ 
μνόννησος ἢ) ἐῷ ὕψος χεῤῥουνασιαζονθος και 
κατ. νὸ ἅτέως ὃ ἀϑὶ χερῥονήσῳ [σ)ουτῇ,λιμὲ 
γα ἔχουσι, γνήῳν σῖ᾽ ὄξιν αὐαχκρέωρ ὃ μελοστοι 
ὁς, ἐφ᾽ οὗ τηΐοι Ἄ σολιν ἐκλιπὸντσι εἰς ἄδ, 

σίκρᾳ ἀπώκυσον ϑρακίαν πόλιν, οὐ φόβον» 
σις ἢ ἣν πρβσῶμ ὕδομῳ, ἀφ᾽ διὸ ὅτ᾽ ἐΐρη τῇ" 
ἄβσϊαρα καλὴ τηΐων ἀγικίᾳ, στάλιῳ σ᾽ Ἑπτὰ 
νῆλθου τινὲς αὐ δῇ χρόνω ὕσόδδορ. ἐρειτρ ὃ κοὰ 
“δὶ ἀπο λίωνΘ-ὁτι τήϊος ἰὼ ὰ κῶν Θ-.γὲ 
γονε δὲ ὁ συγγραφεὺς ἑκωταῖ'ικ Ζ αὐφὶ 
“πόλεως. ἔ51 τὺ ἀλλθΘ’ λιμίω ὃ πρόσβορος, δ 
διώκοντα σχόλωμ “ἢ πόλεωρχεῤῥαισῖαε, ἐι- 
σὰ χαλκιδέις ὃ ̓ χεῤῥονήσου ἰϑιμὸς  τηΐων 

Αἱ φῥ υθραίωμ. νὸς μδ ὃν  ἰδιμοῦ οἰκοῦσιμ 
οὔγοιιιτο αὐτῷ ἢ τῷ ἰὡιμῷ τῆϊοινὸ λαζομὲ 
γε9..Ὁ» μδν ἃ νότιορ "τό ἰδὸμδ πλόυρὸν "τ 
σήϊοι, ὧν χιλκισίξας" τὸ) πρύσξορομ ἔλυζο 
υδόιοι, καθὸ σιωυάσήσσι τὴ δῥυθραξᾳ. ἐξ τῇ σ᾽ 
“οὐύκρημνος ὁ τόσος ὑϑὲ τῇ αὗχῇ Τ ἰμδογῦα 

“ον υδὺ ἀφρλαμξαύωμ “ἢ ὀῥυθραξαν ἐκτὸς σὲ 
“ἰὼ δῷ ἀλαζομδνίων. παόρκετὴ ἣν ἔλαζο 
υϑυνίων χαλκησίξων ἄλσος καθιόρωμλύων ὡ- 
λεξαύσθρῳ τῷ Φιλίστπσονὸ ἀγὼν ἀν ἕκοινξ 
 ἰώνων ἀλεξανόρεια καταγγιλλεηζοσαυτα 
λούμᾶνος οὐτοαῦϑπι, ἡ σ᾽ τωσῥέασις “ ἰῶμδ, 
“ὁ ἀν ἐλεξαν)οείσ νὴ δ χκλκισίξων μέχος 
τόϊ ,σποκρήμνα τσρντήκοντα εἰσὶ τοίδισι, ὃ ὃ 
“πϑρίπλος πλείας ἢ χίλιοι, Σ] μέσου σῖε πον 
“ον πόβίπλοαυ αἱ δβυθραὶ, πόλις ἰωνικὴ,λι 

ϑύα ἔχουσα τὸ νησίσῖας πε πειμθύας “κα. 

φας ἵππους καλουμβύας. πρὶψ σ᾽ ἐλβῶν ἀϑὶ 
σὰ δῥυδρεὶς, πρῶτομ μν ὅδε πολίχνιον ὄδη 
πάϊον, ἔ τα κώρυκος ὄρ’ ὑψηλὸν. τὸ λιμίω 
τα αὐτῷκασύςας, ὸ ἄλλ’ δβῥυθραὶ λιμίω 
καλού Θ΄," ἐφεξῆς πλένσς. Ἑτόδοι φασὶ 
σὲ τὸν ἥδ ώπλοωυ πὸ κορύκου πού το λῃςή- 
οια σαβξαε δ κορυκαέων καλουμψωμ, εὖ 
ὁαμΆνων βόττον ποκινὸν φὶ ἀϑιβελῆς δὴν πλοὶ 

" {ομβϑωγικατεασασμθόσς γοαῦρ οὐ τοῖο λιμέσι, 
" ποϊςκαθορμεζομλύοις ἐμπόροιο σεθοσφοιτοῖν, 

᾿ χρὸ ὠτάπους ἔμ τὶ φόβοιρν τοὶ ποῦ σλέοιρν, 
ἅτα συυελθόντας οὐαχθέσι τοῖς οὐὐβρώποις 

᾿ ἰαλτίθεῶν κοὶ καθαρποζεν. ἀφ᾽ οὗ σιὰ -σαὖ 

ΕΥΒῈ ΒΝ σε οα αν αν τυ - δι: 

{:ἀοτῖα Βρμεῇ ξἀϊτίοπε, ααἰαρετγᾶς, (πα ις 
τὸ Δείαίας εοϑ ίῃ ΝΜ γοηππείο ςοἸ]οςατες ἱητεῖ 
Τεοδς] εσεάα, πηιταητυν Τ εἴ Κ᾽ οπηαπι οτὰσ 
ἐπππ1, Πε ρατίφητυν ᾿ὲ οπιδηί Μγ οππείϊπι {δὲ 
Δαάπιιπίτγί, ΄υλτε ἢ πα ̓ νεθεαᾶ πιίρτασπετγε, ἵ,ε’ 
Ρεάής ρει επεεῖ εοκβ (υἱςίρίεπεθαβ, ργορτεῦ 
Ποπιίπῇ ραυςοίταίςπι 4 ἀετπεραπίυς, Ἔ ἐο5 
ἀ 1 εδεάο ἀϊπας [ἐλ η5 ςόπταπι ας ήρσίπεί, [ποῦ 
οἂ5 εἰξίπ|ἰ ησαςήαπι Δίρί5 ποπγίπε,ποπηιμ 
[{εὰπὶ Ατεοηπείμππι ποςαπε, γοπηΐξίις συ 
ἀεηλίπίοςο ἐχοεϊίο μαδίϊατον, αι ρεηίη 
[είς Τεος συαοῷ ἐπ ρεπίη(ιϊα [πτὰ εἴ, ὃ ροιτᾶ 
αθες. ΗΠ ης εἢ ΑΙπαοίζοη ᾿ γείςαδ, οὐπ8 τεπὶ 
ΡοσεΤ εἤ τε! δ υεδε, ΑΡάετα 1 Ὠγας ὑγθεπὶ 
πγίρεαιιεγαπε,ουι Βεγίατιπι ςοητυτηε τας ἔοτσ" 
τε ποπ ροίϊεητ,πάς ΠΠπῶ ἀίξέπι εἰ, Δ ΙΡάοτα 
ορτίπια Ὑ εἰοτιται ςοϊοηί8. ἐ αὐΐπιπι ροΠοτίοτε 
τεπΊροῦς ΠΟΠΏΛΠΠ εχ εἰς γεδίεγαητς, [)ς Δ ρεἰ 
ςοης ἀ(ᾶ εἰν, Τ οἴ ἐα τ. Εχ σλάξ αγθε [ας 
{ΕΗ εκαΐσιι μέ οτίςυς, Εἰ αἰ π5 σαί ἃ ρογίιβ 
ποπιίης (Ἰειγαίας α{{{ᾶ5 αὐ τε !ἰαάῆς ττρίπ 
τ. )είηάς (παϊείε5.4υΐ εἴ ΟΒειτοπεί! Τείο 
ται ὃ Ετγγιπτςογᾶ {{ΠΠηπλιι5,(ητγα {ΠΠ πη τὰ 
ἤ παριτᾶς, αχίὰ ἐΠππιυπι Ἱ ο ὃ Οἰαξοιηεπη. 
ΝΝααι αἰπῆταίς ἐπ π|ΐ [τις (1 εἰξ (μα! οΙ4ς5) 
Τεῆ μαδξι, Βοσεαῖς (Ιξοπιεηή, αὐ Πα ἘτγῪ 
τπγεογᾶ αρύο σςοηίαπησαπειιτ. [ἢ {{ΠΠπ|| ἐπι το 
οΠΠἸοςυς ρύθεςερ5,,Πτεγίι:5 Ἐτγτῆγοεογυπι, εχία 
τίυ5 ΟΙλΖοπιεπίογα αι ἀσύιπι σΟΠΊρ ΓΈ ΠΕΠ “ 
ἀεη5. Πα] εἰ ίδυ Ταςὰς ἐπηπγίποες, ΔΊοχαπάσγο 
ῬΠΠρρί ΗΟ ἀίςατις. Εἰος ἐπ Ιοςο ςελταπιεῃ 
ΔΙεχαπάτία πιιπειρατ, δ τπίπετίᾳ Ιοηΐα ςες 
Ιεδταζαν, {ΠΠππιΐ τιατιίτὰς 4 ΔΙ εχαπαάτγία δὃζ 
Ομαϊείάίδιι5. υἱῷ δα ρεαςείρίτιπι, εἴ Πα άίον 
ταπτ συϊπαπασίητα, οἰγουπηδαίθαίίο ρ᾽ πε υπὶ 
πηυάπι πη! ε. ἃ ἃ πιεαίαπι ἔετς οἰγοιιπηαιήρατίο 
πεπιίπης Εὐυ τῆτες οἰαίτα5 [οηΐςα, Πρ Ρουταπι 
παδεῖ, δ υλτιοσ πη ἔγοητε ραγι85 ἰΠία]85 46 
Ηἰρρί ἀίςαπτευν, Βείμασατι Ἐνγιῆγαβ ρογαε" 
εαἰαίατ, ρτίπταπι εἰς ορρίάιαπι (Πεγγο, ροίίεΆ 
Τεία, ροῆϊεα ογτοιις πιῦ8 ἐχοεϊ(π58., εἰ ρουτα5 
Οαίγίϊεβ (ὰ} ἐο.ἰτεπι αἰπ5 ρογίας σαί Ἐγγίθγς 
ΔρΡΡεϊΙδτυτ,ας ἀείποερ5. ςοπΊρΙ γε αή, 1 ἰςᾶτ 
τοῖαπι (οτγ οἱ ρταιεγηδείσατίοπξ [αἰΓΟ ΠΡ τις 
Ρ᾿επαπι, αι (ΟΥΥ ες! ἀἰσιπίαν, ΗΙ ποιιαπὶτπ 
{{Δίαπ{ σεηυβ δἀϊπασπογαης, Ὠἰρεγῇ επίπι 
ΡεΓροτίαϑ δοςεάδιπεαλα πιείςζαίογοδ απ ΔρΡΡ] σ 
ςπετγίης, δυΐουϊαπίος υΐά τοι ἔεγαπτ., ὃ 
αυὸ παυίσεητ, Βοίΐζεα ςὰπὶ {{Π| ΓΟ] αετίπε, δύ ἰῃ 
αἰταπι (ς τεςερεγίης. ςοη σγέσατί ἐο5 δἀογίυη“ 
τὰσ ἂς ἀἰτίρίαπε, Εχ ἥσο Οπλπεβ εὐτίοίος 
δί οεευΐα δ ἔςζεγεία δυξουϊταις ςοπαΠτΕ5, 

σὰ ὸυ πολυπράγμονα , κοὶ κατάκούωμ ἀῤιχειρομζσοιι τῶν λέθρα πρὸ οὐ ἀφῤῥήτῳ οἤαλεγομδίων, 
ί ἱκορυκαίομ 



668 ΑΙ Τ᾿ ΚΑ: ΒῚ ΘΕ ἘΠ Ν᾿ οὐ 
(ονγοαος ἀρρεϊΐαπς, δ ἱπ ργοπεγθίο ἀἰςί- 
ται5, τῆς εὐσο ΟοΥν τα ι5 αυοι ταις, 1 ΠΊ 
΄αίς αἰίχαία ἀίΐςεγε πεῖ ςετε (εογεῖο υἱάοτί 
πεῖ ἐς, αο α πιίπίπιξ υίἀογέ πεῖς, ργορίεγ ἐο5 
ηυξίρεςσυϊαπτεαῖ ὃ (οἰγε πάσης, σε αὖ σοη 
ποηίς, οί οτγςιπι εἰξίηἰἴὰ Ε]αΙοηπείι5. 
Τ)είημς Αγρεπααι ργοπιοητογίιπι|ιαρτί ΕΥῪ 
εἰὐταί, σαοά (Πίογαπι ΡοΠάϊίο ὑγοχίπη εἰ, 
14 {τεταπὶχαοδάαπι οἤϊοίε εχασίητα ἔογἐ πὰ σ 
ἀίογαπι, [ητοῦ Ἐτγεῃταβ τῷ ρτοοίρίτίαηι εἰ 
ἹΜ ίπιαϑ πτοῃϑ αἰ δίπιις., δύ ἐεγίς δ υΒουίΡ. 
θΙεηι5, Φείπάε αἷς ΟΥ δ εἰία, δί ργοπιοηῖο 
είιπι ποπιίης ΝΜ] εἴα πα, υδί πτοία οἤοαίαη- 
ἕατ, Ἐχ Ετγγιῃτίς εἰ δίρ για χα άᾶ παπγίπε 
αἰλτα, δζ ἀἰἰπαιτίχ ἀπείη ἰδ ππιηίετ, τῶ’ 
ροτε ΑΙεχδηάτί. ΑἸ χασάλπι ξαές εοξ πο 
(ο ἀϊαίπαιτίκ ποπιίης Αἰῃεπαίς, ἔχ εαάεηι 
εἰαίτατε, ταῖς ποίξγα ἐαίς Εεγας 45 ΕΤίογοσ 
ΡδίΠας, πεάίςι5, Δροϊο πῇ ςοπαιίςίρα!ας, ε΄ 
{π5 σαί Μίας εἰς ςοσῃοπιίπαςας, ΟΠία5 οἰγοια 
πιαυίσατίοπεπι Παρ ει λάίοτ ἃ ΠΟ σε πίΟΥ ΠῚ 
{ϊ οὶ ςοαδτεγγᾶ ἀείεγατιτ, εα ἀτδεπι δύ ροῦ 
ταῦι ορτίπταπι παδεῖ, ζ πδιιαΐε παὰέιπι οζΐο 
σίητα, πῃ οσἰτοιπηδιρατίοπε μα επιί ἐπί απ 
αὐ ἀσχίγαῖι ρτίπησι ἂρ ατδς εἰξ ΡοΓ 4 υπ1, 
ἀείηάς Ρῇαπες,ροττιβ ργοίσπάας δ ἄροϊ!ν 
τίβ τειρίατι, δ ραίαναγ Ππσ5. Ροίζεα [{τ5 
αὐγαῖς φαοά [ΠΑτίοηςες μαδεῖ, Ροίέεα ἴνειις, 
δ μβοε!ίεας Πατίομ ες παρ εῖ, ΕΠ Ιῃς δα τ εἰς 
ἐτμπιυς ΠΠλάϊογυτγα (εχασίηία, (Οἰτοσππαιίρα 
τίο αὐυτεπι {Γεςεπίοειπι ὅζ (ὀχασίητα, Π Δ Πὶ 
ἱρί: ρεγερίπιας. ᾿είπάς εἴα πα ργοπιοῆῖο 

ψὴΣ Ῥγοκεν τίαπι, δίχα αιοά εἰ Βίγγα ἐπ] ἐχςε!,, ἐ{- 
δίμρι Ῥργία [[2Ππ|5 ἃ ργοτηοητοσίο [45 γ΄. ἐὰ αὐ δὲ ἢ’ 
Βαρείνννι. Ἰγετ εἰαίἀεπὶ ποπιίηί5. [αἰ]α ἀπιδίτις Παάία 

ηπαάεαρίητϊα. [είς Αταΐα,Ιος5 αίρεν δ 
ἐπιροτγιποίας, [ον τγεςεπιίού , ιοά αἱ’ 
πιπη ἔσειε (σταοδῃίςογ ορτίηγῇ, Βοίζεα Ρε! ν 
παῖ πιοηϑ οὐηπία σαί ίη ἢὰς ἐπί] σπε 4]: 
εἰ(ξίπγας. [π μας πῆ τηαγπιοῦ εἴ {τ, Ν᾽ τί 
ἐσπῃίο εἰερᾶτεο ἕπεο, Ιοπ τα σίςιι5, 8 ΤΠεο, 
Ροσιρι ἰποτίςας, ἃ ἹΓΠπεοογίτιβ (ορ ἢ 8, 
ἙἩτίμτεν [ε ὐιετίατί (πε ἢ εἰ ἐς ΗΠ] οπιε 
το δανοίσιπτ ας ἐο5 (ἢ τεΠίπιοηία Δἀ Δικ, 
συ! Ηοπιεγίάς ποςϑπτα, Ὁ {Π{π8 Θεπεγε ρτῸ 
(εὔῖος,ποταηι εἰίατη Βίπααγι15 πἸεπλίπίς, ας 
πᾶς Ηοπιειίάς, ΓΠπαρίοἠϊία ςἄτοτες ορείσ 
τί, ΟΠ οἵ πι εἰαειι παριτεγε, ὅζ πιατίϑ ἱπσ 
Ρετίαπι δ {δεγτατεπι 5. πεπάϊςαπεγιης, Ε΄ 
(Ιῃίο ἐπ 1, εβδιπη,πεητῖο διέγο ίαητς δά οἰ 
εἴτετ συλάτγαρίητα, Βοί ργεείριίτίαπι εἢ ΤΕΥ 
ττίαπι ἰοςιι5,(π χαο ρτίαβ (ἰασοπιεπα [τὲ ε΄ 
εδητ, φείπάς ΟἸαξοπηξης ροίετίις ςΟαίες αυς ἰη(υ]45 οὐο Ποίσίτατλϑ ἐπ τ οηις πα βῶτ, 

ΘΕΈ ΟΝΟ ἘΠΡΑ ΡῈ Ὴ:" 

ζωρνκαῖον καλοῦ μὴν κοὰ οὐ στάροιμίᾳ φάτο 
μλνεπτόϊ σ᾽ ἀῤ ὁ ἀωρυκαξΘ- ἠκροαζξρ, ὅταν 
συκᾷσις πρζῆει σῖ! ἀχῤῥήπωμη λαλένιμὰ, 
λανθανῃ δὲ οἵᾳ τοὺς κατασκοσπτοαῦπας κοὶ᾿ 
Φιλλοπϑυςομῦτας τὰ μὴ πρσήκον τις, μετ ὦ 

σὲ ζώρυκον ἁλόννησι Θ’ νησίου. ὦπα πὸ αἢε. 
γον. ἄκρα Φὶ ὀῥυθραίας, πλησιάζουσι μά» 

λιϑος Ὅρρὶ χίωμ ποσειδίο πτοιοιεῦτι στορθμὸμ 
ὅσον ξξήκονττκ στεοϊίωψ . μεταξὺ σὲ τῶν ὄβδυ“ 
βρῶν κοὶι τόν “σοκρήμνου , μίμας ὄδιν ὄρ» 
ὑνμιλὸν, ἄύθαρον, στολύσϊρνόβρον. ἐπα ζώ«᾿ 
μη ἀυδωηλία. κοὰ ἄπρα μέλαινα [αλουμὲσ. 
νπιμύλωμ ἔχουσι λατόμιομ. ἐκ σί δβυθρῶμ 
σίβυλλά ὄξιν φὐθαυς, κοὰ μανπικὴ γαυὴ τῶμ 
αὐχαίωμ τίς. ἄατ᾽ ἀλίξανοῆρον δὲ ἄλλη ἡμὦ 
σεν αὐτὸν τρόντον μαντικὴ ζαλουμθόν ἀϑαδι 
ναὶς ἐκ Φὶ αὐφὶ ποόλεως, κρὰ ἐαθ᾽ ἡμᾶς ἧρκ-ὦ 
κλέισϊης ἡροφιλ΄ ἑατρὸς, συσολατὴς ἀλ 
λωνίον πόϊ μυός, ἡ σὲ χῖθ’ τὸν μδ στόβίν 

σλοαὺ ὄν τιζοϊίων γὐναποσίων σταροὶ γίυῦ φε 
ρομῆψῳ, πολιμ σ᾽ ἔχει δὐλίμϑνου κοὰ ναύςικε 
ὅμου ναυσὶν δγόνήκοντα, οὐ σὲ Ὥρ)' πιδρίπλῳ 
δεξιαὺ τίὼ νῆσον ἔχοντι τῷ Φὶ πόλεως, πρῶ 
σον μϑν ὄδη Τὸ ποσέιδιον » εἰ τα φαύαε λιμίω 
βαϑὺς κοὰ νεὼς ἀπτόλλων Θ΄, κοὲ! ἄλσος φοι- 
νίκωμ.εἰπα νότιον, ὕφορμθ’, αἰγιαλός . ὅθον 
ἐς τίὼ “ππόλιμ ἑξήκοντα «ποίων ἰὥμός. αι 
οἔπλους δὲ τοιακοσίων ἑξήκοντα ὃν Ἐπήλε 
βομᾶν, ἄτα μίλαινα ἄκρα, καθ᾽ [ὦ πὰ ψύρᾳ 
γῆσος ἀῷ τυρντήκονταὰ Ξισϊίων Φὶ ἄκρας σ΄ 
ψψηλὴν πόλιν ὁμώνυμον ἔχουσα. ἐυὐκλθ’ σὲ 
Φὶ νήσον τεήαράκοντα σείστοι. ἀἰ᾿ ἡ αῥιουο 
σία χώρα, ηραχεῖα κοὰ ἀλίμϑν Θ΄ “ασίωμ δα 
Ον τριακοσίων, οἶνον ἄρισον φέδουσα ἣν ἐλ 
λίωικών. ἧπα Ὁ ποιλιναῖον ὄρΘ΄ ὑψηλότα 
σον δὲν κοὐ τῇ νήσῳ. χει οἵ᾽ ἡ νῆς κοὰ λᾶπός | 

ἅμμου μαρμοίβον λίθου. αὐέθοσῦ σἘχίλιοι γεγό 
νασιψ ἐλλόγιμοι ἴων “πε ὃ τηρα γιὸς, κοὰ θεά, 
στομπτος ὃ συγγραφεὺς, κοὰ ϑεόκρι τι Θ΄ ὅσον 
Φυςἧς. οὗτοι σἱ κοὰ αὐτετολιτδύσ αν ἀλ. 

λήλοις, ἀμφασξετόσι δὲ ποὺ δμήρου χῖοι μαρ 
σύρκον μετὰ «ἦν ὁμπρίσϊας καλουμβύου:. ἀῷ 
σὲ πϑ ἐκείνου γγύους ποχειρι(όμβνοι, ὧν κρὰς 
πίνσῖας Θ᾽ μεμνηττ" 

ὄθῳν πῷρ κοὰ δμυοίοῖαι ῥα τήῶν ἱπὲων τὰ 
“πόλλ᾽ ἀοιόνι, ΐ 

Ἑ κίκ7ανῷ ᾿ τὸ ναυΐμκον στοσκ χῖοι. ουὐβ' ἥγῆον 

“ὐ τ »] ϑάλα αν αῤχῆς,νὁ ἐλδυθόλίαςκ 
χία σ᾽ ὅσ λέσξον νότω τιβαπόσιοί πο φιίδεοι- Ὶ 
ἐκὴ τὸ ἀφκχρήμν» χυτριόμ ὄξι τόστος. ᾧ πρό 
“δου 'όῆραυτο ζλαζομθναί. εἰθ' ἁ ναῦ πόλις 
γνησίᾳ ἐχο(ᾳ πτθκέμνᾳ ὀκτὼ γιωργούμανας 

ἘΠῚ 



| ΤῈ ἘΞ δ' τ ΤΕ ΤῈ 
᾿ζλαζομλύιθ’ οἵ᾽ ἦν αὐὴρ ἀδιφανὴφοᾳξαγό, 
ρας δ φυσιτὼς. αὐαξιμθύους δμιλψτὴς τὸ μα 

Ἧς λυσίσ, διήκουσε δὲ πούτου αῤχέλαι Θ΄ ὃ φυσε 
τος, ὸ δύουπί σίας ὃ τοιετῆς, εἰθ᾽ ἱόρου ἀπόλ, 
λων" κοὰ ϑόῤμα ὑσίατα, κοὰ ὃ σμυρναΐωμ 
πόλος, κοὶ ἡ πόλις, ἑξῆς ὃ ἄλλ Θ' κόλστος οὗ 

ᾧ ἡ παλαιᾷ σμύρνα, ἀ ἔωσι «πσϊίων ᾧὰ 
γψαῦ, λυσϊῶυ σὲ κατκασασαντωμ τίὼ σμύῤ 
γαν, πτόρὶ τετρακόσια ἔτ δεετέλεσῳν οἰκου 
μϑύᾳ ξωμφοῦν, ὦπα αὐήγειρον αὐ τἀὼ αὐτίγο 
γος. κοὰ μετατοῶτα λυσίμαχος, κοὰ ναῦ τοί 
καλλίςι γγχσῶψ, μάλ μλύ τι ἔχουσί ἐτο ὁ» 
ρει τετειχισμνψομ. "Ὁ ἢ πλίον γὐ παεσίίῳ πεῶς 

Ὅσ᾽ λιμλύι, κρὰ πτὸς Ὅοῖ μηβώῳ,τὐ πρὸς τῷ 
γυμνασίῳ, ἔσει οἵ ἡ δυμοτομίᾳ διάφορος, ἐπ᾿ 
δύθειωυ ἐς διωαμιν. κοὰς αἱ δοῖδὲ λιβόσρωτοι, 
σϑαέ τε μεγάλαι τετράγωνοι, Ἐσάπεεσθί τε, 
κοὶς υασδρῶοι,ἐσε δὲ τὸ βιθλιοθήκι» (ἶ τὸ ὅμά 
φειομ., στὰ τοηράγων ’ ἔχουσα νεὼν ὁμήρου 
κοὰ ξόανομ. αὐπιττοιοιῦ τὶ γῈ κοὰ οὗρι οἵᾳ 
φόλόντως τό! πτοιε τόν, κοὶς σϊὴὶ κοὰ νομίσμα ζ 

χίλκοαῦ σεαῤ αὐτοῖς ἱμήρφον λέγωτοα ῥέϊ δὲ 
“πλησίον πὶ πτεί χους ὃ μέλης σπτοτιχμός, ἐστ δὲ 
πρὸς τῇ ἄλλμ κατασκόυῃ φὶ πόλεως κρὰ λέ 
μίω ἔλειςύς. οὗ σὺ ἐλίζωμαᾳ ἣν αχιτεκτός 
νῶν οὐ μικρὸμ, ὅτι τὰς δσνὺς «ρωνναῦτοῦ, ὑσ 
“ποῤῥύσεις οὐκ τοϊωκων αὐταῖς » ἀλλ᾿ ἁδνπτο-: 
λάζα τἀ σκύξχλαᾳ.. κοὰ μάλισα ψὺ τοῖς ὅμσ 
ἔροις ἐπα φμεμθύων ἣν παρασκδυῶψ. οὐτιχῦ 
θα δδλοξελας τρεξώνιον ἐκπολιορκύσας, αἶα 
νᾶλῳν γα δ δυλοφονεσαύτωμ ἰαίσαραᾳ ἂν 
ϑεὸν, κρὰ Φὶ πόλεως παρέλυσε στολλαὶ μόβα. 
μετὰ σὲ σμύρναν αἱ λόσκοι πολίχνιον. ὃ ἐσ 
πίσαλρν αῤισύνικος μετὰ τἰιὺ ἀἤΐαλον τ Φ, 
λομηρθ' σελσὺτίὼ, δυκῶμ πόϊ γϑύους εἰναξς 
σόϊ δ» βασιλέων, κοὰ δεανοσύμαν Θ’ εἰς ἑαυσ 
σοῦ ποιᾶδοοι τὼ αχίώ, φὐτόύθῳν μὰ οαὖ 
ὀδέπεσῳων ἡ“ φθὲς ναυμαχίᾳ πόβὶ τῷ ζυμαΐῖ- 
αν ,αυῦ ἐφεσίωψ. εἰς σἘ πτέιν μεσογαίαυ ἰὼψν» 
ἤθροισε σΐᾳ παχέων πλῆθφ»: ἀπόρων κοὰ δε 
λων αὐθοώπωμ ἐπὶ ἐλδυθδβίᾳ κωτακοκλαν 
μδώωμ,δς ἁλιοπτολίπας ἰκάλεσε, πρῶῃν μὴν 
οὖ υτχραισέτσεσον εἰς ϑυάτειρᾳ, τ᾿ ἀγῆλω 
νιζσῖᾳ ἔχον. τ᾿ ἄλλων ἘΦΙΕΡ φρουρίων. οὗ 
“πολ αὖ δὲ διεγγύς,» λρόνομ » αλλ σθόυς αὐ τε 

πολεις ἔπεμψαν σπληθ-. Εἴ νικοκήσίης ὃ βὲ 
βαυὸς ἐταικούρησὶ, ποὺ οἱ ὃ καπππαδύκων 
βασιλᾶς. ἔπειπώ πρίσξεις ῥωμαέων τρντα 
ἀκομοτὺ μετὰ ταῦτα ςρατεία τὴ ὕστατος πό 
πλίος ἔράοσος ὦ μεϊατοαῦτοα καῤκὸς πόρπε 
νας, ὃς ὸ κατέλυσε Σ πόλεμομνζω γρέᾳ λα- 

1 Μῦν; 5) αὐτὶ Αἱ ἈΓΤΥ͂ 5. δις: 
Ν γ ΟἸαξοπιεπίμβ ργρείαυις εἰ Αιἰπαχαροσ 
τὰ5 Ρῃγῇους, Δπαχίηπγεπί ΜΠΠΕΟ [πη]! Ατίο, 
ΕΒίμδ5 αὐάϊτοτεβίσεγε Ατομείδυδ ρμγήειις, δ 
Εἰπίρίἀε8 ροεῖα, Ῥοίξ ΟἸαξοπιεπα8 εἰ Αροΐ 
Π{πηἰςαπιιην, δέ λήητιο «Α]Π Δα, δ ϑιηγεπαοτᾶ 
{πὰς δί εἰυίτα5,ἀ εἰπε Αἴίιι5 {{π|15 δί λητίηιια 
δηῖγίπα, ἀΠἴλπο ἃ πουα Π4ἢ:5 υἱρίπιί. (υπι 
Τγαί διηγγηδηι εποτεξης΄, εἰγοίτε Δῆπο5 
αυδάτίπροεητοβ {Π ἰςί πλοάϊιπι τη π ἢ Παδ 
ταῖα,ροίξποιπι πείθοηι εαπτὶ (πἰοίτα τ, 
ἀείπε ΓΟ γ[πγας 5. ὃ πᾶς οπιπία ρυΐεΐχοτσ 
τίσι εἴϊ, Εἰὰς ρατβίπ πτοητς ἤτὰ εἴτ, ρατδ τᾶ 
Χίπτα [ἢ ζα ΠΡΟ Ρέφτεῦ ρουτηγ, δύ σγ πιπδῇῦ, 
δ πιδιγοπαγῦ Ιοςυπι. Ν᾽ ἰϑε Πππεὶπ τεῦ ργο 
πίτίθ 15 αἰ πέζξε, δ ΙαρίἀιΒιι5 ἐπίξγαίϑε, ουτέ 
οὐ ποτε. Πα ἀταῖδο, ΡΙ2Π:ε δ αἷτος, Εἴθ ες 
ετίαπι δδ]οιπεςαπι ὃδζ Ἡοπηεγευπι ἃ ροττίν 
ουπὶ φυφάταταπη, ον ΕἸ οπτετί τεπηρίο δύ ἤὰ 
τυ. ἵΝαπὶ δύ δὲ πηαχίπιῤ ῃῦς ροείδίη ΠΡέ εῃ- 
ἄἀϊκαητ, υπάς δέ πυπηπιι5 ηυίοτη ει ὃς 
Ρυά εἐο5 ΗΠοπιογιδ πος, Βί πιοσηίᾳ 
[Μεΐδς ἀπιηΐς ριον Πυίε,) «ατογαηι γε 
τπι ετίλτι ρούτασπι οἰαιαπὶ παρεῖ, δε ποῖ 
ῬΑΓΓΠῚ5 ΕΥΓΟΥ ἔπ| ἀτοπίτεζίοτα, σαί σαπὶ υ͵ἱᾶϑ 
ἰπεγπογοηε, οἰοδςαβ Ποπ ἔσοεγιιης, συαρ το: 
Ρίεγ ἐχογεπιεηῖα Πυίταπε ρυφίογτίπι ἐπι γία τι 
τεπηροτε, ταί! ἀίπηα,, Εἰος η Ιοςο Ποΐοσ 
δεῖα Ττερ οηίᾶ οσἤΐοπε ςερίς, απῇ εχ 5 
αυΐί ἀΐμα (αίατεαι ἄο]ο οςοίαεγιπε, δύ ανυΐσ 
145 σΓΡ 5 ρατῖε8 ἀταίς, Βοί: δηγυ γᾷ πηι Γςεἰὶ 
«ἐς ορρίάα!πν, ]υοα Ατίξοπίου ροῆ Ατία- 
{{ΡὈ ΗΠ οππαϊοτίς οδίταπι,,α ἀςἐεζίοπεπι ρει 
ἀυχίτ, χα ρτᾶϑ (ς εἴς ἐτερία Πίτρε, ἱπιρετία 
{δέπεπαίςατε ςορίζαιπε, ασαγε Ὁ ἐο ἐχοίαίτ, 
εἴγςα Οἰπιδη ἀστιι Ὁ ἘΡΠο[5 παυαί  ρύος 
1Τίο (πρεγδέυς., Αἰςεπάςεηϑ πετὸ ἐπ πισαϊζεγτασ 
πελπΊ, Ποπηίπιμπη ἱποραῖι ας ἰςγαογῇ δα ἰδ ον 
τῖέπι ποζαίογαπι, η105 ΕἸΟΠΟροΪταποβ ρα 
ΡΕ Πα θατ,τπιυϊταατίατι πα παπὶ σσοτεσασυές, 
Ργίπταπι ΓΥ αἰίτα ασϑυς τι εἰ, ἀείπ ας κὰν’ 
Ρα Δροϊοπίάς, ΑΙ" καἰ ο}|4 ςαρίοναι, Θε πὸ 
ἄτα τεπίτίτ, ΓΝΑπὶ ςοπείπιο οἰαίζατεβ ἐκεγοίτα 
πίεται, Νίςοπιεάεβ ἀθοσας Βίέϊμγπυς, δ 
Ορράοςυπι γερεβ Δυχ ππὶτυΐετε, ροίξεα 
αὐυτηφ Ιεραιί ἃ ̓ὰ οτηδη 5 πλιίοί, ἀςίπας ἐχετοί 
τι5 ὃ κοί Ὁ. (ας, ἀείπάε ΝΊ, Ρετρεη- 
πα,Πυΐί ρίο Ατίοηίςο, εὐ πὲ οι αὐΐῇο, Βεΐ 
[πὸ δδίο! υἱς, Αισἐοηίςε5 ἱρίς πὶ ζάγοεγε πλοῦ 
τα εξ, Ρεγρεπηα ποῦθο αρίππιριυς. Ογαί 
(5 οἵ υίαᾶ επὶ ἀρὰ Γςιῖςαβ ἀἀοτίγεμΠίτ, 
ἐπ ρτφίίο οσσαθαέτ, Βοίξεα ΓΝ] πη] 5 Α αυ]έιις 

ξὠν Ὁ αισύνμων, κὸν αὐᾳπέμψας εἰς ῥωμίω, ἐκένος μδὺ ὃν οὐ τῷ σεσμωϊγοίῳ κουίορεψε Σ βίο, πέρ 
πρύαν ὃ νοίος διέφθειρε, ἔρῴοσος ὃ πτόρὶ λόύτς ὑϑιδεμβάων ἀνῶψ ἔπεσον ἐερήχῥονμνθω ἢ ἀκύλλιος 

2 ἐπελβὼμ 



διό 9 Τ' δ΄ δ᾽ ΒΥ ΟΝ τ 5 
φοαίαΐϊ ςυὰϊ ἀφςεπν! οσατίβ πη 15. Ργοαίη εἰ 
ἐπ ἐπὶ ρα δετηδιίοπίς ἐογπιᾷ σοτηροίαίς, ας 
αὐπαςρογάσγαῖ, ΟΠ ΕΠ εαςαδίη πὰ εἴ ΠΟ’ 
εοα, ἐς αυ8 ταῖς ἀἰχέπηας, σαπὶ τη επείοηζ ἄς 
Τα ΠΠ ςεγέπιας, Βοίξεα πππτ ἰοαυτη τῷ 
Ἀςοίαμη ἤπες, ἄς φαίραυ5 ἀητὸ ἀἰέξαπι εἢ,, [π 
ἐπεαίτειγαπεα οὐδ ἰοηίςεε τείξατ πα. ααος 40 
Ἡρμείο υἱφίη Μαλπάγα δέ Α πείοςβί εεη- 
ὅπ ΕἸ τς ίοςα δ ̓ υγάς, δί Ολγίδας, κΚ (στεςίβ 
αἀαπγίχτα ίσης, ΒοΙ͂ Ερβείαπι ρτίπια εἰὶ ΝΑ" 
φῃηείίᾳ, Δ ςο]έςα οἰαὐία5, συα δα ΝΜ ἀπάτα οΐ τ 
οἰτατοηδηι εἰ ργοχίτηα εἰΐ, δεά πγαϊίο υἱοίπίοῦ 
εἰ [εἰμ αας, οί ἐπ ΝΜ ααπάγαπι ηΠυΐτ, οὐ 
διαθεη5 ἃ Ραζίο Βρμείοτα πιοητε, ΕΠ αἰ 
1 εἰς ρα (ἸοΥιγ πεη1,Α] {15 εγοα Τ τίςςᾶ, 
ϑρυα ααεπι πδίι5 αἀἰςίτι ΑΔ εἰς ]λρίυ5. Δ Πὰς 
εἰίαπιαριά Γγδε5 ΕΠείρετίοβ, νυ ρία ίη 
ἐπι σάγηρο ίδςεῖ ἰυχία τηοητ σαί ΤΠοταχ 3ρ΄ 
ΡεΙλταν, η χυο ἀΐσαης ογαςῆχυπι [ας [) 4“ 
ΡΒίταηι ριαιηπιδείς, ργορίεγεα συ τερ ες 
ποτ α5ποείετοιςοῖ, 
Ῥατρατγοί {{πγ!, εχ υἱείατα Δίυἑίατυσι 

1 γΠ πη εἶ, τυ γἀο5 (δ είς, ατῳ ΡΗγγραδ, 
Ἐχ4υο {Π πὰ τγδξαπι εἰ, δας ἃ  Βοτᾶςε. 

ἸΝίαρτςιε ἃ Πεϊρἢ 5 υἱδεηταγ ργοίεξιί, χαὶ 
Τί ἄγη πτοηίος ίῃ ΤΠ ΕΠ} 14 Πα τα μετ ητ, 
Τ)ε Τί γανίς ἴς ΗἸεἤο 15 αίτς 
(υλα] 5 πη Α πιαιηγ τί, ἰοσςυπ ἄο υἱτίθαβ ἄρτο, 
Βοίλ4οε ἰαρηδηίς ἴδοι ἔς [Δυτίη πα, 
(τα (Δςταία ςοΟἸ τ, ρεςοςαί Τί ἀγαια αγρο, 

Ἑοςίπίοτο εγας ἰἀγηγόπα τησττίβ ἀςῦπη 
ἔλπιιανγ, αἱ Ποπ πα} { Τ ποπγίος 5 ὑχοσ, τ 
π ΠΗ] απὶ εἰς ἔεγατα ἀίσαδι, Νπης ἔαπισπι 
Ποη ἔδατ, ργορίεγεα συδα υτδ8 1 αἰίαπι ἱοςᾶ 
{ετγαη5ατα, [πα ποσὰ ατδε Πλίλης ἔεπςορἢτΥ 
εὔὰ απ εἴς Ζυοά δύ κ ἀΐ5 πιαρτείτιίπε δ 
αὐ] εἰττίης τεγα ἀεάίςζαϊαγιπι Ὁ Ερῆςῆο [ὰ 
Ρεταιυτ: τ ςίο ποτὸ, ὃς Πεέξυτα ςοποίπηί- 
ἕατε εἰτςὰ δεάειη Ιοπσὲρτςίϊατ, Μασηϊτι πε 
οτηπίαᾳ Δ Πα απ ἐχςε ες, ργθέεσ ἘρΒοΠιηι 
δ Ὀἰαγαιεησηι, (ὐοπεῖρίς ΜἸαρπεῖδδ ἃ Τ τε’ 
τίθ 5 οἰέπιν απαίτιις ἀοε! γί, φαοε ρεῶδ (ἰπλπηε 
εἰς αα (εουα{5 Γεθ 15 υὰ εἴτ, ροίίε ΝΜ ε[ἡ 
εὐπὶ ἰοσιεαι οὐςιρᾶπεῖς, ΟΠ πες Μαρπειῖ 
“ΟΠ Ὠἰτ, ἃς {1 αὐθηυς ἰειπ 15 τε 5 υτεγδίαν, 
εἰίπ θΕἾο ςτοητγτα Βρπεποκεο είς μαρεοπτ, 
Αὐοδέοςι5 ποτὸ ίλτι ἐογαπι (α οΠἰα το ΠῚ 
(κίεμ5. αἱάεταν Πεγε Μασπει πταΐα, Εχ πο 
«οπίεοατί Πσοῖ σα ροβετγίοτα εἴς ( αἰ] πο. 

δ 

ΕεἾἘ ΟΕ ΚΑ ῬΡΗΙ 

Ἐπελϑὼρυ ὕττα τ᾽ μετὰ σίξπα πρισθ δῶμ, 
διέταξε τἰὼ ἐπαρχίαν εἰς Ὁ ναῦ ἔτι συμμὲσ 
νου Φφὶ πολιτέας σῆμα μετὰ δὲ λδύιας φω 
πὲα οὐ κόλπῳ “πϑρὶ δὲ ταύτας ἐρήκαμῶν οὗ 
Ὥς πολὶ μαοσαλίας λόγῳ, εἰθ᾽ οἱ ὅροι δῇ ἰώ» 
νων ποὺ; Τὴν αἰολίωγ. ἔριν τοι σὲ κοὶ πόβὶ γοῦσ 
σῶν. οὐ σὲ τῇ μεσογαίᾳ Φὶ ἰωνικῆς πταραλίς 
ας, λοιστοί ὅξι τὰ στόρὶ τί ὅσιόν τἰὼ σξ ἐφὶσ 
σον, μέχρι αὐπιοχείας οὶ τόὶ μακοϑαῖρον. ἐπα 
δὲ κοὰ τὰ χωοίᾳ ταῦτα λυδυῖς κοὰ ἀαρσὶψ 
ἐπίμικτα κοὶὶ ποῖς ελλεσὶ, πρώτη οἵ ὄδημ δ 
ἐφέσου μαγνησία πόλις αἰολὶς, λεγομβύᾳ δὲ 
ἀϑὲὶ μακαψα)ρῳ «πλησίον γοι αὐπδὶαἤον τοί, 
“πλὺ σὲ πλησιαί πόνον ὃ λαθαῖ; ἐμβάλς 
λαν εἰς τὸν μαξανοῇρον, “ἰώ σί᾽ αξχίω ἔχων 
ἀὴ πιχκπίου ποι τῶν Ἐφεσίων ὅρους. ἙτόρΘ. 
σῇ ὄδι λαϑαῖθ ὃ οὐ γορτιύμ, κοὰ ὃ πόβὲ 
σοίκκίω, ἐφ᾽ ὦ ὃ ἀσκλυπιὸς γβρνηϑίισαι λὲ 
γάτοι, κοὰ ἐτι οὐ τοῖς ἑασόῥέποιις λίξυσι .. 
ἀζτοι στ οὐ πσεδίῳ, πιὼς ὅρει καλουμύῳ 
ϑώρακι ἡ πόλις. ἐφ᾽ ᾧ «αυρωδίισαι φασὶ σῖᾳ 
Φίταν τὸν γραμματιῷμ, λοισυρήσαν τα (ὧδ 
βασιλέας σα Ξτχου" 
Πορφύρεοι μώλωπτόδ' ἀφρῤῥινήματο γάζης 

Λυσιμάχου,λυσϊῶν αἤχετε κοὰ φρυγίπρν 
Καὶ λόγιον σ᾽ ἐκτσεσν οὐ ζρὶ λέγωτοι, 

φυλάἤἶἷϊῶαι τὸν ϑώρακῳ . δυκοῦσι αἵ εἰναρ 
μάγνκτόϊ;, σἐλφῶν ἀπόγονοι δῥ᾽ εὐτουσισιαῶ 
χων τὰ δίδυμα ὅρη οὐ ϑυήαλίᾳ πόρὶ ὧν φᾳ 
σι σίοοῖθ’" 
οί δὲσϊύμους ἱδδοὺς ναέουσα κολωνοῦς, 
Δωτίον ὧν τοιτοῖέν πολυβότρυθ’ αὐταμύο 

6σισ, 
νίψατο βοιδιάοὺς λίμνης πόδιᾳ παρθον» 

ἀδμής. 

ἐνταῦϑα σ᾽ ἦν κοὰ ὦ δὰ ινστυμξωτης ἕεα 
ρὸν μετγοὺς ϑεῶμ, ἱδρ ὄντι σὐ᾽ αὐτόν τὼ ϑὲ- 
μισοκλίους γαυαῖκα. οἱ δὲ ϑαγατόδᾳ στα» 
ρασδιοθασι.νιεῦ οἵ οὐκ ἔπι δ ἱδρ ὁν, Πα Ὁ τέὼ 
πόλι εἰς ἄλλον μυτωκίδϑοα πόσου . γὺ δὲ τῇ 
ναῦ πόλᾳ τὸ φὶ λόνκοφρυ ώας ἱδδόμ ὄξιμ 
ατίμιοῖθ᾽. ὃ Ὅρ᾽ μᾶν μεγέθει τδιναοῦ κρὰ 
Ὅρ᾽ πλήθει δ αὐαχθημάτων, λέτσυτοιι τό! 
οὐ ἐφέσῳ. τῇ σὺ δύρνύμίᾳ κοὰ σῇ τέχνῃ τῇ 

“πόρὶ τί κατοσκδὺζι σδὶ σηκοῦ σπτολὺ οἵχ» 
φόλει, κοὰ θ᾽ μεγέθει παδρ φόβοι πσαντας 
εδὺ οὐ ἀσίᾳ πλίω οἱυνοῖν, πτϑ᾿ οὐ ἐφίσῳ., πρὸς 
“τὸν τὺ διστύμοις . κοὰ ποσγαλαεομ σὲ συωΐβα 
σοῖς μάγνησιμ “σὺ πρφρῶν αοίίω αὐαιρε» 

δίωκε. κιμμόδρικοῦ ἔϑνους δύτυχήσαυ τί. “τολωὺ χρόνον. Ὅρϊ σῇ ἕξη ἔτει μιλασίους κατασεν 
“ὁπομ. καλλῖνΘ μῆν ομὦ ὡς δύτυχοωύτωμ ἴτε τῶν μαγνήτων μέμνντοι, κοὰ κατορϑοιύτπωμ ον Ὥρρϊ" 
“πῶς ἐφεσίους “πολέμῳ. αῤχίλοχ» σὲ Ἀσῖν φαίνετοιι γνωρίζων τί ἡγοομλνίω αὐτοῖς συμφοραν 

᾿ - Ὁ Ὁ τὰ “ φρχ λ4 “- » , ᾿ 

[ιλαίων ϑἄοσου οὐ σῷ μαγνύτων κακρὶ, ἐξ οὐ κοὺ τ γεϑτόδον θνακ καλλίνον τικμαιρεῶτο στρεσιμ, 
ἄλλκο 



ἄλλης σῖέ τιν Θ΄ ἐφύσυυ δῇ κιμμόβίων μὲμνν 
σοί πρεσθυτόβας ὃ καλλῖν Θ΄ ἐπταὺ φῇ" 
νιαῦ σ᾽ ἀϑὲ κιμμόρίων «ρατὸς ὄῤχετοι ὅμσ 

᾿Φμμθιῦγομ ΠῚ 
ον Ἐρμᾷᾳ τω σαῤόξωυ ἅλωσιῳ σϊαλοῖ, οὐνοἤοσῖν 
᾿ σ᾽ ἐγψύον:» γνώθιμο; μέγνατόν, ἡγησίας τε 
᾿ δῥώτωρ, ὃς ἐρξε μάλισα τό ἀσιανοῦ λεγομὲν 
ψουγζάλου γειραφθέρας ἡ καθεςπκὸς 6. 
ἀπικόν. κρὰ σιμὼν ὃ μελοπτοιὸς» (Εἰ αὐτὸς στα 
ραφθέρας τίὼ δὴν στῶ τόβων μελοστοιῶν ἄγω 
γίω, κρὰ τίὼ σιμωσίίαν ἀσαγαγων.. καϑεν 
πόρ ἔτι μᾶλλον λισιωσοὶ κοὺ μαγωσδί, κοὶὰ 

᾿ ἐλεόμαχ Θ΄ ὃτούκτης, δ εἰς ὁδωταὰ ἐμπσεσὼν 
κιναίσνυ τινὸς , πρὸ; σηκισίίσκες ῦ κιναέ, 

᾿ σΐῳ πηρεφομης, ἀτσεμαμήσιχο τί ἀγωγίω 
᾿ δῇ στϑβὲ τοῖς κιναίσθις ο͵χλέκτων, κοί φὶ ἐκ 
᾿ βοποιίας - ἦρξε σδὲ σωτασῖ᾽ς μδν πρῶτ- τό! 
᾿ κιναεδυλογάν. ἔπειτ ἀλέξανοόθοθ’ δαίτω» 
Δός, ἀλλ᾽ οὗτοι μὴν γὺ ψιλῷ λόγῳ. μετὰ μὲ» 
λους σὲ λύσις ποὰ ἔτι πρότολθ- τούτου ὃ σίν 
᾿ ; ( ᾿ ' “-“ 

μος. αὐᾳξίιορα ἢ τὸν κιθαρῳσῖόμ, ὄξῆρε μϑ 
᾿ κρὰ τὰ ϑέατρα. ἀλλ᾽ ἐτι μάλιει αὐτώνιθ’, 
ὅν » κρὰ τοαρωμ πόλεωμ ἀτξσίειξε φορον 

λόγον͵ ερατιώτας αὐ Θρῖ συςήσας. κοὰ ἃ πὰ 
“τοῖς σῖ ἱκανῶς αὐτὸν ἀνξασε, ττορφύραν οὐ 
σ᾽ ύστισις ἱδρωρδύϊω τ σωσιπόλιοῖίθ" διός. 

πέσ ον ρ ν 
᾿ φῇ ἀγορᾷ.ε5: δὲ κοὰ χαλκὴ οἰκὼρ ἣν ζο᾽ ϑεά 
᾿ πρῳ, ἀθιγραφίω ἔχουσα" 
ἄγε δ τόσε καλὸν ἐκουΐμᾶν δὴν ἀσισϑῦ, 
᾿ τοίου γ᾽ οἵος ὅ σ᾽ ὄὴ, ϑεοῖς οὐαλίγκιος αὐσῖῇ. 
ον Οὐφυχασώμαν Θ’ σ᾽ ὃ ἀδιγρώψας »τοτιν 
λδὺταῖον γράμμα "πτόὶ σϊδυπτόβο ἔπτους σταρὲ 
λιπε, τό πλάτους Θὶ βάσεως μὰ συυεξαρ- 
χραῦτί». ὥρτε φὶ πόλεως ἀμαθίαν κατὰ» 

γινώσκειψ σταρίσιε σΐᾳ τἰὼ ἀμφιβολίαν τἰὼ 
νγαχροὶ τἀ γραφίω, ἔπε σίὼ ὀνομασικίω σέ 

ριτο, σηῶσιῳ φὶ ξογώτης “ππϑσηγορίας » ἅτε 

“ἰὼ συτικίυ πολλοὶ γα πϑῖ γράφουσι τὰς 
συσικας τὸ ἐπβαλλουσί γε “εθΘ-, φυσικίιω 

᾿ἰτίαν ὀκέχον. μετὰ ὃ μαγνησῖαν ἡ ἁδὰ ραλ 
᾿ λεὶς ὄὴν δόῦς, οὐ αριπόβᾷ μᾶν πἰὼ μεσογίσῖϊα 
' Ἐχουσιμ. οὐ ον γῇ δὲ πῇ ὁσίῳ κοὰ γὺ δεξιᾷ, “Ὄ 

᾿ μαιαύόσθοου τοι δῆομ, λυσϊῶμ ἅμα ποὺ καρῶν 
νεμϑιύυϊων κοὶι ἰώνωμ, μελησίων τε κοὶ μυπισι 
ὡν ἐπι σὲ ολολίων δὲν ον μαγνησίᾳ . ὃ σ᾽ αὐνν 

“ὃς τρόπος κοὰ; Φὶ ποπτοθεσιας, κοὶ μέλοι νίσ 
σης νὸ οὐπιοχείας, ἴσθουτιαι σ᾽ ἡ μὰν ἥν πραλ 
λιανῶν πόλις ἀϑὺ βαπείιο ἱνὸς ἄκραν ἔχουν 
; φῥυμνίω » κοὰ τὰ κύκλῳ σὶ ἱκανῶς σὺ“ 

᾿ φῥ κι συυοικᾷτοι ὃ καλῶς, εἰ ἐς ὥλλα Τὴ" ἡ ] 

ΒΕ Ν ΗΟ ιν 9 οὐ Ἀν - δι 

ΟἈλΠίηυ εἐπίπη απείχαίοτίς συϊυίάατῃ (ίπγπιε 
τίογυπι ἐχρεαίτίοη δ ππε πη, οαπὶ ἐπααίς, 
(Ὡεηδ Βεῖο αἀυξιαι ἐογεΠ πιὰ Οἰπιπιεγίογᾶ, 

π᾿ χιο ϑαγάεβ ςαρία5 Πσηίῇεατ, Ν᾽ γί εκ 
ἸΜίδρπεῖ εἴατί ἐχείτεσαπε, ΗΠ ἐρεῖς ογάτου, 
αυΐί Δ Ἰδείςί Πγ]} αὐππού ἔς, Δ τειςο πιοτς, 
αυίταης υἰρεβατ, πηπιαίατο, τεπὶ δίπιοη τηὸ 
“υϊατον, 4| δ ἱρίε Ππρετίογισι πιοδυϊλιοτᾶ 
ποτε ςουχαρίο, ϑίπχοάίδηι ἱπιγοάιχίτ: Πα ἐπὶ 
αὐπιοάππι ετίαπι {«ἱΠοαί, δύ ΜΜασοάϊ, [τεπὰ 
ΟἸεοπιαςἤπ ρυρί!, ΄υί ῃ οἰποε αἱ οσαἱυΔπ| εἴ 
ἀπο] απτοῖξ ἰποί4εη5, αιτο ἃ εἰπαο αἱερα" 
ταῦ, εἰπε άογαπι εἴ ογατίοπεπι εἴ πτοτες εἰὐ ἐπί 
ταῖι5. ΟἸη σα ίςε ογατίοη 5 ΔυΓΠΟΥ ΡΥίΠγ115 ἔα’ 
{τ ϑοιλάες,ροίϊεα ΔΑΙεχαπηάον Α ετο υπ: (ε« Πί 
ἰη ρυτὰ ογατίοης, [ΟὙΠ15 πετὸ ετίαπι Δα ΠΡ ίτο 
καῆζυ, δύ απῖς πιιπς δίπγδ, Αα παχέποσειη οἷς 
τῇδγοσάππι ρου α ιπὶ συίάεηλ τπεαῖγα ἐχει" 
Ιεγυπς, (εξ αγαΐτο πιαοίς Δα πτοπίμ5, συΐ 4π|ᾶσ 
τὰοσ οἰαϊίατισι ττίθατα εἰ Ιεσε ἃ ἐχ ῃί υ{, 
(οποεεῖιι ετίαπι τα Π τε 5, δινχίε {ΠΠπ|π ραιτία πῦ 
Ρᾶτιπι, 40 εἰ Ἰου5 ΘοΙΠρΟΙ 5 ρυγρατγαπι 
ἀεάίς, φαεπγαφηϊοάτπι ίπγασο ἱπίςείρια,υ8ὲ 
ἐπ ίοτο εἰξ, ἀεείαγαί, Δ Πα εποα ἱπιαρο εἰ ἐπ 
τῃεαῖγο πος ερίρταπιπιδίς πη σηΐτας 
ἙἘΠορεγαρτεςοίαπΊ, 165 αἰιδίγε σαπεηῖςδ, 
(0115 ἢΐς εἰ, ααέποος ἠεο5 ἐχαῆαδι ἃ ον 

ΥΡί χυΐ ερίργαπιπηα ἱπίςγρίιτ, εαπὶ ποι (ἃ 
τίς ςοηΠ εταῖς δηἰπιαάπειίογεῖ, αἰτίπιαπ ἔς’ 
εὐπάΐ ποτα Πτεγλπὶ ρυετεγπλ {τ οι Βα [914 
τυ ο ποη {πῆϊςεγεῖ, σα τ ε5 οἰαίτατ ἱσπον 
ταπτίας ςοη ἀεπιηδλτί ἐχῃίθυς ργορίει ἀπιθίς 
συϊιαῖζ, αυσς οΥὐίαγ εχ (ςγίρεατα, παῖ εἰ είπγα 
αἰδίο πη ποπιίπατίπο οαία δοςρίξάα τ, δὴ ἐπ 
ἀατίιο, ἴΝαπι πτυϊτ ἀατίιο5 ππε ἕοτα (γί τ, 
εἰ ςοπίπετιάίηςξ εἤςοἰατ, σε πατυγα] ςαυίαπι 
πὸ μαρεγ, Ροί Μασπεῇᾷᾶ εἰ υἱὰ ηπα Τ γΑ}165 
(εττ, ΠΑΡ επεθ5 πγείιειγαη οᾶ δὰ ΠπίΠιᾶς [πα 
ἱρίᾳ υἱὰ ετ ὰ ἀεχιτᾷ εἰ ΝΠ] ςαπατί σατηριις, Ζυΐ 
ἃ Τγ ἀϊς (πι] εἰ (ατίδιι5,ει Ιοπίδθιις, 80 Με 
[{ἢ5 εἰ Μγαυς μαρίταῖ, ργαίεγεα Ὁ Δ εο!δυς 
4υΐί η Μασπεῖϊα απ: Ἐδάεπι  οςοτῖ τγατίο εἰξ 
ΝΝγήλαηι 8, Απεϊοεϊνᾷ υἱᾳ. ΤταΠαπογῦ υτϑ5 
{τὰ εἰ ἴῃ πετείςς φαοάδπηι ρίαπο,ηιϊ ρεοπιοῖ 
τογί πδίυτα πλιιηίτ ΠαΡοῖ, οσπ|5 οἰγουΓ15 (ἃ 
τί θΒεπείερτι εἴς, εὰ ορείπιὲ Πα ίτατυν δ 20 
οπτηΐδιις ορυ!εητίβ. π 768 αἹία Αἰ ατίςατα τιτ΄ 
δία, ϑεπιρεῖ αἰίχαί εχ Τ γα! αης ρτίπείραϊε5 
(απτίπ ργουίηςία, αιος Α Παγοπαβ ποζαης,ξ 
αυΐδ. Ῥγιποάοσιιϑ [αἰτουίγ 4 ἱπίτίο ΝΥ Πλεην 
{π΄ ροὐξεα ργορτεῦ εἰαυϊτατ εὖ ςοπηπηϊοταιτίτ, 

πέρ ἀσίαν “αδὸ συ πόρων οὐθρώττωψνὴ ἀὰ Ὡνδῖν δ, αὐ δῇ" ἐἰσὶγ οἱ πρωτδύονταν ἡ] ἐδ ἐπ χίαν, ὃς ἀσε 
᾿ - ε Γ ῃ ΡΣ 4 Ἁ ΠῚ “,ν -" ι ᾿ Δ ͵ 

᾿ ἀῤχας καλδσιμιὧμ πουθόσϊωρος τα ἰώ οὐὐὴρ νιθχεὺς ἃ δ ἀρχῆς ὑκῶσε μεταβεξκωὼς σα “δ ἀὐλφανειαν, 
: (Ε ὰ οὐ 3 Κρα ον 



διϑ δ. ΛΒ ΝῚ ὃ 
ὧς πασοίατί σαπι Θοιπρείο απγίοίτία ἱπιοξιις 
ἐπίς, ἰϑ εασαΐοβ ορεδβ ίσρτα ἄπο πα} {ἃ ταϊεηίο΄ 
ταῦ ροίπάεθαῦ, αι ίαο πίλες πεπαπ’ 
ἄδτας, Ὀτόρτορα σα α Βοπιρεῇ ἀπτίςιϑ ξυίν 
{τι Ροίίσα τεάδεπιίς, δύ ΠΙ ἢ 5 ποῦ πιίμογεβ τοί: 
ααίε, ΕΠ τας ΠΙᾺ εἰς Βγιποάοτίς Βοητίτερί. 
στα δεία πρροηίοτγίθα ἀἰαπι οἵδ, Εἰίς εἴα 
τε ποία πίσυίς, τ Μεποάογαως αἱ ἀοίξας, 
αἰίοηιίη δύ ποιοῖς, ὃ ταις, χαί ἰουί8 Α΄ 
εἰ οι ἀσετάοεία παθει, ΕἸ ς ἃ (εἀίτοτ δ, δια, 
ςουῖπῃ Γλοηλή Δεμοραγθί πεχαίι5 πη τ 
αὐ {10 ἱπεεγεπυριαβ, ἃ ἀοἴατοτες ργοάίτρ οἷαί, 
{ἰς ετανίπἤπιαίατεης. ΕΠ ίπς εἰατί ογαΐοσοϑ ἔσο 
τε, ἱοηγίοείες,ετ ροίξεα [λΑπηδίι5 δοῦθταβ, 
ταί εβ αν Δυρίοίβ σοπάέζαβ ἀίσαπε, δ. ΓΉγα- 
ςεἰδιι5 φυϊδυίααηιτὰ φαΐθιι5 οτία τι πΟπΊοπ τσ 
δέ τπσπᾶ εἴς, (οπείσίς ΤΑ Πε5 αἰέχυδαία (ὰ 
ἐὐτληπίαε εἴς Αἰ οεητα (γατίρρέ οἰζοα ΜΠ ΚΗ τί 
λεία τρογα ἶνυ δα πιεάίτετεαποᾷίαςες. ὃ 
τυιακίπια ἐπ ρατῖς ται ασσπηγθίς, ὃζ χυϑῇ δὲν 
αὐτὸν εἴς, ᾿Ν τουζςης αυίᾷ πύρ πὶ ἐς, ς- 
ταὶ ἴσα οἰ ςέσπϑ, οία5 ρατο ρολτ ἱπιροΠεᾶ Πα 
δεῖ, Πρ απιος αὐθὲ5 σοί πο τηξ, ρᾶΓ5 Δη1" 
Ρ έλθεαῖτο ἐχογηδῖα οἰἐ, οα οσςυϊτ τούτη 
5 ἐκοιπίπην ΒΡ ες ΤΠ ραῖγο ἀπο ίηἰαπιεχιγε 
τῇ. ΠΟΥ αἰτετί ογτηπαίυπι ΠΡ εἢ ἰππίονα, 

γερογεικὸν, αἰτοτ  πετὸ ἰοτγᾶ 8( Ἐ επλου Πα, (λπιρυϑ ἀά 8ὲ 
{τᾶ υτϑί (μρίαςςε, ααεπγαάδιποάι 1 γα! διις, 
Τὰ υἱὰ ἱπίες Τύ δ !ε5 ἀτατο ΝΥ ΠΑπὶ αΐευϑ εἰ 
᾿ΝυΠαξαπᾶ πο ργοςι! αὖ υὐς πονηίης Α τμᾶ 
καςα, αδί ΡΙατοηία εἰ, ἰαςο Γππερετοίο οἰγοῦ- 
ἄατα, τεπὶ ΒΙτοπίς ας ἰσποιχί5 ἀο τ γετν, ὃζ 
δηιγ ΟΠαγοηία παίγὰ αὐπγχίγα ἐς, σού ἰὰ» 
(ὁ ἱπιπγίποῖ, Τ ταδυητοεστοίος, σι πού ἄεο 
τασπι σαντα ααςᾶτ, εὖ ργοβ (τί, ατῷ ἐπ αΐςο ίρε 
συ αἱςίπο, ρου ἔδογοσγιπι ρογίτοβ ἱπιππογαγίς 
αυΐρτο εἰς ἱπάογπιίςπεςβ, αταϑ εχ ἱπίοαγτιῇβ 
ςαρίαπτῖ, ΕΠ ἀεοτ γοπιςάία ἱπποςᾶτο5, ίερε 1" 
ἰοβπ δητεῦ ἀυςᾶτς υδί απ ἐπ ςασεῦμα τῖα, 
τιξτο5. γα τος ἀ{65 δζ ἰείπηί δζ φαίοτ ἐκάᾶτς; 
ποππιηημῆ οστοίαπίος, τ ρτδ πίστη ἢ 5 
ἐπτεπάιπης, ἀιτόϊα εἰ ς΄ ο αοετάἀοε, Εοςις 
(ἱς οςτοείς ρεβίίον εἰς, 8. ἱπαςςεῇ 115. ομ αν 
ταςίς ἰοἱσπηία σποιαπηίς Πᾶς, ὃ ες πγαχίπιὲ 
δὲς ταἹ] α εκ ἤϑ πες! ρί δύ δαάίτί ροπητ, χα 
εὐ ργοβοίίξειπῖ, Ταης επίπιπασπα εἴ ἐρῃ ε΄ 
Βέοεχ ργιηιπαίίο απάΐ δ απ οϊί, ταυγ σαεπαᾶ 
ἐαίπαηπτοῦίη δηιγᾶ ἀποῦιε αι 4 πγίπι5 ρα! 
Ρτγοστεοάίτον, ροίξοα πηογζιπια αὐ τειν σαί, 
λοῖς ἀοϊυτός ὅξιν ὃ πόπτος, κοὰ ὀλέθοι,, πανήγνοις σ᾽ ἣν τοῖς ἀχαρώποις συυτελέτοι το τ᾿ τηος ἰοὺς 

ΞΞ 

ΞΕΟῈΈῈ κε Α͂Ρ ἩΠ, 

κοὶὰς ον πῇ τρῶς στομπτήϊον Φλλίᾳ οὔχπρί των 
μετ᾽ ὀλίγωι πόδιεβεέλητο σὲ κρὰ οὐσίαν βα 
σιλεκίι πλαόνωμὴ δεονιλίων παλαΐνπτωμν, ἰμῶ 
υὐὸάαίσαρ- ἡδαθείων οἵ τίὼ πὼς πομ 
πῖον Φλλίων ὕψωνησάμθν 6". οὐχ πω ποῖρ 
σ“ταισὶ πατιλεπει τούτου οἵ δὴ θυγάτυρ πὸ 
θοσϊωοὶς ἡ ναῦ βασιλόύουσι οὐ Ὅο" πόντῳ, 
στόβὶ ἧς εἰρήκαμαν, οὗτ" σῖὰ καί᾽ ἡμᾶς ἧκα 
μάσε, κοὰ μίωσοϊωρ)- οὐὴρ λόγι, κοὰ ἄλ, 
λῶς σεμνὸς, Κοὰ βαρὺς ἔχων στίἰὼ ἱδδωσιμίω 

“τό ὁδὸς στό λαριοσαίσ, κατεσασιρδδη οἵ τσαὸ 
τὴν δυμετίο τῷ αϑοθαρος Φίλωψ,κρὰ αὐξίλῳν 
αὐτὸν τκῶνΘ», ὡς ἀφ ιςούτσα ᾧ ναυτικὸν, πᾶ 
Ξόύσσες τοῖς φὐοήειξω μδύοις, ἐγγύοντο σὲ νὸ δά 
Ὅρόῖ" ἁδιφου εἰς, δονυκλῆς σερὸ μετὰ χα- 
σον σώμα ὁ σπόμξρ. ἀτίσμα σῖς φασιμ 
εἰναε τὰς πράλλεις αὐγείων ἀαέ τινων ϑραΐζη 
ἀφ᾽ ὡμ "οὔνομα. τυραννφθἑιῶαιε σ᾽ Ὀλίγον σὰ 
γέπεσελρόνον τίὼ πύλιν ὑπὸ ἣν ἐρατίσπα 
σταϊσίωμ, {Σ] τὰ μιθοιυϊατικα, νίσα οἵ ἵσθοιι- 
στοῦ πρὸς τῇ μεσωγίσι ποπλέου οἱ ὄρει πῶσ 
σανακικλιμθο. ἐς οἱ ὥς τά δέπτολις. δας 
ρεῖ γ αὖ τέὼ χαρά σθοα τις ποιοῦσα φαῤαγε 
γα, ἃς Ὁ ἦὰ γέφυραν ἀϑικειμδύζω ἐχει, σευυάς 
ζουσαν τὰς σῖυο πόλεις. τὸ οἷ ἀμφμβεάβῳ 

πεκοσμηπ,ερυσηίω ἐχὸρ «ἰὼ αὐσύῤῥυσιμ Ἵ 

χαρασῇοωσϊωυ ὑσῖα ἣν τῷ ἢ ϑεάσρῳ σϊύο ἃ» 
τρις, ὧμ πὴ ἦν υόκειοῦ τὸ γυμνάσιομ ἥῥ νὰ» 
ὧν, τῇ σὶ ἀγορᾷ τὸ τὸ γόβοντιτομ. πρὸς δὲν 
που “αποπεσωπε τῇ ττόλει ἢ πεόλον καϑυῖν 
στρ ἡ ταῖς βάλλεσιμ, οὐ ἢ τῇ ὑσϊῷ τῇ μεσ . 
ξὺ τῇ ράλνεων ὁ Φὰ νίσας, ἐώμα τῇ νισαξωρ 
δὴν ἐκ ἀντωύον φὶ πόλεως ἀχαάρακα, γ᾽ αὶ Ὁ 
σλοτώνιου ἔχου, τὼ ἄλίος πιολυϊελὲς, "ὁ νεὼμ 
σλυύτωνός τι νὴ ἥρας, τὸ ὁ χαρώνιου ον τηθομ 
συδβῥκείμϑ στό ἄλῴύυς ϑαυμασύμ. λέγουσι ἡ 

οἱ ποὺ; αἷὸ νοσώστφ4ο τὸ σσωσίλοντας τοῖς ἣν 
ϑεῶν τούτων ϑόῤ απτείαις, φοιτοῦ ἐκεῖ σεκοὺς 
διαιτ ὥοα ὧὐ τῷ ἀώμᾳ πλποίουν πτῦ' αὔπρου. 

σταραὰ γἢ ποῖς ἐμπτάροις ξῇ) ἑάδεωμ, οἵ ἐγποι- 
μῶνποίτε σσὲρ αὐτὴν, εχ τα ἤσσιρ ἐκ ΤῊΣ 
ὀνείρων τὰς ϑόλαπέας. οὖτοι σῇ εἰσὶ τὸ οἱ ἐγσ 

καλοαῦσόῃ τύ δῶ ϑεῶμ ἰάβειαν, ἄγουσι σὲ 
σολλάκις εἰς Ὁ ντηοομ" ποὶ ἰσῆρύουσι μϑυύονα 
“ὅν καθ ἡσυχίαν ἐκᾷ. κα ϑάπόβ ον φωλεῷ 
σιτίων χωρὶς ὑδὲὴ πελείους ἁμόλια εἶσι σ᾽ ὅτε» 
κοὰ ἰδίοις γὐυτενίοις οἱ νοσιλδυόμᾶνοι προσξα 
χρυσι͵ μυσιγῶ γοῖς οἱ ὅμως, κοὶ συμβούλοις 
ἐκέίνοις χρῶντοι ὡς αὖ ἱόρσύσι, τοῖς οἵ᾽ ἄλ- 

Ἂ 

“ότε μέλισω δραῦ ὅδε, κοῖς ἀκούειν πϑρὶ δὴν ποίούπωμ «ὅῦ τοανυγυρίζουτας. τότε σἱὴ κοῖς στόδὶ μεσὴμ᾽ 
. πα δ ΕΥ̓͂ ἂν) , ᾿ ΝΥ Ν Πλ 4 , Ἂ 

ἱξοίρν., κσσόλα βὸν σῖν ποίζρου οἱ ἐκ Τό γυμναάσιου νεοι 7 ΚΟ ἐφκέοι» γνμνοι ἀπαλομμῆάοι» μετ 

αὐουσῖῆς οὐχκομέζουστῳ ἐς τῷ ἄντρον, ἀφεθεὶς δὲ) μικρὸμ χρῳσελθὼν πήτῆει) κοὶ ὑσενους γίνυτοις 
4. ἊΝ 

ἀκ δὲ 



ΒΝ πὶ ΡεΟδεκεαπ. ΝῈ δ: δ Ἂν ἃ 
ἀν δὲ τοιάνουτο εἰ δίων δὶ νίσης ἱπσόλξζσι 
φμῶλου ἡ θρΘ" τἰὼ μεσωγίσῖα ἀδὲ τὰ πὸς 

σον νότομ κ32.5.» καλξι ται τόστος λειμὼν, εἰς 
ὃν ϑοσϊδύου σα τοανκγνοιοιῦτόῦ' νισικές τε 

κοὶ οἱ ἰύκλῳ πααντοϊ οὐ στύῤῥω δὲ» πούον 
φόμιου ὄξῃν ἱδρὸν ἣν ποιότωυ ϑεῶν, ὄφασικᾷ 
θήκεν μέχρι δὲν ἀχαράκων. ὥξου ὃ ὄμλεμῷ 
γανυνομάζειν του στον τι φασὶμιὅπταν φῆ, 
Ασίῳ οὖ λειμῶνι, 

“ δακνουῦτοῖν κὰ ὕτρίου, κρὰ ἀσίου τινὸς ἧ- 
φῶκ, Κοὰ Δὸν κἀῦσςρου πλησίου ἀρ βέτοντα ἷ- 
ξσροῦσι σὲ πγοέῖς ἀσελφοὺς, ἀθυμέρόν τε, κρὰ 
ἀθύμθρασιν, κρὰ ὑδηοκλου ἐλθόντας ἐκ λάκε 
σϊαίμονΘ’., τὰς ἱπωνύμους ἑουτῶυ ἰ(τίσαε 

“πολάς.λαπανο)ρῆσαε σ᾽ ὕςόβον, Σ ἐκένωμ 
ἐἰὲ σιυυομκιδδίεῦας πίὼ νίσαν κοὰ ναῦ ἄθυμ» 
ὅρου αῤχηγετίω νομίζουσι νισαεῖς. ττϑλίκειν 
ποῦ δὲ ἀξιόλογοι κατοικία: τυραν πέὶ μαιαῦ 
εἤρου, κοσκινία, κοὶ ὑρθωσία " φὴς δὲ βιού, 
λα,μάςαυρα,ἀχαῤακῶ  νοὰ σασὲρ φὶ πόλεν 

ὡς γν ζο᾽ ὄρει χὰ αρύματτε, συςίλλοντοῖ» πὸ 
ρω γὰ μα. ὅθον αῤίσος μεσωγίτῳς οἷν Θ΄’ ὃ 
ἀξομόῦς. ον )οδιν σὲ γεγόνασιν οὐδ ξοι νιστέ- 
ἄς, ἀρλλώνιός τε ὃ σοικὸς Θλλόρῳθ- ἴτας 

ναιτίον γνωρίμων αδισο:; κοὰ μϑνεκράτης ὦ» 
οἰταρχον μαθητὰς "κρὰ αῤισύσίκμΘ’, ἐκείν 
νου τὸς, οὐ διπκούσσμον ἡμέϊς ἐσγα τογήρω» 
νίοι τοαντελῶς οὐ πῇ νίσῃ"' κρῖ σώςρατί, ὃ 

ἀσελφὸς Τόϊ ἀρισσοΐϊεμου" κοὰ ἀλλ’ αῤιού- 
σῖψμ-, αὐεψιὸς αὐ τ",0 στικιοϊ δύστες μάγνομ 

νὸν ντοιστηϊομ, ἀξιόλογοι γέγννασι γράμμα. 
σιποῖ ὃ οἵ᾽ ἡμετόρ Θ- κοὰ ὅδητορδυε . πκοὶ οὗ 

'σὴ ῥόσίου, κοὰ; γὐ τῆ σττιτηοί δὲ δύο αολες συ» 
γέϊχχεν» πρωὶ μὴ τίὼ ῥαπορικίω , σῆειλας σὲ 

“ἰὼ γραμματικίωῶ σολίι. οὐ δὲ τῇ δώμᾳ δῇ) 
μάγνου τταξσίων ἀϑιστὸ τῶν ἠρκέί Ὁ γβαμμᾷ 
“εκῇ σιολᾷοπτά σὲ πόβδαν ἠοῖν “τέὶ μακανο)οδ; 

σὰ λεπόμθυαᾳ φὶ πόδιοσϊείας, τσαύτα ὅδ κα 
οἰκαὶ, οὐκὲτι τοῖς λυσδῖς ἀϑιμεμιγυάψων οὖν 

τοῦϑο τῶν μαρῶν, ἀλλ᾿ ἡσῖα καθ᾿ αὖ γοὺς ὄν» 
“χων. πλίω ἔ πε μιλήσιοι, κοῦ μυούσιοι οἵ τῆς 
“παραλίας ἀγπίτμίω ται. ἀῤχὴ μϑὺ οωὖ πῆς 

σταραλίας ὄδιν ἡ τῶν ῥοσϊίοωυ πτόραίᾳ πεὼς 
ϑαλάήης. τέλ’ σὲ τὸ ποσέιδιομ τῶν μιλκ» 

᾿σίωρ. οὐ σὲ τῇ μεσογαίᾳ, πὰ ἄκρα τόὶ ταύρον 
μίχοι μαιανόουν. λέγοῦσι γα αῤχίὐ ἀνα 
“δὶ ταύρου τὰ σπόρχέρϑνα ὅρα τῶν χιλισν, 
νεῶν καλουμδιύων νήσων, αἶστόρ οὐ μεϑορίῳ 
σῆς παμφυλίας, κοὶ τῆς λυκίας πρόκεινο 

᾿ ποίι. φὺ τόὐϑῳον γουῦ ὀξαίρεποι πρὸς ὕψι ὃ 

χαῖρ’. τὸ σ᾽ ἐλεϑὲς. κοὰ τἀὼ λυκίαν ἅν 

όι 

Τείρίηι {ἐαἢ5 αἱτγὰ ἔὐγίασι Ὁ πλοῖο ὑπτις 
τεπὶ {πρετγαμτί ἰη τις ἀἐτογγὰ; ἐᾶτε ἃ ὦ Ροῖτές δα 
{γαῖ ο5.. Τυςὰ5 αι πν ρσδτιτσι τοολτῖν, αν 
᾿ΝυΠδεπίςς ἃ Παίτίπιί αα ἐς ἐκεῖ, ἔΐοπ 
Ργοςα] Πίπο οκ αποάάαπι εἰΐ ἡΐάεην ἀ 5 [52 
εαὔαπι.. σιοα Αςμαγαςα υΐημπε αἰςίταν ρεῶεῖτα 
τε, Εἴος ρίαταιη ρυταῆς ἃ ροεῖα ποιαϊπασί, 
οσἰππ| ἀἱοίτ, οὐ 
Αἰ ρεατα ρον, Ὁ} 

Οἰεπάμητς (αν ἤΠεί δ ΑΓἡ σὐἱυίδατη τύ 
ἰςα ταοηυπηεηία, ει ΟΑΥ ἤεῖ ργοχίπιε Πυΐεητ, 
Τταάμπητρτρφίογεα, τἐξ5 ἔέαῖγοβ, ἄτη γ δειιπν, 
Δτογπιργαάαπι, εἰ Ηγάτεια ἐὶ ἀςοφπιοπε 
Ρτοίεξοος, υγθῈ5 ἀε {π|5 ποπιηλίδιις το ἀξά τ 
(ς, Ροίξεα Πουπίπιυ5 ἐπε πη πιστίδ, ἐχ {{|5 ἔν ν ὦ 
ἔτι ες Πα ίταίδαν, συάργορτεῦ πιϊης σοῦ 
ΝΝυἢδεπίος ΑἸΠγπιδιῦ σεποτίβ αυτοιπ επί 
{ἰπιαπῖς (ἰγοιπιίξαης Πα ατίοπες τπογώοταν 
τὰ ἀἰσπηα:ῖγαη5 ΝΜ αλπάξπ αυἱής, (οί τοί 8Ζ 
Αὐτοί α:είγοα πεγὸ Βόσυϊα, ΓΜ δίξδανα ὃχ Δ. 
εἰαταςα, Ὑ [τὰ αὐ απ ἔῃ πτοῆτε πὸ γοπηα, 
οΠτοέα ςούγερτα : πηάς πίησπὶ Δ το πιεπίς ἐκ 
τας τοιγαηεί5 ορείπγιππ εἴς, Μ τ ἐν ν 3 πὸ 
ἤτες ἔυετε, Α ΡΟ οπίμο ρ οί ρ τις ὅτοῖςαβ, 
Ραπατῇ (ἀυηήϊίατίδ: δ Μιεηςοτγατες, Δα ϊ δυο δὲ 
αἀϊςίρα!αδ: δ ΑτίΠοά εις εἴας ΠΙίπ5΄., σιτοῖα 
ΠΟ πΠ ἐχίγο πὰ οἴτι5 ἰςπεύξιῖς αὐπτοοσ τ τΠτέ 
Π65 διιἀἑαίπγ15,τ2 δοίξγατις, τί οςεην! ἔγαν 
τεῦ ὶ ἃ 4] Δι ποδεπιας, είυ τοί  είή τσ, .. 
4εί παρ Ροπηρεί εὐ ἰυίς, ἘΠῚ οντατηπιοτέ ς 
εἰ πιεπγογαδη1ε5 ἔπετς, ἂὲ ποίϊον οὐᾷ ογατον 
{τ πυΐ δέ Κ Πού! εὐἐπ ραιγία ἀυλς ἐς ποΐδο μαδὲ 
μας, πγὰπὲ τῃοτζοτγίςαπν, πτετίαίε ονατοπηατίζᾶν 
Ἀεϊλοπγῳ ετἰᾷ οὐαὶ πιλρηΐ Βοταρε Πεοσ τα Σ 
Πίταστει, σγάπημη ατίςα (ςΠτο]α ἰατίδίαςίοθ ας, [ᾶ 
πεγὸ σιδς τη Ἰδαπάγα γεῆαπτι, οπτπία δά 
Οὐλτίαπι ρεττίπεπτ, αο ἰη ἴοςο (γε ποῦ δ1ὶ 
Ρ᾿ 5 ἐπηηιίχε (της ΠΕ ας, (εἰ ρετ (είς απ, 
πἰ ΝΜ ΠΟ {ἴπτ, αεἱ ΓΜ γ οἱ], φαΐ αὖ οὐα τῇ ατί: 
πιὰ (εἰσπσυητατγ. Οὐςς ἱπίτίιπι οἶδ, χα πίνοοτίς 
πὰ ἰΣ ποάίοτγαπι τεσίο:Πηίς πετὸ, ΡοΠώνα Δί 
Ιεἰογααι, [π πιεάίτογιαηςξα δας 1 Δυτί οχτχον 
πιὰ, αἱ αὐ ΓΜ ξαπαάτα, Ναπι Τ αυτί πίτε αν 
τε5 συ (4πὶ ἀἰςαὐτετ, αυί σρτα ΠΕ! !ἀοποας 
[πε ας ἰηίαϊοε ίη Ῥαταρν ἕο ας ΓΟ εἴα «ΟΠ. 
Πηίο ίαςεης, Η τς εηίτα ἕατα  δυταϑ ἐπ αἰτυπι 
«οπίυγρίς, ει τς πεζὰ τοτδηη γ οἰᾷ πιοπτδηιιηῖ 
Ταιπί ἑασαπι δα εἠτεγίονα ἃ δυγαίεγα ραῦσ 
τεην ἃ (δ υτατίςίς (εἰπιπιοίτ πίστις ἃ ἡ ἐγ ἰπιδ- 
τίπατη ᾿ὶ Ποάίοτιπι τερίοπεπη, Εἶος ἰπίοςο 
τ] ΟΠ Γ2 8 ΡΕΓΡετα πῸτ δ τλεΐτο ΠυυπΠῈ! γᾶ, 

σπιάσιαν ὀρεινὴ ἡ ῥῶχις τό ταύρου» διέργει τεὸς τὰ Ἐκτὸς, κοὰ Ὁ νότιομ μόν!Θ’. ἀπὸ τῶν ἐυξιρατι» 
«κῶν μέχρι τῆς ὑτόραξᾳες τῶν ῥοσίίωμ, καὐτοῦϑα σ᾽ ὄῃ συνεχὴς ὀρεινή, πολὺ μϑύ τοι παπεινοτόβα, 

[ὃ 4 κρὰ οὐκ 

τ Δ τὸ χ κα, ἔς 



δ: 

πες Πρ] 8 Τ αυτί ρυταπειτ, Δ ες αἰίὰ οἰτχα,Α’ 
Ἰία αἱτγα, ἐο χα πιοπεία εἰατίοηε5 ἃς ἀερτεί: 
[᾿Ἰοπεϑβ ἰρατγίᾳ Ππι, 8 τερίοηίβ ΙΑείταο Ιοπρί- 
ταάίηί ςοααείατ, δέ πίε! Πς πη «αἰβςς Πηιί 
Ις. Τοια εἰτουπιηδαίσατίο πη ἡππαπι(ε ηεγ ει 
τί, εἰ Παάδίονιπι σαδτοῦ πἩΠΠππ| δύ ποῦρεη 

. ἔογασι, Οἰγουπιηδαίσαιίο πεγὸ ἰγαπίΠτλυίποε 

εἱἹαὰ, ἵ, 

Ἑμοάίογα, αὐ ἔεττ ὃζ φυίπρεπιογᾶ, ΚΠο΄ 
αἰα ἰπι εἴ!, Ἰοςὰς ποηγίης [λα ἀ4[Δ. ΠΕ! τες 
τὸπιοης ἡαἱ ΒΠΟΣΩΙΧ Δρρεϊαταν, τῷ (5 εἰ 
αὐ ΒΠοαίοταπι ατείπει ταπίπιατίπᾶ, [ἢ Γοησ 
τὲ ἴαζει Εἰευΐα, ἃ  ποάο ἀλη Πα4ηῆ5 (, ἃς 
ΧΧ. [ποῦ ας Πεάα]ίς παπίραπεί Δα οςοί4ς 
τε ἰῃ τεΐζξαπιοτα ΟΠ ςίο δ ΒΑΡ γα ἃς 
Τ᾿ γεία, εἰς Πηι5 ἤπεροστα ποηγίης (ΠἸΔπςιι5, 
ροῆεα ΔΑτιεπιαπι ργουποπτιογίαπι δ τεπι 
Ρίαπι, ροίεα [«αἰοηα σας, [ἀργὰ 4υξ δ πιὰ’ 
τε,λα εχαρίηιϊα [απ εἰ οἰπίτας (αἱ γ αληα,ΡῸ 
ἔϊεα ὐδιιπὰ5 οἰαἰτα5, εἰ ἢ Ργοχίπιο (Α]Ρί5 δπὶ 
Ὠίβ ρσοίαηας,ρεύ Ζυ ει τε ἱππς παηταγ, [ἢ 
τοῦ δας εἴ ΒΙΠΙΙ5, ν 8 δυτεπη Ππαυλ] α παρ εῖ 
δ ροσίυσι εἰαυίιπι, αδί «αἰ. Πτπὶίπ αἴτο πι. 
ταἰπεε ποπιίης δύ. Οἴτπὶ γεσίο πα]4ς ἰοο, 
{ἰκ Πε, οπλπεβ ταπΊιεη ςοπἤτζεπτας υγθεῖι δ κ- 
ἤιε ἃ ααταπῖηο σγαῦειι εἴϊς, ργορίεῦ αἴδιις 
δοροπιούαπι ςορίατῃ, παπάς χἱαίπιο αἱ αι: 
ἄλληι παίίαηξ, ΄συοά διγαϊοῃίςιβ οἰ Παγοσα 5 
υἱάεης Οδαπίος οοἷοτε δαάπχοάυπι ταί, 4{. 
χίτδος ΠΠὰ ες φαυοάροεία ἱπηασίε, 
Ταῖς ηιυίάεπι σεηι5 εἰξ μοπχίπιηι , αυαίε εἴ 

[ο] οὐ], 
(πὶ πεγὸ ΠῚ απ πουίατεηί, σαοά ἀγδεπὶ 

αὐ πιοιί 44 οαγρεεῖ, Βσο(ίπαηυί) ἐατη πού“ 
δίάαπι ἀίΐςετε δυΐπι, υδί πηογί Δ ΒΔ ηῖς 
(λυπῇ αίψυαηο ἃ ΒΕ ῃοάη5 ἀείςίαετιε,(εὰ ἐπ 
ἀἰςαητίδι ξὲ οπηδηίβ τεςυρεγατ ίαπε, Εχταῖ 
δάμις Μ]οϊοηίς ογαιίο ςοητγὰ Οδαπίος. [7 
επί εο5 δ αγες εαλάει ΠΠ οι ΠάΡ ΓΕ, τὲ 
εἰ αυτξεχ Οτεῖα,ειργοργής υτ]ερίρυς, Ὡς 
ἱπςερ5 εἰς Ρηγίςις ορρίἀα φῃοά ροτγίαπι δ’ 
(ει δ 1 .αἰοπαῖυς, ᾿λείηε 1 ΟΥγ πὰ οἵ ἃ" 
ἔρεια, εἰ πιοηβ Βιοσηίχ, οπηηίιπι συ (η ἐὰ γα" 
φσίοης {ἀπτἈ{|ΠΠῚπλι15, πὶ σαΐα5 ἔαπηπιο ςαἴτεϊ» 
ἴαπι εἴ εἰαάειπ ποπιίηΐς. Δ ἀ χυάταοῦ 44 
ἐπ ίτοιτς εἴ ίη(]4 ΕἸευί, απο οὗἶο Πλάϊύπι 
ἐεγξ αὐπιδίτ Βαρει, ἐ ποάίοτα υτϑς [ὰρεΥ οτίς 
τα] ἱργοπιοπίοτίο Πα, δύ ροιτίδιι, δί υῇς, δ 
δέ τισσηΐδιι5 8ζ ςαίεγα [ϑΡτίςα τη αἰίαϑ εχ". 
«ΕἸ τ. αὐ πα 8 εἰπηπαῖζ, πεάππιρεςἰξαπτιίοτξ 
Ρτοίειίς υαϊεδηιας, Μ]ίγα εἰ εἰας ἑαΠίεία δ αἱ 
[ἰρεητῖα ςἀπι είτοα τε! τε ρυ δ] ίςα συθεῖν 
παιίοηδ τπὶ οἰγςα τε5 Ὠλαΐς5, υΐθυ5 πλυ]τῸ 
ἐἔροτε πιατί ἀοπιίπαία εἰξ δί ρίταιας (υἱπυ]ίι, 

ΦΓΒΚΑΒΟΥΘΟΝΕΙ α ΤΕ ΟΥ̓ Β. Α Ῥ Ἢ, 

κρὰι οὐκ σι  ταύρο νομίζε τοι, οὐδὲ τὰ μὴν 
Ἐκ αὐ, σὰ σῇ οὐδ.» σα 2 ασοράσϊας εἶν 
σὰς δξοχάς, κοὶ τὰς εἰσοχεὶς, ἐπίσης τε πλά 

πος, κρὰ μῆκος Φὶ χώρας ἁστίσας»κρὰ μῳσίον 
ἔχειν ὅμοιον οχτειχίσματι. σι σί᾽ ἅντας μδ 
ὁ πόρίπλος κατακολπήζοντι συ δίων τερακε 
“ἰλίωψ φύνακοσιωψ, αὐτὸς ὃ ὃ Φὶ πόραξας δῇ 
ῥοδίων ἐγγὺς χιλίων κρὰ πορντακοσίων. αὐχὰ 
σὲ τὰ σἹαισίαλα ὶ ῥοδζας χωρίον. τοόδας σὲ 
φκαλούμϑ ὁρΘ’ φοίνιξι,κοὰ δ Φὶ ῥοδήχε. 
πρόκειτῇ σ᾽ ἐλέσσι νῆσος δεέχουστε φὶ ῥόδου 
σύδῆσς Ἐκ Ἂν ἐείκοσι, μεταξὺ σὲ πρῶτπου μὴν 
ἀν σϊαεσϊάλων πλέουσιν ἐτο᾽ σύβειας, πῇ ἐκ 
κιλικίας, οὶ σπομφυλίας, κοὰ λυκίας, ἴδια 
λία,τολστος ὄδν συλίμαν Θ’ γλαῦκος καλού 
μῆνΘ'ἅτα ὁ αῤτεμίσιου ἄκρα, νὼ ἱδρόν. ἃ- 
σὰ ἢ λφτῶομ ἄλσος "σπὲρ αὐτόν ἢ κοὰϊφὶ 9π 
λαήκς τὺ ἕξήκοντα σχόϊοις κάλυμνα πόλιος 
ὦπα ἰκαῦνΘ’, νὴ ποταμὸς πλησίον κάλθις ἔς 
θὺς, ἔχων ἐἰσαγωγίωώ, νὴ μεταξὺ ππάσιλις,ἐχᾷ 
σί᾽ ἁ πόλις νεώρια, (ἶ λιμλύα ἀλαςύμ. ᾿σωδν 
κειτῦ σὲ φὶ πόλεως γ᾽ ὕψει φρούριον, ἵμθρος. 
Φὰ σὲ χώρας αυαϊαίμονΘ- οὔσις,ἡ πόλις ταὶ 
ϑόβους ὃμολογ εἴ τοί ἴδ πάντων εἶν σϊυσά- 

δ), Θ΄. κοὰ πόδι μετοπόρου, διάτε ἀαύματα, 
κοὶς τίὼ ἀφύονίαν δὴν ὡραίων. κοὰ σία τὸ τὰ 
“οιαῦχα δευγήματο ϑρυλλέτοι. ὅτι «ρατονε 
κῦςῦ κιθαριςὴς ἰσϊὼν ἀϑιμελῶς χλωροὺς οὖσ 

ἀαυνίυς, τότ᾿ ἄναι ἔφη Ὁ τό! στοια τόν" 
οἵη πόρ φύλλων γηνυὶ, τοιήδε κρὰ αὐο)ρῶψ, 

Μλεμφομβνωμ σὲ, ὡς σπκοσῆοι, αὐ ζρ᾽ ἡ πό 
λις ὡς νοσδβὰ, ἐγὼ ἔφψ, μή στοτε ϑαῤῥήσοαιμ᾽ 
αὖν λέγάν νοσόβαὺ ὅπτον κοὰ οἱ νεκροὶ πόδιστος 
πόσιν. ἀτσΐτησαν σε σπτοτε ἰκαύνιοι δὲν ῥωδε- 
αν. ἀριθοντόυ σ᾽ ἀϑὲ δ᾽ ῥωμαίων ἀπελή. 
φθκσων σπτάλεψ. (ἢ ἔστι λόγος μόλων Θ΄ καπὸ 
Καυνίων. φασὶ οἵ αὐεῖσ ὁμογλώῆους μὴν ἀν 
ναι ποῖς ἐκαρσιν. ἀφῖχθαι δὲ ἐρῆπας, κοὰ χρᾶν 
δαινόμοις ἰδίοιο. ἑξῆς δὲ φύσκος πολίχνη λε 
μλύᾳ ἔχουσα κοὰ ἔλύς λυτῶον. ἕπα λώρυ- 
μα παραλία τραχέα. κοὰ ὄρ’ ὑψελότας 
σον Τὴν ταύτη ἐπα ἄκρῳ σὲ φρούριον ὁμώνυσ 
μον Ὅρα ὄρει φοίνιξ. πρόκειτοίι σ᾽ ἁ ἐλέσίᾳ νᾶ 
σος οὐ τέτρασι Ξιχσῖίοις ἰξύκλον ἔχουσα ὅσομ 
ὀκτὼ τιζδιον. ἡ ὁ ἣν ῥοσίίων πόλις ἀειπτῇ μᾶν 
ἀϑὲ τό ἑωθινδ ἀκρωτηρίου. λιμὲσι σὲ κοὶι δ 
συῖς, κοὰ τέχεσι, κορὰ ἄλλῃ κατασκδυᾷ τοῦ 
σου σαφόῥει δ᾽ ἄλλων, ὥς τ᾿ οὐκ χομῆν ἐ- 
πᾶν ἑτόδαν. ἀλλ᾽ ἐσὲ πστζοιόμ μή τι γι ἐρείπ' 
χω ταύτης φὶ πόλεως. ϑαυμαεὴ σὲ κοὰ ἡ 4 
νομίανπκοὶι ἡ ἀφιμέλέᾳ πρός τε τἰὼ ἀλλίω σπϑ 

λιπειαν. τὸ τὰ ναυπικεὶ, ἀφ᾽ ἧς εϑαλαοσοκρῷ 
σώσε πολὺ χρόνον, τὼ τὰ λαξήρια καθᾶλε, 

κρὰ ῥων 



Ὁ ἘΡΉ ΒΜ 9 ΟΥ̓ ΚᾺ ΕΥ ἃ 
"δὰ ῥωμαξοις ἑ “Ερ φμλη,κοὶ, δὲν Θασιλέωμ 
«εἷς Φιλορωμαΐοις ἐενπρὰ Θιλέλλοσιψράφῳ ὧν 
αὐτόνομος τι διετέλεσε, κρὰ πολλαὶς αὐαθάν 
μασιν Ἑκοσμήθη, ἃ ἀ ὥποα τὰ μδν πλέῖϑτε ο᾽ 

Ὧσ᾽ ονυσίῳ, κρὰ οὶ γνμνασίῳ, ἄλλα σῖ οὐ 

ἄλλοις τόνοις, αξισοι δὲ ὅτε πᾶ ἁλίου κολοσ΄ 

σός. ὅν φησιν ὃ σγοιήστες το αμβέοψ, 

ὅτ ἑσγώκις σϊέκα χάοις ἔπήει τσηχεωμ ὃ λίν 
δ|Ὁ». 

. Κῶται ἢ ναῦ τὸ σεισμδ πεσὼν, πόδικλα 

δὸς ἀὴ ἣν γονάτωψ. ὁκαὐέονσαν σῇ αὐτὸν 
κατιΐτι λόγιορ. ὃ ἣν αὐαθεμά δν Ὁ ἐρά 
σησορ͵ τὼ δὴν γοαῦ ἐσηὰ βιαμῴτων ὁμολογέ τῇ, 
'κρὰ αἱ τό πρωτογλύσς γραφαὶ, ὅτε ἰάλνῦς, 

κρὰ ὁ σάτυρθ’ δεσὼς εὐλῳ.ἀϑ᾽} τῷ Ξύλῳ 

πόδε ἐφειςήκει, τεὸς ὃν οὕτως ἐκεχίω ασιρ 

ὧς ἴοικῳν οἱ ζνθρωττοι, νεωςὶ, αὐακειμύα τόϊ 
“πίνακος, ὥς τ᾽ ἐκώνομ ἐθαύμαζορ. ὃ δὲ σάτυ- 
οος ἡδεωρᾶτο, ζαξ τοι σφόσοα κατωρβωμὶ, 
γος. δ ἐπλιῆου σῇ ἐπι μᾷλκομ οἱ πόρ δικοτηρό 

φοι, κομίζοντ δ’ ἐδ ϑαοσες,κοὰ πιθον τόν κα 
σπαντικρύ. ἐφθέγγοντο γὰ πῶς τἰὼ γαφίω 
οἱ πόῤσικόυ͵ κοὰ ὠχλαγώγοωυ, δρῶν 5 ὁ πρω 
Φηγϑύας Ὁ ὄῤγου “πάρόβγουν γιγονὸς ἐδεήθη ἣΨ 
“τὸ τεμθύσς πεοισώτον ἀϑβέψαι τἔδελθόν» 
“α γαλῶνψαι Ἂν ὄρνιν» ποὰ Ὁποίησε. σε μον 
κησϊες σ᾽ εἰ σὲ οἱ δόδιοι, ἐιαἱ σπτόρ ὃ σίνμοκρα 
“οὐμᾶνοι, συυΐχειν σῖ ὅμως βουλόμϑνοι ἃ δῷ 

πσφνάτωμ πλῆθθ’. σιταρχάτοι σὲ σῖὴ ὃ σία, 
μος, κοὰ οἱ δύποροι «ἦν οὐσεές υολαμβαύου 
σιν ἴθε τινὶ παρίῳ. λειτουργίας τί ἄνες ἐσιν 
ὀψωνειαίόμϑνοι, ὥς" ἅμα τόμ τι πυγναταῖΐ, 
χον τίὼ οαῥοφίω κοὰ τἰὼ πόλιν δὴ" χρειῶν 
μὴ καθυςόβέν,νὸ μάλισί πεὺς τὰς ναυφολίν 

ας. δ σεἐναυστέθμωυ πινὰ Ὃ ἐρυπηβίω, κρὰ 

ἀπόῤῥητι Ῥῖς πολλοῖς, τῷ κατοπησύσανῖ, 

ἢ ἡδελθόντι ἔσω,ϑανατος ὥριου ἡ (μμία. αὐ 

χαῦϑε σὲ ὥςττῷ γν μαοσαλίᾳ νὸ ἀυζίκῳ τὰ 

στϑρὶ εἦὺ αῤχιτέκονας νὴ τὰς ὑργαν σποιίας 
κρὰ ϑησαυρὺς ὅπλων τε νὸ δὴν ἄλλων, ἑασού 

σίαςτι σα φόρόντως, κὐ ἐδ γε δὴ ἂν ἄλλοις 
μᾶλλορ.οἱωριξς σ᾽ ἐσ τμ ὥςπόρ νὸ ἀλικάρνᾳ 
σεις νὸ ἀνί διοι, κοὰ [ῶοϊ. οἱ ἃ σϊωριέϊς οἱ τὰ με 

, , " ͵ 

γάλα ἀτίσου]όο μετὰ τῷ κυ )ου σελδυτίω,. 

οἱ δ ἵμεινων αὐτόθι, οἱ σὲ σιὼ ἀλϑεμδύει Ὅρ' 
αγέῳ Υ ἐς κρατίω ἀγικίας ἐκοινώνασαν»οἱ 

δ᾽ ἐς: Ὦ ῥοσὺν ὁ τὰς λιχθέ(ας αῤτίως πόλφρ 

τμόλίδϑυσων. τικῶττ ἢ νεωτόδα Ὁ ὑφ᾽ δμεήρῃ 
λεγομβύων ὄρ). ἀνίσϑς δὰ σϊὰ νὸ ἁλικαρνωσὸς 
“δ ἰω πῶ, ῥύσὺς σ᾽ ἐν τὸ κῷς»αλλ᾿ κεῖ» ὑφ᾽ 

ἡρακλσϊῶνιτληπολ «μος υδὸὺ ὃν αὐσβρωθεὶς" 

Αὐτί κα πος ἑοῖο Φίλομ μήτρως κατά πἼα, 

Ἡσῖη γεράσηοντα λικύμνιομ. 

διέ 

δί Ἐὶ οπιαηίς δηγίςα ζαίς, ἃ τεσίδυς ξξοσισπο 
τὰπι ας (Πτα σου αηγίς 5. Ναιτ ρεῦ τ 05 5’ 
τα τηδῃ {ὃ πγευεἰ5 0 Πί5 ἑσίτ οχογηδίλ, τον 
ταππ| ρᾶ15 πηαχίπηα ἰπ τεπλρῖο ΕἸΡετί ραιτ 5 δΖ 
ἰῃ συτηπδῆο ροίϊτα εἰξ, ρ8γ8 αἱῆβ ἰῃ οςί5, δεά 
οριίπι (πητ, [οιτ5 ΓΟ] οἵΤτ15. πε πὶ τ ἰοον δ 
«οαηροίμίε, αὔτ α πατεῖς Γἰπαίο ἰςρειαρίπ 
τα εὐυδίτοτυτι αὐξυπιίς, πιης εχ τεγγαῖησ 
τα (ταςζεῖ5 σεηίδιις ςο] ]ρίτπι, αι Ποάῇ εχ και 
(Δ ᾳφιιλάαπι ργοὨίδίτί πο ἐγεχεγιητῖ, Εἴος Ε[Ὲ 
εχ οπιπίρυς ἀεάϊςατία ορτείπηιιπι, δέ ἀπτιτῦ ἐκ 
(ἐρτεπὶ πγίγαςυ 5. [τεῦ ἐχ Ργοτορεηίς ρίζα“ 
τος [αἱγίυς ((]!ςεῖας δαίγγυβ, ἑχκία πο] τ πᾶ 
Πλη5,(ὑρεῖ σοί υπιπα ρεγαίκ ἐγαῖ,ο α συ ἐπὶ τα 
Ποπλίηε5 Πίαραητ,ςαπι παρεῖ ταδυΐα εἴἷετ ρον 
{τώ ατῊ}Ππ|πὶ (Οἴτπι δα πυίγαγοπίαγ, δαιγυυπε 
πειὸ ςοπιειηπείεηγ, αυλπαηιδηι ρεγίς {Ὁ 
πλ Οραϑ εἰἰ, Δασερᾶς αὐπηίγατίοηεπι ρει 
ἀίςε5 πιάηίυετί, αυΐ ἃ πυιιίτοΥοτις ἀΠατί δώ 
σοί ρίζίοβ ἀρρο[ἰςαπεῦᾶι δ ρίξίπτογα, 
δί εοηρτεαί ρείίεθαπε, Ργοίοσεπες οἱ επ 5 
τεῦ] ρίατῖοῦ ορίπίοηεπι πεηις, τ ἀίτσοβ γον 
φαῖ, αἱ (ε ἀεἴετε ρεγανίτεδητ, αιοα δκ ἐτα ο [ὰ 
ἄμ, οδῆῇ ρΙεδίς ςειταπι μαροπε, ποη τα 
πιεη ἀ ρίεθε συρεγηδητον, ε γειίπεῦς μαι 
Ῥεγαπι πιυϊτίτι ἀΐπεπν ποίαπι, Β]εδε ἰτα Ὁ} 
εἰς πυτϊτίτυγ. ἴΝατη ἀΐαίτεβ ρατγία αι αν (οι 
{πετυδίπε ραιρετεβ δοςίρί πες ραυρεγος ποτὸ 
Δ {ΠΠ|5 ἐπ υὐτίτ ηση εγα σας 4π| οἰ ατατια ῥεῖ 
αϑσυηῖ, ν᾽ πάε{πι0] δ ἱρῇι υἱδτυπι παθεητ, δ 
εἰαίτα5 πεςεαγῆϑ πιίηίΠ εν ἤἥς που παπάσευν, 
ρταίετιίη) δότε παιαΐες, Νδιαἰίατη αυς ἄλτα 
ταυϊίταίαί οοςαΐτα παι ὃ ἱεείεῖα, αυοά ἢ 
4υΐς ἱπιγοίρεχετίς ἰπστοῖαβ ας Πιετίς, ςαρίτε 
Ιεφίταν. Ηοςίη ίοςο φυεπιδάπγοάιμη ΜΑΣ 

{|| δύ Ογξίςί, στη πιιπι Ππυάίμπι [αίτ εἴτε 
αὐς τεῶοβ, ὃ ἐπ ευπηεητα, ὃδζ ἀγπιούιπι δύ 
αἰίατααι τευ τη ἀυππδπιεπιατία ᾿ξ ῃοαη δυτοπι 
ἔχητε οτος. συεπιλάπιοάυπι ΕΑ] ἐξα παίεί, 
δέ (ΤηίἀΠ), δ (οί, ἴνδηι εχ Γογίδυς σαίροί 
Οοάτί οδίτπι παρηα ςοπαϊάεγιπι,α! η ἰδέτε 
τηληίειε., αἰ οαπὶ ΑΙεΠεπιεπε Ατρίιο, οοσ 
Ιοηίϑε ἱπ Ογεῖαηι πα ραττιίςίρες ἐμεγιητ: ἃ, 
Ιή 1π ποάσαι σπε ἀϊρατγείεί, αἰ ἔῃ ἐ85 α΄ 
Βε5 4145 ρΡαυϊοαπτιὲ ππεπητογδυίπηιβ, δ. 6 Παῖς 
αυίάεηι ροίξετίοτα πηι ή5 αυϑ αΡ Ἡοπηεο 
ττδάππίυγ, (Ἰπίάιις εηἰπὶ δ Ε]α! ἰςατηϑίτι5 
ποηπάππι εγαπε, δ᾿ ἢ οάτις διιζοτη δύ (τος ἐγαπε, 
δί αὖ ἙἩεγας {5 μα ταδαπίυγ, (ατς ΤΊςς 
ῬοΙελιϑ ίη υἱγιτη δ ατ8, 
ἹΜοχραιτίς ἐρίς (χί ςβαγυπι ἱπιεγίξείςαιπιπ.: 15 Οεἰκίο. 

οἴω πὶ, 

ἴλαι ἰξηίο αβς]οπσοζ Γοἰογπιπίοιι πο. 
Πίης 

Θ. 



σα Οαἰαἶοο 

δι: ΦΤΒΚΑΒ ΟΝ 9 

Ηἱπορορυϊίο ἔξει ἑππεξ5 δ εἰαίς ραγαῖα, 
1ῃ μοάσα δυΐυσίς πηαρηίβ ἐγγουίθι}5 δι. 
Μνιεθίθι εχ {Π᾿ ἰδπὶςαἶτα εἰ ἰηία!α τε πίδ. 
Ἐχθὲς ποπιίμαπεσια τῆς ἐγ τι, 

1 πάσα, [ΑἸ γίοη ἀείη, εἰατασιί (ὐδηνίγοη,. 
Ουμσι ῃοδίογιπι ας {τὰ [πετίς Πα ταία, 

πυίχυᾷ Γλογῖβ ποπιίηᾶι, (ες Αἰ ἐο]ε5 ας Βοσου 
κίος πη υίς, δίχαί4επι (δέ εταῖ ΕΠ εγου]15,εῖ Γ Ἷσ 
«εγπιη παδίτατίο, (Δ αο {{ϑπ| ποΠ Πα Π}}ἀστες 
ταᾶς, ΤΙεροίεπιις ἐ Τγγπιης, ὃ Ατρίβ ργοίε 
ἐἶυ5 εἰξ, ος πιοάο ποι εἰ Δι εοϊίςα ςοἱοηία 
αυαίηάε πεηίτ, πλπιηίς ΕΠεγαςοἀαγ τεαί΄ 
ται 14 [λδιπι εἴ, ἐζεπ, ᾿ 
Δηκίριυϑ αὐ οοβ 4Φαςίς σαπὶ ἔγαῖτς ΒΡ ίάίρ- 

ὸ 

ΤπεΙ !  εί σεπετίβ πδείζ Ε] ἐγ! ἀ 5 απῖθο. 
[ΝΑ ίροτίις εχ ΑΔ εο!ίςο σεπεῖε υἱάεπίυῦ 

εἴἴϊς χιὰπι Γλοτίςο, ᾿ἐ ποάπις ρτίας αἰ δα εἰξ 
Ορμίαυί, ες ϑιαδία, ροίξεα Τ εἰς πίς,εο χιὸά 
Τεϊεςμίηε ἰηΓ]4π|͵ποοίεγεης, σο5 ποηπαΐ 
{{{|τἰπᾶτουεδ, δ πα! εἴςοϑ ἀΐςαηί, ο ἃ ΘὲῪ 
φίλην αᾶπὶ ῃίπηα ἐδ ι15 ὃ Πίγρίδιις, ρεγηί, 
εἰεί στατία ἱπίρεγσεγεης, ΝΟ Λα]! ςοπιγατία 
{επτίπης, φαὸ α ατγιίθι15 ρερείξαπεεβ, ἃ “πη δ 5 
αὐτί Πςίθι5 ἱπυΐάία Βαρδεζεηπίαν,απ4ε αης η΄ 
ἰλυαίδαι αιταἤεςατί, Ετρείπγὰπι εχ Οτεία ία 
Ογυρίαηι ποπεζυησ, ροίξεα ἐπ ἐ ποάυσπι, δί 
Ῥτίπιί ἔεγγαπι εἴ 565 ορεγατ πης, ἵΝδπι δέ Πατσ 
Ρεη ϑδίασηο ἰεςεγυηῖ, δεά φυληηίαπι ες ἡ5 
Ρτίας ἀίξέαπι εἴπ, ἰςέγοο ταπιεη ρυἱοίατερε 
είπλαδ,αῖ Παυί ρτειεγ αν πὶ εἰδ, Πρ] εδτιτ, 
ΡῬοῇ Τεϊεμίηαβ ἀϊςᾶς ΕἸ εἰίλα5 ἐπία!απι μαπς 
μαβίταῆς. εχ σαογά απο (σέγοαρβο (οἰ! ίςεῖας 
Ογάίρρε, ΠΙἤ ργοσγεαιί (ππε,αί ατθὲς5 ἀς (ιν 
ἐΞ ποηγίηίρι5 τοηήίάείε, 
1 πάρη, Ιαἰγίοηῷῳ ἀείπ, εἰαταπιί (ὐλπλίγοπ, 

Οιπάαπι ΤΊεροίεπιπι ριυταητεα5 ςοπήϊν 
ἀπ, ποηγίπα πεγὸ πομηα 5 εατιι ες ποηνί 
πίθι5 Πίαταπιὶ Γλαπαί ἱπιροίϊτα ἐπε, Νουἃ 
αὐτεπὶ υγ85 είτε Γεπηρογὰ γεγιπ ΒεΪοροππε 
{αςαταπιὶ ςοπάίτα εἴ δῷ ἐθάςηι, υἰεγταγ, Αγ, 
εἰίτεῶο, ἃ πο Βίγβιυ [ζὰ8 εἴϊ, φυαπηπαπὶ 
5 παποηοη πιαηεῖ, ἃ [-ἀςεδοεπιοηής ᾿ΔΡείθς 
ἄδι5.4ἱ ρεία ογυτα εἰπ5 ΔεΠγιχεγᾶι, εἴ ἃ 5] 
[Δ ξοπιαποτ ἱπιρεΐίαίοτε, ᾿ς ΚΠοαἤς ΄πο- 
υεμοςτταάπηταγς, σα ποη (Ο] πὶ εχ σὺ 
πουδ γος Παρ ίταία εἰξ ( πγατί ἰογειπατί ἔπιεν 
τυπε, (εἀ εἰίδηι πλτἰ9 ἀπ ηί5 ἀπίς αυᾶπὶ Ὁ. 
ἰγπιρίςα ἱπἢίταετδίας, δα ποπιίπυπι ἰα  ατεπὶ 
παιυίσαδαηι, νπα4ε δ ἰῷ ἐπ [Βετίαπι ργοίε- 
δέ, ἐοἸἐ Βοάαπι ςοηἀίάεγυπε, ροίξεα ἃ ΜΑΙ, 
{ἐπι οςςιραῖᾶᾷ, ἀρὰ Ορίςος πετὸ Βατ» 
ἐπεπορεπ, δρυ Πδιμλίος ςυπλ ΟΟἱς ΕἸρίας, 

ΞΦΕΌΘΔΕΑ Α͂ΡΡ Η. Ξ 

αἶψα σὲ ναῦς ίππξε, πολωῦ σ᾽ ὅγι λαὸν ἀε 
γέρας, ὡ ὶ -, 

Βὴ φδύγωψ. Ενττ φασιν, 

Εἰς ῥόσὺν ἵξον ἀλώμθνθθ-, ἀλγιαποαων, 
τοιχθὰ σὲ ὠκπθον κατὰ φυλασθμ. ἷ 

Καὲ τὰς πόλεις ὀνομάζει τὰς τότε; 
Δί νδυνοϊμλυσόν σε, ἡ αῤγινόρντις κώμειρομ, 

τῆς ῥοδίων πόλεως οὕτω συμυωκισμϑύης, 
οὐσϊαμὸ σίὰ οὐταῦϑα σϊωριξας ὀνομαζᾳ, ἀλλῦ 
ἢ αα οαἰολέας ἐμφαΐνει κοὶ βοιωςὅσ» ἄστόβ 
ἐκε ἡ κωτοικίᾳ τό ἡρακλίους κοὶ πὸ λικυ 
μυίον, ἀσί' ὥς τόρ κὺ ἄλλοι φασὶν δῷ ἀξγους 
ποὶ τίραυθ’ ἀπῆρον δ᾽ τλυπτόλεμθ᾽,, οὐσῖ᾽ 
οὕτω σϊωσρικὴ γίνετιοι  ἐκέθον ἀπρικίᾳ. πῷ 
“ὦ φὶ ἡρακλεισϊῶμ καθοόδυ γεγγύκ τοι. ΕἾ» 
"τῶν σ᾽ αὖ φεδεασός τε κοὺ ἀνπιῳ Θ΄ ἀγπα 

σάδδίω. , 
Θιοσαλοῦ ὗε σϊύω ἁρακλάσϊχω ἀνακτίθη, 

Καὶ οὔτοι ᾧ αξολικὸν μᾶλλον , ἢ Φ σίωρζε 
κῶν γύος ἐμφαϊνοντός", ἐκαλθ δ᾽ ἡ ῥόϑς 

“πρότοβον ὑφ σ(ς ὦ σαδεα, εἶτα τελχινὶοηὰ 

ΔΝ οἰκησαύ δὴν τελχίνων τί νέου, ὃς οἱ μδ 
βασκάνος φασὶ νὸ γόετας ϑέῳ κααῤῥαΐνον 
πὰς Ὁ τὶ ευγὸς ὕσϊωρ, ζώων “ἐ τὸ φυτδὴν ἐλ 
θρυ χίριν.οἱ ἢ τέχνας σἰχφόροντας, τοαῦαν» 
“του σὸ Ὑ οὐτιτίχνων ξασκανδῦ κε, νὰ δὶ 
οἹυσφαμίας τυχέν ταύτης, ελύειν σ᾽ ἐκ κρή 

πεῖς ἐς ξύπεῶυν πρῶτον, εἶτ᾽ εἰς ῥόσθμιπρώτας 
σ᾽ δὲ γάσα ὧν σισίψρόν τι τὺ χαιλκον,"ὸ σία νῷ 
τἰὼ ἄρπίω πῷ ἀρόνῳ σϊγμισργῆσαε, εἰρυπτοις 

Δ ὅν τὸ πρότόβροψ πόδὶ ον 55. ἀλλ αὶ στοιεῖ ἃ πϑ 
λύμυθον αὐαλαμξανειν πτέλιψ» αὐχσελυρᾶνο 
σας εἰ τι σἰδελίσπομαν, μυτὸς σὲ οὖσ πελχίνας, 
οἱ ἡλιάῴοϊαι μυθδύοντῇ κατασιἂν "ἢ νλον, ὧμ 
φνὸς ἀδῥκῴφο τὸ ἐν δίσππης γηυξοδ! στάμσϊας, 
εὖ τὰς πόλεις ἰπσονΐας ἐπτωνύμος αὐ δὲν ᾽ 
Λίένσου, ἰηλυσόμ τε. Εἰ αργινόρντα κάμάρομ: 
Ἑνιοι ἢ Σ τληπόλεμον πτίσας φασὶ, ϑὲ δ 

δὲ τὰ ὀνόματα, ὁμωνύμως δὴν σϊωναδ ϑυγῶ“ 
“ὄζων ἀσιμ.ἡ ὃ ναῦ πόλις ἐκτίδὸ ἡΣ] τὰ πὰ 
λοπουνησιακὰ σο Ὑ αὐ αῤχιτικῷν Θ᾽, ὥς 
φασιν, ὑφ᾽ οὗ νὸ ὃ πειραιδύς, καὶ συμμϑδᾳ σ᾽ ἃ 
“σπειρακεὺς κακωδεὶς πσότε λαπεσϊαεμονίωμ 
πρότόδομν Ὁ Ἰὰ σκελκκαθελόν δ ,νὸ σσόσύλ 
λα  ῥωμαίων ἡγεμόνξθ" ἔσορδσι ὃ κὺ τοιζατε 
στϑρὶ ἣν ῥοσϊίωμ, ὅτε καὶ μόνον ἀφ᾽ οὗ χρόνο συ» 
νῴκησαν “ἢ ναῦ πόλιψμ πυϊύχοιυ 5] θάλαπ 
ταν, ἀλλὰ νὸὺ πρὸ “ξλυμσπιακῆς ϑέσετως συ 
χνοῖς ἔτεσιν ἔπλεον πεύῤῥω Τὶ οἰκείας ἀϑὶ σῶα 
οἰᾳ Φ αὐθρώπωγ, ἀφ᾽ οὗ κρὰ μὲγριϊξκολας 
“πλδυσαν.ἰκκᾷ δ ἢ πὐρλβέμε ων [ὦ ὕτα 
ρον μαυσαλιῶτῇ κοἸέσχοψ οὐ ὃ Οῖς ὑπικοῖς τῇ 
τὴν θγνόπαν, γ᾽ ἡ δικυνίοις μεϊὰ κώων ἐλ΄πίας. 

σινὲς 



χινὲς ὃ μετὰ τί ἐκ βοίας ἐφοσδυ τὰς γυμνα 
᾿ σίας νηίους τσ αὐ δὴ ἀπιῶίιῦαι λέγουσιμ͵ ὧμ 

 κάζω φησὶ τίμα Ὁ μεγίςίω ἐν μετὰ πὰς 
ἑπ]ὶ, σαρσϊὼ, συκελίαν, ἰιύτεου, μρήτίω, συ, 

᾿ῥλμαν, ύρνον, λέσξομ, οὐτ᾽ ἀλεβῇ λέγωγεπο 

λὺ δ ἀλλαιμαζος, φασὶ ἢ οὖὺ γυμνατὰς συσὸ 

φοινίκων βαλεαρίσϊας λεγεῶδ, δότε «ἃς γνυ 
᾿μνασίας βαλό)ίσϊας λεχθίιζαε, φγιοι ὃ ἣν δο 
᾿ δἜέωμ ὁ στόδι σύξαριν ὥκησαν ΓΤ] τίὼ χαονῇ 

᾿αὐᾶοικε δὲ νὸ δ-πτοικτὴς μαρτυρέν, "δ ἐκ στα 
λαιοῦ “δοῦσαν τοῖς ῥοόξοις δυσϊαιμονίαν, δ) 
θὺς ἀὴ “ἢ πρώτας ἐτίσεως δὴ" βιῶν πόλεωμ᾽ 
πτοιχθὰ ὃ ὥκαθον " 5] φυλαδὸρ δ᾽ ἐφίληίςν, 
Ἐν διὸς,ὅς τὰ ϑεοῖσι (ἷ αὐθρώστσισιμ οὐάοσά, 
Καέσφι θεασίσιον πλδῶου καϊεχδὺς ἰρονίων. 

οἵοϊ, εἰς εὔϑον αὐήγαγου "δ πος, κοὰ γεν» 
σὸν ὑδδίώαι φασὶν ὧὺ τῇ νήσῳ 7] τίὼ ἀθ.» 
νᾶᾷς γηύεσιψν ἐκ Ζ ζιφαλῆς τὸ διὲς» ὡς ἄρηκε 
“πἰνσϊαρΘ’.ἡ ὃ νῆς ἀύκλον ἐχᾷ «χέων οὐνα 
κοσίων ἐἰκόσιμ, ἔσῃ σὲ πρώτα μὲν λίνσος Ὁ 

φὶ πόλεως πλέουσὶψ ἦν σξξιᾷ ἔχουσι τἰὼ νὰ. 

σομ,πόλις ἀϑὶ ὅρος ἐσ)ουμβύψ σπτολὺ πος μεν 
σημξοίων αὐχτείνουν, κοὰ πεὸς ἀλεξοανοῆοει 
ἂν μέλιςτ, ἱδρὸν δὲ ὄὴμ ἀδίυνᾶς λινσίίας αὖ 
“όθ, ἀϑιφανὲς» δὴν σϊαναΐσϊων ἵσίουμα. πρό- 
σόδου μὰν ὃν καθ᾿ αὑεδο ἐπτολιτόύοντο οἱ λίν 
εἶοι, κα ϑιώστόβ κοὰ καμειρξς κοὰ ἰα λήσισιοιμε 
πὰ ταῦτα σὲσιωπλθον ἅπαντ δῦ εἰς τίὼ ῥό 

δι ὐτόγόον στ᾿ ἀὴν ὡς δῇ ἐπὶ Οφῶν, κλε 
ὀξουλθ». μετὰ σὲ λίνουν ἰξία χωρίον Εἰ μνα 
σύριομ. δ᾽ ὃ ἀτάξυοις, ὅρ(Θ’ ἣν ον τιιῦϑα ὑν 
ψηλότανομ, γ᾽ ᾧ ἱδρὸμ διὸ; ἀπαθνοίον. ἔπι 
κάμεριΘ’.ἀτ᾽ ἰάλνος κώμε, γἡ σὲρ αὐ τἰὼ 
ἀκρύπολις ὄὴμ ὀχύρωμα καλουμϑύα, εἰθ' ἡ 
» ῥοσίίων πόλις, οὐ ὀγσυάκοντι σου σαοσῖί, 

οιφι. μεταξύ σὺ ὅδ Ὁ ϑοαύτιον,, ἐκ τῆτις γ ἧς 
μάλισιΣ πρόκειν τι αἵ ασοράδὲς αἕ ἀϑὲ τὰν 
χαλκίαν, ὧν ἐμνηδδαμθυ πρότόβομ. εἰν αοϊν 
σ᾽ ἐγρύοντο μνήμης ἄξιοι στολλοὶ σρατηλάτῇ 
κοὰ ἀθλητοὰν ὧν εἰσὶ κοὰ πτωναιτίσ “τό Φιλο 
σύφου πρύγονοι, ἐὺ πολιτικῶμ, κοὰ πε 
οἱ λόγους κοὰ Φλλορφίας, ὅτε παναΐτιος αὖ 
Ὅς πρὸ «ραποκλῆς, κοὰ αὐοοόνικος ὃ εἴς τῶν 
πόδιγτάτωμ, "ὦ λεωνίσίας ὃ σωικῦς ἔτι σὲ πρό 
“του ττραξιφαύης κοὰ ὄύσίψμιθ. ἱδρώνυμος 
“ποσεισϊών (Ὁ) σ᾽ ἐπολιτόύσατο δ οὐ ῥόσϊορ 
κοὰ Ἐσοφίςδύσ ον. ἣν δ᾽ ἀνταμεὺς ἐκ φὶ συοί 
κρ, καϑιάστόρ κοὰὶ ἀγολλώνι- ὃκαλαπὸος κοὶκ 
μόλωνιἣσαν γοῦ ἀλαξανσῖειςς μὲν δὐκλίους 
μαθετοὶι τό ῥμτορί", ἐπεσίημησε ὃ πρότες 

ρον ἀγρλλώνι δ), ὀψὲ σ᾽ ἄκον ὃ μόλων - τὸ ἕῴπ 
“ππὸς αὐὴ ἐκξνοςγοψε μολών. οὐτὴ τό ελθωμ. 

᾿κἢ τάσαναρθ᾽ σῖ ὁ τί ἡράκλφαν γράψας 

ΤΊ ΒΕ ΤΕ ΟΜΝ 83. ΟὟ. Α ΤΟΥ͂ 5. 413 

Οιηήάλῃι ροί καρτασπι Τ᾽ τοίαπὶ ἀϊσιτατ ίη 85 
(ὐγπηπαίίϑ ΔὉ εἰς Παίσίταῖα 5, ἡ ποσιιπι πταίον 
τετα Γπλατι5 δίς πιαχίπηαπι εἴϊε Ροἱ᾽ ἱσριςπι, 
ϑαγαίπίλτῃ, 5. π|,Ογργασι, Οτὐείδσι, Ετπ- 
Ῥοξαπι, Ογγησηι, 8δ( Γ ἐ5 θα. (4 πεηφυλαπδληλ 
ποτὰ ἀ οἶς, ἵΝαπ αἱίος ἱπυεηίππίασ ἰοηρς πιὰ’ 
ίογεβ. [της ἐχογοίδηΐος ἃ απ οσηίοί ες ΒΑ’ 
Ιεαγί445 Δρρε!!ατί πᾶς ὃδζ (ὐγηγηοίίας Βναΐεα 
τί 445 ἀἰζἐ45 ες. Εχ ποάης πορπυῖπί είγεα 
ϑγθαγίηι ᾿αίταπεγαας ρύορς (Πδοπίαδτη, 
Ροίΐεα τεατί υἱάετυς Β ποαίος αὖ απτίηπο 
[αίςε5 ἐς, ἰαπὶ σπάςε ἃ ρείπια τείατα υὐϑί" 
τππὶ Οὐ ρίπεζιτ, ἷ 
Μιθίβιις εχ {0 ἴαπι σαΐτα εἴ ἐπ. υἱα τον πίς 
Οαγὰ ἰουί τε! 5, Ποπλίπυπι τερίατηας ἄςον 
ΤΠ, : 

Ουἱζ δ ορες {ΠΠ| ππνυΐτδς ει τι δύ ἀπιρίας, 
(υἱάληι πυης ποτίαπι δά ἰἀδαπιτεάμχο 

τυητ, ἀίςεητεδ δυτυπι ἐπ ἰπίαϊα οἰ ες, εἴπ 
115 ἐ ου5 ςαρίτε πάτα εἰξ, υὐ Ρίπάατιιο ίη- 
ααίτ, Εας ἐπί{]2 απιδίτυτη παρ εὶ [δά ίουιιμι 
ποπίηρεῃτογππΊᾶς πίρίπεί, Νασί σα ῃτί Ὁ τιῦ» 
Ῥε δύ ἱπί(υ!ᾶ καὶ ἀεχιτίς Παϊσεητί, ρείπια οἢ ΤΠ γῆς 
45,5 πῃ ἀγοητς {τὰ αἀ πτεγίἀίεπι ἱρεζίατ, 
ρΡταίεττίπι ΑΙεχαπάτίαπη πεγίυς, (δ. Πα 415 
1 Ἰπαία ἱπίίσης τεπιρΙ εἴς, Τλαπαίπ ορυς, 
Γγπαή ἰη ἐπίτίο ρετίείς ετᾶτ, απεπια τη ἃ 
(ὐλπηίγεπίες ὃ [4}{{|. ροίεα οὐηηςς ᾿πούᾷ 
«σπεπεγιης, Ε᾽ Γι γηάο [εἰς οθα]05, ὑπ 
εχ (ςριξίἀρίςείθις, ΘΟ Εγπα εἰ Ιοςις ααή 
ἄλπι ποπγίης [κίχ, χ ΝΜ] παίγτεία, ἀείπ ἧς Ατα 
Ὀγτίδ ποἢ 5 οπη ηἰ παί ἐπ ἐα {πτ αἰεί ςἔμλι15, 
Ἰοαί ἄταργτο λςει, ἀείπε (απιίτυς, ἐείσ ες 
Ἰαϊγίαϑ αἱσιι5,ἔσρτα ΄ιεπι τὰκ οἱ ποπιίης Ο« 
«ὔγγοπηα, 1)είπδε «ὦ Παάία οῳδορίητα οὔ 
ΚἈμοάιίοτῶ εἰαίία5, [πτεγ ἤπς εἴ ΚΊΌ μοαπιείῃ 
αζἕα, πη εἰππ5 οηῖς πὶ δροσαόεβ ἰηίυϊα, 
εἰζζα ΟΠ ΔΙε( ἰαςεητε5,(ς ααΐδ,αηΐεα ἔς ίγ115 
ατεητίοης, ΕΠ ς πτυεί πιεπιογδτι ἀσηΐ οχτί 
τεῦττ δύ ἱπιρεγαίογες δύ ρυρί!ςος5, ὁ αυίδιι5ίωπε 
Ῥαπατῆ ΡῃΠο ΟΡ ρτορεπίτοτες, Οἰγοᾶ το οἱ 
εαἱ]ε5 αὐΐεπι δ ΡΒ Ποίορ ἃ δ αττοβ ΠΡ εγαῖες 
Ῥαῃξείας ἱρίς, 8( διγαίοοῖες, ΧΑ πατοηίςιι9 
Ρετίρατετίςι5, δ Εεοπί ας ϑιεοίςας, ας ρσίτς 
ετίᾳ Ργαχίρῃαπες, ὃζ ΕἸΙἐσοηγπιις ἃ Εὐάεν 
τιι15, ΡοΠοηΐπς, απ ιᾷ κὲ Ποά  αἰχίτ, εἰ 
ΡΒι[ ςᾶ ἐχεγςυίτ, ἐτίτταπιζ Α ραπιίζί5 εχ ὃ 
τί, αεπιαάπιοά Α ΡΟ! οηΐις ΜΝ] αἴας, δέ 
ἹΜοΙοη ΝᾺ Πὲ ΑἸαΒαπαξίος πιεῖς, ὃ ςης: 
«(5 ογαζογίβ ἐς ρα], δε ρτίι5 ἃ ρο! οηίτς 
Ἰὰμοάδαρτοίεξειις εἰς, απο εἰἰᾷ ΙΜοΙοη,αά 
{απ {Π|ε παπίς, Γαπαςξ ὃ Μοίοη, ίἀ εἴ ριὸ 
(εφυϑ ε5.1τεπὶ Ριηεν χαί Η εγας!ᾶ (τείρῆε, 

θοετᾷ 

τησαίαΐοσο 

Ἀθραότιν ἐφ 

πτὕτιξ, 



6:4 ΒΤΆΑΒΟΝΙ 8 
Ροεῖα Νἢοάίας, ἃ δι πιίαβ σταπγπιατίςι5, ἃ τί" 
{Ἰοεῖες συίπαης εἰξ, [τετπ [ίοπν ἤ8 ΤΉγαχ, 
δι Δρροϊοπίι χα Ατροηδιιαβ ςοπηροίαίς, 
ΑΙἸεχαπάτείηί φυίάειῃ ἔπεις, πο ή ταπτεπ τὸ 
«αἰ απι, ᾿ς Κμοόο λεἰς ἀἰξηι εἰν Κ᾿ τ΄ 
ἔχπι (ὐατίας οτὰ πο ροίἐ ἐῃποάπηι εἴς, 4} Ε’ 
[Ιετπτε δ Τ᾿ οὐγπιίβ Πεχυπι σαεηάαπι ΠαΡεῖ 
άὐδηιπ!οπεπ), ἀείηςερο γε παιίρατίο εἴτ υὐ' 
ηπείη Ριοροπιίάεπι, ιαῇ! φυαπάαπι πιεγίαία 
ΠΆπὶ [ἰηο4π|ςίεπς σαίπηπε πα! ππὶ ἔεγ 18’ 
ἀίοτγαπι, Η!ς εἰ τε ιτα (ὐλείος ρατ5 ὅζ ἰοῃςβ, 
δέ Ατοϊες, δ Ττοία, ἃ χα δα Ογξίςιαι, ΒῪ 
σαυκίαπι ρετίποητ, ΡΟ ΓΟ οΥγ πιὰ εἰ Ογποῦ 
{επλα, δύ ϑγπιαίπί(αΐα, 55 Ρούτα8 ἀπιο5 παθεῖ, 
Πυούαπι αἰτοῦ εἰδυα5 εἰς {τΓεπιί θα ἀρίαϑ. ἴσ 
τεῦ] παιαΐε παιίιτη υἱρίπεί. 1 ἔγοητε ΕΠ ἐπία- 
[χ τα ἰερτεπι Παάίαπι απιθίτιπι παρ εῖ, [Ππεᾶς 
εταἶ 5 δ αἷτα δί ἀσσετίδυς ἱππόϊα ςοπείπεηιί, 
ἔλείεης (Πηίάππι συοάαπιπιοάο δίυγΡεηι, 
ΤΝαπι πταχίηηα εἰτι5 Ραγ5 ἱπίπ|ὰπὶ Πα ίταῖ,, πὶ. 
Ῥος ροττι5 ςοπτερεπίεπι, [υχίὰ ἐλπὶ εἰ ΝΝ (γ΄ 
τα ἔῃ ρεΐαροι  ἰγί ἐ (τπίάο πιεπιογαθίϊες πε 
τε, ρείπγὰπι Ἐπ ἄοχΧι πιαιμεπιατίςις Ρ]ιοη ς 
(οὐα]ς, ροίεα ΑΑραιμαγοίάες Βετγίρατετίςι5, 
αἱΐ πἰΠοτίςι5, αἴαῖε ποίγα Ὑ Πεοροιηρι5, 41 
το Οαίατί [λπλΠ!ατίς., ἃ χυΐ ρα εἰπὶ πηαχίσ 
πιέροιείς, [τεπὶ Ατιεπιίἀοτι εἰὰ5 Εἰ 5. ΠΙης 
(ιεῆας πές, φαί Χ εὐχεπὶ πιεάίςαιυς εἴ, ἃ τες 
ϑγτείαςας 8( Ῥετιίιςα5 ςσοπίςείρίε, Βοίξ (Ὡπί- 
ἄσαι εἰς (είαπιι5, ἃ Βαγραία, ορρίάα (ὕρτα 
ταλις. ἀείηάε Ε]Α]ςατπατιις ρείπείρυπι (ατίας 
τερία, 8: ργία5 Ζερίιγτα αἰςερατας, Ε]ος ίῃ 
ἴοςο εἰὲ ΙΝ ]διμο ὁ (εραἱε ται, απιπι εχ ἰερς 
τεπιίρεςϊαςις, σαοα {ΠΠ| Αττεπνα ἀχούεοη 
Πευχίτ, [τεπὶ ϑαϊ πιαςίς ἔοι, πείςίο ΄υδπὶ οΟὉ 
τεῦι ΓΑ] απτηΐδίι5, ἀπ΄ πε ἐπΊο ]Π!εῆς ἐο5 τί 
ἐπάς δίθαπι, ΗἸοιπίηιιπι ἐπίπι πιο οἱ Π{τίε5 αἱάε5 
ταν Ὁ δετε πεῖ αἱ Αητα ςαιαπι (τἀ εγε., οιΠΊ 
εαυιίηίπι Πηὶ ςαιία το! Πτίεἰ, (ε4 ἀταίτία δ 
υἱδυς ἱηςοητίπεητία, ΕΠ ςα Πα [15 αὐςεπὶ μὰ 
δεῖ, δέ ἱπίοπιε ΑσἼοηπείμηι,, ΕΠ] 4] ςαγ πᾶ 
ἔπι εὐπι 417 Ππαδίταιετε, τπΠ1 εἰίαπι «Α ΠπιΠα5 
εὐπὶ Ττοξεηῆς. Εχεα ἔπειε ΕἸεγοάοτι5 ἢΐ- 
Ποτίςιιβ, σαεπι ροῖεα Ἐυτίαηι ποςαπεγαηΐ, 
ἐο χιοά ρατείςερ5 ἔπεϊ ςοοπία ίη Ὑυτίος 
αὐἰΠ, [τεπὶ ΕΠ εγδοτυ5 ροεῖα (ΟΠ Ππηαςἢ  (ο- 
(Α[ἐς. κείατε διίεηι ποίξγα Γ[ίοην 5 Πἰοτί" 
εὐ5. Ηαςοίίτας αὐπιετία ἰοσίαπα τ εἶδ. αὐ Ὁ 
ΑἸεχᾶάτο ςαρτὰ. ΝΑ Ηεςαῖσηιις (ατίς εχ, 
{τε5 παρείς ΠΙίος, ΝΜ] Αιίο!, [ἀτγ εὖ, Ρίχοάο 
ταπι, δ ΠΙ 45 ἀτι45 ἐαίδιι5 Διττιεηλί4 ογαῃ. 
ἀϊον, ΜΙ δυίοο εχ ἰγατγίδιις σγαπάίοτί πυρί, 

ΘΈΟ ΘΑ Α͂Ρ Η 

σοι τὴς ῥό δ, ,νὸ σιμμίας ὃ γραμματικός, 
τὁ αρισοκλῆς ὃ καθ᾽ ἡμᾶς, διονύσιος ὃ ὁ ϑραξ, 
(ἴ ἀτολλώνιος ὃ οἷν αῤγοναύτας “ποιήστες,ἀλε 
ξανο)οεξς μδν,κκαλοαῦη σὲ ῥόδιοι. σπτόρι μϑὺ 
ῥόσου ἀπλρώντως ἐΐρατοί. στάλιμ σὲ φικαοί 
κῆς ἡδαλίας φὶ μετὰ τίὼ ῥύσῃ, ἀκ ἐλεοαῦ 
σος κοὶ; δὴν λωρίμωμ, καμισῆήρ αἷς ἀϑὲ τὰς αὖ 
κ'ους δὴ ὸ λϑεστὸμ ἐπ᾿ σύβειας ὃ πλοῦς μέχρε 
Φὰ πῶπτον ισὸς, ὡς αὖ μεσεμξοινίω ἥινα ποι 
ὧν γραμμίω, διὸν πογντακισιλίων τχδίωυ, ἢ 
μικρὸν ὡρλώσουσαν, οὐτοιῶϑιι οἵ ὄην ἡ λθε 
πῆ φὶ καρίας, νὼ ἴων δι νὼ αἀολ εἰς, κρὰὶ πιροία» 
κοὰ τὰ σϑρὶ εὐζρκον κοὰ βυζαύπιομ. μετὰ σ᾽ 
οαὖ τὸ λώριμα, “Ὁ ζαυὸς σῆμα ὄνδγ»γὺ σύμῃ 
νῆζς, ἄτα νί δὺς, σλύο λιμδύας ἔχουσα, ὧν Ὁ 
Ἑτχόβδον ἐμλεισὸν ποιφθίκον τὸ ναύστεῆμομ νας 
σὶν ἔνωσι. περόκευτοίι οἷ᾽ ἡ νῆσος ἐτηαστέδιός 
“τως Ἄ σπόβδίμεβον, ὑψηλὰ θεα βοεισϊες συν 
“πυδύκ χώμασι πεὼς τ ἤπειρομ. τὸ πτοιδσιε 
δίπολιμ βόπτου τινιὶ τίὼ ἰινίδὺν. πολὺ γὰ μὰ 
ρος αὐτῷ οἰκα πο νδόν, σκεπαΐζασαν ἀμῴοτα 
οὺς αὐ λιμβύας. κατ᾽ αὐτῇ σῖ ὄειμὴ νίσυοις 
“σελαγία, ον οδῖ’ οἵ᾽ ἀξιόλογοι ἀνίδιοι. πρῶ 
ὧν ἦὰ δύσυξθ΄ ὁ μαθηματιτὼς 5, πλάτωνθο 

ἑτοίρων. ἀτ᾿ ἐγαθαρχίσίης ὃ ἐν δὴν πόδιστοῖν 
σων, αὐὴρ συγγραφοῦς. καθ᾽ ἡμᾶς 2 ϑεότπτοιο 
στος ὃ καέσαβος βεδ φίλος, Ὁ μεγάλα δυνα 

μΆψωμ νὼ ὑὸς αὐτεμίδωρος. οὐ τόύθῳν ὃ νὸ κἵῳ 
σιας ὃ ἰαβρσύζας ἦὰ αὐταξόβξην, συγγράψας 
σὲ τὰ σνοιακὰ νὴ τὰ πόῤσικά. εἴτα μετὰ ἀνέ 
οὖν ἀόδαμος τὸ βαῤγαί(ω, πολίχνια σαὲρ θα 
λᾷῆκς. ἐἰθ᾽ ἁλικαρναοσὸς, τὸ βασίλειον ᾧ φὶ 
Καρίας διυαςῶν, ἀφύρα καλυμϑύα πρότεν 
ρομιὐ τοῦ ϑτι σ᾽ ὄξημν, ὅτε “Σ μαυσώλυ τάφος 
ἣν ἐπα ϑεαμάτην δξγον, πῇ αὖτε μισία τῷ 
αὐα)ὲ κατισκόδύασε, νὸ ἡ σαλμαπὶς ἰερίϑα, 
οἤχξεθλαμρύκ οὐκ οἷσί ὁποίρν. ὡς μαλακί. 
ζουσικ οὖν πιόντας ἀπ᾽ αὐτῇ κοικε σῦ ἡ βυφὰ 
ἣν αὐθρώπωυ αἰπικῶν εἷσ ἀόδας ἢ πὰ ὕσῖα» 
χά, πρυφὴς δ᾽ αἴτια οὐ ταῦτα, ἀλλὰ πλοῦν 
“Θ΄, κοὰ ἡ πιϑρὶ τὰς διαίτας ἀκολασία. ἔχα 
οἵ ἀκρόπολῳ ἡ ἁλικαῤναοσός. πρόκειτιαι σ᾽ 
αὐφὶ ἡ αΡκόννησος, οἰπεςτκί σ᾽ αὐφὶ ἐγϑύον το 
ἄλλοι τε νὸ ἀνθας μετὰ προιζίωέων. οὐνοβοδ 
σὲ γλύοντο δῇ αὐτῆς ἡρόσυτός τε ὃ συγγϑδῶ» 

φεὺς, ὃν ὕςόδομ ὕσοιον ἐκάλεσαν οἤᾳ ἃ κοινω 
νῆσαε δὶ ἐς ϑουοίος ἀγικίας. ἡ ἡράκλειτθ: 
ὃ ποιητὴς ὃ καλλιμάχου ἕτιχῖρθ., τὺ καθ᾽ ἅ, 
μᾶς διονύσιος ὃ συγγραφεὺς ἔσηκχισε δὲ νὴ αὖ 
σηὴ πόλις, βίᾳ λεφθε(ς σαὸ ἀλεξαύόλοου, 
ἑκατόμνα γαὺ τό καρὼν βασιλέως, σαν ἑγοὶ 
“ρεῖς,μαύσωλος»τὴ ἱσθροιεὺς, νὦ πιξωσϊαρΘ’. 

Εἰ ϑυγατόβου σϊύο, ὧν ἁ πρισβυτόδᾳ ατεμισίᾳσιυνώκϑσει τῷ πρισξυτέτῳ δὴ ἀσελφῶγ, μαυσώλῳ, 
ὁ σὲ 

Ι 
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ὁ δὲ σἱδυύίτον Θ' ἱδ)οιεὺς ἀσϊᾷ τῇ ἑτόδᾳ ἀσὲλ 

Ϊ φῇ ἰξασιλόυς ἡ μαύσωλος, πελδυ ἣν σ᾽ ἄτε 

κνθη τἀὺ αῤχίω κατέλιπε τῇ γωυαικὶ, ὑφ᾽ 

δραὐτῷ κατεσκόυ ὧδε ὃ λεχθεὶς πέφος. φθέ 

σεὶ σ᾽ ἀγνθανόσης σα πιφθος “ ὐό)ρος, ἱσῆρι 

ες ἄρξει κοὰ τον ἡ γωυὴ ἀσὶὰ δεεσϊεξα νό 
᾿σῳτελδυτήσαν τα. δ ἔθαλε ἢ) ταὐτίω πιξώ 
οἴαρ Θ΄ ὃ λοιπὸς δὴ» ἐκωτόμνυ παϊἰσίωγ. πβσι 
σας μεταπτέμπ ετῦ σοξρώπίιω ἀδὶ κοινωνίᾳ 
Φὶ αῤχῆς ἀπελθόντΘ: σ᾽ ἐκ ζῶ τὸ Ούτο, 
καϊεχον ὃ σχράπους “ἢ ἁλικαρναοσόν,ἐπελ 
θόντος ὃ ἀλεξαύαῇρυ, πτολιορκίαν νωΐμάνῳν, 
ἵχων ἀσϊαὺ γωναῦκα, ἥ τὶς ϑυγάτηρ ἰίω “Σ πα 
ξωσϊαῤο δ; ἀφνυίσυς καυτπασυπίοσης γαυας 
χός, ἡ σὲ Ζικατόμνυ ϑυγάτιρ ἀσίᾷ, [ὦ ὃ πὶ 
ξώσϊαρος δξέξαλον, ἱκετόύᾳ Ὁ ἀλίξανσῆρον, 
κοὰ πειβᾷ κατάγειν αὐτίὼ εἰς τἰὼ ἀφαιρεθει 

σαν βασιλέων» πσοσιομδύη ἀϑὴ τὰ ἀφεςτα 
συμπράξειυ αὐτῷ. εδὺ γδ ἔχοντάς οἰκέισς ὑσ 
παῤχει αὐτῇ, ϑεδίσοου ἢ τὸ τὰ ἄλινσία 
οἷς διξπτοιξρν. ἐστχινέσας ὃ, κοὰ βασίλιοσαν 

αὐᾳόείξας, ἁλόσες “ἢ πόλεως πλίω “ἢ ἄκρας, 

δ)7Ὲ σὺ ἣν ἐκείνη, πολιορκᾶν Ἰσίωκον ξάλῳ 
δὲ δλίγῳ σ᾽ ὕτόβον νὸ ἡ ἄκρᾳ πτὼς ἀργίμ ἢ 
σία, ὦ ἀπέχθφαν πὶ πολιορκίας γηνομδϑης. εν 
ξῆς δ᾽ ὄδημ ἄκρα, τόρ μόβτον μαυσϊίων, καθ 
αὐτίκφε φὶ ἀώας ἄκρας ἐανσίαρία, διεχοί 
Φὶ πέρα σείσας σε χράκοντα. σε δὲ κὺ χω 
οίου τόνμόβον ᾿σσὲρ “ ἑώας." ὃ δ“ κώων στὸ 

λιοἰκαλξν ὀυγχλαιὸμ ἀευπάλαεα τὦ ὡκξ 
τῷ οὐ ἄλλῳ τόπῳ ὑμοίως ἀϑὶ ϑαλάῆη πάτα 
οἵὰ «σιν κυτώκησαν εἰς “ἢ νεῦ πόλιυ πόδ 

«Ὁ σκανοϊάλιον, τὺ μετωνόμασαν αὐτῷ κῶν 
δμοίως τῇ νήσῳ. ἡ ἦὰ ἂν πόλις ὃ μεγάλφνκώλ 
λιστο ἢ πασῶν συυῳκισμϑύκ, τὸ ἐστε ὅτ τοῖς 
καταπλέίοσιψ ἡσϊίςη. Φὶ ὃ νάίου Ὁ μἐγεθ» 
ὅσον πορντακοσίωυ Ξτσίωνννὸ τσηντήκονττ. 
σύκαρτπτος πα(χιοΐνῳ ᾿ ὁ αῤίο, καθάπόβ 

χῖος,νὸ λίσειθ'. ἔχφ᾽ πεῶς νότον ἦὰ ἄκραν Σ 
λακτηρανᾷφ οὗ ἑξήκοντα ἐς νίσυρον. πες ἢ 
πῷ λακτφοίῳ χωοίῳ,ἀλίσαρνα, ἀκ σϊύσεως 

σὲ “ὁ ογρέκωνον, ὁ κὠμίω καλουμβύίω «ύμα 
λίμνης. νρ μδὸ ὃν ὅσου σχκοσίος ἀπέχει Φὶ 
“πόλεως Ξτισϊίσς. ὃ δὲ λακτὴρ πῶσλαμθαναι 
-παγύτε, τὸ διώκοντα τῷ μήκει ὅ πλδ. οὐ ὃ τῷ 
“πραςάῳ τὸ ἀσκληπιξῖον δξ᾽γσφόσοᾳ φνόῦ-- 
ξου»νὦ πτολλῶμ αὐχθημα δἧν μεςὸν ἱδβὸν οὐ οἷς 
ὅδι τὸ ὃ ὠπολλδ οὐπίγον ἂν ὃ τὸ ἃ αὐαοῖνο 

 μϑῤκἡ ἀφροσϊί την ναῦ αὐέκειτῇ τῷ βεῳ ἰαέ 
(ἀοιοὐ ῥώμη, τ σεξαςῦ αὐαῤονσος τῷ σπτοῖ 

οὐχ αὶ γραφῆς ἐκρΣ ταλαῦ δὲν ἄφεσιμ γι. 
] [ ᾿ ΄ ᾿ " 

νἱὦ] ἢ πώσαχθοντος φύροι φασὶ δ᾽ ἱπποκρα 

1. ὙΠ ΕΕΕΙ Ὁ ἘΙΟῊ  α  ΑΕΤΝ 5. 

“Δ αῤχηγετιυ Ἵ γρύες αὐν τ φασὶ ὃ Οῖς ἄωοις ΄ 

δ: 

Βεσαπαο τιοτὸ, (ἃ εἴ [Ιάτγ εο δἰτογα ἔογου ἀδία 
εἰϊ,ποπιίηε Δι΄άΔ. Μαυίο 5 απο τ εοπαιυίτ, 
400 πτοιτιο,υΧΟΥ ἱπηροτία ΠΡ υἱέ, απο ΠΠῚ{ς 
Ρυϊεμγᾶ ςοἰἰγαχίτ, Αιττεπηίια θὲ ςοίπιπηρτα, 
Ρτορτοῦ αὐ απεπι εχ πίγο [αἰςερείαῖ,[ἀτγε 
τι5 πηρεγδυίτ αὐ ες ετἃ ΕΧ πλοῦ ΒῸ ἀθίππη" 
Ρίο, υχοῖ ἰυςςοῖδίτ, Ατ Ριχοάοίαδ, ]αί το 
485 οἵ: εχ Π!ῆς Ηεςατουηπί, Πδης εἰξείέ, Ἐξ 
εὖ Ρεχ[ςαγαπι ρατεα εἴξεε, ἰλτγαρξ δά ἱτπρεγή 
ςὐπιαπίςατίοηξ δοοίι, Εσ υἱτα απο, (τγας 
ρέ5 Ηαἰἐςαγπαίπιπι τεπυίς, δύ δά υδταπιίς Α1ὲ, 
χαπάτί οδἀίοης πηξίηυίτ, ΕΠ ς ἃ ἀ8, πος ἢκ 
1ᾳ εὐας Ρίχοάοτί, εκ Δρῃηείαε τηπεν ἂρ’ 
ραάος [[Δ ἐπ ἀχοτ ποθ εθας, ἃ 44 πιοτὸ Ε]εςασ 
ἰοπιηί, υαπὶ Ρίχοάοτις εἰεςεγαῖ, ΑΙ χα 
οταῖ, Ππλυϊρ ἐχογατ, τ ἰε ῃ τα πιτα τεσ παὐυπι 
ἐεϊίταδι, ΡΟ εἶτα (ς αὐ εὰ οριταΐατιγᾷ συα ἄς 
{ἐςεγαῃ ξΣἀἰ ςς ἐο5 αὐ εα τεπεροηι, δὲ ἀσπὶς 
ἢίςος εἴἴε, ππναἱ» ΑἸ οχαπάτο Αἰιλσα τεδαίέ, 
πρί ἐρία ἱπιπιοζασαῖ. ΑΙεχαπάετ τξρτοῦεέ, αι 

τις ἐπὶ τερίπᾶα [αοίτι(αρία ἀπ υνθε, αὐοζ τπια 
᾿ίετί οὐ πἀεπα. ἀδλε(ετατ εηίπι ἀυρίεχ) ραῦϊο 
ρΡοίξαιχ ςαρίτ στρ ουτὴ ἴδηι ΟὈ[ ἀΐο ἴῃ το τᾶ ἐπ 
ἀϊρπατίοπεπι πεπηῖες, [λείπςερο εἢ Τ εγπιε 
τί ΜΜὶγαὐίοτα ριοπτοπίογίπαι, σα Ορρο- 
εαἰταγ Οφαδατίᾳ οὔ ρτγοπηοητογί, ἀϊῆδης ἃ 
ςοπιείπεητί Πλ Πἢ5 συαόεοσίητα, Βυρτα Οουπὶ 
ργοπιοπιουία ἐπ [οττι συνσᾷ Ὠοπγίης Τ ΠπλῈ 
τασι, Οὐοτγὰ τπ|65 απιί!αίις ἈΠγράϊαα υοσ 
εαδαῖυ, δ ἰπ 4110 Ιοςοὸ παδιια θαυ δύ πιαγε, 
Ροῆξα ργορτεῦ (εὐττίοης ἐπάε ατίργαιυεῖε πὶ 
υγρῶ,ηθο πᾶς εἰξίμπκτα ϑοαπ δα, δ πχίατο 
ποπιίης ἐ4πὴ (Ομ, (τας ἱπίυ ἃ Δρρε!!δπεγᾶτ, 
ΗςευτΡ5 π πηὰρπλ εἰν, (σε ορτίπιξ οπιπία Πα 
Βίέτατα, δί αἱρεύξα ἱπευπαη πη) ἥς, αἰ εὖ πᾶσ 
πίσδητ, ἰηίυα: πτοπίτισο εἰ δα φαίη εηία 
ἃ αυίπαηυδοίπτα [ἐδ ία, τοτα (ουτ{8,6Ὁ ἐπ, 
δαἀπιοάτπι (Πίμ5 δύ ἔν εβδι5, ορτίπιο υἱπὸ 4“ 
Βυπάδης, Α ἃ αὐτῇ εἰξ ργοπιοητογία ποιηί 
πε] λζϊοεγίαπι, ἃ αυσ ίη ΓΝ νειν πππι Πασίᾳ 
(ἐχαρίπτδ, ἰσχία Τα ὐξετία ἰοςας εἰ χαία ΕΗ] 
Πὲ|ᾺᾺγπος Δ Ὁ οςείάεητς εἴ Πγεσαπαπ), δ πίςαδ 
ποπιίηε δίογηδ!ππέσ,ῃος αἰ λα ατϑε {125 
ἀί4 ἀπςεητα. ΓΑ οσίιται τεῦ ἐτίρίπια συΐῃ 
[δάϊογυτη [οπαάϊτιαίπῷ παι σατίοπς ςοπηρτε 
πεπάίε, [π (ὑδύυτραηο εἴ ἃ εἰςυ]αρῇ τεπρ! 
υἷας ασης, δύ πυυϊεἰ5 ἀοη 5 ΟρυΠοπειην, (πὰ 
αυίδυς εξ Απείσοπιβ Α ρε]]Πς. [πογαῖ ἐπί Δ ΠΊ 
Μεμας κπαυάα, πα πυὴς Γίαο οςείαεί [τ ον 
πιο αἰαῖ εἰΐ, Νασι Ἀυπρυας ἐπὶ ραῖγί ρο 
(υἱταῦ σεποτίβ ρατεητοσι, Γίσα πε ρτο εαρί- 

ΠῚ 
ἀγάσϊυε μέν, 

ἰά εβ!, ἐπλογ. 

φεης,ποη ἀς- 
ποδυομένν ἰς 

ὅξαγα γοπλΠΔ οτίαται (ὐοί5 ςεηειιηι τ! εῆτα,, ΕΧ ξίμα δι Ογα 
ἱπιρεζᾶῖο {ΠΠ|Ὁ τείρ το, Πίος εἰ ΗΙρροοτα, “ο ἐχειρίαν 

τέπὶ ἐχ 
ΓΗ 



ἴὰς 
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τύηι ΟΧ ουτί5 {0 ὲ ἀεάίςατίβ, ἐχοοιμε ηιϑς αὐ 
τεαίςὶ υἱόλε5 τατίοπεπι ρεττίπεητ, ΜΙ οί 
{ΠΠυγο5 Γαεγαπε, Πίος ἐρίς ἐς 4υο ἀϊχίπιιϑ: [6 
δίπχας πγοάίςαδ: ΒΗ εἴα5 ροεία, πλπ} ς ἐπ6 0 
οἵα! 5 : αιλῖς διεπι ποία ἵΝίςία5, σαί σον 
ἐγταπηι (αἱ: ὃς Ατίῆο, Βεγίρατειίοί αάίζον, 
δά εἰτι5 παγεβ, ΕΠ τῆς (1 Πεοπιπείϊες εὐτ εἶα 
τὰ αἀὐπιίη γδτίοης γερο] ίςα;, ΓΝ ίςίας ἀρπλι- 
1015, [ὰ οτὰ ςοπείηεῃτίβ, ρέορε Μίγηάία ἀρτ 
εἰ Αἤγραῖςα ργοπιοπιοσίιηι, δί Ζερηγτία, 
Ἰείπάς Μιγηάας, σε ρογίιπι βαθεῖ, Γ)είησ 
«ε [θαγρυ]ζα οἰίταπ, πτοῦ μας εἴς (ατγαῃα [ἃ 
εἰς, δ ἐλ{υ|4 εὐ επι ποπιίπε, αᾶπὶ(αΙγ λῃσ 
«εηίς5 παδίζαεῖς, ΠΠίης {πίτ δον απ, απείη5 
τεύαπι ςοηίςείρτοτν, Ρέορε Βαγργίία εἢ [)ίΔ- 
ποὲ πάν δαίς ἐεπιρίπηι, ᾳφιοα εἰγοιπηρ[αί 
«τεάπης, {πἴτ οἰέπι ετίᾷ [ος5 συίάαπι (ἰπάϊᾳ 
ποπιίηατιδ, Ἐκ Βαγον "75 [αἱταίν οἰατ5 θέον 
τατος Βρίςαγειβ, ρεωςερτοσ [λεπιειγή, 4αί 
Τ᾽ Ἀςοπ αρρεϊΐετυς εἰ. Σείπάς εἰ [αι ἰπία]α, 
αιος ςοπιίηεητί δαίαςες, εα ροτγεῖ παθείῖ, χυΐ 
Πίηῃς!ππε, πάθη εχ ρατῖς αἰζξπι εχ τηατί σὰ 
Ριδης, Εὰ επίπατερίοηξ Πετγίϊεπι φυίαξ παδεῖ, 
δορίςοίλπι, Ν᾽ ηάε δέ μυιίπγοάί φιοεάαπι ἄς 
ἕὰ παιγαῃῖ, σοί στη οἰΓΠατοσάυ5 αυίαπιὶ ἂΥ 
τείη οἴξεηταγες, ἀπά τοπιῷ εὐπὶ [α{Π| ΟπηΠ 5, 
αὐυᾶπι ρτίπια εἰπυπαδια ἐπογεροίς πεπάςη- 
ἀοτῦ ρί(είην Πσαπτπ1,ΠΠσο οπιπος το  ῶο εἰν 
εἰαγοεάο, ὐ μίίςε5 ἀρ ἰπτηΐ, ρύαίογ ἀπ πι 
{υτάλἤειπι, Οἰτπατοσά 5 ἰτὰ᾿ ρτορίμ8 δα ΠΠΠ 
ςςεάςῃ5, ΠποπΊο, ἰη χαΐτ, ογατίας εἰ ί πη σεπ’ 
τες ἤαθεο, οὐπιὶ ρίορτεῦ πταίίος {πα ίτττ, ταπὶ 
Ῥτοόρτεῦ ποπουξ εὐρα τις, ἵΝδπη ςξείεγί 184 Π| 
Ῥτίπνααι τἰητἰπα 1 ἑποτεριπίτ, οπγης8 αἰϑίς- 
τς, ΠΙς, αἱ δί5, ἱπυίτ, Λα ίαπὶ εἰπείπαα 
ἱοπυίςαί οαπὶαῇίγηγατεῖ, τε δίθεης ἤιε, ίη 
αυίτ, δι [ἀὐρεηθ ἱρίε ετίαπι ἀϊστεῖϊις εἰ, ΠΠης 
{αι Γιο οι 44] εὐξίςα5,ςορποπιεηῖο το 
τι, (Ππἰτίο φυίδεπιία! ο. πὶ ΑΙΡΟΙ] οπίις 
εἰι5 ργθςερίοῦ (οπι ἀίςεβαῖ: (ξα ργορτεῦ 
πιεῖί (ὐγοπί οδίςατίαἴεπι, ποπιζίη Ὠίοἀογῖ 
ἐταῃϑίατιπι εἴς, Βοίὲ [αἵζιιπι εἰ ΝΜ Π]ΠοΠοσιιπι 
Ῥο[αία, [ἢ πχεάίτεγγα πες {πη{| {Γ65 πῦθε5 π1ε, 
πιογαῖι ἀΐσηρς, ΜΙ γ]ία, ϑιγατοηίςία, ΔΙ.Ρ πη, 
εἰ. Οείογα πεγό, πο} παγα, εἰἶ πιαγίτπταγ ἐπ πτ 
ολίϊτε![α, ἐηιίθυς εἰ Ατηγξοη, Εετας ία, Επὶ- 
τοσιι5. ες (Παϊ ςείοΥ, [τα ἐς Πίδ ραῦυα πιεπτίο, 
ἸΜ γ]αία πη σαπρο ἰχεεπεδαάπιοάαπι ἔου|, Εἰ 
(υρεϑ ποτείςξ πιοηβ ἱπηηίποῖ, ἢ 40 4|δ118 [ΔΚ 
Ρί5 εἴοσίταν ; αε 6 ραγὰα ρτο εξ ὺ τ]ὰ 5 
εἴς, οὐ τ αἡ ςαῖετα ἡ ἀ{Πςία, ται δα τεπρίοτ 
σοὶ οὲ κατὰ κορυφίω δρ(Θ' αὐ τδιλαπόμιον λδυκοῦ λίθου κάλλισον ἔχον. ἴθ» μδν ὄφελός ὄξιψ οὐ μια 
πρὸμ τίῷ λιθίαν πῶς τὰς οἰκοσυμίᾳς ἄφέονοννγ κρὰ ἐγγύθῳν ἔχον κρὰ μούλισιε πὸς τὰς τῶν ἀκ: 

ΦΕΟΕᾺΑ ΑΡ Υ- 

τίω μάλιστε ἐκ δὴ) αὐακειμθύων ϑόλαπειώρ, 
ον τοῦ ϑτι γυμνάσιοναι τὰ ντόβὶ τὰς διαίτας. 
οὐ πτός τε ον ὅδι δὴν ̓ νόδξων ἀῶ: οὐὐηρ, κοὺς 
σῖμθ- δι αβὸς φιλατας τὰ ποιητὴς ἅμα, κοῖς, 
ἐριπινὼς τΟἰκαθ'᾿ ἡμᾷονικίας, ὃ κατατυραν 

νήσας ἰςὠωμ"κρὰ αῤίσων,ὁ ἀκροασάμδνος πτόν 
πόδιστχταζικοῦ, κρὸι ἐξληρονομήζες, οὐ τόύθῳν. 
στ ἰὼ κοὰ ϑεόμνποος,ἃ ψάλτης οὐ ὀνόμαζο, ὅ 

σις κοὰ αὐτεπολιτ δύσι το ορῖ νικίᾳ,, γ᾽ δὲ 
πὴ σεχραλίᾳ τῆς ἡτσείρου κατὰ τίἰὼ μαὺυ δέ, 

αν, ἀευσπαλαίᾳ ὄὴν ἄκρᾳ, Οἱ ζξεφύριον. ἐπὶ 
δυθὸς ἁ μαύσυς,λιμδύᾳ ἐχουσικνὸ μετὰ πα 
τίω βαργνλία., κοὰ αὕτη ποόλιρ. οὐ σὲ ἴρρ!" 
μεταξὺ καρναψοῖᾳ λίμνη, πρὶ νῆσος͵ ὁμώνυ“. 
μΘ΄ ταύτη, ἰὼ ῴκοωυ ἐμαρνανσϊες, ον πόδι 
θῳν οὐ ἰω κοὺ, σκύλαξ ὃ ππκλαεὸς συγγρα- 
φεὺς- πλῳσίου σῇ ὅδ δ βαργυλίων Ὁ δ αῇ 
τέ μισῖ ἱδδὸν φὶ μινσϊυάσί)΄, ὅττόβ ποι 
τδύκωσι πόδιύε ὅλας, ἣν σῖξ στοσε κοὶ χωρίομ 
μανσῖώπ, ἐκ σὲ πῶν βαργυλίων οὐὴρ ελλόγισ 
μΘ΄ ἡγὸ ὑικούρει θ: πρώταρχ(᾽, ὃ σίμμηα 
“ποίου καθαγαστίμθν 6)", τό! λάκων Θ΄ πεῶσιε 

, ΦΉΡΙΨ: Ὁ Υ 32. ͵ - 

γρρδυύντΘ’. εἰτ᾽ ἑαοσὸς ἀδὶ νάσῳ ἀξτοι 
ππθκειμύη τῇ ἠπείρῳ, ἔχει σὲ λιμαύα» κοὶς 
Ὁ πλᾶσου πόϊ βίου τοῖς ςὐθιίσε δὶ ϑαλάτα 

παρ᾿ δθοψει γορ, χώραν τ᾿ ἰχει πταράλυστῶμ- 
κοὰ στ» κοὰ διογήμα τὰ ποιαῦτα πλα'ηουσιμ 
εἰς αὐτί, κιθαρωσδῦ γοὴ ὑϑισίεμινυμδύον, 
σίως μὴν ἀκροα ὅτε πσαντάς,, ὡς σ᾽ ὃ ώσ 

σίων δκατὰ πίὼ ὀψοπολίων ἐψόφησε, κῶς 
παλιπόνπας ἀτοελθέμ ἀϑὲ τὸ ὄψομ,. πλίωα 
οὐὸς σϊυσκώφον. ὃν ον κιϑαρῳσῖου υγῶσι- 

ὄντα εἰν, ὅτι ὦ ἄνϑρωτσε πτολλίω σοι χρέ» 
οἷψ οἱσῖᾳ τῆς πτῶς ἐμὲ τομῆς, κοὰ Φιλομουσί- 
ας. οἱ μδὸ γοὺρ ἄχιοι ἅμα Ὅρ᾽ ζωσίωνΘ- ἀ- 
κούσαι, ἀσποντόν' οἴχον Τα. ὃ οῇξ σι λὲγ εἰς»ἐσ' 
φη, Ἀσίῃ γουὶ ὃ ξώσίωμ εψόφηκον; εἰπόντι 
σὲ, κοὰ δ σοι εἴα, ἐφ. κοὰ αὐκ σὰς, ἀπσῆλϑα 
κρὰ αὐπος, οὐτόῦϑῳν σ᾽ ἠνὃ οἴχλεκτικος ὃῳ 

ὀσϊῳρ Θ᾽ ,ὃ ἐρόν’ πτὠσαγορδυϑεὶς, κατάρα 
χεὶς υδὼ ψδυσϊῶς.. ἀπτολλώνι(Θ’ γα ἐκωλέ 
σο ἃ ἀρόν 6) ἀϑισχτήσας ἐκένου, μετίωςγκ 
πων οἽ᾽ ἐτο᾿ αὐτὸρ σα τἰὼ ἀσϑξίων πτδὶ κωπ᾿ 
ἀλήϑειαν ἀρόνου. μετὰ οὶ ἀοσ ὸμ τῶν μια 
λησίωμ στολίδεον ὄξιψ. γὐ σὲ σῇ μεσογαίᾳ ποὺς, 
“ρέῖς ἐσὲ πόλεις ἀξιόλογοι, μύλιοσα, αρατὸς 
νίκεια, ἀλλά βανσῖᾳ. αἱ δὲ ἄλλαι πόδιπόλι: 
οἱπούτωψ:" τῶν γπχραλίωψ» ὧν εἰσιν ὧμυ- 
ζὠν ἡράκλεια, ὄύρωμΘ-, χαλκήτωρ. τούτωμ 
μδὸ οαὖ ἐλάωυ λόγΘ-. τὰ σὲ μκύλισα ἵφῆρῳ 
σοὶ οὐ ποεσίίῳ σφόσ)οα δυσϊαέμονι. ᾿σπόβκει 



Ι 

ἈΠ ΝΟΝ τἰ ς 
᾿κοὰ τῶν ἄλλωψ πῶν σϊκμοσίωμ ὄδγων κωταν 

| σκόνας. κοὰ γὰβ τοι σσοΐὰς τεγκοὰ ναοῖς εἰ τις 
ἄγε ἀωόσμητρ παγκάλως, ϑαυμάζαν σ᾽ ἐν 
' Ξὐ τὴν αὐσούαλον ἣν ὅτως ἀλόγως Ὁ ἔτίσμα 
᾿ ὀρθίῳ κοὰ σαδῥσεξιῷ ἀρημνῷ, κοὰ σὴ τὸ ἣν 
ἡἁγιμόνωμ τς εἰπέ λέγωται, ϑαυμάστις ΤῸ 

πρᾶγμα "παὐτίω ᾽ ἔφα "ἢ πόλιν δ τί(ως, 
ἐμὴ ἐφοβῶτο αὐ, οὐσῖ᾽ ποναύἘρ. ἔχουσι σ᾽ οἱ 
μυλασ εἰς ἱδβα σῖϑο, τὶ δὲ ὀς, τόν τε ὠσογὼ κε 
λουμλύς,κοὰ λαυραν δενδ. Ὁ ἡ οὐ τῇ ποόλ4, 
σὰ δὲ λάξραυνα κώμη ὄξδιν τὺ τῷ δρφ ἐξ] τἰὼ 
σόῤθεσιν πίὼ δῷ ἀλλαδαύσίωυ εἰς τὰ κμύλα 
σις ἄπωδῳν φὶ πόλεως. οὐτιαῦθοι διός ὄξιν νε 
ὡς αῤχαϊίΘ’,κοὰ ξόχνομ δεὸς Ξρατίσοτιμᾷ τοι 
σὶ «ξοὺ τ ἔύκλῳ, Ο κσὸ ἣν μυλασέωψ ὃ» 
εἷς τε ἔσρωτοι ογεσῦμ πο δσῖός, κοὰ ἑξήκοντα 
φασίων μὲχοι ἢ πόλεως ἱδραὶ καλουμῆνη, σῖ! 
ἧς πομτπτοσολέξτοι πὸ ἑόρά. ἱόρον τοί σ᾽ οἱ ἐ. 
“πιφανέσοτοι τ στολιῖν ἀεὶ οἵς βίσιτοῦτα 
εδὸ ὃν οἵᾳ Φὶ πόλεως. πρέτου σ᾽ ὄρ ἱσβὸμ 
π᾿ καρίο διὸς κοινὸν ἁπταντων ἱκαρῶν, οὗ μὲ 
πεσυ,κοὰ λυσθῖς, κοὰ μὺ σοῖς ὡς ἀσξλφοῖς. ἷσο 
οῶται σὲ ἀώμη τσσάρξαε τοσπταλακόν. σταβὶς 

δὲ, κοὶ βασίλειον ἣν δὴ ἐαρῶν δὴν πόδι Ὅν 
ἑκατόμνῳ. πλησιάζε σὲ καλιστς τῇ {2} φύ» 
σπου ϑαλώπημὴ πόλις, κοὰ πτόϊ π᾿ ὄὴρν αὐτοῖς 
ἐπίνειον. ἀξιολόγους ἔχιν ἄναῖρας καθ᾿ ἡμᾶς 
πὰ μύλασα, ῥήτορας τε ἅμα κρὰ σίαμα γώ» 

ὺς Φὶ πύλεως, δὐθύσδιεμόρμ τε, κοὰ ὑέξρεαν, 
ὃ μδὸ ὃν συθύστωμ(θ- ἐσίαν ἐκ περγόνων τα 
λαβὼν μεγάλίω, κοὰ σύξων, πεοδδεὶς τὸ τἰὼ 
οἱεινότιιττε, ἐκ οὐ τῇ στα ρίσι μόνον μέγας ἣν, 
ἀλλὰ κοὰ γὺ τῇ ἀσίᾳ φὶ πρώτης ἠξιοῦτο τιν 

μῆς. ὕβρξα σ᾽ ὃ στατὴρ, ὡς αὐτὸς διηγέτο οὐ 
σῇ σιολῇ, κοὰ ἀνὰ δὴν πολιν ὡμολόγατο, 
μίονου κατέλιπε ξυλοφοροαῦ τα, κοὰ ἡμίονη 
γεν. διοικούμαν ’ σἱ᾽ χασο"Ούτων ὀλίγου χρό 
νον δισβεφδς τό αὐτιοχίος ἀκροασάμαν 6. ἐς 
σγανῆλθε, κοὶ τῷ ἀγορανομίῳ τε σδωκον ταν 

4 

«ον. οὐτοῦϑε δὲ (υλινσἸηθεὶς, κοὰ χημαΐισά 
υὅνΘ΄ μικρὰ, ὥρμησον ἀϑὲ Ὁ πολιτδύεδ)αι, 
κοὰ τοῖς ἀγσραίοις συυακολουθέμι ταχὺ ἢ αἱ 
ξυσὶν χει νὸ εθαυμάδδα ἐπι μϑὼ δυσϊημο ζῶν 
“ς, ἀλλὰ τελδυτήσαντθ- μάλισα ἀὐρι 

γον’ Φὶ πόλεως. ζῶν δ᾽ ἐπεκράτει πτὸ 
λὺἐκῶνΘ' δμυκτὸς ὧν ἅμα, Εἰ χρήσιμΘ- τῇ 
πόλει, ὥς τ' ὦ καέ, τυραυννιὼν πεῶσίι, τ᾿ 
ἄφλύξρ τῷ ἡδακολουθεμ Ὁ χρήσίμομ, ἔστι 
νοῦσι γοωῦ ὧϑρ 1 ὑξρεσ ὅπ σϊωμυ γορῶν ἀϑὴ 
“πλόυφὶ ἄτορν 'συθύσϊωμε, κακὸν εἰ Φὶ πὸ» 
λέως αὐαγκαξομιοὐτε γοῦ μετὰ σοῦ διωάμε 
θα (ἰώ, οὐτ᾽ ἀνδυ σοῦ. αὐξηθὲς ἕν ἀϑιπολὺ, 
κοὰ δδξας τὼ πολίτης ἀγαθὸς Εἶν κοὰ ῥάτορ, 

Εν 5 αν  Σ Βν αὐ ν κ δ:ι 

δύ αἰΐοσγυπι ρα δ! ςούαπι Ορογπὶ Δ Ρσίςας, ἰὰσ 
Ρίἀατίαπι ςορίαπι ἢαοτε, Ε]ας επίτη υγθς 8δΖ 
Ρογτίςίθιι5 ὃ τεπΊρ 5 ρας ΠοΥγίπιὸ ἱππτα 
εἴν, Π χυα αἰία, διά πιγαηα ργοίείοὸ εἴ, σὸς 
πιοόο υγδ τα] τεπλεῖο, εγεζζο δύ δος ίπί ρες- 
εἰρίτίο (παρ εςετίητ, νας ἀυχ αυίήᾶ τεπι 6» 
πγίγατιι5, ἀπ ίς ἐγαάίτατ: Ὁ αἱ απο υγθ πὶ ς 
ἀἰάϊε,Π ποη {ξπηρεῦ πηειιεραΐ,πες ετίλπη ΕὙ115 
δείςεραι, ᾿Μγ!α(ἤ ἄπο Ιου τεπηρία ΒαΡεηζ, 
εἰα φυί Οίορο, ὅζ εἰπ5 χα 1 ἀρταπάςσηαβ 0 
ςαίαγ, (εὐ αἰτεγ αυίάςξίηῃ ατϑς. ΠναὈταπία εξ 
υἰςσαϑ πη πτοῦτε ργος πγθε ἰαχτα τγα π[τιπ, 
αυίεχ ΑΙαθαπαίς ΜΙ υ]αίλ εἰ, [πὶ μος υΐςο οἵ 
Ρεγαειπα [οὐτ5 πη τατίβ τε ρ! ἃ ας δια, ἃ 
εἰγοιπιις(Πίς, ὃ( ΓΜ] γ][ής εὐΠτς Ν ἰὰ εἰ ρεῖ 
(εχασίπια ἐετὲ Ππαάίᾳ αἱ δή υγθεπὶ ἱπέγατα, 
ποπηίηςε (τ, ρεῦ αδίη ἰογοσῖ ροπλρὰ πλίϊ" 
τίτατ, ϑαςεγάοτοβ Ποδ {Π|π|ΐ εχ εἰπέ εἰσ ἃ 
τατ,ἢ 5 Ρεῖ τοτδπὶ υἱζαπι, τῳ ἢςς αυίάεπι δά 
υτδεπὶ ρείπει, Ἵ ἐγείατα εἰξ τεπηρί τα [οἱ 5 
(αὐγή, (λείθυ 5 οπληίθα5 σοπηηλιης, ἄς 4110 ε΄ 
τίλπι Γγ ἀίας γί, τἰἀπαυδιη ἔγαιγεβ ραττίςίσ 
ρϑητ, γαάσης ἐπὶ οἰ πα πίσυπι {|| ραιγί 
αςτεσίαπι (ατγῇ, ὃ ΕἸεςατοπιηί, ΕἸ ας αὐ] ἐὰ 
χία Ρῃγίοιμ εἰξ τηατί ρτοχίπηδ,ίη αυοὸ Μίγ] 4 
(ἡ Ρούζυπι μαρεησ, δ κίαῖς ποίξγα υγο5 [ἃ - 
Βυίτατεπηογαῖι ἀίρηος Γπεΐοτγοβ {Ππ1}} ὃ κα Ὸ» 
ταῖογοβ, Ευπῆγ ἀαπηπ ὃ ΕἸ δγοαπ. Ειτῃγ- 
ἄδηλυς οὔ ἱπρεπτεβ ΟρΕ5 ἃ πταίοσίθι5 [15 ΔΩ 
ςερίει, ἱρίε δέ ἀἰςεπαί ἑαουϊτατεπι ὃ οἱοσγίᾶ 
ααάίαίτ : δέ ποη (ο]πππὶ πὶ ραττγία τη πα ἔυίξ, 
(ξά εἰἰᾷ ἐῃ. ΑΙΐα ρτίπγος ῃοπούεβ δήερίαϑ εἱΐ, 
Ηγρτεα υέτὸ, υ ἱρέες παύγαγε ῃ (ΟΠ οἷα (01 ες 
Ἀατ, ἃ εἰττεβ ἰᾷ ςοπμῆτεραηταν, ράτεῦ πλυϊ πῇ 
Πἰσπατίμπι δύ πιυ!οπεῖη το ίτ, ἃ αίδιις [ἡ 
ηυφηάίε εππεγίτυς εἤ Ροίξεα ᾿ίοίγορμς ἄπ 
τίοςμεπο διιήϊτο, τεπεγίας εἴς, αἰ ἰςίς κα 
τατί τγα {τη 44 αι! 4επὶ 4] ππαάτπ ἱπιτο- 
[ατὰ5, 8 πο πα 1τ πογῖα5, αὐ συ θεγπαπαῖ 
τε ρΟ δ] ίσαπι (εἰς ςοπεα]ές, ας ἔογιιαν (σοι 5 
εἰτὸ «τευίς, δὲ ίῃ αἀπγίτατίοπε πιαχίπια Πα ίσ 
τὰς εἰ υΐπεπιεαάπες Εὐτὴγ ἀατηο: ἐς πχαχίσ 
πιὸ πιούίιο {Π10, οἰέτατίς σοπιρος [αΐτ, Ναπι 
{1 ἄππι αἰππεγεῖ, χα τιιπι Τ ἀπγαρατ. οσὐπὶ {1 
τλὰΐ ἃ ροίεηβ εἴξι., δέ υτί!ς ῃ τορυΒ]ίςα, 
αἵ ετίατι {| χαίά ἰῃ εο τγταπηίοί ἱπεῆει, 4 τεί- 
Ραδ έτος ατΠίτατε ςοπηρεπίατεταν, Δ πατε τ- 
Ια ΗγρΡτεερ ἀϊέδιπι πεμπεπηεητεῦ [αιτάδτις, 
πηοά ἱρίς ἐχίγεπιο, ἰῇ ςοπείοης αἰχίτ: Εἰ 
τπγάαπιε,, πιαί απ ἐ5 οἰιίτατία ρεγπεςείατί ς 
τπι, ΝΑ πες τεσαπὶ τπΐπεῖε ρου πλι5, πες 
{πεῖς, Ουπὶ ἑτασας ΡΙ υτίπππι σγευος, οΥ 
Ριίπιμπι (ς εἰπεπι δ ογαίογεπι ἐχμίραίει, 

“α 2 εχ’ 

δυμαγαγοῦρ, 

Ἴ τ εροιῃ 
[υοιὸ, μαΐεο 

ῥαὶ, ζῶν δἰξ τ 

πρικράτει τῦϑ 
τὺ, 



δλχᾷ 5.1 ΚΑΒ 

αὐ οχίτοστααι εὐγα τς οητία 1 ίεπαπι, ΓΟ 

ετατία δῖ αἰή ἐπ τορυθ]ίςα ἰςπτίεῃς, ἔασι ἐὰν 
ἐετί {Π||πτἢ τ ανίσ εἰ Ραττποσην Οοίεζατε χα» 
πεηταπτί οεἤετγαηε, δ πὶ Βαυτῃ 5 Α Παπὶ οὔτί- 

τπιερτί 5, ατροτε ἐπε πλε5 δ ραςατί, ΖΈ πο δι 
τοηι ἀοάίςεπιι5 ὃς ΕἸγρύξαβ ογαΐογεβ πο 
εεἴϊεις, τα ςἰαίτατεβ (145 Δα ἀείς Ποπεῖη βρεῖς 
ἀυχοαπι. Εἰγδτεαβ φαοσας δά οἱ εἰςεητοαι 
{τυ τία ρεπᾶ, εἰ ἰγγίτατα [οἰ ἐπὶ, αἰ ἶο φσοάᾷ 
ἐπίραιίς, ἥν δτα ἐααλ111ς (ς Βαετι οἴ ἱπηρεγαν 
τοτξαρρεϊϊατεῖ, τῷ δέ ερο, ἑπασίτ, πιείρίστα 
(ατίςυπιίτηρεταζοιῦ ἀΐςο, πο ἀϊέϊο [-αδίε’ 
πβ ἐπηρεῖσηι ίη υτϑς ἐεοίς, οι ἰα πὶ ερίοπε5 
αυα ίη ΑΠδείδας ἰηΠγυζῖαβ μαθογες, ἱρίαπι 
ταπιεῃ ἠδ ςερίτ, οαπὶ ᾿ὸ ποάαπιίεςεἤιετ: 4ο- 
πττπὶ ποζὸ εἰι15 ἀεπιο τ εἰς (ατίςα (ππιρταὰ 
οὐ ἐηΠεγαςζίηπι,αῖηας ἀϊγίραί, ψΎθεπὶ ιο 
τοῖα ἰασεία αι, δεά ςαπὶ ἃ Παπ τεἰίχαι 
(εἰ, Ηγδτξαβ τευετίαβ, ἔς ατασε αγΡ επιγερα΄ 
ταυίτ, ας ἐς ΜΙγἰα!5 ἡσίάεπι παζξεπε5, ϑέγαῖο 
ταϊςία εἰ ΝΜ δεοςάοησπι μα τατίο, εα απτρτοσ 
{ἰς (αὐτίείς ἃ τερίδας [ας ἐχογηδτα, [στο 
διιατοηίςεπῇ Πππὸ ἄπο τεπιρία, ρα [ Αρί- 
πατοπιρίαπι Εἰ εςαίες ΠΟΡ ΤΠ πτυπι, υδὲ (εία 
τηακχίπια αποίαπηΐβ ςεἰεσγαητατ, θγορε υτδς 
εἰἰ [ομίς (Πεγίαοτεί τεπιρ! ἃ (ὐλείθι5. ομγηΐ" 
ΒΞ ςοιππιιπε, φαὸί οτΠςαειτί, ες (ε σοπι 
τασηίδι5 τεδιι5 ἄς! δογατατί ςομπεπίσπε: αί 
εοπαεηκζις (Πεγίδογειβ ποσλτιΕχ ἰςί5 ςτοη 
[ἰλπ5,δί ηιί ρί τε υἰςοϑ αἤεγτητ, ἥ ἐπ (υτὰ 
φῦϑπ δητεςο! απε, σαειηδάπιοάσιῃ (ὐογαυγίεη- 
ἴεβ, ϑιγαϊτοιἱςεηίεβ, συλη αυᾷᾶ ποη {ὑπι|( ατγίοί 
φεπεοτίς, ἄς ςοπαςητα ταπλεη ρατεςίραπί, ΕΧ 
διγατοηίςοία αἱν πίτ πιεπιούαία ἀίσηα5,[ἔροτε 
Ραίίασι ποήτογα, Μεπίρρυ ογαῖού, σοσπον 
τηῦίο Οδίοςαβ, “πεπὶπρτα οπιπο5 ΑΑ Πατίςο5 
ογαΐοτες ἃ (ς διτδίτοβ (ίςεζο ἰαιτάδτ, Ν᾽ εἰρίε πα 
αυοάαπιίοςο τοίεγε, απ εἰπὶ ΣΧ οπο οὶ  σοτλ- 
Ραταῖ, 8 ἤβ χαΐ ΠΠ|π| οείατε ἤΠογαεγαπε, Εἰ αἱ - 
πα ορρίάδαπι ποπιίπε δεγατοηίςοία, τ λαγο τηῦ 
τί λάἀίαςεη 5. ΔΙΑθαπάα υγδ5 ἄπσοθιβ πιοητίρ, 
(δίείλ εἴν, τα ἀρ οἤείθ, αὐ οί ς παεγίε αίρε 
ἔπι εχ ἰσεαης, ν᾽ πάς ΔΡροΙΟηΐας ΝΜ 1Α]8- 
ςι5, οὐ δος ὃζ αγυϊείταἀίηξ ἰςογρίοητ οἰαίταν 
τ αγρεηβ, ἀἰχίς ἐπὶ εἴϊς οἰΠᾶ ἱπιτεγίαπι, ἔςοσν 
Ρίοηίθ, οἰ επᾶ, ἵΝᾷ εὰ δ ΝΜ γίαία ας τοῖα ἰητοῦ- 
της ϊα πιοπταπατεσίο, Ὠυἱπτο {5 ε[ 5 θα 
ἄλλης, Δἰαθαπαάα Ππουγίπες πτοΐϊες ὃ (πῆϊτος 
μαθεῖ, Χ ρίαἰτεῖλ5 αλυ τα5. ΗΠΠίης αὐτί ππεπτούα" 
Ες.ος ἤσετο ἄπο ἔγαῖτεβ. ογαῖούες, Μίξη ες. 

Ἂ 

ΘΙ, ΟΕ ΘΈΑΙ ΒΗ. 

ἔσγχισφν οὐ πῇ πῶς ἀλβηυδομ αὐπεστολι 
πειᾳ. οἱ μλρ γαρ ἄλλοι μεύ᾽ ὅπλων ἀϑιόνπι, 
κοὶς τεχρθικῆς συμμαχίας, "σῆς δὴν σχοϑυς 

αίων τί ἀσίαν ἐχόντων, ἐἰξαν ἅ τε ἄοπλοι; 
κοὰ εἰρίωνκοί, ζἰ ων στ᾿ ὃ λῳσδεκεὺς, κοὰ ὅσ 
δρίας» οὐκ εἰξαν ὡμφότοβόι ῥήπορδῖν» ἀλλεὶ 
ἀπίςησαν τὰς ἑαυτῶν πόλεις. ὃ οἵ᾽ ὑβρὶ. Ί 

ας, κρὺ πεφασαρώξαυε φωνῇ τινι μειροίκιο, 
ὄυσῥίθιεον. κοὰ αὐοίας πελλρόῦ', ἐκείνου γοῦν 
ἀποντ», 

ἑαυ δμ στχρθεκὸν οἰνορκρῴηρρα" 
« ὑκοιῦ ἔφα καγὼ λέγω ἐμαυτὸν Καρικὸν 

αὐηρκράτορα, Ἐκ ζούτου δὲ ἀϑὶ πίὼ πόλιῳ 
ὥρμησε, τάγματοίχων "δὰ σιυτυταγ μῆλα 

ῥωμαέωμ, δὴν οὖν τῇ ἀσίᾳ αἰὲν αϑὺ οι οὐ κοΣ 
πέλαδε,παραχωρήσαν τὰ εἰς ῥύσυυ " τὼ σί, 
οἰκίαν αὐπόϊ ἐλυμίιδατο πολυτελές ἔχου 

σαν κατασκόλμες, κοὰ διέρσγασον, ὡς σ᾽ αὖ 
σῶς τὸ τίν πόλιν ὅλίω ἐκάκωσον. ἑκλιπόν 
σῦς οἵ ἐκείνου πτίὼ ἀσίαν, ἐπανῆλθε κρὰ αὐ 
λαξγν ἑαυπόψτε, κοὶ τίὼ πόλιν. σπόβὶ μδϑ 
οὐ μυλίοσων τοιῦ τος, «ρα Ῥνίκεία σ᾽ ὄξει 

ποικίᾳ μακεόξγων . ἐκοσμηθν σὲ κοὰ αὕτη 

κατασκόναϊς πτολυτελίσιν σαὸ τῶν βασι 
λέωμ. ἔς) σἵ᾽ οὐ πῇ χώξᾳ ἣν σρατονικίων σύ 
ἱδλαὶ οὐ μδν λαγίνοις, ὁ Φὶ ἱκάτας ἀϑιφανὸ 
στον πσανηγύρες μιγέλας σιυάγον κατ᾿ 
φγιχυπον, ἐγ ὺς δὲ Φὰ πόλεως Ὁ τό! χουσίξα» 
φίως διὸς κρινὸμ ὥπτωντων ἐκαρῶν, εἰς ὃ σωωυΐ» 
ασι ϑύσαντίς τε, κρὰ βουλδυσάώμανοι σπόβὲ 
δ κοινῶγικαλέίποι δὲ πὸ σύφαμα αὐϑχου 
σαορξομ» στυεφυκος ἐκ κωμῷψ. οἱ σὲ πλεισῖες 
στχρεχόμνοι ἀὠμας,τεοξχουσι σῇ ψήφῳ ,κοΣ 
ϑάστόρ ἀδρα μιέποιι, κοῖς «ρατονιπκειξις δὲ τὶ 
συΞξήματθ᾽: μετέχουσιμ͵ οὐκ ὃν τότ" τό ἰκαρε 
κοῦ γϑύους, ἀλλ᾽ ὅτι κώμας ἔλουσι πὸ χρυίζ( 5 
σριποῦ συφήματί:. καντοῦϑοι σῇ αὐὴρ ἂς 
ξιόλογίθ- γυγγύνται ῥήτωρ μϑύιστα Θ- καπὸ 
εὖ σικτόμας ἡμώμ,κατόκας ἁδυκαλούμανος, 
ὃν μάλισχ ἐπτανεῖ δὲν κατὰ τίὼ ἀσίαν ῥκτό, 
ρωμ. ὧν ἠκροΐσιῃ» κικόδων., ὥς φύσιψ ον τί, 
νι γαφὰ αὐτό συγκρίνων ξρνοκλᾷ κρὰ ποίᾳ 
κατ᾿ ἐκάνομ ἀκμάζουσιψ, ἐσ: δὲ κρὲι ἄλλη τρα 
“ονίκεις ἡ πρὸς Ὅο᾽ ταύρῳ κριλουμλύη, τεολέ 
χνιον πτροσκέμθνον Ὅρὶ ὁρε. ἀλάβανσῖᾳ σὲ, 
κοὰ αὕτη μὰν κσυύκενσοι λόφοις τισὶ συγκ 
κεκλεισμθύοις οὕτως » ὥςτ᾽ ὄψιν ἀαταχεϑας 

[ανθκλίον ἀατιςρωμβίου, κοὰ σία κρὰ ὃ κα- 
λακὸς ἀγρλλώνι σκώσῃων τἰὼ πόλιν ἄρ 
σα τοῦ τὰ , πρὶ εἰς Ὁ δὴν σκορπίων πλεύθος 

ἔφη αὐντἐὼ ἄναε σκορπίων ζανθήλιου ἰατεοραμμθύομ. μετὰ σ᾽ ὄδη κοὰ αὖτ, νὸ ἡ ἣν μνλιοσξων πόα 
λις Τῇ» ϑκοίων χούτωμ» κοὰ ἡ μεταξὺ πτοῶστε ὀρεινή, τρυφὴν δ᾽ ὄλιν αὐθρώπων, νὼ καπυοιςῶῤ ἔχου 
ψαληρίας πτολλιάφοοὔναβοόι σῇ ἐγγύονζ λόγου ἄξιοι σῖνο ῥάτπορον' ἀἐελῴο! ἀλαξαν σις. μλρεκλῆς τε, 

φῦ ἐμνήο 



τ 1 ΒΕ ΘΕΟΥ͂ Υ ΟΣ γὲ ΠῚ Ἢ Ή 5. 

εὖ ἐμνήσδθαμδν μικρὸν ἐστάνω, ποῖ! ἑδροκλῆς 

οἱ μετοικήσοιν τοῖν εἰς τ ὦ ῥοσὸν, δ τι ἀγλλώ 

νι’, κρὰ ὅ μόλων . πολλῶν σὲ λόγων εἰρεμὲν 
γων πόδὶ καρῶν ὃ μάλιδ᾽ ὁμολογούμδιν Ὁ’ ὃΣ 

εἰν οὖσι’, ὅτι οἱ ἰξῶρσυ ξτσο μίνω ἐπτοζήϊοντο 
σότε λελεγδῖ" καλούμϑνοι, Εἰ πὰς νήσους ὦ» 

ὅοαὺ, εἰτ' ἡπαρῶτοι γηνόμϑνοι , πολλίω ὧὶ 
“σαραλίχο, οὶ Φὶ μεσογαίας κρυτέσχομ, ἐδ 
“πθκατέχοντας ἀφελόμλνοι, κοὰ οὗτοι οἵ᾽ 
ἄσαν οἱ πλείους λὲλεγδῖν, κοὺ τοελασγοὶ. στιά 
λιν δὲ σούτους ἀφέιλον:» μόβίΘ᾽ οἱ Ἑλλίωσῃυ, 
ἴωνές τε, ποὶὶ οἱ σϊωριέις. πόϊ σὲ σιόρὶ τὰ «ρα» 
“Ἰωπικῷ ζήλου ποτε ὄχανα στοιοιεῦ τοῦ τακ 
μήρια, κρὰ τὰ ἐπίσημα, κρὰ «δῦ λόφους. ἅ- 
“ταντις μϑν γαῦρ λέγυτοι καουκό, αὐχκρέωμ 

μϑώ γε φησιμ' 
δία σϊδύτε καουῶν δύδργι Θ΄ ὀχαύου 
Χέρα σπιθεμῆναε, 
. ᾧ σ᾽ ἀλκαῖθ-, 
Λόφομ τὰ σέων καοιπκον. 

α΄ τοῦ ποιεπόὶ σ᾽ εἰρεκώτιΘ’ οὕτωσί, 
πιζῶλης αὖ ἐκαρῶν ἡγήστετο βαρθαροφώ, 
π  ψωρ" 

" οὐκἔχα λόγον. πῶς ποσαῦτα εἰσϊὼς τὔνη 
βαῤξαρα, μόνους ἔρυκε βαρθαροφώνους «ὃ 
ἀἄρας, βαρέαρους σ᾽ οὐσίςνας:οὐ τ᾽ οαὺ ϑον 

κυσισίας ὀρϑῶς.οὐσὲ γοὺρ λεγιϑιί φησι βὰρ 
ἔχρους, οἵ τὸ μυσὲ Ἑλλίιυὡς πσω αὐτίσταλου 
εἰς γ᾽ ὄνομα ἀγρκεκοίϑαι, τό τε γα μήτε λ 
λίωάς πω ψόύσυς ὃ υτοιωτὴς ἀττελέγχει» 
᾿Ανο)οὸς πόὶ ἐλῖθ- συρὺ καθ᾽ Ἑλλάσῖα, κοὰ μὲ 

σοῳ αὖγθ". 
Καεσπίλιν. : 

ἴτ᾽ ἐθέλῃς τόρφθίωκε ἀν᾽ ἑλλσῖα» κοὰ μὲ» 

᾿ς συμαῦγθ'. ἐροῦ δῆμῷ 
νιὴ λεγομλύωυ τε βαρθαῤωμνπῶς ἔμελλον 

δῦ λεχύθδσεϑαι Ὁ βαρθαροφώνων. οὔτε σία 
οὗτΘ- δῦ, οὐτ᾽ ἀγρλλόσϊωρ Θ' ὃ γραμματιν 

σῶς, ὅση Ὅρο᾽ κοινῷ ὀνόματι ἰδίως, κοὰ, λϑισθ, 
ρῶς ἐλρῶν τὸ οἱ Ἑλλίωσυ κατὰ τῶν ἔαρ, κοὺ 
μαϊλιςο οἱ ἴωνδῃ" μεσοιιῦ τοῦ" αὐαῖὺ σὰ τίὼ 

ἔχθραν, κοὰ πὰς συνεχές στρατείας . ἐκίῶ 
γοὺ οὕτω βαρθαβους ὀνομάζεψ. ἡμέ σὲ ()7 
σόϊαθιν οἵᾳ τὰ βαρξαροφώνους πωλέϊ, βαρβά. 
φους σ᾽ οὐσῖ᾽ ἅσταξ. ὅτι φησὶ τὸ πληθαυτι», 
σὸν εἰς Ὁ μέτρου οὐκ ἐμπίτῆει,οκ πτόντ᾿ οὐκ 
ἔρηκε βαρθαβσς. ἀλλ᾽ αὕτη μὲ ἡ σηῶσις οὐκ 
Ἐμεπάσηειοἡ σ᾽ ὀρθὴ ὁ σχ φόδᾳ τ 'σϊάρσίανοι, 
τηρῶσιν, κοὰ λύκιοι, κοὰ οἹάρσίανοι, ποιοῦ του 

δὲ κοὰ το, οἷοι ηρώιοι ἵστποι,οὐσῖξ γε ὅτι βρα 
χυτώτῃ ἡ γλῶπᾳα τῶν κωρῶψ, οὐ γοιὴ ὄξὶ» 
ἀλλα νὸ πλᾶσα Ἑλίωνκο ὀνόματα ῖχει κῶτα 

μεμιγμλύᾳ, ὥς φισι ίλιππαθ ὃ πὰ κρουκ 

61:9 

ςσαίας ραυΐο δητέ πηεπιίοπξ ἐξοίτηι!5-, δύ ΕἸ εν 
τοςίε5, ἔτεπι ἈΡροϊ οπίυς ἃ ΜοΙοη, φαΐ ἐ πο 
ἄπτῃ πλίσταπεχπί, ϑεα ς αγλα]τα ἄς (ὐατῖθυς 
ἀίδια ἔπε, ἰὰ ηυοὰ ἱπίεῦ οπηπεβ ςσοπίϊας, εἰς 
πυρά ρίΠ{πὉ ΜΜ ίπος ἐπεγᾶες: δέταπςο } εἴορο5 
ἀἰςεδαπτιατ, ετἰπίαϊας μα δέκα ραητ, ΡΟ εὰ ἰαεί, 
ἔπι ςοπτείπεητίβ Πα ίτατογοβ, τ} ζ πηᾶτί 
{ίπις οτϑε ἃ πιεαίτεσγαπες οςςυραγῶτς, Βα ΡΥ Ὶ΄ 
οτίθιιβ μα ίτατοτίθιιβ δάϊπιοητεβ, αι δὲ ἱρῖι 
πἰᾶσπᾶ ΕΧ ραΐτε { εἰεσες εγαπὶ ἃζ Βεϊαίοί, 
Τε υτίαπι ἤἥς (Ὡταςί ρατίεπι αν ἢτίετσπε, [Ομ ε5 
(οἱ τε ας οτες, Δυῤ( αιτεπὶ ςίζοα τοῖσι τέ 
τἀτοπι [πετίπε Ππάίοί!, ἱπαἰςίπαι ςαρίπητ, [ον 
τλ,οεΥΠ45.ε{πΠΠ᾿ρηΐ4 ςαζεγα: οπηηΐα επίπι (λγέ 
ςΑἀίεππευγιαπας ἃ Απδείεοι δίζ, 
᾿Νεδίτζεθεηε ςοπτραύαπι (ὐαγίο Ιου Π|; 
ἸΜαπυπι  πίετταητεδ, 

ΔΙίςαιδ συ αἱςίτ, 
(ὐλείςαπι συλίίεπ5 οὐ{{2Π]. 
δεά πὶ ροεία ἔς ἀΐςας,, 

Βαγθατίςί (τας ΝΠ ἘΠῊε5 (εγπτοηίς οοβαις 
είοης ςατεί.αυοπιοάο επίπι ἴαἴος (σατο 5 

βαρβαροφώνυς, ἰᾳ εἴς, Βαγθατί (ξτπιοπίβ αἰπίτ, 
εἰπὶ τοῦ Βα θαγδ5 παιίοπος ποῆξε, Βασθαγος 
αὐῖεπι πυπημᾶ ς Βεα πες Ὑ ΠυοΥ ἀΐάε5 τε, 
΄υΐαίτ, ἰἀεὖ π αἰεί Βαγαγος, χαία ποπάυπι 
(γα οί {Π|8 ςοπεατ σπὸ ποπιίπο τεΐροπαάς 
βαπιείαης επίπι ποηάππι (τος ποκα θα Πειτ, 
ααοάτεαηιεη ροεῖα ἐρίς ἰα!ἔππὶ εἴς σοπαίῃείγ, 
οαπὶ ἀίςαῖς 
Ηαίυς ρυά αταςος, πιεδίιπιί ὃ εἶλγα ρει ΘΓ α, 

Ατρος 
Ἐπ υίτί, Ἰτεπὶ 
δίτερεγ σέξςοος, Π ἐς οδεαγε ποῖ ἄγρος θῶ. 
Ῥεῖ πιεάίυπι υεϊΐς. 

Ουοάῇ Βαιβατίποη ἀϊςεραπειτ, αποπηο 
ἀοβεπεροτετᾶς Βαιβαγίςί (εὐπιοηίβ αἱ οί’ ταν 
Ρίορίεγ πεοδίς τεξξέ, πες ΔΙρο! οὐοευ οτᾶ- 
πιαϊίςιι5, ΠΟ“ σοπηπλτπί Ποηγίης ρτορτι ὃζ 
ςοπεππιεϊίοίς ςοπέγα Ἄγε ας οΡαπειτ, δύ πιὰ 
χίπιἐ οπεβ αυΐ εο5 οὐεγδης, ργορτεῦ ἐπί πιίοίν 
τία5 δί ςοπείπια δε. Εἶος επίπι πτούο Βαῖς 
ἈατίῸ5 ἀϊςί ορογίερας, δε ποὸ5 αιτεείπιηιβ, α΄ 
ΤΕ οο5 βαιβατιίςί (εγπηοπ β ρει, Βαγθατος 
πετὸ παπηπδπι, Ουέα οἰ υταῖς, ἱπααυίς, ἐπ πτεσ 
{{ἀπ|ποῇ πεηίτ, [ἀοίτοο Ραγθαγος ποθὴ αἰπκίξ, 
αυοά Βίσρτοίεξο ςαία5 ἐπ πούίαπι πὸ πιοηΐτ, 
αἵ ποπγίῃδιίαιβ ἱη στοαί: συξαάπιοσ ἀριά 
Ἡοπιεγ, ϑάρϑανοι, τρῶες καὶ λύκιοι, (α εἰ 1) γ΄ 
ἀληί, ζ Ἴτοη, δ. 1 γε. ς τα] ία ρογπγαΐτα: πες 
σααυία (ὐατίε ΠΠσιια Ὀγεα  Πέπγα {τ ηιτο π εἰ, 
ΓΝ εα ρεύιιτα (ὐγαςα Πποπιίπα δἀπηίχία Πᾶν 
θεῖ, ΡΠ ρρΡα τεξδευγ, (ὐατίςαγπὶγούυπι 

ΦἸΟΣ ςοηίςείν 



- 

430. ΦΊΤΊΚΒΑΒΟΩΝῚϑ8 

ςοπιείρτοσι ϑε ἐρὸ αὐθιττοσ ἂὺ ἱπίτο ςοπῇσ 
δο ποητίης ξὸ5 ραγβαγος ἀρρεϊίατος, ααΐ ἀν 
Πουϊιοτ,αβειέας ἀυτίτεν Ιοαπεγεπῖ,ας ΕἸ (Ο 5, 
μαϊδοβῷ ἀϊείπιιβ, ϑιαπγας ἐπίπι αὐ ςοἤπρεπ, 
ἀλεορπαῖατερις ποπλέηα ίη σεπίοῃ, αιτα 4 8’ 
“Ρυά πος ρεγπταΐε ἔσητ, τς κελαρίζεν, κλαγγὴ, 
όφος, βοὴ, κρότΘ’,(ά εἰξ πναγηατατ,εἰᾶρον, ἰγερί 
τἰ15, αοχ, στέρεται αυογῖ ρΙατίπια (ἃ ργορτίς 
ρΡτοίρεσηῖ, Οπιπεβ τας αί ογας Ιοαυπηξ, 
Ῥλτθατί ἀίςιπτατς : 4051 ες ππε Ὠατίοπεβ ΟΠ" 
τε ὑτατῖεῦ τοεοοβ. Ουατε [105 ργόρτίἐ δατ- 
Ὀατος ἀρρεϊ!αιίτ,ας ἱπίτίὸ φυίάεπι ρεῦ σοπαί" 
«(ἃ υλί! ἀασοαιος δ «ταηίη ρους  ροίσα 
πεγὸ ἐο ποηγίπε ἀουῇ {ππ|ὰ5 τἀ] 2Π| ΓΟ Π1. 
τιιηίας σοητί!, αἰ πατεητες ἐο5 ἃ (ἀγαςίβ. 
ἵΝοηάᾶ εηίπιὶπιαΐτα σοπἢτεττο ὃ ςοπληλετ 
εἰᾶ εταῖ ςἃ ΡΒαγβατίς, φιοα εχ ογαΠισαάίηε Πη- 
φυσ;, δύ συλάδλην πο! ἐπ|ἐγειπησητοτ [Δ ε΄ 
Ρίτπαίης, δύ πο οκ Πἰποπαγ ἀογΠΔ ΟΠ] 18 ρτῸ 
ποηίεθαῖ, ΔΠκᾺ φυφάλεη 8 υα  θαγράγα ο 
ααεημαάί ργδιίταβ, η Ππσυα ποίϊγα αἱἀεραταγ, 
{φυΐς πο Ρετίςὲ τας ργοπαπείαγει, ξα 
(ξα ἐτα ποπιίπα ργοίεγτει, σαςτοφἀπχοάᾶ ΒΓ, 
θαι (οἰτης, χυΐ αὐ γα ςᾶ ἀἰἰίοποιη ἱπίγοάι 
Εἰ, ,εχρεάίτε ησαᾷ ηὖ ρουπι:αοπιδάπιον 
ἄτα πες 05 {ἰοτυπι ογαιίοπεπ,, Πα ἀρρτί 
τὰς (ατίδιι5 ςοπείσίς ἔασι αἰ ἤ ποη πλα!τπ| 
εαπὶ (Πα οὶς ἀἰποτίαδαπεαγ πες (Ἰαςἐ πίαε- 
τε,πες εογαπὶ ἀϊξίοηξ εαϊίςετε ρετιεηίαθᾶς, 
μι ρεετατί αἀπτοάτιπγ,ας ἰογταίτὸ υἱζ αἷτο οὖ 
στραίεητεδ, Ναὶ ατος ρεν τοῖαπ (Ἰγοτοίαπι 
εἰτλαετῦτν Πίρεη τα πιεγοπτες, αυαίς ραγθατί 
ΕΧ 1 ἰαπεαρρ εἰ ]ατί, εχ απὸ ἰῃ (στοεςίατιτι Πλΐσ 
{πᾶταπε, αὐ ροίξεα αυὰπιρυά ἱπέμ15 Πα τα 
ταῦτ, (ἃ πχαΐτσηι ἕη εἰς στη πασίς, [π4- πη ἃ ΠΑ 
Ρτοίς πες δέ {πε αὐςοίς πίσετε ροτμεγᾶτς, 
ἵν αι ἴοπες ε εἰ ας Γλοτεϑ τγαίεςοετε, ΑΔΒ ἐδ" 
ἄσπν φυος σαι ἱδατδαγίίτιις ἀἰζίας ον, ἐπὶ 
επίπι ἐπ [5 ἀΐσετε ςΟ πε υέπηι5, αι ταὶ σΥθεν 
εἰΠλης, ποη δυζοαιίη ἥ5 φαΐ (ατίςΙοαιευπῖ, 
δίς οτίδι δατουοσυος,εῖ Βατατί (ει πΠ Οἢ 5 
Ποπιίπεβ,, ξος δεείρεγς ἀεβεπγι, αι πηαἹὲ 
(Πγεοα ργοπιηςείαδης, (ατίςο αὐτῷ πούς ράγθα 
εἰίπτατη αὐ τόςα οτγατίοηίς. ἀύίεπιτγαη ἤν, 
ἰεγιῃτ. εἰ Θοϊοσςί τισι πὰς ἃ ποιηξ ἃ 80’ 
1 ἀσα πε, πυς αἱίο ατοάο, δειθίε Ατιεηιί 
ἄοτις ἃ Βαγίςο, ας εἰξγαπίπιατίηος ᾿ὶ Ποά ’ 
οτῇ τεσίοπίβ αἵορ ᾿δηρίπα, Ἐρἠείαπι εὐπτί" 
Ὀυς, εἴτ [τα οὐίπσεητα δύ αἰ παπδοίπία, 

ΖΕΟΕΚΒΑ͂Ρ Ἡ. 

γράψας. οἴμαι σὲ τὸ βαῤδαρον παῶτορχοὶρ, 
ἐκπεφωνηδος οὕτως πῶ τ᾿ ὀνομαγοποιίων,, 
ἀϑδὶ Ὧν σἹυσεκῴφόρως, οὶ σκλυρῶς, κοὶ ῥαχέ- 

ὡς λαλριύ των ὡς Ὁ βα Ἴ αοίζεν, κοὰ ρα 
λίζεν,κοὰ Ψελλίζειν, δθφυέστετοι γοῦ ὄσμβ) 
σὰς φωναὶς ταῖς δμοίχες φωναῖς πατονομαν 

{ιν οἵρε τὸ δικογθυὰς "σε τὐ πλεονέζουσι μὴν 
οὐγαῦθα αἱ ὀνομαποπτοιίΐαε, οἷον Κ᾽ ζελλαοίν 
ζεινικοὰ ἀλαγγὴ δὲ, κοὺ ψοφΘ’, κοὰ Βοη  κοὶς 
ἐρότ(’. ὧν πὰ πλέϊσι ἢσῖκ κοὰ ἀυρίως εκα 
φόῤετοι. τοαύτων σῖν Σὶν σπιχυσομοκύπωμ 
οὕτω βαρθαρων λεγομλύων, ἐφοαύη σὰ πῶρ 
αἀλλοεθνῶν εὐματα ποιαῦπο, λέγω δὲ τὰ δῷ 

μὴ τλλιϊμων ἐκείνους οαν ἰδίως ἐκάλεσε βαρ 

ἔαρους. γὐ αῤχοῖς μλΡ κα τὰ πὸ λοίσνρου, ὧφ 
αἷὖν σταχυσύμους, ἢ" πραχυεύμους, εἰπῶ κατα 
χησάμεθα » ὡς εὐνικῷ κοινῷ ὀνόματι οαὐ7ῖ5. 

διακροαῦτ δῖ» πρὸς «ὖσ Ὡλλίωας. κοὰ γοὺ οἵ 
ἡ πολλὴ συυήθεια, κοὰ ἀϑυιπλοκὴ δ βαρξᾳε 
ρωμ» οὐκ ἐ7; ἐφαένερ κατὰ παχυσομίαν. 
κοὰ ἀφυΐαν τινὶ πῶμ φωνκταρίωμ ὀργοίνωψ 

ὡτ συμξαζνου, ἀλλα κατὰ τὰς τῶν οχλὶ. 
κτῶν ἰδεότσιντας . ἄλλη σίὲ τὶς οὐ τὴ ἡμετόδᾳ 
οἤχλίκτῳ αὐεφοαύῳ κακοουμία, κοὰ οἷον βαρ 
(αροσομίᾳ, ἄ τις Ὁλίωίζων μὲ καηρρθοίας 

ἀλλ᾽ οὕτω λέγει τὰ ὀνόμαπο; ὡς οἱ βάρβα: 
θοι οἱ ἀἰσαγόμϑινοι εἰς Ὃν ελλίωισμὸν, οὐκ ἐ- 
ἀιύονταῖν αὐπιςυμᾶν . ὡς οὐσί᾽ ἡμέ; οὐ ταῖᾳ 

“ὧν ἱκάνωμ σϊχλέκτοις. ὧξρ σὲ μοϊλιςα συσ 

γεξη σοῖς κρίρσί, τῶν γοὼ ἄλλων οὐκ ἄδιπλει 

τομθύων πῶς σφόα)οᾳς ποῖς Ὡλλησιν, οὐσῖ᾽ τα 
σιχειροιύ χων ελλίωικῶς ζω, ἡ μανθανειμ 
«ἰὼ ἑμετόδων διάλωςστομ., πλίω ἐἰ, πινδον 
ασαύιοι, κοὰ ζοτὰ τυχίω ἐπεμίχθυσαν, κοῖς 
κατ' ἀνόῖρα ὀλίγοι δῇ ἐλλίιϑωψ τισίν. οὗπεῃ 
σὲ καθ᾽ ὁλίιω «πλανήθασαν τίν ἑλλαϊσῖα μι- 
δδοῦ ςρατόύοντόυ. ἤσῖη οιεὖ “Ὁ βαρξαρόφω» 
νον ἐτο ἐκείνων παυκνὸν ἰω ἀ φὶ εἰς τίὼ ἱᾺ 
λασῖα οὐτῶρν φτρατέιας. κοὶ μετατοιῦ τω 2 
πεπύλασε πολὺ μᾷλλον, ἀφ οὗ τάς τι νῆα 
σους μετὰ δ ἐλλίωωμ ὥκῳσαν» ἀὰ κέθρν εἰς 
«ἰὼ ἀσίων ἐκπεσύνπόυ", οὐσῖ᾽ ςὐταῦϑαχων 
οἷς ἑλιίωων οἰκεῖν ἡδίυίαντο, ἀδιοϊχ αντωμ 
σῶν ἰώνων, κοὰ τῶν σϊωριξων, ᾧντὸ σὲ φὶ αὐ- 
σῆς αὐτίας, κοὶ “Ὁ βαρθαρίζων λέγυται. κοὰ 
γο ὧδϑο ὡδὶ τῶν ἐακῶς τλλίωιζονπτωμ εἰώσ 
ϑαμν λέγειν. οὐκ δὲ σῶν ἔαοιςὶ λαλοιί, 
σῶμ. οὕτως οιεἶ κοὰ "ν Βαρξχροφωνξμ, κοὶὰ 
σοὺς βαρβαροφώνους σέκτίομ ποὺς κακῶς 

ἑλίωίζντας. ἀπὸ δὲ πόν ξαοίζεψ, κοὰ “Ὁ βαρξαοίζεψ, κετίωεγκαν ἐς τὰς πόδι ἑλλἑιυισμοῦ τί 
χνας "κοὰ Ὁ σολοικίζειν, ἐϊτ᾽ ἀστὸ σόλωψ,, ἐἰτ' ἄλλως πόϊ ὑνόματίθ᾽ τούτου ποεπλασμλνου. φκσὶ δὲ 

." Ἅ ΄ ΡΝ , ε μ- ἷξ ὧν ΦΌΝΟΝ - Ἂς ΄, Ε 
αῤτεμίοϊωριΘ’ ἀτστὸ φύσπου φὶ ῥοδίων “πόδαίας ἰοῦσιμ εἰς Ἐῴεσομ, μέχρι μᾶ» λαγγίνωμ ὀκταποσίουᾳ 

ἄναε κρὰ τυρντήκοντίς σόίους. γὐτόυθῳν σ΄ ὡς ἀλαϊβανδᾳ, ταρντήκοντα ἄλλους κοὶ σἤχκοσιουο» 
εἰς δὲ 



δ ἘῈ Ἐ τΡ Ἐπε μιν 9 αἰ ΑΕ ΥΥ δ 
ἐς δὲ πρζλλής ἑκα δ ἑξήτοντα, ἀλλ᾽ ἡ ἐς βάλ 
λεις ὄδι ο]α ξαύτι “Ὃν μαξανοῦρον 2] μεσίω 
σπου τί δοῖον, ὅπτον δὰ ἀπχοίας οἱ ὁροι. γένον, 
τοῦ σῖ οἱ τοιἱντοῖν ἀτῷ φύσκου δὲ Ὃν μαΐαν» 
«ἤρου ψ»] τίὼ ἐς ἐφεύομ δοῖὀν, χίλιοι ἑκα: ὃγ 

᾿ ῥρηοντα. πτόλιν ἀ φι ωνίας ἐφεξῆς μῆκος 

ἀδιόντι ἡ] τἰὼ αὐτίι δοϊου, αὶ ἵᾺ τόν ποτὰ 
μοῦ ἐς βάλλεις, ὑγσνήκοντα ειτ᾽ εἰς μαγνησι 

ανιεκαῦ τεαρώκοντα "ἐς ἐφεύμ σῇ ἑκατὸν 
ἔκοσιν"ἐς δὲ σμύρναν» τοιακόσιοι ἐἰκοσιψ' εἰς 

σὲ φωκέαν, κοὰ αὖὺ ὅρος τ' ἰωνίας, ἐλάτας δὴν 
οἸχκοσιωγιὥς τε Ὁ ἔτ δύθέαας μῆκος φὶ ἰωνέ 
αἰ ἐν οὖν 5] τοι», ἢ μακρῷ πλίον ἣν ὀκτά» 
σοσιωψις πε ὃ κοινή τις δσῖὸς τύτοισῆαι ἅστα 
σὶ οἷς ἀϑὶ τὰς αὐχηρλας δοθιστοροῦσιψ δῷ ἐσ 

φίσου, κοὰ ταύτη μδὸ ἔπεσιν. ἀϑὶ μὰν τὰ κᾷ 

φουρα δὶ καοίας ὅριον σῶς τίὼ φρυγίαν σὰ 

μαγνησίας, κοὰ τραλλεων νἱσίις, αὐ πποχείαςς 

οτος ἑπηατοσίων τοῆαράκοντα φχόδίων. οὐ» 
“όὐθον δὲ ἡ φουγία οἵ λαοδικείας,κοὰ ἀτττς 
μέκχς, κοὰ μηβοπόλεως, κοὰ χελισδνίωμ. ἀδὲ 

μὴ τὼ αἰχω φὶ ἡδωοίσ ἀὐδλμος, σοδνοι 
“πϑβὶ γὐνναπκοσίσςυκοὰ εἴκοσι Ἐπ ἣν ἀαρόρωμ, 
ϑ᾽ σὲ τὸ πθς τῇ λυκαονίᾳ πόδας Φὶ ἥδω» 

οἷου δὲ τυρκαίοιομ σὰ Φμλομηλία, μικρῷ πλά 
ους δῇ  τορντακοσίωψ. εἰ ἡ λυκαονίαᾳ μέχρε τώ 
ροπαοσοῦ οἷς λαοδικέας τῆς κατακέκαυ - 
υϑύας» ὑκτακῦσιοι τεΠαράκοντα,. ἐκ δὲ κὸν 
φαηγχοσοῦ Φὶ λυκαονίας͵ εἰς γαῖῦ σύξουρα στ 
λίχνιου φὶ ἁα-ππασύκέας ἀϑὲὴ δῇ ὅρων αὐφὰὶ 
ἑσθονμθον, ἕκαν ὥκοσιν. φύτ ύθῳν δ᾽ ἐς μά 
ζχκα πίω μεβότιολιν δ, ἐαχττπασυκὼν σΐς 
(Οαὐσδου,κοὶι στο! απόρωμ, ἑξαλόσιοι ὑγσνήπον 
σαιοὐτόυθῳν οἵ ἁδλ πον δὐφράτίυ μέχρι τοῦ 
μισοῦ χωρίου Φὶ σοφίωφς “7 ἡρφώῶου πτολί 
χνϑς. χίλιοι τερακόσιοι τε αράκονταυ τά σ᾽ 
ἐπ᾿ δὐύῴας τούτοις μέχρι φὶ ἐνδικῆς, τὰ αὐ 

“ὐ; κῶτοι κοὰ ἥν α 9) αῤτεμισϊώρῳ͵, ὥττόρ 
κοὰ ταὶ ὑρῖ δῥ ατοῶδονει. λέγει δὲ κρὰ πτολν 
ΕΘ’ πόῤι δὲν ἐκᾷ, μάλισα σῶν πσδύερ ἐσ 

πιάνο. αρχετ σὲ ἀν σχμοσάτων Φὶ κοειμαγη 
νῆς ἡ τεῶς τῇ σαξάσει,νὸ τῷ (δύγμαζι ἰῷ τῇ. 

. ἐς σὲ σπιμόσατα ἀκ δὴν ὁρων φὶ ἀαιστπασνοκί 
ας ὃν πϑρὶ τόμισαν ᾿ασόρθοντεΣ τορον, σις 
δας ἔΐρακε ππρακοσίσς, κοὰ παρντήκοντας μο 

πὰ ὃ τίὼ ῥοδίων σεβαίων ἃς ὅρκου τὰ οσἹκίσίϊα 
λα, ἐφεξῆς πλίουσὶ πρὸς αὐίσζοντα τὸν ἥλιν 
ον, ἡ λυκίᾳ κῶπαι μέχοι σταμφυλίας . εἰὐ᾽ ἡ 
σπομφυλία μέχρε κιλύζων δὲν πραχίων. ἐφ ὰ 

σπούτων μὲχρε δ ἄλλων κιλίκων δὲν πόδιν 
ἐοσίκον κόλπορμ. τοῦτα δ᾽ ὄλῃ μόρᾳ ἦδὰ φι χεῤ 
δονήζου ἃς τυ ἐμὸν ἐφαμν τἰὼ ἀῷ ἰοσοῦ ὃν 
δὸν μέλοι ἀμιοσδ,ἢ σιν πεεςγῶς ζνες ἢ ἐκὸς ὃ 

62. 

υφ ἼτΆ}}ε5 ςεπταπι ἀσιίρίηπεί, Πρ Ἴ ΎΑΠος 
(ὑῆι ΝΜ] καπάγαυπι τσαπίευπεῖ, πῃ τλεάίο ἐετφ 
{τίποτα αδί της τί ἤπεβ, Δτῳ ἃ ΡΒῆγίτο 
ἰη ΝΜ] ααπάγαη, ες πίαπι απ Ξρηςπτπι 
{εττ, επεηέπτς οπηῃία ταν Π}ς εἴ σσπτιστ) ὃζ οὐἦο 
σίπια Πασία. ἰδ υγίιπι ἀείποςρ5 ἃ ΝΜ ααπότο 
Ἰοπίᾳ ἰοπσίταο εἰ ἐφ άοπὶ πίλπ ρεταρεητί 
ἃ Πυπιίης αυΐίάεην υἱῳ Τα ες οὐορίπια, π΄ 
ἄς Μίεοσπείίαπι πί;,ςεηταπι εἴ ἡπαατδοίπεας 
Ἑρμείωπι ας, ΓοΠειπὶ ἃς υἰοίητί ᾿ Θπιγ γα πὶ 
αἴ, Γσσρητα δέ αἱρίπες ΡΠ οςο υἵζ,ος [Ιοπίςς, 
βπες, ραυείοτα ἀποςητί5, (δ πτᾶτε στοὰ [οηίαΣ 
Ιοπρίταο ἐτίτ πϑος, πε} ρδυΐο (πρτᾳ οὐξίηοοῃ 
τὰ. ϑεά συοπίαπ) ςοπιπλ 1.5 ἥπςε ἀδτη τα τς 
τ εξ οπιηίθι5εχ ἘρδΠείο πῃ οτίεπιει ργοῆς 
εἰςεπείρθα5, αἴας Πασίταν (ὐατττα, αγίος οι 
Πηΐππι ΡΗγγοίᾶ ποτίαδ, ες πηοόίλοι ΓΝ αρτςες 
{Παπιας τΑ]1ε5, ὃ ΓΝγίϊλπι, δ ΑἸπτίος πέλτη, 
(ἐρτἱηρεπτογαπι δέ απλαγασίητα {λάίονυτη, 
Ὠεμίης ΡΠγγρία εἴ μετ ρίληι Εαοαίςοαπι, ὃ 
Αραπιίαπν, ὃ( Μειγοροίἑπη, δί ΟΠε!οπίλ5; 
(υλίεε ὐγατί υἱῷ πῃ ργατεγπιοπίδηος ἰηΐ" 
εἰππι οἱ Ἡοΐπιος, αι ἴα σία εἰγείτος ποησεῃ 
(ἃς αἱρίπεί, υἱςρ ἱπ Ρτατεγηιοηίδπος ΠπεηΊ, 
αυί εἰξ γείατίυτο ΓΟ γοοηίατι πεγίας, ρο ρ’ 
(απι ΡΠ Ομ εἰ αι. ραι]ὸ ρίατα ΄αίπρεπεῖθε 
Ῥοΐϊελ ὁ ̓ γεαοηία (οτοραίιπι υἱῷ, ρεσ ρ. 
ἔχτα 1 -δοαίςεαπι ἔχοξες οὐξίησοπια ὃ αυ25 
ἀτασίητα, Ἐκ Οοτοραῖο ἵγοδοηίς υἱῷ (τας 
ίλυτὰ ορρίάπι αρραάοςίο πη δηίδιις εἰς ἢ 
τυπὶ ςςητ ἂς αἱσίτεί, Βίης τς, Ἰλξαοα ΡΖ 
Ραόοςσιπιτηειγοροίίηι, ρεῦ ἑοτα δοαπάϊαι ὃζ 
δαηάδοοτα, εχεεπία ὃ οὐὐϊορίῃτια, Εἰς α 
Ἐυρδγάῖοπι υἱῷ Οὐ βτην ΟΡ έσρος [οοι!Π1, 
ορρίάιμπ Ἐτρίια, ππΐε ὃ ᾳφυράτίπσοητε, ὃ 
ᾳιυράτασίπτα, Ὁ δε ιιοτο ἐ αἰγεζῖο πές ἰσπταΐ, 
παείη ᾿πάΐααι, ἐοάειη πιοΐο ἀρὰ Δ ττεπιίς 
ἄογιμι ἔς παρεπε, αυο δέ ἀρὰ Βγατοπῇςηξ, 
ΡοΙ͂γ δέ δατσηδς ἐς Πἰ5 σας ἐδύ (πῆτ, {ΠῚ ̓ ς 
ἀεηάϊμῃ εἴς, [πείρίςαυτεοπι ἃ ϑαπιοίαείς (δσ 
τα οῃος, ας ἰαχτα τγλη τ 8ς ροηζείη ἴδ. 
«εἰ: ἃ (αρραάοείς πεγὸ Πηίθιι5,αυ! οἰγοα Το. 
ταί!ατῇ πῆς, Ταύυτυσι προγαπεί ας ϑαπιοία 
τ ἀίςίε εἴς (λα αυλάτίηροια εἰ Παυϊπαθαρίῃ 
τα. [είποερς Ῥοβ υἱεογίοτεπι ποδίοταπι 
τι τε πα Π1,οαἶτι5 το Πηίππνίσης Γ)οκα» 
ἴα, 4 οτίεητεπι ἕο Ὁ παιτίσαῃτί, ἔγ οία εἴ υἱῷ 
η Βαπιρογυ απ, Ῥοίξεα Ῥαπιρῃν α πίααε ἐπ 
Εἰ οίααν 1 ταςΐεβην, Βοῖ ἃ Ὠτες τερίο υἱο ἐπ 
αἰτεγαπι (Υ ςίατ, ας εἰγοα [Πίσυπι πππὶ οἵ, 
Ηα ἴππε (πειχοηεῖ Ῥᾳῖζες, σαΐας ἡ απ αἱ 
χίπτιϑ εἴς τες, Ὁ ΠΠ0 Δ πε τπὶτ;, υεῖ δὲν 
πορεπλ,: αι 6 ρίαςει, αὶ ἐρίο πετὸ ἐχίτα 

(ἃ .4 Ταμίμην 



6:: ΕΟ Ε ΙΝ 5 
Τδυγαπιίη ἀπρυῇα οὐ εἰϊ, το ἃ [γείατεπσ 
ἀπ ΑἸ οςα δοΊ (5 υἱοίπα, αιτοε οἰπίταα παπς 
Ῥοπιρείορο! 5 ἀἰοίτιι, Βοίξεα {Π|π| πὰ οὐὰ 
ἃ 801{5 ὃ ̓ Γαγίο ἱποίρίεησ, (4 ἐπ ςατηρο5 ρᾶῃ: 
ἀίτυτ, συαῖς οὐσι μαπς [γα πεγίΠγ115, τοῖα Πίσ 
ταίτὰ ΟΠοτγοπείας ετίς ρεγασίαία, Ῥοίξεα 
αἰία5 Δ Τία ραγῖεβ αἰεγα Τ αὐτ ργοστεάίςιλαν, 
ροἢεεπιὸ δ γος ἐχροπεπιις, ΒοΙ [ας 414 
ἐταῷ ἰδ ῃοάδίογα πιοις εἰ Γγοία;, 40 εἰ [26 
4414 ποαγίηδευτ, Δ'Ό εο πιτίηίεία τοῖα ἔνγσ 
«ἴα ρτατεγηδιιίσαιίο, απ εἴτ τε} ε ὃζ ἱερτίη- 
φεηϊογαπι ας τ σίπεί Παδίοτῃ, αίρετα ἰλπὲ ας 
ας Π5,[τὰ Βεπς ροιταοία, δέ αὐ ποπιίηίθι5 
τεπιρεγαητίθδιι μα ίτατας απο πίαπι Πα Γεσί 
οἠίβ ἡάζαγα, Βα ρἢΥ 115 δύ ΟΥςίρα5 Τ τας το 
τί5 ρτοχίητα εἴν, δεά {{ΠΠ{{π|51ο οἷς αὐ ἰαίτοείηία 
αὐτίσας, ρίγατίςαπι ἐχεγςοηία8.. πεῖ ροτίαβ δ 
πεηάεηδα ρίοα: ἑούυαι ρίγατίβ ἘΧ ΠΡ εΏτΕ δ, 
Αρυάϑίάαπι ΒαηρΗΥ Ἰίο αιθεπι, ΟΠ ςο5 πᾶσ 
αἱρία Ἀείεδᾶι, ἰδίῳ ςαρτίποβ αΡ Παΐτα πεπα», 
ταθαπί,ποη ἀπ ἀεητες εος ᾿ἰΡ γος εἴς," γεΐ 
αἀεὸ εἰα{ίεοεν ὃ σοπείηοπίογ χεαπε, τς 
[οοϊ ἐοίτον υἱῷ ίη “εαϊίατη πτατί ἀομγίπαγοητυτ, 
ταῖς ἢ Πα ΠΟ πα τρί αςτο (είς ἐχεαΐς 
ταπε (ἐς ραιτίϑς πιογεπι, ΠΟῪ εἴδοί ςοΠ. 
πεηται5 ἀπιίηΠτγαιίοης ρείπγαπείς5, συηξ υἱ 
οἰπεί δζ {τεδ υτθε5, αυος ἰη {πἴταρ 5 ἀλη τς 
ρΡατιίςίραητ, δ εχ αυαφ οἰαἱΐδίε ἱπ φοπλαλαπε 
ςοἰϊερίαπι ςοππεπίπηι ἃ ἀεςείπεηῖέδ, πο 
ραΐ5 πιαχίπια ςοπηρτοβατγίζ, ΓΜ] αχίπγαγιιπι οί» 
ταἰτλίσπι πηδα ας ἔεετε ροτείετία {πη ταρία, 
πιεάία ἄϊιο, σρείοεγοε ππυ τη δίς εἰίαπι ργορουῦ " 
εἰοπετίδιτα ρεπάᾶι,οι 4] α πλιπεῖα, Δ τιεηλχί 
ἄογαβ αὐτον εἰς, εχ εἴϊε πιαχίπιαϑ, Κι ἀητἤιπ1), 
'Ῥλιαδια, Βίπαγα, ΟἸγαιρᾶ, Νῖγτα, ΤΊ οη (ςοιπ’ 
ἀ ἤει Οἰδγγογα ἰαςεητεπι, [π ςοἸεσίο ρτίσ 
ταὐπι εἰσί Εγ εία ρτεείεξει5, ροἢ αἰή υὐρι 
τιδοίγατασ. [ποία ἰη ἐσπνιηί ἤππτς, ΕΠ  ρτί, 
τι ἄς Ρεϊο, ἄεραςς, “εἰοςής ςοπίυ!αρᾶιϊ: πᾶς 
14 εἰς πΟΊίςει, (ε ἐπ ξοπιαπογᾶ πειπι εἴς ρος 
τείζατς, ἰΠ|1ΠΠ| ρεγηιίίεγίπε, ἀε {{Π15 ἰρΠ|5 ἐχρεὲ 
αι. Εοάεπι πιοάο δύ ἑπάίςεβ δ πιδοίταῖυδ 
ρΡιοροττοπείυβεασίοτ, Ἔχ ππδαιτας οἰαίτα' 
τε ςαρίππτεαν, ΕἸ ςαπιαδεὸίυϊε αἱπετγεηε, 11’ 
δειίαρυά ᾿ξ  οπιαπος ἔπεύυπε, δ ραῖτία παρ 
εἰς, δύ ρίταταβ υἱΔεγυπείαπαάίταδ ἀ εἰ εἴοϑ, ρτί" 
ταὺπι ἃ δε! ο Παυτίςο, αο ἐειηροτύε {Π|- 1’ 
(λυ ςερίτ:ροίξεα ἃ Ροπιρείο πιᾶσπο, αἷς 
Ρί8 πηΐ!ς δύ ἐγεςεηῖα παυίσία σοΠοΓ ἘΠΊ ΔΕ, 

ἣ 
ἵ 

ΞΕ ΟΩΟ 5 ΚἈΆΑἊΑΡΉ.: 

σϑὶ ταύρου οὐ «ονῇ σπταραλίᾳ τῇ ἀῤ λυλίχδ 
μέχοι δὴν “τόβὲ σόλους πόπωμ τῇ νιῦ πομϑ. 
πηῖον πόλει «ἔπειτα "σία εἰς τυτόϊα αὐ χπτία 
σήχτοι ἡ κατὰ τὸρ ἰοσιίον πόλττον σπίραα 
λία ἀφ σόλων, κοὰ ταρσοῦ αὐξαρμδύμ, παίΐν, 
σίω ομὖ υππελβοῦσιμ, ὃ τοῦς πόβὲ φὶ χεῤῥανα 
νύίου λύγΘ- ἔσται πόδιωσϊδυμθύθ’, ἅπα με 
σ“αϑασόμεθα ἰϑὲ τἄλλα μόβη τῆς ἄσιας πὸ 
Ἐκῶὸς τό ταύρου. πιλόυτοῖα σοί ἐκθάσομϑϑ, 

“ὰ πόρὲ τἰὼ λιξύίω.. μετὰ ποίναυ σιαξοῖα»» 

λα τὰ τ ῥοδέων, ὅρΘ- ὄδῃ φὶ λικίας ὁμώνυ“ 
μον αὐτοῖς σϊαἰοῖχλᾳ . ἀφ᾽ οὗ λαμξαύει τὼ 
αῤχίω ὃ σπταράπλους ἅστας δλυκιακός, σι 
ὧν μδν οὖ χιλίωμ ἐσηχκοσίων ἑἴποσι, πηοα- 
χὺς δὲ κοὰ χαλεστος» ἀἦν σύλίμθνΘ- σφό- 
ρα κοὰ σοῦ αὐθρώπων συμοικούμν Θ΄ σῶς 

φρόνωμ᾽ ἐπεὶ ἡ γε φιχώρας φύσις, ταραπτλῃ 
σίανοὶὰ τοῖς σσαμφύλοις δ) κοὰ “οἷς πραχυ- 
πότοις κίλιξιν. ἀλλ᾿ ἐκένοι μδν δρμκτκοίοις 
ἐχράσανπο ποῖς τόποις πες τὰ λῃεῆριᾳ, αὐ» 
ποϊ ταφορατότοντ δῖ», ἢ τοῖς τσειρατοιῖς λαφν. 
ροπώλιᾳ κοὰ ναύσεθμα τσαρίχοντόι, ον σίε 
σμ γοαῦ “ολφφὶ παμφυλίας τὰ ναυπήγιαξ 

συυΐσιχ τοῖς κίλιξιν. σαὸ ἐπουζες τε ἐτσώκ 
λοαὺ ἱκῶ εὖ ἁλόντας ελδυθόρδυς δμολογομῦ' 
σόν, λύκιοι οἵ᾽ οὕτω πολετικῶς οὶ; σῶ φρύα 
νως ζῶντος" διετίλισων, ὥς τ᾽ ἐκένωμ σἤᾳ, 
πὰς δυτυχίας ϑαλαοσοκρατησοίυτωμ μεχοῖ 
“Ποϊταλίας, ὅμως τ΄ οὐσί νὸς ὀξήρθυσαν 
αἰσχροῦ ἰόρσυυς, ἀλλ᾽ ἔμειναν ὐ πῆ στατγοίωι 
α᾽οικήσει τό ἂν κιατοῦ συεήματ. ἐσὲ δὲ 
“ρεῖς κοὰ εἴκοσι σπτόλεις αἱ Φὶ ψύφου μετέ» 
χούσαε, σιυμυόβχοντοίι σὲ δ᾽ ἑμάττς πόλεως 
ἐς κοινὸν συωξόλοιον, ἰὼ αὖ δθκιμάσωσι πά- 
λιρλόμνοι. τῶρ σὲ πόλεων α μέγιεται μϑὼ 
«ποιῶν ψήφων ὄδν ἑκάςπ ἀνοίᾳ οἷ σὲ μέσαε 
οσἹυοῖν. αἱ στ᾽ ἄλλαι μιᾶς. αὐῴλογου ὃ κοῖς πὰρ 
εἰσφορεὶς ἰσφόρουσι, κρὰ πὰς ἀλλας λειουρ 
γίας.ὉΕ δὲ τὰς μεγίστες ἔφη ὃ αὖτε μίσίωρ Θ΄" 
ξαύύου, σπτώταρα, πίναρα, ὄλυμτπτυ, μύρα, 
“λῶν, κατὰ πίὼ ϑίσιν τἰὼ εἰς κίξυρων ἄει- 
μδϑζω οὐ σὲ Ὅρ)" στυυεο)ρίῳ πρῶτον μϑὸ λυ 
"ιαῤχης ατρξ ποὰνει τ᾽ ἄλλαι αὐ χρὼ οἷ πόδ᾽ συ- 
«ἡματθ’. δικαςήοιά τε ἀγοϊείκνυ τοι ποι 
νῇοκοὶς στρ ὲ στολέμου σὲ κοὶϊ ἐρίωώας κοὰ συ 
μαχίας ἐξουλδύοντο προτόδομ. ναῦ σ᾽ οὔτε 
εἰκὸς, ἀλλ᾽ ἀδὲ "οἷς ῥωμαίοις τοῦτ᾽ οὐέέγκθ, 
ἐεϑαι, πλίω εἰ ἐκένων ἀδυτροοψαὐχων, ἢ ὅσ 
πὶρ αὐὴὲν εἴη λεήσιμομ. ὁμοίως ὃ κοὰ δικαΞαὶ, 

«οἱ ἀρ χοντδῖν οὐὐάλογον πιαῖς ψάφοις δ Ἑκάτης ποχειοίζον τοι πόλεως . οὕπω σ᾽ δύνομουμθύοις αὐ 

“ρἵογσυυξθῃ σόρὲ ῥωμαΐοις ἐλδυθόβοις σχτελέσαι, τὰ πτώτοια νέμουσι, τξὺ σὲ λῃσὰς ἁδισϊερ αῤσϊίω 
ἠφανισμλύους,, πρόπόδον μδὺ “σπὸ σδδουιλίου σόϊ ἰσαυρικοῦ. καθ᾽ ὃυ λεόνον κοὰ σὰ ἰσαυρα ἐκέν Θ" 

καθέλῳν ὕσόβου σὲ πομπηΐρυ Τό μἰέγνον,πλάῳ ἡ χιλίων κοὶ τοιακόσιων σκαφῶμ ἩΡΤΡΜΗΟΘΙ 

τὰς 



ἹΣΤΕ ΝΕ ἘΠ Εν νι αὶ Ἐν α 

σὰς δὲ κατοικίας ὑσόψαντθ', ὅΝὴ πόδιγε 
γομδύων οὐὐθρώπωυ οὐ ταῖς μάχαες,εὖν Ν κα 

'πταγαγόντί- ἐς σόλους [ὦ ἐκῶνος πομηυΐϊάν 
πολιν ὠνόμασε" τούς σῖ ἐς διστυμλύίω λει- 
πανόβράσαπσαν»ἰμ ναυὶ ῥωμαΐωψ ἀφικίᾳ νὲ 
μετ.οἱ σπτοιατοὼ ἢ μάλιει οἱ βαγικοὶ συγχὲ- 
ὀντόϊν' τὰ ἔθνεα ϑτίστόρ εὖὺ βῶας, τὼ αὐ κυ 

σοὺς, κοὰ «ὅῦ λυσϑὺς, φρύγας πῶ σαγορδύου 
σιμ, ὅτῳ νὸ εδσ λυκίος κᾶρας. μετὰ σῖ᾽ ὃν τὰ 
οἹαϊοϊαλα “Ὁ δ᾽ λυκίων ὀρ ,οὗ πλυσίον ὅδ 
σελικιοσὸς πολίχνη λυκίων» Εἶ τελμιοσὸς ἄ- 
κρα, λιμαύᾳ ἔχουσι ἔλαβε δὲ “Ὁ χωρίον (δὰ 
δα ῥωμαΐων δύμϑνης οὐ τῷ αὐτιοχιυκῷ στον 

λὲμκῳ.Καταλυθάσης  φὶ βασιλέας, πίλα 

ἔον πόλιν οἱ λὐπιοι. εἰθ᾽ ἑξῆς ὃ αὐτίκραγος,ρ 
θιου ὄρίΘ-, ἐφ᾽ ᾧ ἐαρμνλκοσὸς χωρίον, ἦν φα 
ρα γγίῳ ἰιείμϑῃν. νὰ μετὰ Ὁ ύὑτῶν ὁ ἀρώγος. ἔχων 
κράγας ὑκ[»γὺ πόλι δικώνυμοψ. σερὶ τοῦτα 
μυθδύετῃ τὰ ὅρη τὰ πόβι φὶ χιμαέρας ἴδε σῇ 
οὐκ ἄπωβον τὸ ἡ χίμαιρα φαραγξ τὶς ἀρ τόϊ 
αἰγιαλοῦ αὐατένουσικ. σύκάτοιι δὲ τῷ κρά 
γῷ πίναρα γὺ μεθγοίᾳ ἣν μεγίσων οὐστε πὸ 
λεωυ οὐ τῇ λυκίᾳ. ον τοιῦϑιι ἢ τοαὐσίαρΘ’ τι 
μᾶται, τυχὸν ἴσως δμώνυμιθ- Ὅρϊ πρωικῷ" 
Ὡς κρὰ γτανοϊαρίου κούρη χλωρπῖς ἀκσϊώμ. 

Καὶ γα ὥδου ἑκλυκίας φασί. εἰθ᾽ ὁ ξαὐν 
θος ποταμὸς ὃυ σίρξίω ἐκάλραυ οἱ πρότοβοψ. 
αὐαχπλόύσοντι σῇ τσπρετικοῖς σίεκα σόν» 
οἷος, τὸ λητῶου ὄξίμ. χασὶρ σὲ “ ἱόδᾷ πεϑελθόν 
“πιτξήκοντα ἡ πόλις ἡ ἣν ξανθίων ὄδη, μεγί» 
Ξα ὅν ον λυκίᾳ. μετὰ ὃ Ἂν ξαύθου στώταρα, 
κοὰ αὕτη μεγώλη πόλις »λιμβύᾳ ἐχουσαυκοὶ 

ἱδρὰ πολλοὶ κτίσμα πταταρου. πήολεμαν 
οἱ ὃ φιλάσελφθ: ἁθισκόυάστες, αῤσινόϊω ε 

κάλεσε χίὼ οὐ λυκίᾳ. ἐτσεκρώτησε δὲ Ὁ ὑ7. 
χῆς ὄνομα. ἄτα μῦρα, οὐ εἰκοσι στεσίίοις ὕ- 

“πὲρ φὶ ϑαλώήυς δὴ μετεώρου λόφον. ἀθ᾿ ἡ 
ἐκβολὴ τδὶ λιρύμον ποταμοῦ, τὸ αὐιόντι στε; 
ζι 5ποϊξους ἐίκοσι τὰ λίμυρα πτολίχνει μετα 
ξὺ σ᾽ οὐ τῷ λεχθρύτε ἥδάπλῳ υυσία πολλὸ, 
«ρὰ λιμθύσυ". ὧν κοὶ; μεγίση νης κοὼ πόλις 
ὁμώνυμος ἡ κιδδί ων οὐ ἢ τῇ μείγαίᾳ φιλλὸς 
κοὶς αὐσίφελλ Θ', νὸ ἀχίμαερᾳ ἧς ἐμνπδδημᾶν 

Ἐσένω, εἰθ᾽ ἱόραὶ ὥκρα,νὦ αἱ χελισόνξας πγρέῖς 
νβΟ, βαχέϊαε γττέρεσυε Ὁ μὲγεῦθ-, δίον τοῦ, 
σε σποϊίοις ἀλλήλων διξχουσαε. φὶ ἢ γὴς ἄφε 
Ξἄσι ξξαςτέσιου. μία σὶ' αὐ δὴ κοὰ πιροίρμον 
ἔχει, γτόσθῳν νομίζουσιν οἱ στολλοὶ ἠδ αὐχιὼ 
λαμβαύειν τὸν τοιῦρον, διά τε δ ἄκραν ὑψα 
λίω οὐσων . κοὰ καθάκονσαν ἀρ ἣν πῖσιδι{: 

κῶν ὑρὼν δὴν σαδῥκαμϑύων φὶ τταμφυλίας, 
αἱ οἵχ τὰς πθοκειμθύας νηυςἐχοίὰς ἁδιφα 

νὲρ ἀσημθου οὐ τῇ ϑαλζήηκ κραασίδο δέκα, 
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Βοτγιπη τιετὸ Βαδίτατίομ 5 ἐχείἀίς, Ἐκ Πογηζ, 
πίδυς χυίπρτα]ίορετίπεις, αἰέος ἐπ πτδ 
ΘΌ[ο5 ἀεάἠιχίτ Βα δίκαια, στάσι ἐς ΒομῚρ εἴ 
οροϊίπι ἀρρεἰἰϑιίτ : αἰίοβ Γέαγ πιεῖα ᾿ποτεί πίσ 
Βυς εἴειλιι, “υα πιης ε οσηαποσαπι εἰ σὸς 
Ιοπία, ϑεά ροεῖς πιαχίπιξ τγασίοί πατίοῃ 5 τ 
[υπάσηι, Πα, σαςεπαἀπιοαά δύ Ττοςς,ε Νῖγ 
(ος, ζ υγάος Ργυραβ ἀρρεϊίδηῖ, τὰ δί ἔν οἷν 
οβατεβ, ΒΟ Πα ααία Πγοείογι πη τεσ, 
ἐπ Ργοχίπιο (ςααίτινς Το πιίτπι5 ορρίάαπι τ 
εἰογιι, 8. Ἐ εἰ πη Π 25 ργοπιοητογίυπι, τοί 
Ροτίαπι πάρες, Ηαπο]οςαπι Εππιεπες ἐπὶ δ εἶ 
Ιο Απείοεϊιίςο ἃ Κξοπιαῃίς ἀςςερίτ, ϑεα αι δία 
τούερπο, ἵγςεῆ σππιίοςαπι γτεςορεγιης, [67 
ἑπςερ5 εἰὲ Δ πείςγαριβ πιοπε ἐγοζίαβ, πη στὸ 
εἰς (ὑατπιγ οἴ ἰοςιι ἐπ ςοπιαῖίς ἰαςο 5, ΡΟΙΕ 
μυης εἰξ ασιιβ, χυΐ ργοπιοητονία οὐΐο Πα 
Ῥεῖ, δζ υὐθεῖι εἰ ἐπὶ ποιπίπίς, ΓΓΙς (4185 
ἀε Ομίπγατο: πιοητίδιι5 κοπῆποιης, Ε{᾿ οτί’ 
δ ὭΟΠ ρος! Πίπο ςφοπυα ἰ5 αϑ 1 πο’ 
τηίπε ΟΠ ίπιατα ἃ [τοῦς ρογγείξα, [ἡ πηεάίτετ 
τ πολ (τάφο (υδίαςες Βίπαγα, υπὲ εχ πιαχί" 
τίς Γγςίς εἰαίτατίθιις, ΕΟ ς ἐπ Ιοςο Βαρ όαττιβ 
ςοἰέταν, εοάεπὶ ποπιίπε ἰοτταῆς, πο ὃ Τ τον 
ἰΔ 18. νι, 
Ουα]ίς Ῥαπάατεί ΟΠ] ο εἰς ρυΠςἤγα ριε]{4, 

ἴνϑηι ἃ ὅπης εχ [υνεία αίςιης, Γ)είπάε εἰ 
“Καπιίῆι Πευιίμ5, Πιεπὶ ρτοτ8 δίγ πὶ πος 
Ραηῖ, Δᾷά ἄεςςεπι (ἰασία ᾿επιί5 παιίσαητί εἰξ 
Ελῖοπα τεπηρία, υἱτία φιοά δά (εχαρίπτα [τὰν 
ἀίΑ εἰς ΧΚΔΩιΠ 5. τΠ8 ἐχ πιαχίπιίς ἔγ εἴας εἰσέ 
ταιίρθας, ΡοΙ ΧΚαητιπι ἢ Βαΐατα, δέ ἱρία πιὰ" 
Χίπτα ςἰίτα5, Ῥατατί Ορδ, απ Ρογίυπι Βαδοξ 
δ τοτηρία ρ!αείτηα, Ῥεο!επλαιβ ΒΗ ἄς! ρ δι 
εὔυσεπδ. γοίαςἃ τί ποοη ποπγίπαιίε, εά 
δητίημα ποπῖςη οΒείπαυίς, Ροῆεα δα [δὐίδ τίς 
οἰητί σργα τῖατε εἴ Νίγεα, ἐπ (δ Πηγέ ΓΟἹ]ς {σ 
τα, Βοΐεα ᾿νοσυαιὶ Πυπηίηίς οἰτία αἰςεπάοητίέ 
Παδία υἱρίπεί ρεάΔοίτί ἐτίποτε ο{{ 1 ἐπιγτα ορσ, 
ΡίΔα, [η ἱρίᾷ ργατεγπαιίσατίοηςε {ππτροετϑ 
δ ἱπίυ!α πλυς, αυατῖ τπηαχίπγ εἰ (ἐἰῃεπς, 
δ υἱϑ5 εἰαίάεηι ποιηίηίβ, [ἢ πιεαϊτείγαπεᾷ 
(χπτίοςα ΡΠ ΕἾ 118 εἰ Αι πιίρμε Ππ|5,εἰ ΟΠ πτοία, 
ἀς φιαίαρτὰ ξεςίπτι5 πιεητίοηςξ, ΡΒοίξεα Εἰίο» 
τ ριοπιοητοτγία δί (ε (ἀοηία: ἱπίυ]α {γε5, 
αίρεῖς (ἀπὲ, εἰ πγασηίττάΐπε ςημπα]ο5 δα Παάία 
αυίπῳ ἱπεοτ ἐς ἀἰαπίες, ἀτεγία δατεπι 4 4ἢ5 
(εχ ἀϊαπε, απ πα ατίοπεμπι παρε, Βυπε 
αυΐρυίαης Ἰ δυγαπι ἐπέ σαρεῖς Πίπο, ρτον 
Ρέοίεα σιοα ργοιποηίογι αἰτῦ εἰ, δύ ἃ ΒΙΠ αἱ 
εἰς πισείδιας ΒΑΠΙρΏΥ ] ο ἱπισνίποητίθες ἀοἰτξ 
ἀἰτ, δύ ργορτεγ ηξυ δ αις ἴῃ ἐγοπτς πο, ἐπί 
σῆς Πρηῦ ίῃ πιαῖέ Παρ επτ ἐπ δ μΠΕΡιρ θα, 

ε 

Οὐ τὰ 



634. ΒΤ ΚΒ ΜΙ 5 
ϑεάτειετγα ἃ ΚΕ Ποαίογαπιτγαηίπναγίπα ὈΠΠ " 
πὶ πογι5,ποπδπατορίο ρεγρεῖαα εἰξ, απ 
εἰίατι Ταισαβ ρρε τις με ἀοηίς αὐτξ δά 

(απορᾶ πεγρεῖε υἱδεπίαγ, τγαίεξίαβἐρίς αὰ 

ποῦ πΠατπὶ Παάίοτα αἱείταν, ΑΔΑΡ Ηίετα α΄ 

τὸ ργοπιοητογίο Οἰδίαηι αἵ, γε χα Πα α 
{πητετεςοηῖα ἃ (καρσίπιαίερτες. πῃ Ὠίς εἰ (τᾷ 
Βυία δέ ΟἸγπιρυς ςἰἰτὰς πγαχίπια, Εἴ ΠΊΟΠ 5 ἐν 

ἑαυ ποπιίπί5., φαΐ Βησεπίςα ποςαῖ, Ροεα 
ΟὐοΥΎ οι {τυ ροίεα ΡΠ δε] 5 ας ρουταδ {τε 

μαδεῖ, εἰαίτλ5 ἐπί! σῃί5 δ [ΙΔςι5, [πιπγίπεῖ εἰ 

τπῖοπ5 ποπηίης 50  γπι8,εῖ Τ γπιεἴ{5 ΡιΠάϊίςα 

εἰυίτας απσυ[ῆς αὐίαςξε, ρετ ηιτ25 ἢ ΜΠ γᾶς 

ετληῇ, Ργορίετεα ΑΙεχαπάεν οὔ δησυ 85 ἃ’ 
Ρετίγε αεῖ!εε, εᾶ ςερίτ, Α ἀ πιατε οίγςα ΒΠαΠ ας 
σης ἀπρυξβία,, ρεῦ υς Αἰεχαπάεν ἐχεύςιτ 
ἀυχίι, ἘΠ εἰ πιοπς ποπηίης Οἰ πηαχ, Βαπι- 

ῬΑγίίο ρεΐασο δἀίδςεης. ἰ5 ιγαη[τ ἀγέξιπι ἐπ 
{ποτετειπηαίς, φαΐ πιατί τεαπυίο πιάατας 

δἀὐεὸ,υτίτεγ (Αςἰεπιίδιι ρεγαίας Πι:ρείαρο δὰ 
τεπι αἰ εηῖς, απαΐς ςστερίταν, ΤγΑηἤτι5 ρεῦ 
πιοηΐεπι {{π| αγάτπι5 εἴς, ταπὶ ετἰᾷ ρτο!χυ, 

υλρτορίεγίπ τγδηιΠΠἐτατί δας Πτοτγε υταπέ, 

Αι ΑΙεχαπάεσ ίπ μγεπιεπιίπείἀεπ5, δ πιαχί 

τηλπη ρατίοπι γεγ πὶ (πλτι1πὶ [ογτσΠ8ς ρΕΥΠλΐτ, 

τοῦς, Ρτίαβ αιὰπι Ηϊέξι γεάίετγίε πιουίτ: δζ το 
«λάϊε ςδείρίτ,ατίτετς ἐπ 46 ἰαςεγεῖ τε πι15 πΠῚ" 
δήϊςο. Ηας υδῆς εἴίαπι ἐπα εἰ ἢ πιοητί" 
δ ἤτα,αΐ ΡΑπιρὨΥ }ᾶ ἐρεξίδηε, εα εὐπι [νγ΄ 

ςἤϑποη σοπιηταηίςαι, Σά ρετίς εἴ, Ροεῖα 805 
[γπιος ἀϊπετγίος ἔαςίς ἃ Γγςοῆς. πᾶπὶ ΒεΙεγο, 
Ρῥδβοπτιεβ ἄτερε [υγείογαπι παι, 

γἱκά, 1. ΕἸΙς 50] γ πνίβ ἱτεγᾶ ρες(ἐδητίθιις ἐπε] λγπτα. 
Ουοά πετὸ [γείος ρῥτίας ΒοΙγ πος ποςὰν 

το5 θίςιηι, ροῆεα Τεγηιίας, αι! Ὁ 5 αυ «ἃ 
Βατρεάοης εχ ὕεῖᾶ πεπεγιητ, ὃζ ροίξεα [γ΄ 
εἴος ἃ [γοο Ραπάϊοηίς ΗΪίο, ηι ς ἃ ργορτία 
τεῖτα εχίει, ἱπ τεσπί ρατίεπι ἃ ϑαύρεάοπελο- 
ςερτα εἴς, ςαπὶ ΗΠ οπιετο ποη ςοπεογάᾶι, Ατ 
αυΐί ἀΐσιτπτ εος ἃ ροεία δ οἵ γπιοϑ ἡἰςί, αυί Πᾶς 
ἹΜΠγεβλρρεϊ πεν, πιεϊίας (ππτίαπε. δε ἐς 
Ὠίς ίαπι ἀϊχίτις. Βοίς ῬΒΑΓΠ!4επὶ εἰ! ΟΙΒία, 
Ῥασιρδγ]ίᾳ ἐπίτίαπι,, ἰησεης (ἀπὲ πιαπίτίο. 
Ῥοῆεδ εἴ (5 φαί (αταγαζέες ἀρρεῖδξ δπιηί5, 
ταιυΐτας ἃ τουγεητίβ ποτε ἱπιρείπο 5, ΔΒ αἱ" 
τλρεῖγᾶ ἀείςεπάεης,, εὐ, υΓ]Ἱοπρ Πἰπηὶ γε 
Ρίτας ἐχαπάίατας, Ροίεα υτδ5 Ατιαϊία ἀξ πο" 
πχίπε ΒΒ]. εἰριιί ἀϊίδα, χιί ἐαπὶ ςοπαίαίτ, 

ἐη Οοτγςοῖῦ ορρίάπηι ἐγαπίπα Δ Δ τίοη ἐπὶ 
Πηίτίπταπι, εἴ ράσο Ἀπ έτι ςοτιργοεπίαπι, 

ε Ἐς ΒΚ ἸΑΒΡΤΗΣ 

“ὁ οἵ ἀλαῦες ἀρ Φὶ ῥοδίων πϑραΐας ἀδὶ τὰ 
“πῶς πισιδίαν μόβν συνεχής ὄδιρ ἃ ὀραινέις 
λᾶτοι ὃ κοὰ αὕτη ταῦρθ-. δυκοῦσι σὲ κὴ αἷς 
χελισονίαε ΚΡ] κανωξόμ πτως πίσηειν. το ὃ δὲ 
» λέγωτοω τερακισιιλίωψ στεδίων. τὸ δὲ 

ἱδρᾶς ἄκρας ἀϑὶ πίω ολξίαν, λείστοντρ στέ- 

δέοι τριακόσιοι ξξμηοντο ἔπῆχ, ἦν τούτοις σ᾽ 
ὄδιν ἅτε ἐράμβαστε κρὰ ὃ ὀλυμσπτος, πόλις με 
γάλα, κοὰ θρ(δ) δμιώνυμομ, ὃ κοὲι φοινικοῦς πρὶ 
λᾶσοαι. ἄτα ἀώρυκος αἰγιαλός. εἴτα φασι 
λὲς, τρές ἔχουσα λιμϑας πόλις ἀξιόλογθε 
κοὰ λίμνη, αόβκειτοι σ᾽ αὐφὶ τὰ σόλυμα 
0. κοὰ σόῤμηοσ Θ΄ πισιδιὲκὰ πόλις, ἀὔνκῳ 
ὑϑύν Οῖς Ξονοῖς, δὲ ὧν σόῤξασις δὴν ἐς τίιὰ 
μιλυάσϊα κοὰ ὁ ἀλέξανοβρΘ- ὃ οἵᾳ ᾧτρ δ ᾷ 
λον αὐ τέων αὐοίξκι βαλόμαν Θ- χὰ Ξρνά, τοῦ 
οἱ φασιλίσῖα σ΄ ὄδι κα τὰ ϑάλα αν «ονεὶ, σῖξ 
ὧν ἐλέξαν σ]ο( ἴδήγαγς τίὼ ςρατείαν. ἔς 
σῇ ὅρΘ- ἀλίμαξ καλούμϑην. ἐστέκευτοιι σὲ ρος; 
“ταμφυλίῳ πελίτ4, Ξρνίω ἀφλεσωυ σπεζρῶ 
δον ἀδὲ Ὅρ᾽ αἰγιαλῷ, ταῖς μὴν νἰωεμίαις γυ 
μνουμδύίω, ὥς τε δἰν βάσιμον τοῖς δυϊδύουσι., 
πλημμύροντ ὃ τό πελάγους, σοῦ δῇ ἔν 
μάτωμκαλυσηομλζιω ἀλολυ δὴ ὃν σ 

τό θρὺς ὐόδδέασις, πόριοσον ἔχει (Εἰ πῶσαν 

σις ὄξι, Ὅρ σῦ᾽ αἰγιαλῷ γρῶντοχι {}] τὸς σὺ, 
δίας. δὴ ἀλεξανσ)οθ- εἰς χειμόβιον ἐμπτεσὼμ 

κοιρὸρ, Οἱ Ὁ πλέορ ἀὐίβέπωμ τὴ τύχε, πρὶν 
αὐάναε ἃ κύμα ὥρμησε, τὸ ὅλίω τίὠ ἡμόμαν 
οὐ ὕσϊασι γγυξοδν τὺ πορείαν σευιυξξα, μέχρε 
ὀμφαλοῦ βατήιζομϑύων . ἔσι μὰ ὃν Εἰ αὕτωῳ 
ἡ πόλις λυκιακὴ, ἀϑὲὺ δὴν ὁρῶν ἱδ)ουμλύῳ τῶν 
“πῶς σαμφυλίων, τὸ σὲ κοινδ τὶν λυκίωμ οὖ 
μετίχφι καθ᾽ αὖ δὲ συωέσακον. ὃ μὴν ὃν στοῦ 
«τῆς ττόρος τὴν λυκίων στοιέῖ εὐ σολύμους. 
αὐῦ ἃ τό! λυκίων βασιλέως πσεμφθεὶς ὃ βιλ 
λόροφόντης ἀϑὲ σϊδύ πόρου ὥδον ἀύλου 
Δόύπονου αὖ συλύμοισι μαχίοσαΐ ἐυσϊαλί 

μόισιμ, 
οἱ δὲ εὖ λυκίσς πρότόδον Ολύμος καλᾷ- 

αι φάσκοντοϊν, ὕςόρου σὲ πόῤμίλας, ἀὸ ΤῊ 
τκρήτης συγκατελθόντων Ἰροῖ σαρπασῦνε 
φασι, μετὰ σὲ τοιῦτα λυκίους τὸ λύκου τόν 

“σαν δῦον Θ-, ὃν ἐκπτεσόντα φὶ οἰκίας ἐσϊεξαῷ 
σαρπποϊὼν ἀϑὶ μόδίθ- Φὶ αῤχᾶς, οὐχ ὅμολον 
γούμδνᾳ λέγουσιν ὁμήρῳ. βελπίους σ᾽ οἱ φᾷ 
σκοντόϊ" λεγεῶπι σολύμες “σὺ Τόὶ στοικ τό, 
εὐ νωῦ μυλύας σῶσαγορδυομύσς, στόρὶ ὧμ 
εἰρήκωαμᾶν . μετὰ φασιλίσίᾳ σ᾽ ὄὴν ἡ ὀλβίᾳ 
φὶ παμφυλίας αχὴ, μέγα ὀξυμα,κρὰ μεπὰς 

ταύτίωδ καταράκτας λεγόμαν Θ΄ ἐφ᾽ ὑψηλῆς τούηρας καταρῴήων ποταμὸς πολὺς, τὸ χειμαῤῥώ» 
σῖας, ὥςτε πσύῤῥωθῳον ἀκούεῶνα "Ἂν ψόφον. εἶτα πόλις ἀπαλία, ἐπώνυμθ’ τόν πτίσαντθ- Φιλασίελ 

φον, νὼ οἰκήσαντ᾽ ἐς ἐώρυκον πολίχνιον ἀλιίω κατοικίανοδμορου, νὰ μικρὸν πτϑρίθωλον πόδιθονῃς: 
φασὶ 

ἰ 
᾿ 
ἱ 



ΤΊΣΙΝ τ ἘΓΟ 5. ΘΑ πὸ ἢ 

φασὶ οἵ᾽ οὐ Ὅ(᾽ μεταξὺ φασιλισῖ’, κοὰ ἐτ 
σαλίας, σϊείκνυδοα ϑή βίω “ἐκ κοὰ λυρνησ» 

σὸν, ἐπκτσεσόν των ἐκ τό! ϑηβης πσεδίου, τῶμ 
“ρωϊκῶν κιλίκων εἰς τίὼ παμφυλίαν ἐκ μὲ 
φους,ὡς ἄρηκε καλλιδδύγς, εἶθ᾽ ὃ μἐσρίΘ’ πὸ 
παμὸςοὃν αὐαπλόύσων τι στεδίους εξήώπκοντα, 
“σόῤγπ πόλις. κοὰ πλησίου ἀϑὶ μετεώρου τό: 
σπου, Ὁ Φὶ πόῤγαίας αὐτίμισῖ ἱόρὸμ, οὐ ᾧ 
“πανήγυρις κατ᾿ ἔτος συυτελέτιχι. οὐτ΄ δὲ 
φι ϑαλάῆας ὅσον τυηαῤάκον τα οτεότοις, πὸ 
λις ὄὴυ ὑψηλὴ, ὡς δὶς ἐκ σόργας ποθ’. 
ἅτα λίμνα δύμεγεθης καπιοία. κοῖς μοτατοχῦ 
σὺ δύρυμἐσίωυ ποταμὸς. ὃυ αὐ απλόύσαν- 
“; ἑξήκοντα σα δέους ἄασῳνσῖθ- πόλις δ, 
ανοβροῦσα ἱκανῶς, αγείων ἀτέσμα, σπόβ- 
κώτχοι σὲ ταύτως τυετνηλιοσός. ετ΄ ἄλλ: 
στοταμὸς, κοὰ νεσίᾳ πε κύμνα πολλά, ἅτα 
σίσῖα, (εν μαΐων ἄπτοικ Θ-. ἔχει σ᾽ ἀϑίωδς ἱε» 
ρὸν. σλυσίου σῦ ὄξι κοὰ ἡ ἀ{ιδυρα τῶν σπταρά 
λίᾳ δὴ μικρῶν. ἐἰθ᾽ ὃ μέλας ττοταμὸς, κοὶι ὅσ 
φορμθ’. ὦτα σῇρλεμαὶς πόλις." μετιατοχῖ; 

θ᾽ οἱ ὅροι φὶ πταμφυλίας "κοὰ Ὁ κορακήσιθμ, 
αὐχὴ φὶ πραχέας κιλικίας, ὃ δὲ στχράπλους 
ἅπστας ὃ πταμφύλιθ’. Ξεσδιοί εἰσιν ἑξακόσιοι 
σεοσαράκοντα, φησὶ σὲ ἁροσυτίθ», τοὺς τῶν 
μετὰ αῤχιλόχου κοὰ κάλχαντ Θ' εἰναι λας 
ὧν, μιγάσϊων τινῶν ἐκ πηροίας συυακολον, 
θυσαύτπωμ .. εἷὺ μὲν σἱη στολλοὺς οὐθάσε κα’ 
“ἀμέναε, τινεὶς δὲ σκεσϊα δ ζαε τολλαχοῦ 
φὶ γῆς, Καλλῖν Ὁ’ σὲ τὸν μλὺ κάλχαντα οὐ 

ἔλαβῳ τελδυτῆσαε "ὸυ βίον φησὶ" ποὺς σὲ 
λαοὺς μετὰ μόψου “ἂν τοιῦρου αδρέρντας, 
«ὅν μϑὺ οὐ παμφυλίᾳ,τδὺ σ᾽ οὐ κιλικίᾳ μεσ 
οι αε,κοὰ συρίᾳ μέχοινκοὶι φοινίκης, πῆς 

σὲ ιλικίας Φὶ ἔξω πόν ταύρου; ἡ μϑ λέγε 
τοί ποαχέϊαν ἡ δὲ το:διεὶς " τραχεῖα μϑ, ἧς 
ἡ παραλία «γνή ὅξι, κοὰ οὐσῖρν, Ἀπ ασανίως ἕν 
χα πχωρίον ἐπάτοεσὺν ν οὶ ἘΤῚ ἧς δωόβκεν 

“τοῦ ὃ τοῦ Ὁ)" οἰκουμδν Ὁ’ κακῶς μελρι » κοῖς 
“ὧν πεοσξύρων πλδυρὼν τῶν πτόδὶ ἰσαυρᾷ, 

᾿ φορὰ εὖσ μονασίεας μέχοι τῆς πισιδίας, κα΄ 
λᾶται σῇ ἃ αὐτὴ πραχειῶτις, κοὰ οἱ οἦοι» 
πκοαῦ τόν" προαχειῶτοι, τος) εἰς οἷ σὶ καὶ ἁτῷὸ σό, 
λων, κρὰ ταρσοῦ μέχρι ἰοσοῦ,, κοὰ ἐπι ὧν ὑ» 

“πόῤκεντοι κατὰ ἢ» πρόσθορον τόϊ ταύρον 
πλδυρὸυ καττπασῦκας. αὗτα γοὺ ἡ χώρα Ὅ“ 
σλξου πσεδίωμ δύττορέ!, κοὰ χώρας ἀγαϑῆς. 
ἀϑὲ σὲ πούτωμ τὰ μθϑ ὄξιν οὐὴὸς τόν ταύρου, 

σὰ οἵ ἐκτός. πτόδὶ μδν τῶν οὐ Ἂς εἰρη τοι" πο 
οἱ σὲ τῶν ἐκτὸς λέγωμαν, ἀπὸ τῶν τραχεῖ, 

νς 6359 

Τιευπείητεν ΡΠ ΔΠΙ ἐπὶ οὐ Δ εγα ίδπι, ΤΠερᾶ 
Τ᾽ γιπουπηῳ οἰϊεηέ!ϊ, ἵΝασι (τ (ΑΠ Π ἢ πεποβ 
τείεγε ) Τ τοίληΐί ΟἸ Πςε5 ἐκ ΤΠΈΡᾶπῸ κατρο 
πῃ ῬατρΡΕΥ]}ίαπὶ εχίεγαπι, Ροίϊε εἰ Πιιπιεα 
(εῆτυδ, ΄πεηι Δ( {14 ἀ(4 (ς χαρίπία παυίρδητί 
Ῥεῖρα εἰπίτα8 εἴ! οἱ ργοχίπιηαπι εἰ (ἢ ἰοςο ἐν; 
ἀϊτο Ρεύραε ᾿ίαποα απιπι, υδί αοῖαπηΐβ 
[εῆὰ ςεἰερταητυν, ΤΠ )είπάςε δά ἤλάίᾳ σάτα“ 
οἰητα αρτα τππᾶτε εἰς υγ 5 411. πᾳ ἃ Ρεῖραν 
(5 εοηίρίςί ροτεί,, Γλείπός [4ςετ5 ἰησοῃ5 Ποπιή 
πες (ρτία, είπέε Επτγπιεάοπ Πυπιζιαυοά 
δὐπαιήίσαδητί λθής ἰεχαρίητα εἰ υτὸς Αίρεπ 
ἄτι (ατ5 ρορυ οί, υλπὶ τρία ςοπάϊάεγᾶζ, 
Ια εαπὶ εἴς Ρειηε  Ππ|5. ρρίϊεα αἰέιβ ἤτιτς 
υ5, δ πλυΐτοε ἰῃ ἔγοητς ἱπίαϊα;, Ροίϊεα δίά (τὰ 
τηλπούιπη ςοἱοηία, ιας ΒΑ ΠΑ (5 τεπηρ! πὶ πὰ 
Βεῖ, ργοχίπγα εξ πιίπογιπι (ἰδ γγεπίτιπι ογὰς 
Ροΐϊεᾳ [Μεΐαβ δπιηΐϑβ ἃ {λείο. ροΐξοςᾳ Ριοίςς 
τηαίβ 085, ροίϊεα ΒΑ ΡὨΥ ας Ππες δ (οταν 
ςεἴϊυπι ΟΠ ςία Τ γοίγεος ἱπιτία πὶ, Ἴ οἵα Ῥαπι- 
ΡὨγΠ ρα ριατεγπαιίρατίο εἰξ φαίη ρεητοτιπι 
εὐ Χι Πδάϊογα, ΗΠ εγοάοίας δυῖοσ εἰἰ, ῬΑ ρΡἢν 
[ίος ἐκ ἰοςῆς εἴς Απηρμί!οςΠί δ (ΑἹ εἰ Ἰαπείϑ, 
αὐΐχείβ (λπὸ Πουηπίβθιυ5, συ ἐκ Ττοία πε ὲς- 
οὐ 4 εχ ἢ5 ΑἹ ο5 ῃίς γεσπαπ ς, 1105 (πῃ ἃν 
Πα Ἰοςα ἔα ἀρ ετίος, αΠΠπιτβ ἀίοίε αἱο[ιᾶ. 
τί5 οδίζαπι ριυα ΟΙαγαπι ἔπε : φεπτεβ πστὸ 
ας ςπ ἐο εἴθε, Γλυγ σιπὶ ΝΜ]ορίο ταῦ 
φιεῖας, ραγείπι ίη ΒΑ ΡΗΥ]Α γοπιαπΠῇς, ρατ, 
τίπι ΟΠ ἰς(ᾶ, δ) τίλπιίρ υἱορίπ ΡΠσεηίςία ἀϊίρετ 
εἰτ45, ΟἹ Ποία αυς ἐχῖγα Τ αυγᾷ εἰς, ἀπ (Οἵ 
[ἰ(ςίᾷ Τ τας με, δέ ςαταρεἴγεπι, τδεῖιεα ογδαι 
τηδτἊπιδηὶ ρετδησαίαπι παδεῖ, δέ Δα τππὶ 
Ὁ} γαγὸ ἰσσπι ΡΙΑππι. εἰ ΤΑυχι5 ἱπιηιίπος 
πιαίς πα οίταταδ υΐπτιε αὐ ἰδτεγα Βουεαϊία, ἥιτοε 
είτοα ᾿ἰλυτία της. ἃ Ηοπηχοπαάος υἱῳ ἴῃ Β΄. 
Παάίαπι, ελάεπι Τγαςῃίοιίς5 ἀϊοίταΣ, δ ποῖα 
Ττδοβίοτα, (διηρεῆτίβ πεγὸ ἃ 8015 Τατίο 
(παντί ρεττεπάϊτ, Εἰ λά Βούεαῖε Τδυτί !Ατὰ5. 
Ολρρϑάοςς85 δάϊΐαεεητ, Ηποτερίο ππᾶσπᾶ οκ 
Ρδιίε ςὰπΊρί5 δ ἰοςίβ ορείπιίς αριυπθαῖ. θεά 
παοηίδπι εχ ἢ 5 σις απ ίπτγα Τλυγαπι πτπγ, 
πυςξάαδπι ἐχίγα, ἐς ἰητετίοτίδιι5 ἀπ ἐΠ: ἄς 
Εχιεγίου θ, αὐτιοόο ἀίςευυ5, ἃ ΤΥ δςΠίοτί ίῃσ 
εἰρίεητϊες, Ργίπγ ἰταφ ΟΠ  ςίος κατ ΟΠ ε ος 
τλςεΠ,1Π ρεῖγα ργσγαρτα ροίταμ, πο Γ)ίοσ 
ἄοτα ςοοποπηεπίο ΤτυΡΠοπ γεςερίαςυῖο τ 
(8 εἴ. πο τεαιροτς ϑυγίαπη αὶ τεσίθυς ἀείςέν 
ίςετε ἰςςίτ, αἀπετίαπι συὸς δε στ σεγεραῦ, 
ἱπιεγήυπι εοιπο αὐ πεητι, ἰητεγα δὐποτίος 

ὧν αῤξαίμδινοι. πρῶ: ν τοίναυ ὄδι τῶν κιλίκων φρούριον "Ὁ "οραπήσιον »ἱδῆουμδύον Ἐπὶ ποέτρας ὦ» 
σποῤῥῶγ(θ', ᾧ ἐλρήσοατο διόδου’ ὃ πρύφων πῶσαγορδυϑεὶς ὁρμητηρίῳ» καθ᾿ ὃν κοχρὸμ ἀπείη" 

» σε τίὼ συοίαν τῶν βασιλέων, κρὰ διεπολέμε πρὸς ὑκόνουρ γ τοῦς μδν ἐξα τορϑώμ, τοῖν σὲ σἤαίωμ, 
οὰϑ 



ὅτ 

μας Ἀπιίοςδας Γεπιειτή Πἰία5, ἰῃ αυοαᾶ 
ἴοςο ἱποϊαυίαπι δα (αὐ ἐρίτ15 ἰπτεγ πεςίοπεπι ὦ 
ΡυΠτ, εαστεπι (Υ]Π ςε5 ρίγαιϊο ἤετεης, ςαιία 
ἔυίε ΤΥ γ ρμοη δί τεριμη ἐρηδαία, φαΐ ταπς (Οἱ 
[ἰοία ἃς ϑγτίοε εχ [ποςείοπε ἐπιρεγαβαῆε, 
ἵΝαπι δὴ {ΠΠ|π8 ποιιίτατεηι δέ αἰία Ῥειπι τα ἱπ 
Ὡοιαία (μἴ δ (ταῖτεβ ἐπτεῦ (ς ἀἰ Πίοηΐες, τες 
φίοπεπι δ ἀογίεπιίθι5 (πδαΐίταπι εἤεςεγαῃε, 
ϑεᾷ πηαχίπγέ [ας Πα τηδποίρίοτιτπι ἐχροστᾶ 
ἄουτιπι [ἰςςητία δα πλα]εη οίιπὶ ἐχπουίαβαγυτ, 
΄αυς δ ἔλεε ςκαρίεδαπτευν, Αἃ ς εἶδ χασε πὸ 
Δἀὐπιοάιπι ργοςι! λθεγαῖ, ἐπιροτγίυπι πα η 
ἃ ρεςιηίοίιπι εχ ρεραῖ, ΕΔ επίπι πιυϊτα 
ταδηςρίογιμι τ1ΠΠ|4 ὃ τεςίρετε ὃ εὐίτετε 
ελάςπὶ αΐε ροζεγαῖ, ἐχ Ζιο ργοπεθίαπι αἶα 
εἰ; Μεγεαίουύ πδυίσα, δ ἐχροης, ίαπὶ οπππία 
πεπιπάαδία ίαπε, (ὐαυί εἴαῖ, αυία ᾿ὲ οὐηδπί 
ροί᾽ (ὐαειΠπσίηίς5 ὃζ (οοείπιί ἐσευ οης, ἀίαί 
[65 εἴεξιί, πλυϊεί5 (εταΐδ τε αητιγ, Ὁ υᾶρτον 
Ῥτεῖ ρίγαϊος δέ ρταάαπάι ὃὅζ πεηἀοιάἑ Ορροῖ, 
ἐυπίταϊε οὈΐαῖα, αλίγιτπι ἰῃ πιο ςοδ] πεγιιηῖ, 
Ἡμποερεγηλ Ογρεί ἃ Δεργρτί τερε5 δὐίιι 
τλῦδηϊ, δυτίϑ (οἰ ςςε ἐπίπγίςί, 8ε4 οἵ πες {{Π|5 
Ἐποάή Βεπειοῖ εἤξης, πε ἢ {1 δυχί!η αἴξειε- 
δαητ, Δ ἀϊες ςαπὶρίγαϊος ςοητίπυξ]4 σογρὸ 
τὰ ζαρεΐεητ, πιδίεπείππι ρεγρετα ἰΔςίεραητ, 
Ἐξουλαπί πετὸ χυλησιαῖι ποπάυπι εο5 αυί 
ετλῃς Ταυζαπὶ εγαηῖ, πη Γἀπ| σαγάγεηῖ, πνίΐς» 
τυπτίδηιζ δείρίοης Διεηλ! ληῖ, αὶ ρορυ]ος 
δ υτ8 68 ἃζ αἰίοβ χυοίάαπι ἐπίρίςεγει, [πτε]- 
ἰεχεγᾶς τας (4 εχ ἐπιρτοδίϊαίε ρτίπείρ εἰιεσ 
τίτε, ἃ ϑείεςο Νίςατοτε ρογ ὑςςείοπξ ρία- 
ἐεδοτυπι Ρυάεδαῖ επίπι οπιαπος γερηιπὶ 
δθοίετε, ποά ἐρῇ ςσπίαπΠεης Ὁ τα τες Ραγ- 
τος, υΐ [της Ευρἤτατεπιεγαης, ροίεα τεσίο 
Πίϑ εἰιι5 ἀοαγίποο ἔεςίτ, ΒοΠγειηὸ ετίαπι Η] τ’ 
τηεηίος, ΄υίΐτεσίοπε Τ χδἰδυσίηα υΐχὰς ῃ 
Ῥησηίςίατι οςςυιραῖδ, Γεφοϑ δύ σεπι5 ξοΥ τ" 
ἰαπογίσπι πιη ἀϊτις Γαϊξ]εύτητ, πτατε αὐτῷ (Τί 
[ἰθὺ ςοηςεῆσεες, Γλεπγᾶ Καὶ οπταπί {105 οΟρί- 
Ὀυς δλυέΐος, 8 Βεῖο ἃ εχεγείτ ἀείειετε 
405, πεαυρσείεηξ, πΠοη ργομίραεγᾶς, δε εο 
καπὶριοίςοϊὸ περ! σεπείᾷ ςοπάεπιηδίε ἀν 
εἰ[ε εἴτ πὶ τεβα αἱςίηίς εἰ σοηίρείει {{π|ς 
οςςαιρατί, Ιοησίπαμπα ργοίρίςεγε ποη πα] ερᾶι, 
ἙἩχοπορίς, πτρεῖ ἀΐργεΠίοης Ργειπ δίῃ σον 
τεπχας, τἰαπι εἴ, ΡΟ (ογαςείίυπι εἰξ αὐ 5 
διάτα, Δείηάςε Α πιαχία ίῃ σοἱ]ς Πα, αὺς Πα τα 
εἶο Πλείοπεπι παδεῖ, ΕΠ τς πιαίετίεβ δά ἐδτίς 
(25 πδιε5 ἀεάιπιςίτυν, πιαχίηια ἐχ ρᾶγίς ςε- 
ἄτας. πδιτὶ Πα Γεσίο Πυίαίπιοάί Δι Ρουίθιι5 
αδυπάαδι, [ἀςίγςο Απτιοηΐης εαπὶ ΟΙεοραίτςε 

ΦΊΒΚΑΙΒ.ΟΝΕΙ Σ᾽ ΕΟ ΒΑΡ 

ὧϑον ἡᾺ ὃν αὐτίοχος ὃ δημεβρια κατακλέι(αχς 

ἔς τι χωρίου, ἰμυάγκασε δ)οβ γάσο ον ἡ σῶν 
μα. Ὧῖς ὃ κίλιξιν αῤχὴ ἢ χὰ πφρατικαᾷ σιωμξ 
σαῦν ῥύφων αἴπι- ἀατέςα, νὸ ἡ Σ βασιλὲ 
ὧν δοῖρνεια, Ὁ τότε ἐκ σα σνχῆς ἀφισχηραῦ, 
δὰ τὶ συοίας ἅμα νὸ “τ κιλικίαςυτῷ τὸ ἐκείν 
νεωτόβισμῷ σιμιρνεωτόβισων, νὰ ἄλλοι, δεέχο 
σι σοαῦτου σε ἀσελῴοὶ πες ἀλλήλυοιασον 

χείριου ἐπτοίφωυ “ἢ χώραν Φῖς αὐ βεμλύοις ἃ 
σὲ 5 αὐσ)απόσϊωμ ὀξ αγωγὴ» πτῶυκαλέτα 
μάλισο εἰς τὰς κακουργίας ἀδυκόβ δεετέτψ γι 
νομλύκνὸ γὰῤ ἡλίσκοντο ῥᾳοϊίως. τὸ Ὁ εμστο 
ρϑον δκ ἀπωΐον πιαντελῶς ἠμ μὲγα, νὰ στο 
λυχρήμαδν ἡ σίξλος διαυχ μϑύη μυρείοῖας αὖ 

“ῇροπόσϊωμ αὐθαεμόῥὸν τῷ στε ξο δ᾽ τὸ ἀπέ 

ψαειὥρτε νὴ σἴδοιμέαν γλνξ ον! οἦχ ταῦτα, ἔα 
σορε ἰα͵άπλόνου, δδελβ,πούτα π ὡπριχτῇς 
αὔτιου σ᾽ ὅτι στλόσιοι γηύόμλνοι ῥυμοῖξοι μετ 
πίὼ ἐαρχησῦνιθ- τὸ κορένθου κατασκαφίως, 
οἰπιεσίαις ἐχρῶντο πολλαῖς. ὁρῶντι δὲ τίὰ 
δὺπίτειων οἱ λκταὶ ταὐτίω., σδ θησαν ἃ» 
θρόως αἰνχοὶ ὦ λειζόμθινοι, "ὦ σώματ᾽ ἐμπτορᾶν 
στοιστιυήργοαυ σῖ εἰς τοῦτ, ὸ οἱ Τ  ὐύπρε, 

κοὶ οἱ “ὃ οὐγύσησ βασιλξς Ἐχύροὶ ποῖς σύροιᾷ 

ὄντον. δστ᾽ οἱ σύριοι ὃ Φίλοι ἄσαν αὑτοῖς, ὥς 
1 ἐσὲν ἐθοηθοαν, ὥμα σὲ τὸ οἵ ληςαὶ πεθρασοξ 
οὐμϑνοι σώμαπ᾽ ἐμττορέρ, ἄλυτον “δ ἔκκερ 
γίαν εἰχον. ἀλλ᾿ ἐσὲ ῥωμοῖοι πτω πσοῦποψ 
φρόνζιίου δ ἔξω  παύρο, ὠλν᾿ ἐπεμίων ἡ, 
κοὶ σπυπίωνᾳ ἂν αδμιλίωνον, ἕισκον ἐμϑὴῇ 

σὰ τθνη νὐ τὰς πσλειςονὸ στώλιν ἄλλος ἀν δςν 
ἔγνωσαν ὃ ἀκακίᾳ δῇ αῤχόν ἣν συμξαξνου 

» εἰς ἢ, ἐατά γι ο]χδυχίω τῇ ἀκ σελσύκου 
τπονικώτορθ’, αὐτοὶ ἀεκυρωκότου ἀσναῦτό, 
ἀφαερε ὧν. ὧδ ὃ συμξαὺ φὶ δ χώρας ἱστοῦ 
κσε ξυρίως ἡδρθναέος, οἱ τὰ πόραν  δύφρᾷ 
σὸν ἰατίοιονῃ.τελόὺταῖου σὲ νὴ ὡρμϑνίος, 
οἵ νὸ τίὼ ἐκτος τό ταύρα πρωσίλαξομ» μέχος 
Αἱ φοινίκας. Εἴ εἷῦ βασιλέας ἐατίλνσαν ἀφ 
διύκμῳ, τὸ τὸ γυὉ.. αὐδὴν σύμπτων, τίὼ δῈ 
ϑαλαῆαν τοῖς κίλιξι τ δἐσίωκων, εἰ π᾿ αὐξα- 
θούτας ἰὠαγκάϑδεσαν ἰαταλύεψ ῥωμαῖοε 
στολίμῳ τὸ μετὰ κρατιᾷᾶς, οὖς αὐξομθύος ἐκ 
ἐκώλυσαν ὀλιγωρίαν μὴν ἕν αὐδὲν χαλεπὸν 
ἀαταγνῶναε, πῶς ἑτόβοις σὲ ὄντοῖν τοῖς ἐγ- 
γυτόβω, κοὶ κατὰ χὥρα μᾶλλον, οὐχ οἵοί τε 
ἧσαν πὰ ἀπωτόβω σκοπῶν. τοιῦπα μὴν οἷ 
οὐόϑξου ἁμῖν οὐ σπταρεκξάσει οἵ βραχέωμ εἰ» 
πᾶν. μετὰ δὲ το κορακήσιον συο)ρὴ πόλις, 
ἐφ ἁμαξία ἀϑι βοωυδ κατοικία τὶς ὕφερμομ 
ἔχουσι, ὅστου κατέγοται ἡναυσαγήσιμθε 
ὕλκ, ἀϊ 63». σὺ δὴν ὁ πλείτε, ὦ δυπκέι ποῦν 

“πὶ τὰ μόδηι πλερνεκτον τὴ τοιχύσῃ ξυλόᾳ, κοὰ οἵᾳ τότ᾽ καὐτῴνι" τὰ χωρίᾳ τοῦτοι τῇ ἐλεοπατοα 
“πῶσένωμαν, 



“πῶσίνειμϑυ͵ ἀδυτησιεια ὄντα πρὸς τὰς δἶν οὐ 
λων ἑατασκδυάς ἄτα λαόρτης φρέθιου ἀϑὲ 
λόφυ μασοεισοῦςγφορικου ἔχου «εἴτα σελινδς 

ποταμός. εἰπτὰ ἰρά γι’ πυϊηρα πόβρίκρημνος 
“πὸς ϑαλῴῆκ, ἀτκ χαῤασ)οὺς ὄῥυμα» κοὰ 

αὐτο φορμομέχου. πσόρκειτοαι δ᾽ ὄρ" αν. 
φρικλθ', κοὰ σπκράπλους τραχὺς, πλατανε 
σὸς ἰαλούμανθ". τ᾿ αὐεμούοιου ἄκραν καθ᾽ 
(ὦ ἡ ἀπειρΘ’ ἐγγυτάτω τ ἀνπρίας ὄρ ἀϑὲ 
ἔφομμύον ἄκραν, τὺ διαῤματι “πεδίων τοια, 
χκοσίων τορντήπον το, εἰς μϑν ουὖν ἢ αὐεμούοι 
ον ἀν ΣΝ ὁρωμ τ παμφνλίας»δ κιλίκιθ: στὰ 
φώπλους στέδίωυ ὄξιυ ὀκτακοσίων ἔκοσι, λοι 
“πὸς οἵ᾽ ὅδ) μέχρι σύλωμ ὅσον -αρντακοσίωμ 
στχράπλους τέων, δ σ᾽ ὄδην γιοὺς στὸν 
λις πρῶτρῳ μετὰ Κᾧ αὐεμύριου. εἰ τ᾿ αὐ σινόσι, 
προίρρμοψ ἔχουσαι τα σόπος μελανία, κοὶ κοῖς 

ἀελονοϊδλις πόλις λιμλύᾳ ἔχουστε . τινὲς δὲ 
ταὐτίω αῤχίιυ τίθοντοι τ κιλικίας,οὐ ἡ κο 
ρακήσιομ, ὧν ὄξι κοὰ ὃ αρτεμίσϊωρΘ'"κοὰ φ’' 
σὶρ υϑὺ δ ππλουσιακοῦ ςόμα τ’ ἔναε 
ποισιλίηυς φύνακοσίυς σασίιους εἰς ὀρθοσίαν. 

ἀϑὲ δὲ ὃν ὀρόντίω ποταμὸ χίλια ἑκατὸν ρὲ 
ἄκοντα. ἀϑὲ σὲ τὰς σούλας ξξξς τοςντακόσιᾳς 
ἐκοσιπούτε. ἀδὶ σὲ εδὺ ὅρους δὴν κιλίκων χί 
λιᾳ σατόσια ἑξήκοντα εἰθ᾽ ὅλμους ὅπτου πρό 
“όδον ὥκοαυ οἱ ναῦ σελδυκεῖς. ἀπτιδδέσης σ᾽ 
ἀϑὲ Το ἀαλυκάσίνῳ φὶ σελόνκέας: ἐκῶ με 
σωκίόϑασαν. συδὺς γάρ ὄξιν ἡ Σ ξαλνκώσῖνα 
Ἐχβολὴ, κάμψαντι ἠϊόνα ποιοῦσαν ἄκραν» 

Καλᾶτοι σαρπασϊώμ.πλησίου ὅτι ταὶ ζαλυν 
κασῖνου κρὰ Τὸ ζεφύοριομνκοὰ αὕτη ἄκρα χά 
υἱὲ ὃ ποταμὸς αὐῴπλοαυ εἰς τἰὼ σελδύκεικν 
πόλιν δ σιωοικουμθύίω, κοὰ πολὺ ἀφεςῶν 
σαν πό κιλικίσγκοὰ σταμφυλίς τρόπον. οὖ» 
᾿ποῦϑτι ἐγγύον:» ἐαθ᾿ ἡμῆς νσῇοσῦ' ἀξιόλογοι 
ἐλ τόϊ πόδιστώπτου Φλλοσόφων., ἀθίω αἰξός 
σε τὸ ξρναρχος ὧρ δ μδν ἀθίω αἴ)", κὐ ἔπολι 
“τδύστωτο. τὸ ἐσϊυμαγώγησε ὀνου τιν εἰ οὐ τῇ 
σαρίδεειτ ἐμπεσὼμ εἰς οἰ μουρίώα φιλί 
αν, ἐπκένῳ στωτάλω φόύγων., φωραθέσης φὶ 
Ὑ] ζαίσαρ- πόϊ σεθχοοῦ ἀϑιθολῆς. αὐαέτιν 
ος ἢ φονεἰς,ἀφειθη ὺ ἀας(υρίΘ». ὡς σ᾽ ἔπτα 
νιονα εἰς ῥώμίω ἑαν ἀζονίο, νὴ ἐπ᾿ευθαίνον οἱ 
πρῶτοι φ)ἡτυγχανοντες, ἃ Ὑ δυρι πέσουν ἐφ" 
Ἐϊκω νεκρῶν ἀσυθμῶνᾳ νὴ σκώπτον τούλας 
ΔΛιπώψ. 

ὀλίγου σ᾽ ἀδιξιὸς χρόνον, οὐ συμπηώσει φὶ 
οἰκίας οὖ ἅπόρ κα πτώκά διεφθάρη νυκὸς 7ε 

νομϑύψς, ξούχρχος ὃ οὗ ἠκροασάμεϑα ἡμεῖς οὐ 
οἴκῳ μὴν καὶ πολὺ διξτοιξον, οὐ ἀλεξανσ)ρείᾳ 

; ὃ ὸ ἀθιὠμσι.ὸ Ὁτελδὺ ταῖον φ᾽ ῥώμῃ στῶν 

ΤΙ ΒΕ ΕΝ ΕΓ ΜΥ δ ον ἈΠ 637 

ἀεσίς, αιοῦ εες ἀρ τίςαπά 5 Πδι Ρ, ἰάοπ ει, 
Ροίέεα εἰς [.24εττε5 ςαἰτε! Παπὶίπ ταπλιῖο αι σ 
ἄλληι Πεῦ, αυΐ πγαπλ "}}ας ἐρεςίεπι ργαθεῖ,α 2“ 
τίοπειι μάθει, Ροίξεα εἰἰ 8ε!ἐππ5 απτηΐς. οί 
μᾶς ΟΥδηριιβ ρεῖγα ρύατιηρτα δά πιαύε, Βοίεα 
Ομαύδάτχιιβ, πυπηϊτίο ς Πατίοης, Ν᾽ [τεγίτι5 εἰς 
πιοπϑ5 πατίς!α5, δύ αἴρετα αϑεΔπ| ργϑίετς 
παιήίσατίο, ποπγίπε Βἰαιαπίμ5, θοίξεα εἰ πε 
τισί ργοπιοπίογίαπι, πδί εοπείπεπϑ τοπι 
τγο Ογρτί ργοπιοπίοτίο ςρργορίπαυαῖ 
Πλαία (ςς εἴ φυίπαημπανίπτια, (λιατς ἃ ῬΑΤΊ ΡΥ 
Πίω Βηίδυς5 Α πεσματία τ εἰὶ (Ποία ρυφίεῦσ 
πιδιρατίο οὐ σοτογιῖπις αἰσίπεί {λα ογ, 
κ εἰίχυα παυίσατίο πἴσιε δοῖος εἢ, δὰ Πα άία 
αυίπφξια, ΡοΙ Ἀπεπιυτία ρείπιὸ εἰ Α σία 
εἰαίτα5,ρ οϊεα Δτίηος, τα Πδείοπετη Παθεῖ. 
Ροἤερίοςευ ποπιίης ΝΜ] εἰληία, ὃ (εϊξα τίς οἱ 
αἱτα5,Ζιιος ΡοΥτ μαθοῖ, ϑυητσαί παης ΟΠ] ςίς 
ἰπίτίαπι ἰΔείαπτ, ὃζ ποπ (ογαίϊιπι, ἐ φαίδες 
εἰ Ατιεηγίογα 5, αὐίὰθ οτε Βοϊα δςο υἵππε 
Οὐ βοίϊδπι ἀἰςίς οὔτε [ δίοτα ττία αὐ] ἰα δύ πὸ 
πίησεηία ΜῈ Δ Οτἴοπίςξαηι ἤππηεπ, πι ΠΠς δέ 
Γςεηταπὶ δι ἐτίρίητα, ὙΊςΦ δα ροτία5 ἀείποερβ 
αυίπσεηταᾶς υἱρίπεαιίπφ, Ν ῳ δὰ ΟἰΠςα 
Ππες ἄπο ΠΏ ΠΠ|Δ δ ἀπςεητα δ ἰεχαοίηϊα, θοὸς 
ἢ εἰἰ ΗΟ πλιῖς., 4πΔπὶ Ὀγίμ5 πα δίκαν ας ἢ αι 
τᾶς δεϊειπςεηίες ρρε!δητυν, δε ςοπάϊτα δε 
Ιεπςία πη (ΑΙ γοαάπο εὸ ςΟπγίσταγιης, ΪΝᾷ ὅσ 
Πεέξεητί ργοπηοητογία ποιιίης δαγρεάοπξ, 
πυοά [ἰτογεᾷ γεσίοηξ [Δ είς, πιοχ ίσπε (αἱ γ τ, 
ἀηί οἰξία, ςἰ ργοχίηγῇ εἢ Ζερῃγεί ργοπιοπ 
τογίσ, Ῥεγ σης Πυυᾶ Βεϊευςίαπι παυίραξ υτ΄ 
Ρεπη Ῥεης δαδίτατα, δζ ἃ Οἱ] ςίο εἰ Ρατηρηγ!ίο 
πιούε Ρἰυτίπγα ἀἰίςτοραπτοπ), ΕΠ πο ἴατε 5 οΚ 
τα ίσετγε αὐτί εχ ροτίρατοτίς!5 ΡΠ ΟἰΟΡἢ 8 πε 
πλογα 1165, ΔΊ ηςι5 δ ΣΧ ἐπαύοπυς, δε Α- 
τὩεπατι ἐπ γερὰ δ τα πετίβεις,α] πα πάία ἐπ 
ραίγία ρορυ!ασι Τὶ ἀυχίτ, Βοίεα ςοπιγαίία εἴ 
ΙΜἴυτεπα Απιίςίτία, δέ σιιπι 10 ἐσ ρίς 5, τα ρτα5 
ε(ξ, ετπὶ ἐπ Πὲς τοπιγα (οείατεπι Α ασιηξιηι 
Δερτεπεηίᾳ εἤτηι, δεά συπὶ ἐπίρης εἴτι πι 
τυ5,ἃ (κίατε ἀίτηΠΠ|ς εἴ: γοάίεπς δυτεπι Βὲ ο- 
ΠιὰπΊ ΠΊ0]1|5 εὐπὶ (ΔΙ στα πτίθ 5 ὃ ἱπτεγοσαπ 
τίθ α5,ΠΠπ4 Επτίρί4{5 γείροη !τ, 
ἈΔδᾶιτεπίο 40 ἱπγίς αἴ οςςἰδ ἱπέετῦπι 
Τεπερτίβ, 

Θεά Βγεις (επηρι Γπρεγαίχίς, ἃ ταίπα ἄο’ 
πγ65, αδί Πα Ρίτα ρα, ρεῦ πούϊξ ορρτεῖπις, Χ ἐ' 
Παγοῆιδ πεγὺ συ ηο5 δι ἐαἴπηι5. ηὖ ἀΐα ἀο“ 
πιίρεγπαηίε, ς ἃ ΑἸεχαπατίς εὐ Διπεηίς, ΡῸ 
ἤεὰ επίπι κ᾽ οπτα εἰς δα ἀοςξαί ετα.15 ρτίπι 
Ατῆ, ροῆξεα Ορίατίς Δ τοι απιΐοίτία ττίπις, 

γίδυτενὸν βίου ἑλόμϑνος. χρκσάμλνθ- ὃ τὼ τῇ αδίου Φιλίχινὸ μυταταῦτια τῇ Κ Καίσαρος τό σεξαςξ, 
ΠΗ διετέλεσε 

“νυν 

τυμαγώγχρ 

σίῳ 



6.3 ϑεΎ Α ΑΒΕ} 5 
εἴας αὐ [ειςζξανέιαιν κα ἄσιοτε Παίτις εἴς, 
δεάραιπίοδητε οἰδίτπι αἰἴττ οὐθβτις, πᾶοῦρο 
αἰζατι σοπ(ιπατηλαίε, θοίὲ ΟἹ γα πᾶ εἴ ρε- 
ττὰ ποπγκίηε Ῥοσςίϊα, εὰ ἰςαΐατπι παδεῖ εἰ εχείς 
λτι, αι ϑείςεποίαιι ἔτατ, Βοίϊεα εἰξ Αι πεπλ" 
τίαπι ργοπη οῃ του πη, εούφην ποι ίηςε 40 εἴ 
{υρετία 5. [τεῖὰ Οὐαί ἐπίαϊα, ει Οὐτυσατα 
Ρτοπιοητογίπηι, αἷττα φαοά αὐ Πλάία πἰρσίπτί 
εἰς (ὐοτγοιπιδπτγηι, ία 410 ογοςιι5 Ορτίπτι5 
πιαίςίτιιν, [ἀ δατεηι εἰ ἑησεη5 σαφάδπι σοῆ ταν 
πιίταϑ5 ἰπ οὐδεπι ἀεάαςζία, οι ταπι ρεϊζοίαπι 
ἃς (Δε(5 αἰταπι οἰγοππιίαςει, (ταὶ ἀείςεπή τίς, 
ἴο!απι εἰς ἱπεσααῖς, δ ἡγάρῆα ἐκ ρατίς ρεῖγο- 
χπι, δ. ἐτππείςοίβ, ὅζ ἰςπῖρεῖ αἱτεητί ας ἀοπιε, 
{ἰςα πιατετίς ρίσπατο, Δ ἀίαςεης πετὸ ἑο  απὶ 
εἴοςο ἔαγατῃ εἰς. δὲ (ρας εἰ, αοά ἔοητεπι πὶ 
σεηζεαι ΠαΡεῖ, Ριγα ας Ὠἰτε τί αι. ἢ ἤτπισ 
τηεῃ ἐχεπητεσι, Πα πιοχ ὰ ἴοῖτα ἀρίογρτᾶ, 
δ ἱπίο! δέτε ἀείαειιπι οχίτίῃ πιαγε, ἰώ ἃς 
4υλῆι απγατᾷ ποςαηΐ, Βοίξεα εἰ Εἰςεπία ἰμίαἱα, 
Ροίἐ οτγ ς οστίηεμεί αἤίαοεη5, Εδης ἄτομε 
ἴλυ5 δαδίτασίς, εἴ τεσίαπι ἐςοίς τοῖα ΟΠ ἐςία τα 
εἶιεα αἰαπηρία ρταῖεῦ δε ας, ἐο πιοάο ΄πο 
4ΑὉ Απιγηῖα,ἂς ρτέμϑ ετίληι ἃ ΟΙεορατα μαθές 
τὰ εἴτ, Νδπι εσιται ἰοςιι5 δύ ἐεῖγα δ πιδυί ἰάοπε, 
15 εἰἴςι δὰ ἰαιτοςίπίσπι,, τεῖτὰ ααίάεπι ρτον 
Ρίεὐ πχοπιίαπι τπδση τα Δίπ τι ὃ υἱτοτίογεβ 
σεηζεβ, ΄8ὲ ζαΠΡΟ5 δζ δοτίςα!εγ45 ἰαία5, ὃ 
εχουτοηίθιι5 ἔαςείΐε5 παρ επε  πιατί διε ΠῚ, 
Ρτοριῖες πιατετίεπι ἰαδυςα πα 5 Παιίθι15 ΟΡ “ 
Ροιταπαηι, δέ ρύορτεῦ ρογίσμπι ὃζ πγαπίκίο. 
πιιπΊ, 8 Ἰοςογπὶ ςορίλπι φὰς (υδίτί ροίαπε, 
επαπι εἰς δά οπππ ἐπὶ τ γΠΊ εἰεπταπι [Ἀττι 
εἴς, αὐ Ἱοςα 0 τερίδυ εἴξηι, χιάπι (δ ἀπςεί 
Ὀὰς 7 οππαπογαπι, αι δύ αὐ ἐπα ίςία πιίτεγεῃ 
ταν, δύ ποη ἐςπλρογδάεἴίε ςυπὶ τη ρο ἐπι; 
ἙἩοσαιοήο Δτοείαδις δα Οαρρᾳάς οἰ4πι εἰ’ 
πὶ ΟἸἰ ςίατη Ὑ γαςἤεαπι αἰδιατρίϊε, εας ἤπε5 
ἐπιεύ δοῖος ὃ Εἰεαίλπι ίπης, [νἀτηλι5 Πιμαίαδ, 
δζ υἱοὺϑ εἰπέ ἐπι ποηλίηίς, [ἢ ἐχςεῖ [5 Ἴ διυτί 
Ραγιίθι5 εἰ ΟΙγαρις, Ζεηίςειί ρίγαϊα (ςε5. 
ὃ πιοηϑ δύ ςαἰτεϊ πὶ εοεπὶ ποπιίης, ἃ ΠῸ 
τοῖα ἰ γοία ὃ Ραταρηγ α 8ζ ΒίΠα 2 ςετπίταγ, 
“ΖΖεηίςετιιβ καρῖο πιοηῖε [(Ἀπτίςο, ἔξ οιππὶ το" 
τὰ ἄοητο σοπογεπηαιιίτ, Εἰα5 εγαῖ Οοτγ ει, 8 ( 
Ῥῃαίε!ἐς, ὅδζ ἄλυτα Ῥατ ΡΥ] ία ἰοτα,, αες οὶ 
πία πη Ἰλυτίςί πεηεγαης ροτεαίεηι, οί 
1 ἀτηγιτπὶ της 80] :, οἰαίταβ ἱη σης, αἰ τευ 5 
ΟΠ είς ἐπίτίαμπαι, σις εἰγοα {Ππὶίαςει, Εὰ ΔΑ ὁ 
«εἰίπογιαιοριις εἰς, εἰ ἐποάίογα, ααί εχ Γῖπ 
ἄο πεηπεέῦππς, Ροπηρείαβ. πηᾶσπαβ ἐπ μΠᾶης 
Πουιίπίδθιι5 ἐχῃφιπέξατ τε]! 105 ρίγαῖαϑ γα ἢ 
{π||τῷ ρτα ρει χο5 δέίαϊατς ὃ ργομίαξιία 

ΘΈΟΘΆΑΆΑΡΗΉ,. 

διετέλεσε μέλοι γήρως οὐ τιμῇ ἀγόμῆ Θ’ιμα 
κρὸρ δὲ πρὸ φὶ τελδυφὶ τονρωβεὶς τἰὼ ὄψιν, 
πατέορεψενόσῳ ἣν βίον, μετὰ σὲ τὸν καλῴ 
πασῖνου ἡ στοικίλη λεγομλύη πέτρα, ἀλίμκα 

κα λουστε λαπομρτίιὼ ἀϑὶ σελόδύκειων ἄγου 
στε, εἰ τ᾿ αὐεμούριου ἄκρα, ὁμώνυμ" τῇ πῶσ 
“ὄδᾳ. κοὺ; ἀράμξου(ᾳ νῆσος, κοὶ ἀώρυπος ἄς 

κρα,οαὲρ ἧς οὐ εἴκοσι σιζόγοις ὄδη ἡ» ἀωρύκια 
οὐ’ οὔν γον, οὐ ᾧ ἡ αίςε ἀρόκος φύυτοι. ἔς: σὲ 
κοιλεὲς μεγάλα, ἀνκλοτόβὴς Ἐχουίῷ πόδυκειν 
μϑϊω ὀφρεὺ τοεπρώσϊα, ποανταχόθον ἵκα- 
νῶς ὑψκλίω. καταξανσι οἵ εἰς αὐτὼ κὐώω 
μαλόρ ὄξιμ σία Θ’» κοὰ Ὁ πολὺ ποεῥῶσξς, 
μεςὸν ἢ φὶ ϑαμνώσθδυς ὕλῃς ἀειϑαλοῦς τι Οἵ 
ἡμόβον. δεαν αρτοὶ σὲ τὸ τὰ ξοϊέφη τὰ φἕα 
ρονπῶ ὸὴν ἀρόκορ. ἐσ ἢ κοὰ ἄντρου αὐτόθι 
χου παγίω μεγάλίως ποταμὸν δξιᾶσαν κα΄ 
θαρδ το, κοὰ οἠκφανδς ὕσί τι, σὐθὸς κατίξ 

“πίπηονία τὸ γί εὐ νεχθείς δ᾽ ἀφανὴς, ἐξάσιμ 
εἰς τἰὼ ϑάλα“Ἴαν «καλοῦσι σὲ πικρὸν ὕσίωρ. 
ἐθ᾽ ἁ ἐλέσστε νλος μετὰ κώρυκομ, τεοσκειμα 
να τῇ ἠπείρῳ, [ὦ σιιυῴκισον αὐχέλαος τὸκα 
σισκό᾽άίατο βασίλειον, λα ὼν “Δ τραχιώ- 
“ῃ κιλικίαν ὅλίω πλίω σελδυκέιας. καθ᾿ ὃμ 
“πρόστον κοὰ ὃ ἀμαύτας πρότόδομ εἶχε, τὸ ἐπε 
προότόδου κλεογηίηρα. ἀὐφνοῦς γοὺ ὄντ Θ. 
“δ᾽ τόπου πρὸς τὰ Ἀκεήρια, κοὰ ἡ] γίω, χοῦς 
7} ϑάλα ἤν] εἰ δὰ, σα Ὁ μὲγιΈ- ἣν 
ὁρῶν, αἱ ἣν “ἀόρκαμλύων ἐθνῶν, τσεόδία κοὶ 
γιώργια ἐχόντων μεγώλαᾳ»κοὰ δύκα ταϊρόχρα 
φοΎΣ] ϑάλα αν σὲ, ἤχ τί σύπορίαν φὶ τα 
ναυτσυγύσιμα ὕλας, κορὰ δὴν λιμβύωμ, τὸ ὄβυ» 
μάτωμ, τὸ “«πσοσῖυ τηρέων Ἔσῦκαι πρὸς ἅπαν, 
Τοιοῦτο βασιλδύς δα μᾶλλου οὖν πόπτους» 
ἢ τὸ οἷς ῥωμαίοις ἡγιμύσιμ ΕἾ τοῖς ἀδὶ τὰς 

ἀρίσεις ποεμττομνοις. οἱ μὴ σ᾽ ἀεὶ ἥϑειναις ἕσ 

μελλομεμῆή τὰ μεθ᾿ ὅπλων «ὅτῳ μὴν αῤχίλαος 
ἔλαξε πῶς τῇ κασιπασὺκίᾳ τἰὼ βαχᾶαν κε 

λικίαν. ἀσι δ᾽ ὅροι ταύτης μεταξὺ σόλωμ τε, 
κοὶ ἐλεούσῃς ὃ λάτμθ’ ποταμὸς, κώμῃ ὃ. 

μώνυμθ' ἡ] δὲ τὰς ἀκρωράας τό! ταύρυ, 
ζυικέον ποειρατήριογ ὄξιν ὃ ὄλυμπτος. ὅρος 
σε νὐ φρόριον ὁμώνυμον, ἀφ᾿ οὗ κα δύετῷ 
πᾶί( λυκία,νὸ σταμφυλίαννὸ πησιδίᾳ, ἐλόν 
“οοὗ τὸ ὅρα πτδι ἰσανοικοῦ, ὐεπρησῳν ἑαυτὸ μ 
σπανοίκιογ. Ούπου σ᾽ ἐν νὴ ἃ ξώρυκος,κὦ ἡ φα 
σηλ ἑὸ “πολλαὶ ἣν στχμφύλων χωρίᾳ. πα 
σὰ σ᾽ ἕλον ὃ ἰσαυρικός. μετὰ ὃ λάτμου σόλοε 
“πόλις ἀξιόλογος Φὶ ἄλλης κιλικίας, αὐχὰ φὶ 
πόδι Σ ἰοσομ, οἰ χοκεῶψ τὼ ῥοσίων ἀτίσμα Ζ ἐπ 
λίνσυυ, εἰς ταὐπίω λφπανοβρη(σαν, πτομπ 
ἴος μάτνος παΐωκισε τὸς πεβιγνομδύος ὧῦ πᾷ 
φαὴν, δε κάλισι ἔγνω σωτηρίας τὦ προνοίας 

τινός ’ 



σινὸς ἀξίσο νὼ μετωνόμασε πομπαηϊούπολιψ. 
2αγύνασι δ᾽ ἀνσ)ρδυ γὐϑτάσε 5 ὀνομαςῶν,χού 
σισππός τι ὁ σῶωϊκος Οιλοίδφος, ταβὸς ὧν τὰρ 

σέως ἐκέθον μετοικήσαντ(:. τὦ Φιλήμων ὃ 
Κωμεικὸς σπτοιπ]ὴς»ν»ὁ αρατΘ- ὁ τὰ φαενόμανα 
συγγράψας ον) έπεσι, εἶπα ζεφύοιου ὁμώνυ», 
νον (ἢ πῶσκωλύσϊνῳ. ἀ τ᾿ ἀγχιάλψ,μικρὸμ 
ὑαὲρ τ ϑαλώήης ἀτίσμα σαῤσϊαναπτάλα, 
φασὶν ἀῤισόβσλος, (ὐτοιῦϑοι σῖ Εἶν μνῆμα τό 

 σαρσϊανατπίλου, ὦ τύπου λίθινον, συμθλ’ 
λοντα εὖὺ φὶ δεξιᾶς χειρὸς σϊχκτύλος, ὡς αὖ 
ἀγκρόϊδντα. ονιοι ὃ τὸ ἀδιγραφίω Εἶν ἀοσνοί 
οἷς γράμμασι Φιανοε" σαρσϊανάπαλος ὃ αὐ 
καυδιαράξα σὰς, αῤχιάλίω νὴ ταρσὸν ἔσει 
ἦὰ ἡμόδᾳ μιᾷ. σὺ σ᾽ ὦ ξγύε ἔϑιεν πῖνε, πτάῦζε, 
Ἐὺ ἐἰσϊὼς ὅτι ϑνετος ἔφυς “ὸν θυμὸν ἄεξε 
τῶῤπόμδνος ϑαλ μσι,ϑανόντι ὧι ὅ σις ὄνησις. 

Καὶ γοῦ εγὼ ασοσῦς εἰμι,νίνου μεγάλες βα- 
. σιλόύσας. (ῥωτθ’ 

ταῦτ᾽ ἔχω ὅοσ ἔφαγον τὺ ἀφ᾿ ὕθριστε κ μετ᾽ 
Ἰόδην παύου, τοῦ ὃ πολλὰ κοὰ ὄλβια ἀένα 

λέλεισῆχε. 
Ησὲ σοφὴ βιότοιο στειραίνεσις εοὐβρώπτοισιψ, 

ὥς τ᾿ ἄλνα τὰ αὐβρώπινα οὐκ ὄντα οὐκ 
σου ἄξια τόν ἀφρκροτήματϑ». μέμνηται σὲ 
κοὰ χριρῖλθ' τούτων, κοὰ σὴ κοὰ πόδιφόβε 
Το Το Ἐ7ΤῊ Του ΤΙ» 

ταῦτ ἔχω ὅοσ᾽ ἔφαγον κοὰ ἐφ᾽ ὕξρισα, κοὰ 
μετ᾿ ὅδωτθ’' 

τόδπν ἔπαθου, τὰ σὲ πολλὰ κοὰ ὄλθιας ἔξ» 
να λέλασῆαε. 
ὑπόβῤκεισοι σὲ γὰ κύινσῖᾳ Φὶ αῤχιάλου 

ὄδυμα, ᾧ ἐχράσαντό στοτε οἱ μακεσιν δυο: γα» 

ζφυλακέῳ.. ἠρε δὲ τὰ χρήματα δυμδνῆς ἃ 
στοστίς κὐτιγόνου. ἐπι σῖ ὕὑπόρθε τούτω τε 
κρὰ δἰῷῳσόλων οὄρεινή ὄξεν, ον ἡ ὀλΈϊ. πόλις, 
διὸς ἱδρὸν ἔχουστε, αἴμυτίθ’ ἵφρυμα πόϊ πόύ 
πρου.. ποὶὶ ὃ ἱδρεὺς διωάςας ΕΣ φὶ πρα 

χιώσισος, ἐτ᾽ ἐτσέθντο τῇ χώρᾳ τύραννοι 
στολλοί»κοὰ συμίτη σὰ λῃςήρζα, μετὰ σὲ τίω 
ὄντων κατάλυσιψ, ἐφ᾽ ἡμῶν Ἀσίη "Ὦ τοὶ ταύ 

σίὼ, κοὰ ἱδδωσυωίω. «ρὲ οἱ πλέσοι γε δ ἷς 
ρδυστεμβύων ὠνομάζοντο πόύκροι," αἰχυ τόν, 
εἰσιοῦστε δὲ ἄξα κατ᾽ ἀδιγαμίαν εἰς “ὃν οἴκου 
ὥδον " (ἰωοφούους ϑυγάτηρ ᾧνὸς δῇ) τυραν 
νων, αὐτὴ κατέσχε τίὼ αῤχίιω, πεφολαθόντος 
τό του τροὸς οὐ ἀϑυπρόπτου σἡ ματι" φόρου δὲ 
κοὰ οὐὐτών (Θ"»νὁ ἐλεογτάτρα κατεχχοίσαν 
σποϊκένμ, ϑόραπέαις ἐκλιήονθοντόυ ἔπ ει" 
ἡ μδὼ κατελύθα, τοῖς σ᾽ ἀτῷ πόϊ γγύους διέ- 
ἱμανῳν ἡ αὐχύ. μετὰ σὲ τἀν ἀγχιάλίω αἱ πὸ 
ἀύσῖνυ ἐκβολαὶ κατὰ ἡ ῥήγμᾳ καλούμϑνον. 

ΕΒ ΒΒ ΟΣ πν το ν᾽ ΑΨ παν γ 5. 

κρου διυαςέιαν ταὐτέω ἐκῴλοαυ. τἰὼ σ᾽ αὐ΄ 

639 
ἀϊρποϑ ἐπιε!!ρ εἰραῖ, δ πλυτλίο ποπγίης Ροπὶ 
Ρείορο!ίπι ἀρρε  δαίτ, Πίπς ἔπεγε πτί πησπγο 
ταῖι! ἀΐσηί, ΟὨγγ Πρρυβ ρ μι οίορμις διοίςι, 
εχ ραῖγς Ταγίςηίι οὐταβ, 4αί ηἀς τηίρυδυΐτ, 
[τεπὶ ΡΒ πτοπ ροεία σοπηίςυς,εῖ Αταταβ σαί 
ἄς αἰἐγίβ ιπεγία σοπίςγίρηε, Ροίϊοα εἰ Ζερηγ. 
τίαπι εοεπὶ ποηγίπε, 460 δχ (ἃ χιοά εἰ (α΄ 
Ιγεδάπο ργοχίπιιπ. Βοίϊεα εἰ Δ ποείαϊα ρατ 
Ιο ἔπρτα πιᾶτε πὰ, ϑαγάδπαραϊ ορυς, υὐ Α τί 
Πορυ]ας (οτδίτ, Ν᾽ Βί δαγάδπαραϊ πιοπιιπιεπ 
ταπι εἴ, δ Ιαρίάεα [ἔλτια, τις ἀσχιγο τηλΠι18 
αἀϊσίτος ςοπιπηίτείς, δύ συδί! ςοπηρί οὐίτ, (Ὁ αἱ’ 
ἄλπι ἀϊσαπεῖθί ερίσγαπιπηα εἴς, ΔΙΗγτής Π{τε’ 
τίβ ἱπίσυ ριισπα Βαΐιπηοάί: δαγαπαραϊας Α- 
παουπάαγαχίς ΠΙίας, Δπεβία!εο ὃ Ταγίυπι 
τιπᾶ ἀΐε ςοπαίαίε, Ετ τὰ ποίρες ςάς, δίδε, 
[πάς, 
(πὶ τε πιουτα ἐπὶ ΠΟΓίς, γα ςητίθ 5 ἘΧρΙς 
Τ)εἰίςἤ5 απίπιιπι, ροίἐ πλοσίεπι πα] πιο] 

Ρῖᾶ5. 
ΪΝαπισας ερο {πὶ ρυΠπ|5,4ι| ηυροττλῃτᾶ τε - 

ΠΟ 4Π1. 
Ηας μᾶρεο χυξ εαΐ, {πα χις ἐχαίυγατα [{’ 
δί4ο 

Ηδλαίίε, αἰ] τπαποης πγυΐτα, δύ ρα είαγα τε’ 
ΠΟΤ Ν 

Εος (βρίεπϑ είτος πιουτα δι εἱἢ ἀοςαπγεη- 
[{Π1. 
ΟΠοσεα5 ἤογισι πιεπχίηίς, αἵςρ πἱ τει!ας 

εἰγου πίε απίαγ, 
Ησχοβλθεο ηυκ εἄΐ, Ζυσῷ ἐχαίυγαῖα [ἰδί40 
Εδυΐτ, αὐ! πηδηεπτηνα]τα, ὃ ρεδοίατα ταν 
8. 
ΨΙ Δ πεδία! οἵ πατυπίτίο ποπιίης Ὁ αἱ 

44. ἐπ᾿ μα οἰίπι ]αςξάοης τπείδπγος (ἐγ 8“ 
Βλπι Βιμηεπες πειὸ αν Απειίροπο ἀεῆείεης,, 
Ρεςυηία8 αδίξυϊε, ΜΊεγα ἤϑες ὃ ϑοῖοβ μη 
τποπίδῃ8, ἴῃ ́ πίδις ΟΡ ες οἰαῖτας εῇ,αυς ἰοὸ 
5 τεπΊρ πὶ παρεῖ, Δίαςίς, [ταττς Τ ειτογί ον 
Ρυ5. Ηπίυ ἔλσετ4ο5 ετίατηι Τγαςῆεα ἀοητίπα, 
τι5 εἴς, Ροίξεα πιο τ τγγαπηί 68 δάοττί,Ἰατεθείς 
πία ςοπήξίταεγε: σαίθας (Πδ]Ατίς, αἀες αἴατε 
ποῆτα εᾶ 1 εὐετί ρείπείρατῇ εἰ ἰλςογάοτία πο- 
«Αῃζ, δ πγαχίπγα ἐχ ρᾶτῖς (ἀσογάοτεοβ Τ εἰςτί 
τιιεῖ Αίαςο5 ἀἰςιηῖ, θα αετὸ ΧΚεπορ παηὶδ ἢ - 
[{ὰ. τπία5 ΕΧ τγγαπηίς,, ρεῦ ςορπατίοῃξ ἰπ Πᾶς 
ἀοπιῖ πη στοῆλ,ρείπείρατα ορτίπαί, σι ραν 
τοῦ δῃτεα ργοςαταζοτγίο ποπιίπε δοσερογατ ΡῸ 
ἴα Δητοπίμ εὐ Οἰεοραῖγ εἰἰᾷ ςοποοίογᾶτ, 
οδίεσιπῆς εἴ ςαΐτα ἀεἰτπίτί, Θεα ΑΡα {πδίατο, 
Ρτίηςίρατα δ ἐος ρεγιιεπίς, συΐ οχ εοὐ σε 
πεῖς εγαῃῖ, Ροίὲ ΔιΉςΠία]ᾶ ίσης Ογάπιί Πιιπιίσ 
Ὠΐβ οἶα, ἰσχτα ἰοςιπὶ Εὶ περαια ἀρρε ]ατιση, 

, ΠΕ 2 16 4υτεπὶ 



παὶ τὠΦ ἂλ 

τς ΒΊΔΑΡΟΝΙΞ α 
Ἰᾷ υίςπιὶ εἰς ασάυι, ηαοί αὐτί παιιαϊία 
ΒΡ ει, Πα Βος Ογάπαϑ εχίς, Γαγίμπι ρεγῆιιῶβ, 
΄αυΐοτταπι ἃ Ταπγο μαρεῖυἰτγα τιγθεπι, Ἴ αὐτ 
πιεγὸ πϑιαΐς οἰ ΙΑςιι5, ΕΠ σις τοῖα οὐὰ ἃ ἔὰ πο 
ἀϊοτα ταπίπιατίπα ἱποίρίεηβ, αα οεσαίπο (έα" 
ἴες οὐζαϑ δ οσεαία εἰσί επιὶ ποπιίηί5 ἐχίεη αἱ 
εατ, Βοΐζεα δά μγεπηαίεπι ογίαπι ςοπαεζία "ν 
ἔππι υἵφ». ἰατι ίης ἤσχυπι σαςηᾶ {ππτ αι’ 
ἤγαπι αετίας υἱφ ίῃ ῬΠοσηίςίαπι. Ικ εἰφαπη 
δα οςοίἀεητοπι ἤπίτ Ὁ 44 ςο!απγηαβ. απᾶτε 
πιέγαβ αὐζατα ΟΠεγγοπεῖ {ἢ πιι15, εἰϊ ἃ Τ ατσ 
{ο δί Ογάαηί οδής υἱφ Απιπίϊταιν, Ε]αἐς εηίπι 
τιϊπίπγα εἰξ εχ Απιίπίο ἐπ ΟἸβσσαι Ππα8 ἀ 7 
(Ἰλπείᾳ, ἵΝαπι μίης Τ Ατίαπι αἰ ίσητΟ, ἃς Χ, 
Πα, πες Ογάηί οἰβδία ποη ρΙυτα φυίπημς, 
ΙΝ 1|ἃ επέπι {Ππιπὶ υἱῷ δ εἴα πιαῦε Βτευίοῦ 
ειἱὰ εἴς εκ Διυλίηίο, φαάπιρεῖρίαπι 1 αγίσπι: 
πες εχ 1 ατίο {Πυπιτίχας, ργορίον συὰηι πῃ 
Ογάηπαυπι. (Δ παρτορτοῦ πιδηίεΐαπι εἴ πππς 
εἴϊο ττετιτπι ἐππγατη, φυλπαπαπι ἃ ργάοη 
Βα ἡ] εαετι ἀΐςατην, ααί εἰξ αἱ ἰπῃ {Π᾿ςιτπὶ 
{{πύπιργορτοῦ ἤσηλ αΠ8ὲ ΡΝ ῃος 
ἰρίασι ετίατι [Δ ολπὶαπᾶπὶ ἐχ ἐ ποάία ἐπ Ογ- 
ἄπυπιυΐςᾳ: ἀςἀακίπηιβ, ελη ἄς εἴς αἤύξη» 
τε5, ας Πίχην οἴσεις ρετεεπάίτ, ΜΙ] ργοεῖοῦ 
Ὡος ἰαςείεητοβ, δέ Τ αυγην ἀἰςίπηα5 ἐ αἰτεο 
δυίς [ἰπεπ τς η [παίᾷ ρεπείτατς.  γΠις ἰη 
ςαπιροίαςςε, Ατσίπογιτ οριι5,4 {0 συθεξ, 
τεϑ,ςαπὶ  τίρτοϊεαιο ἐγγαπόγπηζ, Εἰαης Ογς 
ἄηιι5 τηεά ρον Παίς, ἰσχία σγαιπαί ἐππίο- 
χαπι, Εἰα5 οὐτὰϑ πο ρίοςα] εξ, ΑΙ ει πεγὸ 
ρει ργοίαιηαᾷ π4}} πὶ {ΠΠ]|λτι5. τε ὰ ἐπ αὐ δᾶ ε΄ 
φεεαίτιν, ἃ χαα οἰξγαρί {ΠΠπ|ὰ εἰ (τ σίάα, ητα 
Ρτιορτεῦ ποηγίπίδαϑ ας δεί 5 αἰιχί αταγ, ας 
ΠεΓΙΟΒ ςγαΐποτες ὕαδει, Γλπτᾶ ΤαγίεπΠριιβ 
{ππφί είγοα ΡΠ οί Ορἢ τ {πίτ, δύ Α[ {45 αἰ ςἰρ] 
Ὧ.35. Πποείη κοοτοῆδ ποία αηξ, οὐ ΔτΠε πὰς 

κὰν ἐγκύκλ; ὃζ. Αἰεχαπάτίδην [πρεγάγεησ, ΕτΠ αιί5 αἰέας 
“ν ἅπασαν ἰος5 ἀεί ροτείξ, ἐπ απο ἐςποία δύ ρῥΒοίο. 
τῳ αἱσὶ ἰαῳ Ρδίᾳ εχογοίτδείοῃ 5 ἐποτίητ, δε Ποσιπο μὰ 

τίαχῃ ἐχος τ, 0 ἡ δίς ἱπἀίσεθο ἀἰςᾶς, ρεῦε 
φείπί ποτὸ οα πλεἰ Πὰς αὐποηίσηπι, Ατπες 
{{ΠῚ|Ὶ0Ὶ| Πίος πα αεητ, ίς ἔοτίβ ρεγῇςείσηξ, ρὲ 
(ες 5 σοτοῦ ρεγεσείπαπευν, ἀεεπεπεδαᾶς ρεῦ 
Ραιϊοί, Ατςοτετίϑ οἰαίτατ δ 5 445 πτοασὸ ἀίχί 
οπιηϊδιι5 ςοπεγατία σπεπίς, ἐχοορία ΔΙεχἂῃ “ 
ἀτία, ἵΝᾶ πνιτί ίῃ ἐας ργοποίίοιτηξ, δύ ΠΒεπίεσ 
ἱπιηπγογαηξ, [παίρεπας π πλα]ος αὐ πιοά αἱ 
ἄεας πῦ ἐχεγαὰ αἰ Ππ έο ργοποί(ςέξπες ἰδέ 

ἘΘΟΒΑΡΕ : 

ἴστσὲ λιμνάζων τόπος. ἔχων κοὰ σπλαονεώ 
οἰα, εἰς ὃν ἐμπέσε ὃ ἰὐσῖν(Θ- διαῤῥξων μὲσ, 
σίω τἰὼ ταρσὸν τὰς αῤχὰς ἔχων ἀφ πὸ ὑ- 

“πϑῥκειμᾶψου Φφὶ πόλεως ταύρου. κοὰ ἐσιμὲσ 
σήνειον ἡ λίμνν φὶ ταρίοῦ, μέχρι μϑ σἱὴ σϊδιῦ 
ρο ἡ σπγχραλίᾳ πασᾶ ἀὰ φὶ ῥοδίων πόραίας 
αῤξαμδώα πῶς ἰσωμόῥινος οὐαπολεὶς, Ὁ ̓Ψ 
μωνυμων ἐκτένοτοι σϊύσεωψ. ἀντ᾽ ἀϑὲ τάν 
χειμόδενίω αὐατολίω ἀὐλορέφει μέλοι ἰοσοῦν 
(αὐπτόύθον σα αμπίω λαμβανει πτὼς νύ, 
σον μέχρι φοινίκης Ὁ σὲ λοιπὸν πτὸς δύσιμ 
μὲχριτυλῶμ τελόυτξ. Ὁ μδν οαὺ ἀλαῦες οἰ 
ὥμος φὶ πόδιωδ δυμβύης χεῤῥονήθν. οὐτ 
ὄδιρμό ἀρ ταροῦ κοὰ Φλὶκῥολᾷς τὸ ἰεὐσῖνου 
μέχρι ἀμινσοῦ, τὸ γοῦ ἐλάχεσου δῦ ἀμινσοῦ 
διάςυμα ἀϑὲὶ εἷ κιλίκων ὄρους, "τότ᾽ ἔστε 
φύτούθῳν οἵ ἑκατὸν ἐἰκοσὶν ἐσὶν εἰς ταρσὸμ 
δτέδιοι. μὰ κῶθῳν οὐ πλέιους αγύτε ἀϑὶ τίὼ 
ἐκβολίμω ποι ἀὐσῖνον, κοὰ μίω ἐπί γε ἰοσὸν, 

κοὰ τἰὼ ζατ' αὐτίὼ ϑάλααν" οὐτ᾽ ἄλλη ὃν 
σὸς συυτομωτόδᾳ δὴν δ ἀμινσοῦ τῆς σῇ 
ταρσοῦ "οὔτ᾽ ἐκ ταρσοῦ ἰδὲ ἰοσὸν ἐγγντόβω 
ὄδην, ἢ ἀδὲ (ὐσῖνομ. ὥςτε οἴπλογν, ὅτι πικῖς μὼ 

ἀληθείαις, οὗ" αὖν ἐἰα δ ἰδδμὸρ λέγντοαι σ 
διβως ὃ μέχρι πὸ ἰοσικοῦ κολστον πόδικρυσίον 

σῶν οἵ ὸ» σημειῶσίδιο, σ]ᾳ δὲ τόν τ᾿ αὐ, ΘᾺ 
σίἰὼ ἐκφὶ ῥοδίας γραμμί, εἶχοι τὸ ἰὑ- 
σῖνον καπηγάγομῆν, τἰὼ αὐτίὼ ἀγφαινόν 
μᾶνοι τὴ μέχριϊοσοῦ, οὐσῖ οὐ σταρεὶ (δ ποι» 
οὐμϑνοι, (ἢ πὸν τοιῶρου φα μὸν διήκειν μέχοε 
ἐπ δύβέας τῇ “ὲ τῇ γραμμῇ μέχοι τῆς ἰν- 
δικῆς. ἡ δὲ ταρσὸς, (κεῖται μϑὴ οὐ τοτάϊῳ» 
ἐτίσμα οἵ ὅδι δὴ" μετὰ τοιτηολίμον πλανῃ 
θούτων ἀῤγείων κατὰ ζάπησιν ἰοὺς . δια ῥει 
σῖ᾽ αὐτίὼ μὲσίω δ ἀὐσὶν Θ’ σταῤ αὐτο Ὁ γυς 
μνάσιομ δνξων, ἅ τε σία Φὶ πηγῆς οὐ στον 
λὺ ἄπωθον οὔσας, κοὰ τό ῥείθρου σὰ Φαβαγ, 
γς βαθείας ἰόνπΘ-. ἐπὶ σὐθὺς εἰς τἰὼ πόλῳ 
ἐκ πέσον τ᾽ ψυχοόν τε, κρὰ τραχὺ Ὁ ῥ᾽, 
μα ὄδιν, ὅθν κοὰ “οἷς στχχαυφνδυροῦσι ῥοιζαν 
μϑυδοις,νὸ (τί μὑεσι οὶ αὐθρώπτοις ἁϑνκουρεῖο 
“σαύτη σὲ τοῖς οὐ ϑτίσε αὐθρώστοις ππσουσῖὰ 
πρός τε Φιλοσοφίαν, τὸ τίὼ ἄχλίω ἐγκύκλε 
ον ἅπασαν σπχισϊειων γίγνῳν, ὥς" «ωόδίι. 
θλίωται, κοὸ; ἀθἰιύας, νὰ ἀλεξανόλρειαν, κοὰ 
εἴ τινα ἄλλον πόστου διωᾳὸν ἐπ, γ᾽ ᾧ α(Φ᾽ 
λαὶ κοὰ σχτοιξαὶ ἣν Φμλοσόφων δῷ λόγωμ 

γύνασι. σα φόβει δὲ τοσοῦπου,, ὅτι οὐ τοιῦ 
κα μὴ) οἱ Φιελομαθοιῦ τόϊ', ἀδιχώθρτοι παρόν 

σόῖν εἰσὶ, ἕονοι σὐ οὐκ ἀϑιοϊγμοῦσιν ῥαδίως. οὐσῖ᾽ αὐγοὶ οὗτοι μβύουσι αὐποθι ἀλλὰ κοὰ τελειοιῦσνκι ἐᾷ 
σϊαμάσαν τοῖν, κοὶς τελειωθοντόῖν, ξονιτόύουσιμ ἡσίξως. κατέχον τοι σ᾽ ὀλίγοι, τικῖς σ᾽ ἄλλαες πόλε 
σιν ὥς αῤτίως ἔἰπτου πλίω ἀλεξανσβρείας συμβαένει ταὐανπία, φοιτῶσι γοῦ εἰς αὐτὰς στολλοὶ νὴ οαἤχρέ 
ξυύσιμαυτόδι ζσιμᾶνοι ἢ ἀῤιχωρίων αὶ πολλοῦ ςγδτ᾽ οὐ ἔξω φοιτῶντας ἴάϑις κα θα ιλομάέιαν ὅτ᾽ οὐτόθε, 

“πόδ 



τὰ ΒΕ Ὁ ΕΟ ν 5᾽6 τὶν ς 

“τῶ  ᾧντ ἀσουσϊάζοντόν. ἀλεξανσ)οδῦσι σ᾽ 
ἀμφότόδα συμβαίνει" οἴξχον τοι γὰρ πολλός 

Ν ξγνωμνκοὰ ἐκπέμπουσι δὴν ἰδλωρ οὐκ λίγ 
γουρ, κοὰ εἰσὶ Δολαὶ σταῤ αὐτοῖς στχντοοῖασ 
“παὶ, τὶν ἄλλων πόβὶ λόγων πεχνῶμ,κοὰ τὰλ 
λα τ᾽ δυανο)οξῖ,κοὰ πλείσου δεωύα ποι, ὸν φὶ 
μεβυπόλεως ἐπέχου(ῷ λόγου. νοῇοσῖ' σ δ 
αὐφὶ 2 Αγνασι δι μὴ σῶνκῶν αὐτίσοίβος τα 
πρὰ αῤχεσίημ(,νὸ νεστρ ἐπι σ᾽ ἀϑίωυσίωρος 
σἱύο ὧν ὃ μιδὸ κορσϊυλίων καλούμβν ΘΊσυως 
Εἴωσε καρκῳ κώτωνι, τὸ τελδυτᾷ στα ἐκέισ 
νῳ ὁ δὲ Τ' σαυσϊωνοςὃν τὸ ἀαναν! τίω φασὶν 
ἀ᾿ ἀώμης τινὸς, ἐαέσαρΘ’ καθεγήσατο, κοι 
πικῆς ἔτυχε μεγάλης. κατιώμ τε εἰς τίὼ στὰ 
“πρίσῖᾳ Ἡσῖη γηραιὸς, κατελυσε τίιν καθεςῷ 
σαν πολιτέαν., κακῶς φόλομβῥίω «ῷυό τε 
ἄλλων, κοὰ βοκθοῦ κακοῦ μϑν σοι τῦν καποῦ 
σὲ πολίπον, στα μοκοπίαες ἰσύσαντΘ’ Ὁπλὲ 
ον. ἐπῆρε σ᾽ αὐτου, αὐτῶν: ἀαταρχὲς 

ἀρσεξάμλν Θ' γραφρὶ ἐἰς τίὼ οὐ φαλίπ- 
σποις νίκίιω ἔστος» κοὰ ἔπε μᾶλλον ἡ σύχδλια ἡ 
ἑδιπολαζουζε τῇ κα τοῖς ταρσεῦσι,ὥς τ᾽ ἀπτά 
«ὡς οσξεδιάζειμ, πδαχῆμᾳ σῶς “ὃ δεσυρμλύην 
αὐυύϑεσιυ, κοὰ σῖλ τὸ γυμνασιαρχίων “σσοοιό 
μᾶνος ταρσσῦσι δον αὐτιγνμνασίαρχου κα 
πίουσε, κοὰ τὰ αὐαλώματα ἐπάσδυσαν αὐ 

σῷ ἐφωράθη δὲ νοσ)σίμθν) τά τε ἄλλα 
κοὰ πουλακου,ἐλεγχόοσδνος σοί ξοῦ ἣν κατα 
γέρων δὲ τὶ αὐτωνίον, τ τῶτο τἰὼ ὑργίω 
σιὼ ἄχλοις, νὼ ταῦτα λέγων, ὅτι ὥςπιόρ ὁμην 
οὖς ὄψύμνησον ἀκῶκεα, τὸ ἀγαμέμνονα, κοὶς 
ὀσϊυοσξα, οὕτως ἐγώ σε. κα δέοι Θ- ὃν εἶμι ἐς 
ποιαύτας ἄγιδιυα οἤχθολες δὲ Οὔ. ἴδαλαν 
ἐὼν ἕν ὁ ἐατήγορίθ' δ υ λόγον, ἀλλ᾽ ὅμηρ Θ’ 
μϑρ ἔφη, ἔλαιου μλὸ ἀγαμεμνον Θ’ οὐκέκλε 
ον, ἄλλ᾽ οὐσὲ ἀχιλλέως, σὺ δὲ, ὥςτε σϊώσεις 
οἱϊκίι, οχκρουσάμϑνΘ- σ᾽ οαὖ ϑόδα πέκαες 
σισὶ Τὰ ὀργίω), οὐσὲρ Σου διετίλεσον ἄγων, 
πρὸ φόῤων τίὼ πόλι μὲχοι φὶ καταςροφῆς 
“όὶ αὐτωνίς. τοιαύ πίω σὲ πόλιν καταλαῦθὼμ 
ὁ ἀθίιυ ὀυϊωριΘ’» τέως μδ ἐπεχόρει λόγῳ με 
πάγειν ἰ[ἀκῶνον,κοὰ οὖ συςρατιῶτας. ὡς δ᾽ 
οὖν ἀπάχοντο ὕύρεως οὐδεμιᾶς, ἐλρήσαηρ τῇ 
συύθειση κασο τπτόϊ καίσαρθ’ ὄξουσιᾳ, κοὰ ὅδε 

ὄχλον αὐεξο, καταγνοὺς φυγίι, οἱ ὃ πρῶτον 
μὰ ἀκτετειλογράφησαν αὐτόϊ τοιαῦτ" 
Ἐργανέων, βουλαὶ σὲ μέσωμ, πτοροϊας δὲ γε 

φόντωμ. 
ἔπειτ᾽ ἐκᾶνος οὐ πεδιῶς μόδει δ ξάμϑνος, 

ἐκέλοῦσε εσιγρώψαε" ἔρον τοὶ ἢ γόβόν ἣν. 
καταφρονήσας σ᾽ ἔτι πόϊ ἁδλεικοῦς, ύλυτου 
“Ὁ κοιλίδεομ ἔχωμεπ σόβμανε στολὺ τῇ θύρᾳ, 

ποὰ οἱ τοίχῳ, νύκτωρ σεχριὼμ τίὼ οἰκίων, 

δλι 

ςίγοα πος (ἐσ άετγε, ΑΙεχαπάγίῃ 5 Ὁ ΓῸ ΠΩ σοπ 
είρίτ, π4πὶ ὃ πλα]τος ρεγερτγίποϑ (πςἰρίπητ, εἴ 
ΕΧ (αἱβ ἐπηίτὰπτ πη ραιςοβ, ΔΙ χαπαγία οὐπσ 
πάιπὶ [ἰδ ετα[ {πὶ ἀττίιπν (ςοἱα5 παρεῖ, ( δπ- 
τε αἰία5 ρορυ!οί εἴ, ἃ πιυΐαπι ροτοίν, ὃ πτε 
{ΓΟΡΟΪεο5 [οὐ πιοποπ γοτίη ες, Δ γί ἐχ εα {{π- 
{γεβ ἕπεγε, εκ ϑεοίςίς Απείρατογ, Ατεμεαες 
πιι5, ὃ ἱΝείϊοσ, δέ πο Αιμεποάοεί φπογ 
αυΐ (ὐογάγ!οπ ἀἰέξις εἰξ,ςιαὶ ΝΊ, (ατοη ει 
χίς εἰ ἀρυσ εἰππὶ πτούίαι εἰξ, ΔΙτεῦ πσγὸ δα 
ἀοηίβ Πίΐτις, φυσι ἃ αΐςο σιοάδπι (ὐαπιαηίτ 
ἀίςαπε, (πίατίβ ργοσερτου ἕυίτ, ὅδ ἱπ ποῆοτε 
πλαχίῃιο δρτ4 ἡ ππὶ παέτυϑ εἰς, ἴλπὶ πετὸ (ς, 
πίου ἢ ρατσίατη γε υί5, απ τείρυθβ, συδεῖσ 
πατίοπε ἐξα} τ ἄστη οἰσίτα 5 ραγείπι αὖ αἰ ή5, 
Ραγτίτη ἃ Βοεῖπο σαοάδλπι πιο ροςία, δ πιὰ 
Ιοείπε Ρεγρετλαοντγαζίαταίαγ, [5 ρ᾽ τί πηι ἃ - 
Ρυάρίεθξ υαϊεραῖ, ἐχεαϊςγατ ειπι Α πτοπίυς 
δ ἐπίτίο πὶ ςογατεπ π υἱδξοτγίαπι ἐπ ΡΠ έρ- 
Ῥί5 Ππαϊέταπι δῷ {0 ςτοπιροῆεῖ ἀςςερίἤει, δεά 
πλυΐτο πα σίϑ οἵτι5 ἑας τὰ 5, τος ἀριτ } γί 
(ε5 πιαχίπια αἰ ἀεΐδαταῦ ἢ αἄςὸ, αὐ ἐκ τόροτσε ὃ 
ὕπ0Ὸ ἐπηροτι δα οηγης ἄδίαιτι πιατογίατο οἶσε. 
τεῖ. δίπιθ! Αι πιοπίμο οΥ πἸπα[ογ ρτείε γᾶ 
Ταλίπίθος ΡΟ Π οίτα5, Πᾶς πὶ σγηιπαἤπανςῆς 
Ιος εοἰξίτασγαι,ας οπηπεϑ εἰ ογτηπαίη πῦρ 
(5 «τεάίδετας, Θεα ἀεργε πε πἤις οὔτι 4}{4 (πτσ 
τίρεγε, ταπι επί ΟΙςαπ, ἀρ Ἀπτιοηία ἂΡ ς΄ 
οὐατοτίθις σσπίπς εἴ, ςαΐπ5 ἱγαπὶ πὶ α΄ ἥσν 
ταπι μος πιαχίπις ἀφο! Παυίς, ἀίςῦς αυ δ χα, 
δὐπιοί ΕἸ οσπεσις Αι ΒΗ ]Ποτη εἰ Α σαπιεπιπο 
ῃεῖη δύ Ψ Ίγἤεηι ἀεςαητατίε, τα δζ ἐροτεισσα 
τε πίσχιαμπ εἰς, υτ πα πιοάί αριά τα σα! πππ|- 
πήϑαρσατ, σοί ἐχείρέεηβ δοςυίατον, ἅτ ΗΠ σ 
ταεταβ,(Παπίζ, ΟἹσ πὶ ἃ σατπισπηποπί οι“ 
ταθαῖ,πες Α ςΠ ΠῚ τυ περ ἔπγαταβ ἐσ: αὐ ργον 
Ρίεύ ροσπδ5 δ ί8, (σπιίρ γαπὶ ΟΡ εηι5 δ 
εὐἰεα ἃ ἰς απετείϊεε, ὩἰΠ Οὐτιίπιις δ ἕξετε ὃ 
τιλεΐατο οἰσίτατετη υἴσας αἰ Αἰ πιοηἢ ἐχετοίτα 
Ρετίεπεγααίς, πατο ςυπὶ Ἀτπεηοάοτσιιβ ἢ 
ἰα{π|ο αἱ οἰτίτατίς (ἰδτατη χερετίῆςεε, ρείπιὸ 11" 
[πὶ δ εἰττ5 “οπΊρ ἰςο5 υὐδι8 τταδυςετεασοτοῖ 
[ὑς εἰξ, ϑεά τδί ἰδ οπτέπιις αὐ ἱπίατία 4 ὈΠ “ 
περαηζ,οα δα: οτίζαίς υτ|5 εἴδ, σιλπὶ ἃ (πα “ 
τε ἀςςερετῖδῖ,ςΟ5 ἑταἢ ἐπι] ο ἀαπηπαῖοϑ εἰς είτ, 
Ηἰ πειὸ ἑη {ΠΠ{π8 οεἀτὰ ρατίετς σοηίοτίρίεγιπες 
Ἰκεβίαπεπαπ), ΟΠ (τ υὐτύπι, «τερίτις ἰςηΐσ 

ΟΥΙΕΊ, 
(Δ υού {{|ε ἰῃ ἱοοιιπι δοςίρίςπ5,Α(οτδέ ἐπ 

πε, Τοπίϊγας ἰεπίογα, (υάατα εἴχ5 Πα πιδηέ 
(Αἴ: ΠΊ ζοΟΠΙΕΠΏςΠς, σαπὶ πε ητγεσι ἰ Ὀτίσιιπι 
μαβετες, δί ποέξέιρύϑτοῦ εἴτις ἀοσλιπι τγαπίς 
ἔτεῖ,, τοτυπι οἰξέμτηα ἃς ραιίείεπι τείροιῇτ, 

ἹΕΠΓῚ2 Π|ε 
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{π᾿ ςασι ἐε Δίείοιισαι δογίτον ἰπ οοηοίοπετερεε 
Βεπάεσγει, Ν᾽ εδί5 ({ππαίτ}) που 5 δ πλαὶτι 
Πα θέτο, τῦσι ἐχ ἀγα εἰς Γερ 5.5 τὰ] ἐκ εχ οῖον 
ταεπείβ ρειρίςί ροτείξ, Θεὰ δέ Θτοίςί ππογιτησ, 
ΪΝεῆον υὑετὸ Δεράεπιίςαυς, αυΐ ατἴαῖς ποίϊτα 
ἸΜαγϑεῖσι Οὐ ἴδυία ἰογοτίβ (ὐπίατία ΠΙτπὶ 
ἐπίξίτείς, Δ ἐφ ἢίς ετίαπι ροῖ Ατῃεποάοτᾷ εἰς 

᾿αἱτατί ρταΐίαίτ, ὃ ἀρυά ἄτπιςε5, δέ ἀρ υα σία ε5 [πὶ 
ἤσποτε ἡπαχίπιο Παίει εἴ, ΑἸ]ίογαπι χαο- 
περ ]οίορποιιπι ποηγίπα 105 ποι τνα} 
τοι ἀίςετε ροΠ πὶ: [ε εχ ἤς σαί ρεῦ αὐ ε5 
Ρεγερτίπαγεητιτ, εἴ ορεπιόίςοἷαβ γεσεγεηΐ, 
ῬΙατία ες ἐπί, εἰ δίοσεπεβ, Αι ίοσεηεϑ ετἰᾷ 
Ῥοεπιαία ίη φἀοΙεἰςοπεία σοπλρ οἔτίτ, πιὰ Χίπτα 
εχ ραττετγασίςα, (ὐταπηπηατίςί πτεῦξ, Φουα 
(ςτίρτα εχίςφης, Διτεπιίδογις ὃζ ᾿ἰοάοτιι, 
Ορετίπτηας τγασοσάίος ροεῖδ εχ 5 σαί πιεπιοτᾶ 
τὐτ,ίαίς Γίοπγ ἢ ε5.δ 6 ργαςίριε ἐ οπλὰ πὰ 
πχίπιατι εὐπαίτογιιαι ποαιίπαπι πλα!ττιτά τις 
αἴετεροτείξ, φυί ἐκ πας ατυείαπε, Τατγίςη!: 
διι5 ἑπίπι ὃζ ΔΙεχᾶδείη τς ρίεπα εἴξας Τ Ατί5 
πυίάειι εἰ πυίαίπιοαί, ΡΟΙ (ν ἀπιται Ρυτα, 
τοι ἱεαυίταν, εχ (ὐδιαοηία ἤπιοῃ5, ἐς ασο 4πιν 
τὲ [ξείπγας5 πιοπιίοηξ, 8ογέδίς ΑΔ τγεπιίβοσις, 
δίῃς 8οῖοβ γεζία πδυίρσατίοις εἰζς Πἀία φυίη 
πιασίπία, Ργοχίπια εἰὲ ΜΜίΑΠ Πα ἕη εἀΐτο χιτοσ 
ἄλπλίοτο [τα ρα ΔταρὨσοἢ δύ ΜΟορή ἀὰ 
συτίς Δρο εἰς δύ Παίοπα;, ἄς χαίδιι5 πα ε 
πχιΐτα ςοη ἢ ἴα ίππς, ὃ ἢος5 δητὸ πιεπιίοη ἐπὶ 
ἐεςίπλι5,ουπι ἄς (ὐα]ςἤλητς ἀίςεγεπηαβ,εῖ σοα 
το ἐγ 44π|( (αἷς εἰ ΝΊορίις ἀς ἀϊαίπα 
τίοπε παδυίδπς, Ηδης ςδιτομειπασν πδπμ 
1{ (ΟἹ Ποία πὶ τγαποίεγας, ας Βορβοεῖςβ, φαΐ ἐπὶ 
«τασίςο πλοῦς Ῥατηργ τὶ ποςαΐ, Πεπη δά 
τιοάιιπι ὃ Οἱ ςίατη (ὐατίςαπι, δ. τοίη ΤΟΥ 
εἰλανας ΡἤτΥ σίατη, δ εὐτα ἂ ἢ. (πὶ εἰία τι δον 
Ρἤοςῖες, δ οδαπτίς οδίζιπι ῃίς γα ιπίζεγ ηὉ 
(οἴππτη ἀς ἀυἱπατίοπε, [ς ἀς ἐπιρεγίο ςοτν 
τεπιίοπ οι (ἀπτ θυϊατί, ᾿ίσαηε εηίπι ΓΜ ορ’ 
ίατι δώ Διρ(!οειασι εχ Τεοία ργοίεζοβ, 
ἹΜα πὶ ςοηήίάίῃε, ροῆςα ΔιρὨτ οἰ ιιηη 
ἌΑτρος ἀϊρτεαπι,ουπι Ἀτσίείς Πσπ ρίασυί 
{ει ΠΠ τε ήΠε, (φἡ ἀτερπί ςοπιπητιηίςατίοπε 
ἐχοϊαπισπι, Πησυΐατί ςοτιαπλίης σαπὶ ΝΜ ορίο 
ζοπουτ Ποζοῦ οὶ Ππγα] ςεςί ἐπι: ΣΡ ΌΪΓΟ 5 
εἴς, ἰητεῖ ς τατηεη ἀϊαητοδ. 8ζ αἰ παςίςραϊει 
το Ῥτορε Βγγαπηιπι οἰγοα ΝΜ] αρατία οϊεπ πῃ 
τα, ΕΗ ς ἐπε Οὐατεβ στϑπιατίςι5,οιίτ5 αἰέςίσ 
Ρυμ Ραποτίται ἀίςσαητ, Ψ ΊἼτΓ4 παῖς οὐδ εἰς 
Ἑϊαϊεηίαβ σαπατραδ., Ρογ σαετη ΒΗ οῖα5 Α]ε, 
κοπιδτί σσπίταγι 1 ἀκ {{, σἰτπν εἶ Ρο᾽βπ σοι 

σΕΘΞῚΝ ΔΡΝ : 

ὃ δὲ φὶ «ἄσεως κωταγοῤῶρ οὐ ἐκκλησίᾳ τἀ 
νόσου πῆς πόλεως ἔφη, κοὰ τίὼ κοχεξίαν, 
“πολλα χόθῳν σκοπέιϊν ἔξεσ:, κρὰ σία κρὸ ὃκ 
σῶν ο]χχωραμάτων.. οὗτοι μᾶῆν «οἱκοὲ αὖ 
οῇότ', ἀκασϊαμαϊπος σὲ νεοωρ δκαύ᾽ ἡμᾷς, 
ὑμαρκέλλου καθγγησίζμθν Θ΄, τό! ὑκτιχουΐαχς 

“ποιδιὸς φὶ ἀαίσαρΘ: ἀδελφῆς. κοὰ οὖτ Θ5 
εδὲ σπερεῖς τῆς πολιτείας, οὔχσεξέμθν Θ- ὧμ 
ἀθἰωμνὀσϊωρου, κοὺ διετέλεσε πιμώμῆν Θ- στὰ 
ρα τε τοῖς ἡγεμόσι, πρὸ; οὖν σῇ πόλει, τῶν α΄ 
ἄλλων Φιλοσόφων, οὕσκῳν δὐγνοίίιω, κοὰ »οὔ 
γομᾳ μυθυσαίμίω 5 πλουπιαϊσῖες δὲ ἐγγίζει, 
κοὰ διογλύης 9 Τῶν πόδιπολιζόντων ᾽ ποὺς 

σχολὰς σ͵χτιθεμων δυφνῶς" ὃ σὲ δ)ογὶ- 
νης» Κρὰ ποιήματα ὥς στόν ἀτσεφοίξαζε τες 
θέσες “ασοθέσεως πηρραγικαὶ ὡς ἁθυτοπτολύ, 
γραμματικοὶ σὲ, ὧν κοὰ συγγράμματα ὄξιμ,. 
αῤτεμίσϊωρός τε, κοὰ διθοϊωρίθ-, σπτοιντὴς σὲ 
πραγῳδίας αῥι:Θ- σῶμ Φὶ πλειάσῖ» κα΄’ 
σαοιθμονμλύων, διονυσίσίης μάλιστ σ᾽ ἡ ῥώ 
με διύαται δ) σϊάσκειν ἢ» πλῆθθ ἥϑεκφὶ 
σὲ Φὶ πόλεως Φιλολόγωμ. ταρσέων γουὴ κοὰ 
ἀλεξανεἤρξων δι μεςή,. “ριαύπη μδὺ ἡ παρα 
σύς. μετὰ δὲ τὸν (ὐσῖνον ὃ τούρα μΘ΄ ἐκ τῆρ 
καταονίας ῥέων ν» οὗπόρ κρὰ πρότόβδον 
μνηόδημν φησὶ σ᾽ ατεμίσίωρος, γὐ τόύϑῳην 
εἰς σόλους δύβυπλοίᾳ «αδτζους εἰναι το υντο. 
γοσίους. πλεσίομ σὲ, κοὰ μαλλὸς ἐφ᾽ ὕψους 
ἀειμλύε. ἐχτίσμα ἀμφιλόχον., κοὰ μόψον ὦ 
“πὸ ἀπόλλων Θ΄. κοὰ λεπτός . πόδὶ ὧν "πολλοὶ 
μυθολογξ τοὶ, ποὺ σὰ κοὰ ἡμές ἐμνλδδημῆῳ 
αὐ τῶυ οὐ τοῖς πιόρἐκάλχαντθ λόγοις “κοῖς 
σῆς δῥισῖθ’, ἰω δδισαν πόρὶ Φὶ μαντικῆς δ. 

σε κώλχας, κοὰ ὃ μόψ. Ὁ’. ταὐτίω γοὺρ τἰὼ 
ὄδιν μετα φόῤουσιμ ψνεοι, κῷ ϑιάστόβ κρὰ σο. 
φοκλῆς εἰς τίὼω κιλικίαν, καλέσας αὐ τίιὼ 5 
κέν. παμφυλίαν “ραγικῷς . κα ϑτίστδν 
κοὰ πίὼ κιλικίων καρίαν, κρὰ τίν προίαν, 
κρὰ λυκίαν., κοὰ φρυγίαν.. κοὰ τὸν ϑανατομ 
σὲ τόν κάλχαντθ οὐτοῦϑι στρα διάνασιμ 
ἄλλοι τὰ κρὰ (φοκλῆς, οὗ μόνου δὲ πὠὼ στϑρὲ 
“σῆς μαντικῆς δδῖῳ μεμυθδύκωσιν. ἀλλο ποὺς 

Φὶ αῤχῆς. ὃν γοῦ μόψον φασὶ, κοὰ ὧν ἐμ- 
Φιίλοχομεκ Ῥοίας ἐλθόντας (πίσαι μαλλόμο 

ἐτ᾽ ἐμφίλοχου εἰς αὖγθ. ἐλθῶν. σϊυσαρε» 
Ξύσαντα σὲ »οἷς κέ στάλιψ, αὐαῥίψαε σίδῦ 
ὁσ. ἀγρκλειόμανου σὲ πῆς κοινωνίας συμβαᾳ» 
λὲν ἐἰς μονομαχίαν τὼς πον μόψοψ. πεσόν» 
πὰς δὲ ἀμφοτόδους παφίισαε μὴ οὖ επσόσ 
ψ ει ἀλλήλοις. κρὰ ναῦ οἱ πτέφοι σγέμκν αὖ τοί 
σπόδὶ μαργασα τό τουράμου πλησίομ, γὐτόι 

ύῳν σ᾽ ἣν πρώτης ὃ γραμματικὸς, οὗ φασί γηνεῶνα μαδνπὠ πσαναΐπιομ. ἱπυόβκειτοι δὲ πῆς στρα» 

Δίας ταύτης ἀλίωίου πουδίομγφ }οὺ φελῴτας φήγαγγ ἀλεξαναρῳ τίὼ ἵστπου,ἐκένο τἀὺ φάλαγγα 
ἀἐγαγόντΘ 



ΤΙ ΒΟ ΕΣ Ὁ ΕΟ ΝΜ δ ΝΑ αν ἃ 

Ι ἐγαγόσθ’ὶκ Ὧν σόλωυ οἵᾳ φὶ παραλίας» 
κοὰ φὶ μαλλώτισὸος ἐστ τε ἰοσὸμ κοὶι πὰς οἵα» 
ρείου διωάμεις. φασὶ σὲ νὼ γὐαγίσαε Ὅρρ αὐ- 
σιλόχῳ ὃν ἀλίξανο)ον, σΐᾳ τίὼ δ; αγους 
συγγϑύειαν. ἡσιοσὺς σ᾽ οὐ σόλοις ναῦὸ ἀπόλο 

λων’ αὐχερεθίυσ χε ὧν ἀμφίλοχον φησίψ. 
οἱ δὲ πϑρὶ τὸ ἀλίωιου τατον. οἵ σ᾽ οὐ σνοίᾳ 
ἀῷ τό ἀλίωϊου ἀπιόντα σἤᾳ τίὼ ὄδὶμι μετὰ 
«ὲ μαλλὸν αἰγαῖο; πολίχνιον ὕφορμομ ἔχου. 
ἐτ᾽ ἀμανίσες τούλακ ὕφορμομ ἔχουσαι, εἰς ἧς 
γιλόυτᾷ ὁ ἀμαυὸν ὕρ(Θ’ ἀρ τὸ ταύρου κα 
θῆκον» ὁ Τῆς κιλικίας συόβκειτοί κατὰ Ὁ 
“πὼς ἕω μόδΘ-. οἱ μδν ξὺ πλειόνων διυα- 
«δυόμῆνοι τυραύνων ἐχόντων ὀβύματα. καθ᾽ 
ἡμᾶς δὲ πατίςν ἀὐριθ- αὐὴρ τποαύτων ἄξιόν» 
λ.γθ., αἰ βασιλεὺς στὸ ῥωμαΐωμ ὠνομα δῶν 
οἵα τὰς αὐαραγαθίας ταρκοσϊήμῳντιθ’, κοὰ 
«ἰὼ “Πασδυχίω ποῖς μετ᾽ αὐτὸν σταρεσίωκε. 
μετὰ δὲ αἰ γαίας ἰοσὸς; πολίχνιον ὕφορμομ ἴ» 
χρνικοὰ “τοτιζμὸς “ἰνοῖθ'. ννταῦϑα δ ἀγὼν 

συωΐτεσον ἀλτεξανάμῳ, κοὶὰ σϊ αρείω, κοὰ ὃ 
κόλπ Θ΄ ἄρντοι ἐοσιτώς. οὐ αὐ Φρ], σὲ πόλις 
ῥωσὸς. κοὰὶ μνοίαν Θ΄ ἑσόβα πόλις, κοὰ , 

λεξαϑαρεια, κοὰ νικὥπολις, κοὶ μόψου ἑεία ς 
κοὼ τούλαι λεγόμνας σθάθρ κελίκωμ τε κοῖς 

σύρωμ. γὐ δὲ τῇ κιλικίᾳ ὄδι, κοὰ τὸ φὶ στερ. 
ππκσυνίας αῤτέμισί;" ἱσδὸν κρὰ μαντέίομ, 
σοὺς δὲ χονσμοὺς ογθεοὶ πτ θεασίζουσι. με, 
σὰ σὲ τίὼ κιλικίων πρώτα» όλις ὅδ ἣν σύ 
ρων σελόδύκεια ἡ οὐ σπιόρίᾳ, κοὶ πλυσίον ῤ᾽ 
ῥόντας ἐκσΊίσίωσι σπτογαμος, στ σ᾽ ἐτῃ σελόν 
κέκας εἰς σόλους ἐτο δύθέιας πλοῦς ὀλίγον ΓΖ 
πολάπωμ τῶν χιλίων «ἀσϊίων, πῶ σ᾽ ον 
“ροίᾳ κιλίκωμ » ὧν ὅμηρΘ΄ μέμνψτιχι σπτολν 

διεστώτων ἀν ἣν ἔξω τό ταύρου κιλίκωμ, οὗ 

μδὸ ἀπ φαίνοσιν ἀῤχεγέτας αδῦ ον τῇ τροίᾳ 
σούτων τοὶ σίϊεικνύουσί τινὰς τόπους αὐ» 

γοῶϑα,, ὥςπόρ οὐ τῇ παμφυλίᾳ ϑάβίω» 
κοὰ καλυρνποσόμ, οἷσί ἐμσταλιν κορὰ ἀλήϊχ 
ἐν σι ποτσίίον ἐἀ κᾷ σϊεικνύουσι, πόδιωσῖδυν 
εϑύύων δὲ κοὰ τῶμ ἔξω τό ταύρου μόρων τῆς 
πθειρημάης χεῤῥονήσου, πρῶ δετίον ὄδι εἶ 
ταῦτα. ὃ γα ἀφλλόσϊωρ(θ- οὐ γοἷς σπτόῤὲ νιν 
ὥγετι κοὰ ποιχῦ τα λέγει. ποὺς γοὺρ ἐκ Φὶ 
σίας ἀϑικούρους τῶν πρώων. ἅπαντας ἐκ“ 
“ποιθμᾷ δαὶ φησὶν κασὸ τό! ποιωτόϊ, Φὶ χεβ, 

͵ Ε “ τε ς 

ῥοννήσον κατ᾽ φἴκους ὄντας» ἧς ὃ «ονώτα“ 
τ Θ'ϊῶ μος ὅξι τίν μεταξὺ τό! κατὰ σινώς 

πίω μυχοῦ κρὰ ἰοσοῦ. αἱ σ᾽ ἐκὴὸς πλόνραξ 

φασι τοιγωνοεισυῦς οὕσης,εἰσὶ μδὸ ἀνιίδιστα 
βύκουσι σὲ ἡ μᾶν ἀπὸ κιλικίας ἀδὲ χελισῦὺν 

δ4εἐ 
Ρεγοσδπὶ πηαγίτἰπηᾶ ὃ [1 .}Πἐπίςπι δουιπι [10 
(ἀπὶ τπετίως. ὃ [λατῇ ςορίδ8 εχ 801 5 ἀυςογετ, 
Ττχαάσημι ΔΙεχαηάγιυτη,ργορτεγ σοσπαμοτς 
οὑπὶ Δτρίαίς, ἃ πιρῃμ!οςίιο (Δεν ςαιίςε, ΕἸ ἢ 
οὐδ ἀίοίτ, Αρἢ ΠΟ. Παπὶὰρ Δ Ιρο! πεςρυά 
ϑοῖος ἐπιετεπηρτιπι: φαίαπὶαρια Ε]αἰςπία 
κςἀτιριπι: Ζυίάατη 1Π ὃ ὺ τία, σα ργορτοῦ ςσοην 
τεπτιίοηεπι 40 Ε]αἰεηΐο ἀϊίςεάετει, Ροίὶ 4]. 
[πὶ ίαπι ἄερςεα ορρίδιπι, ιοα Παιίοηςξ Πα“ 
θεῖ, Ροϊεαίμης Απιλπί ες ροττα, χυσ [ατίο 
πεπὶ παΡεηζ, πῃ ηιιλ5 Αι πιδητ5 πιοης ἀςἤππίτ 
ἃ ἼΤαυτο ἀείζεπάεης, Πα αἰττὰ Γ{Π!ςίαπη εἰ οσ 
τίεπεςπι ποτα, (Ἔπιρεῖ ἃ τγγαπηίς οςςσιράτιιδ, 
ἴοςἃ πιυηΐΠΠ πλὰ οὈτίπεητίδιις, Αι εταῖε ποα 
ἤτα Πίς οπηπίδι5 ροτίτις εἰς Τ λυςο επιοπειϑ, 
τὴγ πηξηγογαία ἀίρημς, δ ΟΡ ργαείατα ἑείπο- 
τὰ ΓΕ Χ ἃ ἰὰ οπιδηΐβ παπουραζιις, αι ροξετίς 
(υἱϑ (αςος Πποπεπι ἐγααίαιτ, ΡοΙς Αι ερςα8 ἘΠ 
[5 ορρίδιπι, χοῦ [δείοπεαι μαΡει, δι Βίῃ» 
ἄυ5 πιηΐς, Ε]ος η Ιοςο ΑΙεχαπάεν οι [)α- 
τίο ςοΠίχίς, [τεπὶ {ΠἸ σὰς πα5,[π πο κὲ Ποῖδις 
«ἰυἵτας εἴς, δ ἱΜγτείαπαάτις ςἰαίτα5 ὃ Α ἰς και, 
αἀτία, ὃ 'Νίςορο!!ε, δύ Μορί ἀοπιίε[πιει. ὃζ 
4υα Ροεῖα: ἀρρεϊἰαπταΐ., (ΟΠ ίςιιπι ὃ ὅυτο- 
τ ςοπῇηία, Ια ΟἸΠ ςία εἰ Γίλπα: δαγρεάοπίς 
(ληῦ 8ζ ογδουϊα, υδὲ Πιιπγίηε ρετοίτί, είροπία 
ἄλης, ΒοΙ ΟἰΠς ἃ ρείπτα ϑγγογᾶ εἰαίτα5 εἢ 8ὲ 
Ιεαςίᾳ ἰῃ Βίοτία, ργοχίπιξ Οτοπεςϑ ἐπγίτείς Ἐκ 
δεϊςαςία Θοίοβ υἱῷ τεζία παυίρατίοπο ἤτητ εἰς 
αἰτοῦ πΉΠ|ς (Ἰα44. διητ χαί ἀϊςᾶτ ΟΠ! τ85 Ττο- 
ἰδ β,υαογαπι ΕΟ πτεγιις πτεπιίηίς, (Οἰ ίςιιπλ 
αυί γὰΠ5 Ταύτην ίαπε, ἀθτοτεδ ἐς, αυλτν 
αυλπι Ὁ {{Π|5 οἰ ττίπιᾶ απ εητ, δί αυκ ἀπ ἰο- 
( ᾿δί οξεπάπηε, φιυεςηδαά πιο ἰῃ Ραπιρῆγς 

[{(, Τπεΐααι, δ. 1 γγπε το: πάλην ἐςοπεια, 
δῷ εἰίλην ζαῖηριπι ας πάλη) Ε]εἰ πέτα (δὲ 
τιοηῆγαπτ, Νυπς Τταπήδυτίη!5 ρατείδθις αἰ 

ἄἶα ΟΒεαγοηεί! ρογα ογαιίδ, ἢςς Δάήςίζαα ἰυηι, 
παᾶπὶ ΔΡοϊοάοιις ἱπ πα τα αἰ πυπιετατίοης 
πᾶς ετίᾶ αἀἱςίτ., οπτης5 Δ ἤαπος Ἱτοίϑποσῇ (0. 
ςίοβ ἀροεῖα ἀϊπιιπιοζατί,ἱ φυίάεπι (ἤεῖτον 
πείππι Παδίιᾶς, (έυ5 ἀπ σα ΠΗ] πτὰ5 {Π Βπλι5 
εἴς, ἐπιεγαδί πὶ ἑητεῖ δίῃ ορεπίςπι γεςοίιηπι 
δῖᾳ {Ππ|π|, Εχεογίοσα υεγὸ ΙΔτεγὰ, σατὴ ΟΠεῦ 
τοπεία (τί αεῖγα {{τ, εἴϊε ἱπαηια]ία, ἴΝαπι εκ 
ἤΞ αἰτία ἃ ΟΠ ἰςία αἱχας Ομεϊἀοπίαβ ργορτςς 
αἴταν, ΑΙ πετὸ εἰτεγίας αἴπαε αὐ Ευχίηίος, 
αἰίπα δαὶ οἰτετίυ5 δίπορεη υἱηυς, τς 15 
[χα], ἰοος ἐο5 4αί μῆς ἐπ (Πεισοπείο, ρὲῦ 
ελάεπὶ ςοπιιίποεπηυ ([Πιπὶ εἴς, ρεῖ φυς ρτί 
115 ςοπυίςίπηας, ποῦ ίοος εος οὐ ἤππτ ἔπιγγα 

νας, 517 φὐδγίσε ἀδὲο σόμα πὶ δυξείνον, ἴδ᾽ ἀϑὲ σινώπίω σάλι ονθφνσε, τὸ μδν οὖν μόνους τοὺς οὗ 
σῇ χερῥουνήσῳ σίς τῶν αὐτῷ, ἐλέγχοιτ' αὖ ψόισὺς ὃν δ) ὧν ἠλέγξαμῳν πε ότοβον μὴ μόνο «δὰ φὰς 

ΠΗ α ἅλυθ- 
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Ηαἰγαν, ΝΑ Ιοοα Ῥῃανπαςία ργοχίπια, πῃ αίς 
δ 5 ΗΔΙΞοηος ἀἰπχίπιιβ, απεπηιδἀπιοάτπι τα 
(ππίεχιτα Ε]αἱγ τ), ἰτὰ δ ἐχίγα {Π|Ἰπ|ᾶ, δίηι, 
ἄεηι ὃ ἐχίὰ δηριπτίίας, τες ἑητεῦ δίπορεπ 
{πεαῖῳ {Π|ππὶ, δύ ποη πιο ὸ μὰς, (ξ εἰ υε- 
τα5 ΑΠρυ α5 ἀεβηίαίε, ςαπὶ [125 ρύο Πίβ Ρο 
πείεῖ: δ σποα οπιηίμπι ἐ{{Π|πτᾶ εἴς. ἀχίς 
ΟΠιετγγοπείαπηι εἰαιείγαπι εἴς, ὃζ ἐτία οἴ ἰατα 
τλοχιειίογο, ἵΝδπὶ απ] οχιεγίοσα ἴατεγα ἀίςίτ, 
(4 ΙΔευς ἐχεοίρετς αὐ  είαχ, Πα είτε δ σι“ 
45 εἰ χυαί ὃ Πος εἰίατη {τ 14τι5.(ς ΠΟῚ εχΚ 
τεγίαβ, πος δά τπαγε, δ. ἐσίταγ η σαΠίς αάεῦ το 
αὐἴα εἴϊεητι, ας δύ [ΙΔτ5 56] υὐοηι ΠΤ, δ [ὰ, 
1115 αὐ τ ρίατπι δίπορεη πεύσεης, Ρεπέίητες ἔς 
πη ρογδιιν, ἄς ροῖες ΟΠετγοποείπηι τί πον 
τίδῖι εἴϊς, ἵΝτας πετὸ σαπὶ Δηοιξία; απο 4Ρ 
ἐο ἀϊςυηπξ, τ θι15 αμΠΠ{ δι: Πα 4, ἑητοΥ (ξ αἰ ξε, 
(η(οἰτία εἰς ἀΐςετε ταῖς φυλατίτογιτηι τὲ! ε- 
ἐγαπῃ εἴτε, ϑζ ποπ ςπογορταρ[ϊςιιπι, [5 ετίαπι 
4υΐ πτεῖγο ςοπιίςο οΠοσοσταρῃίαπι εἀί4 τ, ἐς 
Ταῖτα Πα η(οτί 5, πη εαάεπι εἰ ἰη(οἰτα:ηυᾷ 
σύυδαι ἐπ Ππιιτπὶ δα πλπἰπλιτπι ἐπι γι 4} {ππ| τὰ 
πποαῖ, φυαηίπτ ἀϊχεγιηςαί ἀϊπγίάίατη τοτί 
5 [ἀπ| πιεητίτί; ὃ συλητᾶ Αὐτεπιίδοτας, σαί 
εἰππὶ ἀἰχίς εἴτε πη Π|6 ὃ φαίϊπ σεπεῦπι Πά, Ν᾽ 
«ἰττη επίη η ἤος (ἰχαςίγα ἤσαγα ςο οτος, 
(εά πες εχεεγίογα ἰαζετα γεςὶὸ αἰ Πίη χίς, ἀΐεις 
απιῖῃ εἴτε ἂρ ΠΠ0 αἱ π ΟΕ] ἀοηίας, Τοῖα 
εηίηι Γ γεοίαςα οὐα, πο τεἴϊαϊ, πῃ το ιτη τεη- 
αἰ, 8. Κὶ Ποασίοτιμη τγαπίπιατίηα ΡΕγ Τσυπι αν 
΄αυς, Είης πετὸ ςοητίπεπ5 ἤσχιπι ας ἃς’ 
ίρίεη5,ἴλαι (ςσαπάί δύ οςοἀεητα] 8 [ατοτίς ἐπί 
είαπι αςείε ας η Ῥεοροπτιίάεπι 8ζ ΒυΣαπεία. 
δεᾷ σαπὶ Ἑρἤοσαβ ἀίςας ΧΥῚ, Ὠατίομιοβ μαπς 
Οβειτοπείαπιίποοίεε,Γε5 (αγϑεςαβ, το 145 
Βαγβαΐαβ. ρύαῖεῦ πλίχίοβ Ποπηίπες. δα παῦε 
ηυίάεπι ΟΠ ςα5, Βα ρΗγΐος, Γγείος, Βίτηγσ 
ΠΟΚ, ῬΑΡΠΪΑσοηδ5, Μαείδάγηος, Ττοας, ὅζ 
(τς, ΒίΠ445 πετὸ ας ΝΜ γίος δζ Ομαῖγ ες δ 
ἹΜ γα πῃ πιεάίξοιαπεα, Δ ροΙ! }οάοτας μας 
“!αίάεης. ἀεςίπιατι ἃς ἱερείπτατι πατίοπ επῚ 
λα: 4{{ (Τλ]αταγαπι, απο ἰππίογ εἴ Ερῆοτο, 
ἘχΙίς δυοπὶ ἀίςίς (στσος ποπάπηι ΓΥοίβσ 
Ὠοτέροτε οςοΐοποβ πη, ΒΑ Ρατί ττογὸ πιὰ" 
σηϊτιἀίης τεπηρογίς πη τῷ σοηξαΠοπξ Παθ δι: 
αἰπαπιεγατί αὐπτ ἃ ροεία δ Ἴτος5, δύ ἐο5 “αὶ 
παπο ῬΑρ Ϊασοηςς ποπιίπαηξ, ὃ Μ γίος, δ 
Ῥμιγϑες,εῖ γος, ει ΟΠ] τος, αοπεβ πεγὸ Ὁ 
Τ᾿ γαϊ5, εἰ αἰία5 ἱποορηίταβ οδιος, ας ΠΑ  σοπας 
δύ (λυςοηδς, [τ ἐχίγα ἀἰπυπιοτατίοπεπι εξ 

Ε Ἐ ΘΕ ΒΚ ΑΓ ΡΉ: 

ἅλυ(θ", οἱ γοὺ ππόρδὲ φαρνακίαν πόποι, γὐ οἷΨ᾽ 
εὖυ ἁλιζώνους ἐφαμᾶν, ὥςστόῥ ἔξω πὸ ἅλνΘ" 
εἰσὶν, οὕπω κοὺ ἔξω ποι μοῦ, ἐἰπτόρ κρὰ δὴν 
Ξονῶρ δὴ) μεταξὺ σινώπης,κρὰ ἰοσοῦ, κοὰ οὗ 
ὧδ γι μόνου, ἀλλὰ κοὰ δὲ" κατ᾽ ἀλήθειαν τε 
νῶν ἣν μεταξὺ ἀμινσοῦ τε, πρὸ ἰοσοῦ, οὐσὲ 
γοὺ ἐκᾶν Θ’ ὀρθῶς ἀφώριςτχι τὸν ἐδδ μὸν, ποὺς 
σὰ κατ᾽ αὐλὸν «ονκὶ ἐκένα αὐτὶ τούτων τιν 
θές. πραύτων σῇ δὐκθέστ τον ὁ τί χεῤῥόνν 
νηστμ τοιγωνεισία φήσαντι, πρέῖς ἀγρφαίνε 
ὥπι τὰς ἔξω πλσυράς. ὃ γουῦ τὰς ἔξω λέγων 

πλόυρὲς ᾿ ἔωκον υὐεξαερουμβύῳ σίω κατὰ 

πὰ «ρναὶ, ὡς κοὰ ταύτίω οὐσαν πλδυραὺ, οὐπ 
ἔξω σὲ οὐσῖ᾽ ἀδὶ ϑαλάῆε. ἃ μὴν ποίναυ τᾷ 
Ξονεὶ ταῦτα οὕτως ἣν σαυηγμβύα, ὥςτε μὰ - 
κρὸν ὥρλέπειν τό συυάσηειν ἐτῦ ἀλλήλαις 

“ἰώ τε ἀϑὲϊοσὸμ, κοὰ τἰὼ δὲ σινώπίω -ππίσ 
σἤουσαν πλόυραὺ, συυεχώρει αὖ ποιγωνοει; 
σα λέγεῶπε τέὼ χεῤῥόννκίυ, ναωῦ σῖς 7) τος 
σιἰλίους Ξιχδίους ἀρλειστόντων., μεταξὺ τῶβ 
τα αὐντόϊ λεγομβέων ςφνῶν, ἀμαθίᾳ Ὁ λὲ- 

7ειν πτοιγωνοεισὲς Τὸ ποιοῦτον σετράπλδυ" 
φῦ, οὐσίξ χωρογραέκόν. ὃ δὲ κοὶ χωρογρασ 
Φίαν δεσϊωκῳν οὐ ἀωμικῷ μέτρῳ γῆς ττόδξ 
οσὺμ ἀδιγρώψας.. μδύει σ᾽ ἡ αὐτὴ ἀμαθίᾳ 
ἰοὺ ἐς ποὐλέχισου καταγαγη διάτυμω τὸ 
ἂν ἰδομὸμ, ὅσου εἰρήκασι οἱ πλέϊοον ψσυσιξὰ 
μῆνοι “ὁ ἥμισυ πόϊ τοαντὸς, ὅσου ἐἴρεσκε, ποὺς 
ατεμίσϊωρθ- χιλίους, ποὺ πυρντακοσίους 
φῃ δέους. οὐσὲ γοὺ (2 σωναγωγίω πσω τοῖν 
γωνοεισυῦς “ποιεῖ οιή κατ. ἀλλ᾽ οὐσὲ πὰς 
“πλόυρὰς ὑρϑῶς δγέρμτοι τὰς ἔξω, τί ἀξ ἰστ 
σοῦ μεγριχελισδυνέωμ εἰπτών.. λοιπή γαῦ ὄξιμ 
ὅλα ἐτσ᾿ σδύθείας ἡ λυκιακὴ »ταραλίᾳ ταῦ» 

τη, κοὰ ἡ ἣν ῥοδίων πτόραία μέχρι φύσκους 
φὐτόυύθῳν δὲ καμπίω λαβοῦστε αὶ ἤπεειρ Ὁ» 
αῤχετοι τἰὼ σἱδὺυπόβαν τὸ σϊυσικικίι πλαὺ 
ραν, ἄχρι τεῶτοντί οί, κοὰ βυζαντίου. φής 
σαντίθ’ δὲ πόὶ ἐφόρου » διότι τί χεῤῥοννκα 
σὺν κρποικᾷ ταὐπίω ἑκκαίοεκο γλύ » ποίας 
υϑὸ τλιίωικὰ, τὰ σὲ λοιντα βαρξαρᾳ χωρὶς 
Ν μιγασίων, ἀϑὲ ϑαλάτᾳ μὲν κίλυιδο κοὶξ 
λύκιοι, κοὰ στάμφυλοι, κοὰ βιθώυ οἱ, ποὺ; στσζω 
φλαγόνδο;, κοὰ μαριανδιμυοὶ, κοὰ πηρῶσι, 
οὶ; ἰῶρδυ", σισίσῖαε σὲ κοὰ μυσοὶ, ποὶὶ ΠΩ 

λυξσι', κοὰ φρύγσυ:, κοὰ μιλύαε οὐ τῇ μείο, 
γαίς:, διαιρῶν τοιῦτα ὃ ἀτρλλόσίϊωρ Ὁ", ἑσῆχα. 

κρεσίϊεπωπον φησὶν ἄναι Ὁ δ γαλαπῶμ, ὃ 
νεώ τόρομ ὄδη τό ἐφύρου . πῶν σὶ᾽ ἐρεμδύωψ, 
“ἃ μᾶν τλλαυμκ μή πω,κοὰ τὰ πρωϊκὰ κα 

“σωκίδυχς, τὰ σὲ βαῤῥαρα σπολλίκἃ ἐχὰ σύγχυσιμ οἵᾳ ἣν λόνομ. καταλὲγεῶτα σῖ «ὑπο τό σπτοιρτδὶ τά 
π δὴν πρωϊκῶν, κρὰ τῶν ναῦ ὀνομαζομδύωμ παφλαγόνωμ,κοὰ μυσῶμ,κοὰ ἀαρῶν, κοὰ φρυγῶν»κοὰ κε 
λίκωμγικπΐονας αὐτὴ λυσί δ κοὶς ἄδνους ἐγνῷ τος γοΐο ἁλιζῶνας νὸ ἀκύκῳνας ἐκτὸς ) τό καταλ ύγου 

καπιους 



ζιτίός ἐκ νὰ Ολύμυς, κοὶ κίλικῶς οδὺ ἐκ ϑέ, 
Οἰς πεδὲς κοὰ λίλεγας, νταμφύλος ὃ κοὰ δὲ 

. θαυὸς,κοὰ μαριανδιυυὲς, κοὰ πισίσίας, τὸ χοί 
λυξας,κοὰ κυλίας. τὸ κανιπασῦκας μήσ ὠς 
νομάδηαο εὖ μᾶν, δ] Ὁ μασὶξ πω εἷὸ τόπος 
ἀατωκηκφύαε Ούτους ὧν ἡ, σὰ Τὸ ὑπτόβοις γὲ 
νισι πόδιεχε δ» ὡς ἱσ)ου εἰς μὴν τὸ το μίσῖαε 
ξαῤσί.δ᾽λ ἰωνότ' ὃ κοὰ βεβρυκοῦ' φρυξί, φαί, 

νεται σ᾽ οὔτε τό φόρα τίν ἀπτόφασιψ διαε 
“σῷ ἱκανῶς, τοῦ τε Ἵ- σπτοιντόὶ ταρωμ: κοὰ 
Κατα ψόδυσύμθυ).. ἐφύρο τε γαῦ ᾧδρ πρῶ, 
που ἀστοιτ αν ἐχοίιῦ, τί σὰ εὖ χάλυξας τιθῳ 
σιν γὴὸς τ χερῥοννήσου οῦρψ ἀφες τας», 
κοὰ σινώπῳς τὴ ἀμινΟῦ πεὼς τω. οἱ γᾺ λέγον 

“τς ἐν ἰῶμὸν φὶ χεῤῥονήσου ταύτας» “ὦ ἀ 

ἰοσδ γραμμίω ἀϑὲ ὃν σδύξανου, ὡς αὖ μεσημ- 
ξοινίω τινα τιθέασι ταὐτίω, οἱ μν ἂν νομί» 
ζουσι τίὼ ἀϑὲ σινώπίων;οἱ ἢ τἰὼ ἐπ᾿ ἀμινίοῦ, 
ἀϑὲ σὲ τἀὼ χαλύξωμ οὐσῖεις, λοξὰ γαρ ὄξι τε 
λείως. ὃ ἃ σία σὰ χκλύξων μεσιμβοινός, οἵς 
δὶ μικρᾶς ὡρμδυίας γράφοι τ᾽ αὖν, κοὰ τό σὺ 
φράτου, τίὼ καττπασυκίαν ὅλίω φὴς ἀρ 
λαμξανων, νὴ πὴ κομμαγίω ἡ νὴ ἋΣ ἀμοανὸν, 
κοὶ Ὁ ἰοσιτὼν κόλττομ. ἐστ᾽ ἕν κοὰ τί λοξίω 

ψραμμίω δρίζψμ τον ἰῶιμὸν συγχωρήσαεμϑν, 
σὰ πλεῖστί γε »οὐτων νὼ μάλισο ἡ καππασὺ 
πία οὐὴὸς ἀρλαμξαύοι τ᾿ αὖν, κοὰ ὃ ναῦ ἰδίως 

λεγόμω πόνος φὶ ἰαπιπασυκέας μάλ!» 
ὧν τὸ πῶς τῷ δύξένῳ ὥς τ᾽ εἰ ἐν χάλνέας 

Ῥ χεῤῥοννήθυ βετίον μόλε, πολὺ μᾶλλον ὧν 

ἐκχταονας, ὦ κατιπασύκας ἀμφοτόβος, κοὰ 
λυκάονας ἢ οὖς κοὰ αὐεέυ ἥρηκε. σἤατι σῖ οὐ 
σοῖς μείογαίοις ὑταξε οὐ χλυξας, ὃς ὃ ποίη 
«ἐς ἁλιζωνας ἐκάλεσφν, ὥρπτόβ τὸ ἡμέϊς ἀπε 
σϊέξαμὰν: ἀμάνομν" [ὦ διελέν, ὦ «τὸ μὴν ἀϑὲ 
πῇ ϑαλαήμ φαύακ'δσὴ τ᾽ τῇ μείογαίᾳ, ὅπβ 
κοὶ; ἀδὶ φὶ ζαππασυκίας ποινγέομν νὸ Φὶ κί 
λικίας.ὃ δὲ τἰὼ μᾶν οὐσῖ᾽ ὠνόμασε, «ὧν κίλε 
κας δὲ οὖσ ἀϑὲ ϑκλάτμ μόνομ ἐἴρνυκον, οἱ οαὖ 
ἐπ᾽ αὐτιστάτρῳ Ὅρ᾽ σϊδρξήτηι, κοὶ οἱ ὁμονα» 
οἹῶς, κοὰ ἄδλοι πλείους οἱ συυάσηοντόν' γοῖς 
“πισίσϊαις»οἵ οὐκ ἴσασι ϑάλααν αὐέδες;γδσὶ 
θ᾽ ἅλεσι μεμιγμῆου ἀσῖαρ ἔσϑυσι, πίν᾽ αὖ 

- λαάξωσι ταξιψιαλν᾽ οὐδὲ λυσυὺς, οὐσὲ μέονας 
ἐΐφηκῳν, είτε σλώο, ἐἰ6᾽ οἱ αἰνηρί εἰσι" τὸ ἐἰτε καθ᾽ 
ἑαυών, ἔτ᾽ οὐ ἐτύβῳ γϑύει πόδιεχομϑνος. οὔ» 

σώ γαρ ἐπίσημου ζίνος οὐκ ἀγρκρύψαι διωα 
᾿πον, οὔτε μὴ λέγων πτόρὶ αἱ μησῖφν, ἐκ αὖ 
σύξεις ξϑαλιπεν τὸ δ κοκοιωτάταν. τίνδῖν 
σὺ ἀσὶν οἱ μειγάσες: οὐ γο αὖ ἔχοιμὴν ἀπέν 

“παρὰ ὧδὺ λεχθοντας τόπους, ἢ ὠνομά ον σα 
κὐ ὰ πϑαλελέφθαε ἄλλος οὖς ἀτῳσϊώσομθω 
“οῖς μιγάσψ.. οὐσῖξ γα αὐδὴν τινας τοὐτῶψ, 

Γ ΓΙΒΕΑΚ θεξιμνυνεαναλῆνᾷ 
] 

] 

δ4.3 
(ὐειίος,ϑοϊγπιος ὃ ΟΠ] τας, Ζαί εχ Τπεραπο 
(ππιςαᾶρο, δ [ εἰεσα5, Βαυαρηγΐοσ πογὸ εἰ Βὲ 
τπγπος,εῖ Μιατίαπάγποβ, εῖ ΒΗ άε5,ες ([γ3]}γ) 
θε5,ετ ΜΠΥ ἐ5, ὃδζ (αρραάοςε5 πεηπδηϊᾶπο 
ταίηατί, τὰ συά Παῖς οςα ποη 2 εἰβίποον 
[εγοεατ, ἃ φυδα π 4[η5 τοργεῃεηεγεπεις πᾷ 
τίοπίΡι5, υἱ ΕΗ ἀτίεηίες 8( Τ οτγα 13 ἐπ ατί- 
Βι5., [)ο]ίοπεβ εἰ Βερυγςεϑ τη Βῃγυρίθυ ς 
8εά πες Βρδοτί (επιεητία τείας θεῆς Προ 
τγαηῆσεζε, ροεῖα δυτεπὶ ἀϊέϊα ρετίαγθαῖ, ὃδζ 
[ΑἸ δα άιςείς. Ναὶ πος ργίπιυπι Ὁ ΕρΠοσοὶ 
πυστοπάμαι ἔαίτιοαγ ΟΠ ΑΙ Υ θε5 1πτγὰ ΟΠ οῦτου 
πείυπι ροπαῖζ, ςπ| ἃ δίπορε ἃζ Απιίπίο τδπτ 
Ιοηρέαἰεπεοτίεπεεπι πεγι5, ἵΝὰπὶ ηαί ΠΣ 
5 ΟΠειγοηεί {ΠΠΠπλιπι ἀίσυπε εἴς ΠΠπεαπὶ 
Ὁ [Π0 π᾿ Ἐπχίπιπι ἀιιέξαπι, εαπὶ αι! πιοτέ 
ἀίοπαίςαι ἰείπης, Ὁ υἱάδτι ραγαης ἐπὶ εἴς 
΄υὰ δά υγρεπὶ δίπορεη τεπάίτ, αι ἄδην εαπτ 
αυς δα Απηίπίαπ εἰΐ, ἐατη αὐ τος ὦ (ΟΠ: 
[γθε5 εἰ πυ!Πὰς; ς ἐὰ οπηπίπο Πτορ χα. πη 
Ομαϊνθᾶ πιλεγίαίαπιβ ρεγ πιίπουξ Ε]ατπιςεηίᾷ 
ἀείςείθετεῖ δύ ρεγ Εἰρῃγαιξ, χαί τοίατη ἱπιγα 
ίε (λρραάοείᾷ ςοπιργεβεηαίι, δί (οπιπιασε 
πᾶπὶ, ἃ Απιαπῦ, ἃ [Π΄σαπὶππαι παῖς ἢ {ἢ 
ταιΠ| αἰ ΟὈ 4 α ΠΠεα τεγιίπαγί ςοηςεάετς: 
τῊ15. τπηα Χί πα ραΓ5 Ποτῦ δ ργα (ἐττίτη αρρα 
ἀοεία ἱπτεγίι5 σορυ πε πάεγεζατγ, ατῸρ 5 ετίαπτ 
ηαυίρτορτίεπαπο Ροπτία5 ρρε ]Ἂ τας, αὶ εἰξ 
(αρραδοείς ρατ8, Επιχίπιπι πεγίας.(Οτιατε (ἰ 
ΟμαΙυθες ΟΠπειγοη είι ραγ8 ἀϊσεπάί πτητ, πλι}}" 
ἴο πιαρίς (ὑδῖΔοΠ 65 δέ υἱτίῳ αρραάοςε ὃζ 
ΠΥ ςΔοπο5, 4ἱ εἰίαπι ΔΡ ἐο ίαπτ ρει τ ΠΊ;, 
Θεά συάίε (Παῖγθεβ ἰῃ πιεαϊτούτγαπεα ροίτ, 
αυΐ ἃ ροεία Η]αἸίξοηεσϑ ἀπ σαξαάπιοῦ 
ἄππὶ πος (υρτὰ ἀεπηοπῇτγαιιπιηι5, ᾿ς εὐίπ ἐσ 
Πίπι εγαῖ ας ἐο5 ἀΔίι οτος, δ ραττίπι δ πιλία 
ςοἸΠοςατεῖ, ραττίηι πη ππεαίτεγέαπεα, ΠαεπιαάἍ 
πιοάιιπι ἀε(ὐλρραάσεία (ΟΠ ςίαί» [αείεπάπιπι 
εἰξ, ΠΙ|Ὸ ποτὸ πε εαπὶ ΄υίάεπὶ ποπηίπαιμίς, ἀξ 
ΟἸΠςίθας (ΟἹ πὶ ἔεείε πιεπείοπεῆι, 7! δα πιὰ“ 
τε δαΡίταητ, (Δυἱ ἱἀααεία ΑΙ πείραίτο [)εζ’ 
δίτα ἐγαηῖ, δζ Ηοπποπδάεσ, δζ αἱῆ ςουηρίαγος 
ΡΙΠαΙς Πηίτίπί, χυΐ πτατε πο πογαηί, πες (Αἵ 
(15 σ αἀποσίς ςίςαβ, ]ιεπι Ιοςιπὶ ςζαρίςητς (ες 
ὩΕΟ γάος πες δοπδϑς ζοπηπεπιογασῦυίτ,[πς 
ἤδεηι Ππεπὰςε ἀϊπετί!, σε ρετίς, Πὰς ίπ αἰία 
σεηίς ςοπηργεπεπάήδητγαγ, Νεχυλητατη επίτη 
τι ἢ ρη 5 πατίο οςςατατί ροτείς : πες! πί“ 
μη] ἀς «ἃ ἀίςατ, υἱάεταΐ ΠΙΠΠ] πεςεατίαπι ρίς 
τεππηίττετς, ΜΠ χεί δυζεπη αι! Παπὶ(ππιςΏα}}1ὰ 
επίπι ἰοςὰ ργοίεισε ροῆαπηβ, υε! αν ἐο πος: 
τηίπαίδ οὶ ργατεγπιία, ρύδῖεγ ργράϊα, τς 
αυψίάειι πιίχείϑ εὐ θλπιι}5., πες ἐκ 5 Ὁ] ο 8 

αυο8 



646 ΕΔ 5 ΟἾΝΥΙΟΣ 
4υ05 ἀἰκίτας! ρτφτεγιί ἵνα {{{πηηγίχεί τπητ, 
« αἰή ρταιαϊετεπτ,αεῖ (τος ει (ππτ,αο] 
Βαγδαγί:τεγια πετὸ πιίχι σεμα5 Πα] πὶ (ςίν 
πὰς. Βτατείεα σαοπιοάο τες (ὕταςος Ππαιίον 
ποβίαπης, αυς ΟΠειτοπείαπι Παδίϊαητς ἵΝδηὶ 
{{πος ἰάοο εἴξ, σαί [Ιοπε5 ὃ Αιμεπίεηίεβ ο' 
{{π| ἥδεπι εγαητ, ἀἰςεητιί ετίαπτι ἡ ἀέπι Γλογε5 
ἃ Αεοἱο5, ἰτα χαθα ἄτι παϊίοῃεϑ ταηταπι ἢ 
επῖ, 8ι πετὸ ρορτεῦ ροϊϊετίοτες πλοία (πη 
ἀϊπίπσυξάί, σπεπηαδηαιοία ρεορτεγ πραας, 
πατίοπεςβ υλίιοῦ εὐπης, φαεπιδάπιο διπὶ ὃ 
Ἰίπ σις, 5:4 ἤαης ΟΠειγοπείαπι εχ Ἑρβοτί 
ἀεπηίτίοας ποῦ (οἴπὶ οπεδβ ίποοίπης, πετᾶ 
εἰἰᾷ Αιῃεπίεπίοβ, πίη ρατιίςατίδθιι 4 ες’ 
ταίαπι εἰξ, αὐ Ὠυἱαίπιοάί ΄ασεάαιη ἀἀπετγίαπι 
Ἑρδβούααι ἀιδίταπάα ἐγαητ, δεά μοὲς Ἄρο!ο 
ἄοτγιβ Ἄοη πτυίταπι συζαιίτ: ΚΙ, πεγὸ Πατίον 
πίρας ἱρίε ἀςσοίπγαπγίερτίπιαπι αὐ Δίας (Τα]Δ΄ 
ταταπι, Παοά δζ υεἴε εἰς, Ταπλεη δά εογ ρει, 
τιλϊαιίοηξ πε αὉ Ερίιοίο πεῖ ἀσαπταῦ πεῖ 
Ρτατογπιίταπτυτ,πεησααυαπι εἰξ πεςεήλγία, 
[ρίς εηίπι οαιπλπιαἰογι, χαοα (οἰ σε Ποες οπὶ 
ηία ροΙ {Π{π| αατεην χεγε, πὶ αοτὸ Δα ΡΟ“ 
εἴᾶτι τταπῆς, ἰἀτεέαίς, φαοά ροίὲ Γτοίλπα 
τεπηροίὰ τυ] Βαγραγογῖ σοηίαίο [Δ (δὰ εἴξ 
Ρτορτεῖ πγυταιίοπεδ, πὶ ας 48 δυέία ὑητῖ, 
αυξάαπί ἱπιπιίπαία, φυασάλπι ἀ{τὰ ἐλ, 15’ 
ἄλλαι ίπ ἀπαπὶςοδέΐα, ϑεά ὺποη θεῆς αἰςίς ἄπ 
Εἰ ίςειη ςαυίλαι εἴτε: ηυᾶτε ροεία αυογπάδπι 
ποη πιεηιίηϊε, ΄σαο ἡ (ςΠ]!ςες αεἴ Ποπ πηι δος 
πατίο ἱπῃαίτατγοταγ, ας] φαοά αὖ αἰία σοπηρτα 
Πεπάετεταν, πὶ αρραδοείαπι ςπὶ (ὑλίαοσ 
ηία ὃ Τ γελοηῃία ποπ ποπιίπαϊ, ΟΡ Πευττδηη 
τλύπεῇ μαγαπὶ ςα ίλτιιπγ, Πα Π]4πὶ επίπι ιπίσ 
τποαί δι[Ποτίαπι ἄς Πί5 Πασεπιιβ, Ργαίογοα σα 
τατε δὃζ τείροπάεις, ΄υατε Εοπγείι5 Ολρρᾶ- 
ἄοςα5 εἰ Τυγοαοηαβ ργείογπ τ, παοά πετο Ε» 
Ρἤοτας ρεςίογῆς, ετίρίαμη ριςτοτίγε,ει δά μος 
{ΠῚὰΞ Γεπτεπείᾷ αἴξεττε, σαπι 14 ρέτίςγαταίαν εἴ 
ρΡετιγαζατ, 4 ςυ! εἴ, τε ἀοςεε,υατς ΕΟ 
τηετι5 ΝΔοπεβ ρέο [γα ϊ8 ροίίς. ϑατε υὲσ 
τὸ Ερἤοσαβ πες ἔγάοβ πες Μίδοπεβ ποηλίηα 
αἰτ,η ἀεοίατατς, τ εξ, δ σαπὶ ἀίςαῖ ρου 
ἐλπὶ ἱσηοτογῖ φιογιπάδηι πιεπείοπς ἕδςετε, 
ἀε Ολυςοπιίθα φυίάεαι, ὃ Βοὶγπιίβ, δζ Ος. 
τής, δ 1 εἰεσίθιι5, 8( Οἰ ἐείδυς, φαΐ εχ ΤΒεΡα 
πο οπιρο ογαης, τοςὲ ἀίςείς, ΕΑ! σοπδς ὑε- 
τὸ ἱρίς Πησίε, ἱπτὸ ἱρῇ ρείπιὸ ΗΑ] Ζοπαβ (σ 
σπηοτγδαογιηῖ, ὃ πιυϊιί5 ποά 5 ἰςγίρεαταπι 
παπταπεζαητ, αὐσεητί πεηδπὶ ἤπσεπίεδιδίηπε 
ΑΙία ρεγηλυ τα δύ πιάση οςσαγγαιηΐ, Πἴ18ὲ ἰα ΠῚ 
ἀείεςετε, Διά Πδῆς απιδίτίοπεπι {{{45 εἰίατι ἱ 
Ποτίαβ ςοπιυίεγιας,, 4ιλ5 Θοερήμ5 ροηίτὰ 

δΈΘΟσΕ, Ὲ ΔΎΡΨΗΣ: 

ὥνὴ ἀπῳν," στωρέλιπε, τὸ γοὺρ εἰ κατεμίχβα 
(ἀν, ἀλν ἡ αὐικράτφα πυστοίκκον,ν ἕλλίωνας» 
ἢ βαρθαβους. “πρέπον δὲ γγύΘ- οὐσί ν ἔσμδῳ 
“0 μὠιτόγ. πῶς σὲ πρία γγία ἣν εν ύων δὴ 
σὰ τίὼ χεῤῥόννκ(ον οἰκοαῦτα, εἰ γὴ) ὅτι ποστῦς 
λαιὸρ οἱ αὐτοὶ ἴσαν ἴωνσῖν, κοὰ ἀθίωαζοι,λε- 
γιϑωσαν κοὰ οἱ σϊωριεξςκοὰὶ οἱ αἱολ ες οἱ αὖ» 
σοὶ ὥςτε σύο ξθνα γγύοι τ᾽ αὖ. ἃ δὲ διαιρετξ 
ον ἢ] τὰ ὕςόρα (ένα κωϑυίπόρ, κοὰ τὰς οἦχε 
λέκτους» “οήαχρα αὖ ἐφ, κοῖς σὰ εθνη καϑτίς 

“πόβ ποὰ αἱ διάλεκτοι, οἰκοῦσι δὲ τίιὼ χεῤῥόν 
γησομ ταύ πίω. νὸ μάλιστε {}] τὸν “τό εφόρου 
διορισμὸμ, ἐκἴωνδι: μόνομ ἀλλὰ τὸ ἀθίωναζοι, 
καϑάτπϑῃ οὐ τοῖς καθεκασα σεσίϊαλω τοι, ζια 
αὔτ μδὲὺ σι σεξὸς τὸν ἔφορον σαπτορέι ἄξι- 
ον. ἀρλλόσίωρ’ δὲ τούτων μὴν ἐφρόντισου 
οὐσῖ ν᾽, τοῖς οὶ ἑκκαίσεκα ἔθνεσι, περ τάθησιρ 
ἑγηακοκοϊεκατον ᾧ ἣν γαλα δ» ἄλλως μδὼ 
ίσιμοψ λιχθίιαι. “πῶς σὲ τίὼ δίασταν δῷ 
Ἀσθὸ τό ἐφόρου λεγομδων, ἢ σταραλειπομᾷ 
νων. οὐ σίεον. ἐίρψκε σὲ τίὼ αὐτίαν αὐτὸς, ὅπε 
ταῦτα τοαύτα νεώπόνα Φὶ Ἑκάνου ἡλικίας- 
μεταβας σ᾽ ἀϑὶ δῳ ποιιτίὼ, (δξ» μὴν ὑρθῶρ 
λέγει, διότι στολλὴ σύγχυσις γεγγύτῇ Ὑ ὃ 
(χων εὐνῶν ἀτὴ “ἢ πρωϊκῶν ὄϊν τὰ ναῦ 
πὰς μετασηώσεις. κοὶι γοὺ πτσγίγονὲ τινᾷν 
κοὶς λέλοιπε, τὸ δέξαι αστίιν τὸ στυυῆῖατοι εἰς 
οἵ, οὐσι᾽ δῦ σὲ τἰὼ αἰτίαν δι ἀπ φαίνει, 
σί! ἰιὡ οὐ μεμνωταί τινων ὃ ποικτῆὴς, ἢ πῷ μά 
πω τότ᾽ οἰκειῶαι κασὸ τοὶ ἔθνες τούτον. ἢ τῷ 

οὐ ἑτόμῳ γλύει πόδιἐχεῶσα, τἰὼ γα κασιπα» 
δυκίαν οὐκ ἄρηκῳν, οὐδὲ τίω καταονίαν. ὡς 
σ᾽ αὕτως τί λυκαονίαν οἱ οὐσῖε πόρον ποῴ 
σων. οὐ τ᾿ ἐχομῆν Φιαύτίω ἱσορίων ἐτο᾿ αὐ δὴ 
οὐδεμίαν, γελοῖον τὰ ὁ ὖυ καππασύκας, (ὦ 
λυκάονας, σΐχτι μὴν ὅμηρΘ’ σϑέλιπε φρονο 
“ἴσαι, κρὰ ἀρλογήσαδ)οι " σχτί σ᾽ ἐφορ(" 
σταρῆλθε, ἡδιλθθν κοὰ αὐτόμ. τὸ τοῦτα στα 
ραθεμᾶνουν πεῶς αὐὴὸ ὧξρ τύ ἀπόύφασιῳ τᾶ 
οὐ δοὺς τερὸς ἃ δξετάσαε, κοὶι διαιτῆσαι, κοὰ 
διότι μδν μήονας αὐτὶ λυσϊῶν ὅμκρίθ' εἰτσε 
δισϊζξαι. ὅτι σ᾽ οὔτε λυσοὺς οὔτε μήονας δ΄ 
ραπκῳν ἔφορ- μὴ ἁισμμίυὐᾳ οὖ]. φήστς δὲ ἀγ 
νώτωυ τινῶν μεμνπ ὥνα τὸν στομιτίὼ.. αύκω 
νᾶς μβν ὀρθῶς λέγει, κοὰ Ολύμος κοὰ κατίος, 
κοὰ λελεγας,κοὰ κίλικῶς οὖν ἐκ ϑήξης -σεδὲ 
ον. οὖς σ᾽ ἁλιζῶνας αὐτὸς πλζἥει. μάᾶλλορ. 

σ᾽ οἱ πρῶτοι εὖ ἁλιζῶνας ἀγνοήσαν τόϊν τῇ 
νόδν ἐσὶ»νὸ μετα γράφοντα πλεοναχῶς, κοὰ 
πλάὔοντόν' πίω τό αὐγύρυ γηνεύλων, τὸ ἄλ 
λα πολλὰ μιγάλα ἰκλελυμῆύαᾳ ἀπαντᾷ. 
σρὸς ταὐτίω ὃ “ἢ Φλλοϊιμίαν κἀκένα συυΐ 

γαγον τὰς ἱοορίας ὡς ὁ σκήψιθ" σίθασι ἥϑ 
καλλιῶε" 



ΓΈ ΡΟ ν σ᾽ ον Το ν ὃ. 

᾿ ἀρλλιῶυύους λαβὼν, κοὰ ἄλχων τινῶν, οὐ κὰ 

θαρδυόντων Φὶ πόδι τὴν ἀλιζώνων ψόυσεξί» 

κς, ὡς δ ταν τάλου πλοῦτ᾽, τοῦ ἣν Ὡε 

λοπισϊων » ἀν ἣν στερὶ φρυγίαν , κοὰ σιτουν 

λοῦ μετώλον ἐγφιίξρ " ὃ δὲ κἀσίμου, πόβὶ 

ϑρώκίω,κοὰ Φ σποίγκοκιου ὅρ(Θ΄" ὃ σὲ πσρια!- 

μου ἐκ δὴ" ἀοσυρίοις στόρὶ ἀβυσὺν χουσέιων, 

ὧν κοὰ ναῦ ἐτι μικραὶ λείπετοι. πολλα σ᾽ ἡ 

᾿ ξκῥηλὴ, κοὰ τὰ δοίσματα σεμᾶᾳ Φὶ πάλας 

- μεταλλέια ς᾽ ὃ δὲ μίσθυ ἐκ δὴν στόρἐ Ὁ Βόδιμι» 

ον δρ(Θ-"ὃ δὲ γύγου, κοὰ ἀλνά δου, κρὰ ἔροί- 

σον, ἀτὸ δὲ οὐ λυδίᾳ τῶν μεταξὺ ἀταρνίας 

σε κρὰ πόρ γάμου, πολίχυν ὁδήμη ,ἐκμεταλ 

λδυόμανα ἔχουσα τὰ χωρία . εἰ τοι κοί: τικῦν 

σὰ μέμλψαιτο ὧν τὶς τό! ἀγρλλοσϊώρου, ὅτι ἣν 

νεωτόμων κομνογομοαύ των στολλ εὶ σἥλ εὶ τὰς 

ὁμκοικας ἀρ φάσεις» εἰωθὼς τοῦτ᾽ ἐλέγχει 

ἀδιπλίον " γύτοκῦϑις οὐκ ὠλιγώρυκε μόνομ, 

ἀλλὰ κοὰ τωῤαντίᾳ εἰς ο᾽ σιωάγει τὰ μὴ ὧς 

σαύτως λεγόμθνα. ὃ μδὸ γοὺ ξαωύθθ- ὅλυ, 

σὸς, μετὰ τὰ πρωϊκᾷὶ φησὶν ἐλύξυ εν φρύν 

γαςὶκ φὶ δυρώπες, κοὰ ἣν αῤιοδδῶν πὸ πον 

»υ' ἀγαγεῖν σῖ᾽ αὐπδὺ σκεμοίνο)ριον ἐκ Θδε 

καύπων, κοὶ ἀσκανίας. ἀϑιλίγει δὲ τούτοις ὃ 

ἀτρλλόσϊωρΘ-, ὅτι δὲ ἀσκανίας ταύτης ἕνας 

μονόύει κοὶς ὄμηρίθ᾽ ἃς ὃ ξονθ" 

φύρκυς δὲ φρύγας γι, κοὰ ἀσκάνεΘ’ ϑερείν 
σϊὰής, 

τὰλ᾽ ὅν ἀσκανΐαες. 

Αλλ᾿ ἃ οὕτως ἔχει, ἡ μετανάσασις ὕςόδου 
αὖ ἐἰπ ἣν πρωϊκῶν γεγονῆᾳ. οὐ σὲ τοῖς πρωΐ 

κοῖς σὉ λεγόμύυνον “τὸ τὸ στοιατό ἑδικουρι- 
κοῦ, ἧκρν ἐκ φὶ πόραζξας ἐκ δ Θσβῥεκαύ των, 

κοὰ φὶ ἀσκανίας. τίνδυ' οαὖ φρύγδο' ἤσαν: 

οἵ ῥᾳ τότ᾽ ἐσρατόωντο γπχῤ ὀχῦτις σγγα» 
; 

οριο. 
ὅπ πρίαμιθ' ἐπίκουρΘ- εὼμ; μετὰ ποῖσιμ 

ελέγμίω, 
Φησὶ, πῶς σξ ἐκ ἦ βόβεκαύτων μετεπὲμ 

πῈρ φρύγας ὃ πρίαμιθ» πῶς οὖς οὐσῖον ἐμ 

αὐτο συμ(ύλαεομ; Εὺς σ᾽ ὁμόρους, νὸ οἷς αὖ 

“ὃ: πρότόβον ἐπεκούρησε ἡφελιπῳν ὅτω δὲ 

σπϑρὶ δὲν φουγὼν εἰπὼν, ἀὐνφόδει κοὰ τὰ τος 
ρὲ δὴν μυσῶν,οὐχ ὁμολογόύμανα “ούτοις.λε- 

γιῶσα γαῦ φησι νὸ φὶ μυσίας ἐώμίω ἀσκῶν 
νίαν σόρὶ λίμνίω ὁμώνυμον, 5 ἧς κοὰ ὧὸυ ἄς 

'σκαψιου ποταμὸν δέν, οὗ μνημονόύει κοὰ δ 
φορίωψ᾿'μυσὶς “τα ὕσίασιμ ἀσκανίοιο, κοὰ ὃ 
αἰτωλός ἀλέξουν σ)9 Θ᾽ 
Εἰ κοὰ κοὶ ἐπ᾿ ἀσκανίω σϊώματ᾽ ἔχουσι ῥόῳ. 
Λίμνης ἀσίιανίος ἀδιχέλεσιψ, 
Ἐνϑιι σϑλίωμ ὑὸς σελίωνξ νάσα κοὶ μελίης, 

Καλοῦσὶ σῖς φησι δυλιονίσίᾳ κοὶ μνσίαν, 
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(ἈΠ τὰς αοςίρίεη5, δύ 20 αἱ 5 φυδυίάίαπι, 
αυΐ(α!ς Η αἰ ξοηιπι ορίπίοηίς πδπ ἔμπης πὶ 
πτιπ65, Παὺ ἡ (οἰ ίςος Τ ληταί!, δί Βεϊορίφαττα 
αἰκίας ἃ τη οαται [5 ργοσέπογε, πο εἴγοα ΡΠ τὸ 
οίατα δύ δίρυ απ εγδητ: ὃζ απὸ α (ὐλάπι ορι 
Ιεπείᾳ ἃ ΤὨταςία ἔτ, δέ απο τηῦιτς: δ Ρτί- 
ατηΐ, εχ αὐτο υοά εἰτοα Αγ ἀππὶ εΠοαίερα- 
τὐποοι5 παης υἱχ {11 ποΠίρία ἀρραγᾶε, τττἢ 
τΑἴδτα εη ἀπτίαουιπι πηετα! οὐαπι ἤρηΔ,10. 
«Δ οΠ ΟΠ εχίσεης, ΜΠ ας ποτ Ορε5 εχ πιὰ 
τ {Π|Π πεῖς, ἀκ εἰτοα ὟΝ οὐπιία πηοπτεπὶ εγᾶτζ, 
(γρίς, 8ζ ΑἹγετιίβ, δζ Οὐαί!,εχ ἡς αι αρυά 
Τ᾿ γάΐϊιπι ορρίἀδ ἀείείταπι, ἱπτεῦ Διταγηεῖ ἂς 
Ῥεγραπιιπι, Πποά απίάεπιίοςα οἤοῦδα παδεῖ, 
Ρτοριίοῖ πιεια! !οσυππὶ Πα πτίοπξ, θτατείοα 
Δροι!οάοτσι5 πιεγίτὸ ἰῃ Ποστγεργομεπάί ρος 
τείξ, φαιδά εὐτῇ ςαῖεγος γεργοποηάετε (ΟΠ τπ5 
ἤτ, χαί πτυίτα ργαῖεῦ ΕΠ οπλει (ςπτεητίδπι ἐπ - 
πουατγαπτῖ, ἱπ πος ποπίοϊ τη περ] σε ἔυττ, 
πειὰπη εἰίαπι ςΟιγατία ἐπ απ πὶ σο]  ἐρίτ, Πι188 
ποη εοάεπὶ πιούο ἀϊουπίατ, ΝΑπὶσαπι ΣΧ  4π- 
{85 1 γάτι5 ἀίςας ροίτε5 1 τοίδῃδϑ ΡΗγΥ σε5 
π᾿ Ευτορδπῖ δέ ίαπια Βοητί πεπίῆς,, δί 5.85. 
πιδηάτί εο5 ἐχ Βεγεςγητία ὃ Αἰζαηία ἀπχίς 
(ε : αὐάϊε Αρο!!οάοτις Η Ομ ογῖ, εἰμ Δ ίςα: 
πία πιεπιίης, εὐΐπ5 ετίαται Κ Απίλιι5, 
Ῥμοτέγ: δέ Δίἰζαπίως ΒΠγγ ρίλα ἄυχεῖς ζει. 15. Οίαἷοα 

40: 1185 έ 
Τιοπρέεχ Αἰςδηίά, , ἽΝΣ 

Ουία ἢ ἢς παβρειίγαηίπιίργαδιίο 9 σετιἐ ροι 
τε5 Ἴ τοίδηδϑ ἰλέϊα εἴτ. [η ΡεΙο αὐίεπὶ Τ οί’ 
ποδυχί πὶ ἃ ροεἴα σομλ ΠἸοπΊογαταπΊ, ΕΧ π5 
τετίοτε πεηίττεσίοηπε, εχ Βεγεογητίθα {ΠῚ 
«εἴ ἃζ Δἰ(ταπίδ. (Λυί΄ πᾶ εἴρο εγαπὶ ΒΗτυ σεδν 
Οιΐ ρτορὲ ϑαηρειῆ τίραϑβ τὰπο «αἰ γα το ες χἰξα4,γ: 

Ραῃῖ, ι Ι ς 

Οὐτπὶ Ρείδινας δὐχί] !ατοτ ἀϊςίε, ( 4α δ ὰ5 
εἰεδε5 ετᾶ. σαοπιοάο Βείδισιβ ἐχ Βεγεογ ἢ’ 
τίδιι5 ΡΏτΥ σα5 δοςου[εῖ, σαπὶ υΐθιι5 σοπς 
πἰεητίαπι πα Π11π| Πα  εδαί ς Πηίτίπιοβ δαζοη, 
δ εοβ αυίθιι8 ἱρίε ρυίαβ δυχ Πίδτιβ ἘΠ, Ρτξίοτς 
πτίτς, Ετ απ ίις ἀε ΒΗτγφίθι5 ἀΐςας, ἀε ΙΝ γα 
{ἰ5 ετἰαπὶ ἄς ποῦ δἀπιοάιμη ςοΠαγεπτίας 
Δίτ επίπι γί υἱσαπι φυξάαπιγ Αἰςληίδληι 
πορατί, ίγοα Ιαςαπι εἰυίάεπι ποιηΐηί5. εχ 410 
δζ Αἰεαπίυπι δπηηεπὶ ἐεςσασγεγε [Δ είτ, «5 
πιεγαίπίς ἘΠΡΠοσίοη, 
Αἰ(ςαπίσπι ργορίεγ ΝΜ γίωπι, Βὲ Αἰεχαηάού 
Δ ειοϊυς ἰπαίξ, ᾿ 
Δ' φυίθυς Δίζαπίᾳ ςίγοιπι Πα τη ἔα αυα; 

Αἰολιήρετ ἰαδγαίδειυς., θυ ἀητὸ ᾿οΪίοπ 
51]Πεηί πιαηίε ΠΙίις ας Ν᾿ εἸ τ. 
γοκλη, ἱπαμίς, ᾿)οΠοπίααι δί ΨἴγΠλπὶ 

τ “τερίοπεπ,; 
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τερίοπ πὶ, οὰτη αττας οἶτοα ( Ζίςαπη εἰϊ ζ1ε- 
ἰετοροΠ τι σεται, παῖς {ἰ ἢοεο ίτα ς Παρ επῖ, οἴ 
ἐχ ροείατιπι τε πιοηίο ςοπηργοβραπί. ὃζ 
εχ ἦς συα πιπς πιοπήταϊα ππτ, σα 4 ργοΐσ 
Βέεθαι Εοσπεγιαι πυίπ5 Αἰ ἰταηία ππεπγίπίς, 
δέποη εἴτι5 ἥτις ἃ απο ςοπηπιεπιογαίιίς 
δεᾷ συοηίᾷ ἀε [ηἰς αητὲ Δ εἴν, απ ἄς ΜΝ 1γν’ 
ἤ5 ας Ρητγυρίθας ταόίατεπιβ: ἰἀςίγοο συδητᾶ 
φἀπμαπορατίοπι αἰτἰπεῖ, ἤπεπὶ [οίφπλι5, δὰ εἰ!’ 
αι εἰἰ, αἰ ΟΥργαπι ρεγασγεπις, συος Παίς 
ΟΠειτοηείο 46 αδιπέγαπι δάϊαςετ,εἴ ΠΟ ΠίαΠ1, 
τ αηιὲ ἀΔίχίπτις, πιάτα ςσργεμεπίσπιαρ Αι ε΄ 
φΥρίο, ἃ Ρμοηπίςία, 8 ϑγεία, δ τε! τὰ οτὰ, 
υἱῷ ἔπ τγαπίππατίπαπι ᾿ Ποά  τεσίοπ ἐπ, ΓΟ, 
ροἰ τ εἴ εχ Αςεργρείο ρεΐαρο εἰ ΡΑΠΊρΡΗΥ]ίο, 
εἰεο συοά {Πἰςο πιπ ργοχίπια εἴ, [πος ΟΥ 
Ρταϑ ἰαςεῖ, ας ρατίεο ἐρτεπιτίοπαίες Οἱ τίς 
Τταςῆεα ςοπείσυδϑ μαδεῖ, αίβι5 ετίλπι ςΟἢ 
εἰπεητί ργοχίπια εἴ, οὐίεπία  ε5 ΠΠἰσο Ππυΐί,ος 
εἰἀεηίαίε5 ἃ ΡΑΠΊρΡὮΥ ἕο ρείασο Δ{{Ππ|45., Δι’ 
ἤγαῖες αυτεπι αν Δεργριίο, Ηος ἑϊαραῦ οον 
εἰάεητε [{ἰ{Ργςοο, εἰ Ολγρβιπίο ρεΐαρο ρεγηιί, 
(τεῖασ.ΑΡ αἰπτο αἵ οτίεητε εἰξ Διεργυρτῖ δέ 
[εαπεῃς οἵα, ας δεϊειςίαπι αἴφ {Ππ|π|,8 ἰερσ 
τεηιτίοπε Ογρύυϑ Ραπιρῃγ  ρείασι5. Ηος 
εηίπταῦρ ααιίίοης, ἃ ΟἸΠ είς Τ γλοῃεα,, δ Ραπὶ 
ῬὮγ]ίο, ας Γγοίος ἐΧεΓεηγί σοι ργεῃοη ίταγ 
τας ίη δὲ Ποάίαπιερίοπεπι, αἷν οςοίεῃτε 
Ἐκ ποάίογιηι ἱπίαἶΑ. ΑὉ οτίεπτε Ουρτί ραττε, 
αυα ΡαρΡἤὰπι πεγίι5 δζ Διςαπηδηίεπι ἱαςεί, ἃ 
τηογίαίς Αεργρτχίο ρεΐασο ςοπίαπάϊει, Ογ’ 
ρτίπιδίτας εἰξττίσπι τα] πὶ ὃ χυφάτίῃο ’ 
τογαπὶςτίρίητί Πλ4ΦίοτιπΊ, ἐπ Ππιτηι (ξ ἰη [ε’ 
τεητί, Ἐ{π5 Ιοποίταο εἰ ἃ ΟἰΓ4 δι15 ἐπ ΑἜ οὰσ 
τηδητεπ ρεάεῆτί ἐείποτε πλ{{|ε ἃς αυδάτίησεπ 
τοσαπι [ἰὰ ἀίογιπι, Ὁ οτίξες ἐη οςοίεητξ ρίοσ 
φτεάίεπιί, ϑυπταῦίςξ (Δ6ς ἱπία ἀπτα, ῆτε 
Ογρεαοτγίεητα 65 εἰι15 ρατίεβ Ππῖς. Ης ἃ Ργ’ 
ταπιο ἀ{Πᾶι {2415 ἰςρείπ σεητίθ, Αιςαπιδ5 ρίο 
τποητογίπηι εἰ γ] ποίη, Ζυο  ἀπλγιιπ πᾶσ 
τα ΠΠἀταπιρεςίεπι ρύεδει, δύ ἰπ οςοίἀεπταϊί- 
δ ἱπίαϊα ρατείθ 5 Πταπι, τεπά τά ἀαα10- 
πεηλ. 14 δεϊεηπηξεπι ποτας ΟΠ ςίς Ἴ τας δος 
Ρτοχίπιι εἰς, αἸΠ|6 “ἐλ  ίογυπι τγαητειι. δίς 
ἀλη υε 5 ΒΑΠΊρΗΥ Πα πιί[[ε 8( (εχίπσεητϊα, 
ΟΒεϊίἀοηίαβ πεγίας αλΠ|ς ὃΧ Ποη σεπιουΠ1. 
Τοιαίηίαυϊα ἤσατα εἰξ ρατίε αἰτοία ἰοπρίοσ,α 
{Πῆπιο5 ἔβείε δα [λΐεζα, σε ἰαείτΔίπεπι τεῦς 
ταϊπαης, δίησαϊς εἰι5 ρατίες ( αἰ Ὀγει σοπι, 
ΡτΓεδεπ φημι ) ἐἴα (ες μαδεηῖ ἃ ἤσῃο ςοπτεί- 
Ἠεητί ρτοχίπιο ἱπςείρίεπιες, Ὠἰχίπιας 4] {δὲ 
Οὐοπιπιγί ἐχιγεπιῖ, απο εἴ Ογρείργοπιοι 
τοτίζ, λὰ Απεπιυτίῃπι ρίοπιοηιογία Οἱ ςίς 

ΟὟ ΙΣ ΕΟ ΑΙ ΡΟΝ 

σίἰὼ πόρὶ ύζικου ἰόντι ἐς μιλητούστολιν "ἃ 
οαὖ οὕτως ἔχεὶ τικῶπι » κρὰ ἐκμαρτυρέϊ τις : 

συν ἣν σϊειανυμδύων νωῦ, οὶ ιασὺ δὴν πτοία 
πῶν,τί ἐκώλυε ἣν ὅμηρον ταύτης μεμνῆδοζε 

Φὶ ἀσκανίας, ἀλλα μίω γοῖς τὸ ξανθου λει 
γομϑοις, ἐἴρυτοα δὲ κοὰ πρότόβου πόρὲ πού- 

τῶν γὴ Ὅρ᾽ πτόρὲ μυσῶν κοὰ φρυγῶν λόγῳ. 
ὥςτε ἐχέτω πόβας. λοιπὸν ἢ τάὺ πς νότου 
σπχρακειμλνίω πὴ χεῤῥοννάσῳ παύπη πόδιον 
σϊδύσαι νᾶσον τί ὠύπτῶν. εἰρυ τοι αἱ᾽ ὅτι ἅ 
πόδιεχομθύν ϑάλα 7α, πὸ φὶ αἰγύσηου κοὰ 
φοινίκης, κοὰ σνοία ς»κοὰ Φὶ λοιπῆς σγαρα λέ 
ας μέλοι Θὰ ῥοδίωμ., συμθετίθ’ πῶς ὄξιν ἐκ 
σὰ τό αἰγυτήϊου πσελάγους, κοὶς πόδι σταμφυ 
λίου, οὶ τδι {] σὸν ἰοσίτον κύλστογο νὴ ἢ ταῦ 
ση ὄδῃμ ἡ ὐπῶς νος τὰ Ὧ πῶσαῤκζα αἴ 

ρησυυάσηοντα ἔχουσο: τῇ ηραχείᾳ, κιλικίαν 
καθὰ σὴ κοὰ “πῷσισάτη σῇ ἠπείρῳ ὄνη, τὰ 

σε ξῶᾳ Ὥρ᾽ ἰοσικῷ κόλπῳ» τὰ σῖ ξασόβιᾳ τῷ 
σταμφυλίῳ ἰμλυζόμδνα ποελάγει. τὰ σὲ νό- 
σια Ὅρὶ αἰγυτήϊῳ, ὧξρ μδὼ σύῤῥοιυ ὄδν ἀγὸ 
φὶ ἑασόδας» ἴρρ᾽ λιξυκῷ κοὰ ἀαρνταθίῳ -σε 

λάγει. ἀν σὲ δὴν νοπίων κοὰ δὴν εώων μόρῶυ, 
“Ϊ- αἰγυτῆός ὄξι, κοὰ ἡ ἐφεξῆς “ἥϑαλία μῖχοζ 

σελδυκέιας σε τὸ ἰοσοῦ, πτῶὼς αξκτου οί ἡ τε 
[ὐπρ- κοὰ Ὁ παμφύλιον τοξλαγθ’. ὧὲρ 
δὲ ἀρ υϑὸ ἣν αρκτων πόδιέχυταε “οἷς τε ἄν 
κροις δὲ σχραχέας κιλικίας, κρὰ Φὶ σαμῴυς 
λίας, νῷ λυκίας μέχρι Φὶ ῥοδίας ἀὴ δὲ φὶ σιό! 
σέως,, Τῇ ῥοσϊίων νήσῳ, ἀγ δὲ αὐατολῆς τῇ, 
(ύπρῳ τὴ ἡ] πτέφου νὴ ὃν ἀκάμαντα " δὰ 
δὲ φὶ μεσημβρίας σύῤῥοωυ ὄδι Τρ! αἰγυσῇϊῳ 
ππελάγει, ἔσει σὲ ὁ μὴν ὐκλΘ’ Φὶ ἀὐπτῶν στὸ 
οἤϊων τοιοιιλίων κοὰ τειτρακοσίωμ εἴκοσι τᾷ 
πακολπίζοντι, μῆκος δὲ ἀὺ τὴν ἐλεισϊῶν ἀϑὲ 
δὲν ἀκάμαντα τοεία, στισϊίων χιλίων τερακὸ 
σίωυ δσϊδύοντι ἀῷ αὐατολῆς ἀδὲ σϊύσιμν, ἐσὲ 
σὲ οἱ μϑὰν ἐλεξσῖσῖν νησία σὶύο πο κέμανᾳ τὰ 
ἀύπρῳ κατὰ τὰ ἑωθινὰ μόλε φὶ νέόν τὰ δὲ 
ἔχοντα τό! τουριέμου «σίους ἐσηχποσίουςς 
ὃ σ᾽ ἀκώμας ἔσεν ἄκρα σῖύο μαςοὺς ἔχουστε 
κοὶ ὑλίω σππολλίω, κείμαν Θ- μδὸ ἀϑὶ δῥεασε 
οίων φὶ νϑυ μόδμ « αὐαπτένων σὲ πὼς α» 
κρυς, ἐγγυτάτω μῆὸ πῶς ἑλινοαῦτα δῇς 
χάας κιλικίας οὐ διάρματι σποϊωΐν χιλίωψ: 
“πῶς σίσίίι σὲ Φὶ σταμφυλίας χιλίων κοὰ 

ξακουσίων, πῶς δὲ χελισδονξας χιλίων φύναν 
κοσίωμ, ἔσι οὲ ἐτσόβδομρκόῖν πὸ ὅλου Φὶ νήσου 
σῆμα, καέπτου κοὶ ἰδὸμοὺς πτοιέ! κατὰ τὰς 

Ὁ πλάτθ᾽ διοριζούσας πλδυράς, ἔχει σὲ κοῖς 
σὰ καθέκασι, ὡς οὐ θραχέσιμ εἰπῶν, ὅτως α 
ξαρμθύοις ἀγ πόδι πῶσεσίου σημεέῖσν πῇ ἠπεῖ 
ρ, ἔφαμλν σῖὲ στον ἘΣ] ἀρ". ἄκραν 

πραν 

᾿ 
᾿ 



τ, ΓΒΕ ΕΙ ΞΟ 

Φὶ τραχέα; ζιλικίας αὐτικέιδϑοι Ὁ ΣΝ ἔν - 
“πρίων ἀκρωπήρφίθμν τίω ἀρομμύου ἄπραν, οὐ 

πριαποσίοις κοὰ τορντήποντα Ξιίδθοις. οὐ» 

πόὐϑον σ᾽ ἐσὶν δεξιαὺ τἰὼ νῆσον ἔχουσιν, οὐ 
αδιτόρᾷ σὲ τί ἡπειφομιυτῶς αὐκῶν ὃ πλοῦς 
ὕει, κοὰ “τῶς τω κοὶ πρὸς τὰς (λξσῖας δύβώ 

σλοιᾳ στεδέων ἐσῆχκοσίωψ. οὐ σὲ Ὅρ!" μεταξὺ 
λῴσπαβθός τε ὄξτ᾽ πόλις ὕφορμομ ἔχουσα, κοὶς 

γεώοια λακώνων ἀτίσματα, τὸ πραξανσῆρον 
καθ᾽ (ὦ (ὦ ἀγισὺς. εἰ τ᾽ ἃ φροδίσιομ,κωθ᾽ ὃ Ξε 
νὴ ἡ νῆσος. εἰς γοὺρ σαλαμῖνα “σσόδξασις στ» 
δίων ἑδυμήκοντα. ἐδ’ ἀχχεῶν ἀκτὴ» ὅπτου 
σπόύκρθ- πούρμίδα πρῶωΐδυ σαλαμῖνα κτί 
σας τίὼ οὐ ζύπρω,ἐκθλπθεις ὥς φασιμ, ναὸ 
“δὶ πχπηοὸς τελαμῶν Θ᾽", εἶτα ἐκαρντασία πὸ 
λιρλιμθύᾳ ἔχουσι, (πο σὲ κατὰ τίὼ ἄ’ 
κραν τίὼ σαρπροῦνα. ἐκ σὲ φὶ ἐαρντασίας 
σόῥέασις ὄξιν ἰῶμοῦ ποιώποντα Ξαδίωμ 
“πῶς τὰς νήσους τὰς ἰμαρπτασίας,κοὰ Ὁ νότε 

ε ον ἐν ΠΕ δ ,οἢ, ς 5 ΄ 

ἐν πστλαγίθ΄. εἰσ ἄκρᾳ κοὰ ὀρ. ἢ σῖ ἀπρὼ 
ρεια καλέτοιι ὀλυμττῦς, ἔχουστε ἀφροσίζτης 
ἀκραξχοναὸυ, ἄσϊυπου γαυακξὶ κοὰ ἀόρατον. 
“ρόκεινττῷ σὲ πλησίον αἱ ἔλέσες, κοὰ ἄλλας 

᾿ μὲ πλείσς. ἀθ᾽ αἱ ἀαρπασίαε νβσοι οὶ μετὰ 
παύτας ἡ σαλαμὶὲς» ὅθῳν ἣν αῤιϑσς ὁσυγγρώ 
φόύ;. τ᾽ αὐσινὸᾳ πόλις κοὰ λιμίω. ᾧτ᾽ ἀλο 

λΘ'λιμίω λδύκολα.. ἐτ᾽ ἄκρα πησϊάλιον, 
εἰς ἰὦ ̓ αφδκετοα λό Θ΄ τραχὺς» ὑψηλὸς» 
πραττεζοεισὶὲς, ἱδρὸς ἐ φροσίίπες» εἰς ὃν ἀστὸ 
{λεισϊῶν, σοίδιοι ἑξακόσιοι ὀγσύντοντα. εἶπ 
τολπώσϊας, κοὺ; πραχὺςτταράπλους ὃ πλεί, 
ὧν εἰς ἀὐτιον χει δὲ λιμλύα ἀλεισόν οὐτόῦ, 
ὅν ἐσιζίων τι ὃ δὶ «οἰκῆς αἱρέσεως αὐχϑ- 
ὑγίτες, κοὰ ἀγολλών!" ἰατηούς, φὺ τόυύγν ἐς 

βαρυὺν σώδιοι χίλιοι τσρνταιόσιοι.. τὶ ὧν, 
μαϑοὺς πόλις.κρὰ μεταξὺ πολίχυψπαλαεὶ 
καλουμβύν, κοὰ ὄρ Θ’ κασσεισὲς ὄλυμπτος. εἰσ 
“τὰ κουριας χεῤῥονασιώσιαογεὶς ἰ ὁ ϑρόνωψ 
Ξιζσιοι τ ανοσιοι. εἶτ πόλις κούοτομ, ὅρμον 
ἔχουσι, αὐ γείωυ τίσμε;, ἐϊσῖα συ σπάρεσι 
σκοπῶν τἰὼ ῥαθυμίαν πόν πτοιάσν τ’ Ὁ 
ἐλεγέῖου ϑρ, οὔ ἁ ἀρχή" ἘΡΣ 
ἰδδαὶ οῖ, φοίξῳ στολλὸν οἵᾳ ἄύμα ϑίουσαι, 
Ηλήσμῆν αἱ ταχεναὶ τόξα φυγᾶν ἔλαφοι, 
ΕἾ ἡ σϊηλός ὅξιν, εἰ δοτεσοωῦ, φασὶ μϑὺ 

ϑρμηβίιῶαε τὰς ἐλάφους ἐωρυκίης ἀῷ σίειρ 
οδς ἐκ σϊὴ ἰελίοσας ἠϊόνΘ: εἰς ἀκτὰς διανά- 

ξαδτε κουοκασίας, κοὰ ὑϑιφθεγγωτοι διότι. 
ἵχνοίον αὐσ)ούσι ϑαῦ μα νοεῖν σποίρο; πως οὐὸ 
υἱδυτουν Χόνμα σῖ! δβίνωμ τσ)ριέμομϑν 
ζεφύρων. Απὸγαῦ ζωρύκον πόρίπλους 
δύ ὅξιυ εἰς πουοιζοϊα ἀκτίω ὅτε ζιφύρῳ Ὲ 

5" " - ΕἾ) ᾿ ΕῚ "-" 

οντε δεξιᾷ ἔχοντι χίω νην) ον αριδόβᾷς, 

ιπνδοανάαάκτνΣϑ 649 
Ὑταβοϊμεδε Ορροηί, ρὲτ τεςεπίογᾶ δύ φυίπηυλ- 
φίητα [ἐλ ἀίογυμι ἱπτεγ θα! !απν, ΕΠ Ὡς ἴβπη ἰη αν 
[2π| δὰ ἀεχίγαπι, χ ςοπείπεπίοπὶ δα πη ἢ ταπι 
παρεπίος,, ἀαιπ!οπεπι δύ οτγίεπεζ ὃ ΟἹ 6425, 
παιίσληῃι γεζῖα παιιίραιίοης Παάίοτγυτη Ἱερτίπ 
σετογαπ,, [η πο ἐρᾳςίο εἰν [ αρδτίτ5 οἰαίτας, 
΄πςς Πατίοπεπι Παθεῖ ὃί παιια]ία, Γἀςοηῖ δζ 
Ριαχαπάγί ορι5,ίαχεα σιάτη εἴτ Α οίάμ5.ΡῸ 
ἢ εἰς ΑΡΠγοα Πα, δ ατιοά π΄ ρεταησα 
{{ εἰξ, παπὶ ἰἐρτυαοίπτα (ἑὰ ἀΐογαπιίητογια!ο 
Βαϊλπγίηα τγαπίτυτ, θοίξεα Δ ςπίποτατι (ἴδ, 
αυὸ ρτίανάπι Τ εὐςοτ ἀρρ!ίςαίτ, ἰ5 φαΐ πῃ Ογο 
Ρτὸ Βαίαηιίηα ςοπαίαέτ, ἃ ρατγεζας ἑοστυγ) ὲ 
Ιασηοης Ρυϊία5, Θοίξεα εἰς (ὐατραίϊα εἰαίταθ, 
αιος Ροχτι παθεῖ εἰγοα δαυρεάοπεπι ργον 
πιλοπτοτίττγῃ ἔτ, ΠΠιί τγαππτας ἐκ (γραία 
εἴς Παδίογοτη τρίτα ἀεγίας ἰηία]ας (ατραί 
45,8 αὐταὶς ρείαρις, θοίε εἢ τποῆς ερίο 
τπηοητοτίαση, ΝΜ] οητίς (ἀπηπιὰπὶ ΟἹ Υπιριι αἰα 
εἴταγ, δὲ Ν᾽ ἐποτίς Αι ούρα τεπιρ! απὶε σα οή 
πες πίάείε πες δαίγε πη} οτίθ 5 [ποτ ίη γοῦν 
τείαπι ΟἸίήες δ αἰτία ςσρ! υτε5 ἡπίυ]ας, Βοΐεα 
(πτραίϊς, ροί᾽ 89 εἰ ϑαίαταίς, απάς Ατίῳς 
(σἱτσεγπι σοπίςείρτου, είπάς Ατῆπος οἰ 
τὰ5 δ ροστι5, [) εἶπας δἰ τς ροσίις ποηνίης 
Τ εαςοΐα, [λείη ρτοπιοπιοτίς Βεάαί, ςαΐ 
(ΟΠ 5 αἴτει δέ αἴρεγίπιπιίπος, πιεπέρ: σπᾷ 
βρυτᾶ ρεσδέπς, Ν ἐπετί τ εν. ποίη Οἰϊάας 
(ας Πα ία ἐεκοῦτα δύ οὐϊοσίπτα, Βοίξοα ε ἢ ς 
πυοίᾳ συκάδοι ὅζ αίρεζα ρτοτεγπαπίσοιίο,εὰ 
κύτιον τ, 4ιας οὐκ 5 Ροτεῦ οἰαιιίτν Πα οῖ, 
Εχμᾶς Ζεηο {μές ϑιοίςο ἰξῶϊα αὐτον, ἃ ΑΚ 
ΡοΙοηίι5 πε άίςιια, ΓΠίτς αἱ Βαγαζαπι!αης 
{τλαίαᾳ πγή1ε δ φυίησοπια, Γ)είπάςε εἰς Ἀ πιὰ» 
τῃ5 οἰαίτα5. [πτετπιςάίο ἰραςίο εἰ ορρίάαπι 
ποιηίης Βαΐςα,ει ΟἹ γπηριι, ποῃ 5 αυΐ πταπίΐ 
ἴᾳ ἱρεοίοπι ργρεδεῖς, )είηἀε (ἰτίαϑ ρορίπἤιϊἃ 
τί, ασος ἃ ΤΠεοη 5 αἰΠας [4675 (τρια οεητίϑ. 
οί εἰ (ὐυτίαπι υτθ5 σὰς Πατίοποπι Πα οῖ, 
Εζφης Δγρίαί σοπάίδοτιητ, (τε ἰατα τος 
εἰτ5 Τ οεΐτπη ροτίρίςεγε α! εερσίαπι σοπηρο΄ Ἐ ρδνμῆσα 
{υἰτ| συὐέοδ ἰη τίσι εἰξ, 
ἾΝος5 φοσσρς Ρίοσδο ἔΔεία;, ἀτιπι ἐεῖα Ροῦ τπ’ 

(δ ς 
Ἐπξαρίπιου, σαν ἤι πεπίπιιβ πὰς ςοἴ οτί, 
δέπε εὰ [λείιι5 πε, πσς σααοιπα,, Γίσαης 

επίμι εγαδ5 εχ (οτγείοίασο ἀεἰαρίβ8 ἐ Οὐ σ 
εἰο τοτε ίπ (ὐυγίαα Α(ἐδπιτγάπατς. ὃ αὐ είτε, 
ἐὲ 65 ἀϊέξει τηίγα εἴξ, σαοπδισι πος ἑπτία ραῖσ 

'Ματία Ρεγδοιίοβ γα ίηπις Ζορῆγγοβ, 
Δ Όοεγοο επίῃι ἰῃ (ὐτίλ 4 αὐξλγη οἰγεσαι 

πα σλητεδ. ες ΞΕρ γτιπσι πος Πα] Ἀτῇ ἃ εκ 
τί Βα εηΐ, πες τγαη[τυ πὶ υἱϊιταὶ αὶ ΠπιΠ τίϑ, 

{1 Ἰηϊτίαπι 
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λιίείιταν τὰ Οςοίἀεηταὶῖδ ςἰγοσπιπαυίσατίον 
τιίς ᾿ς πΠοάδίογιπι τεἰρίοἰςηεία (ὐστίαπι εἰς, Ρον 
ἤεὰ εἰ ρεοπιοηπεοι, χάς ἑαοίππταν σαί Δ’ 
ΡοΙΠπίςβ ατᾶ ςστίπρῦς, Ροίίεα εἰς Ἴ τετα, ὃζ Βοσ 
οἴπιτα, 8 Ραίςεραρῆιι5,4 ἀεςξ(ξλά!α ἔσρτα πλα 
κε [ττ,ητς Πλτίοπς Παρ οετ, ες δητίηια Ν᾽ επετίς 
Ῥαριιὲς τεπιρί . Βοίίεα εἰς Ζερηγνεία ργοπιο- 
κοτίππ, ασισά (ἰλτίοπεπι παρ εῖ; δύ δἴτεια Ατς 
{πος ςαπὶ [δείοπε δύ τεπηρίο δύ ίυςο. ἵΝοα 
Ῥτοςι] ἃ πτατί εἰ ΕἸΙετοςερία. Βοίίεα Ῥαρίι5 
Ὁ Αραρεπογεςοπάίτα, ας ρούταπι Παροῖ,οῖ 
ἐοπιρία ορτίπις Πτι2. Ἐὰ ρεάεῆτί (τίποτε {{ν 
ἔϊατ ἃ Ραίαραρβο ἤααῆς 1 Χ, Βεῖ ξαπὶ τ χαας 
Ῥαϊαραρίχαπι ἐς, ποτα πη ΐς ἔείτα το] εδεαπεατ, 
αὐ αιιδ αὐτί {πηι 46 πγείεγες ἐκ αἱ ἤ5 υὐγθίρι15 
«οηῆιπιπε, Οἰάαπι ἀΐσαητ Βαρίιιπι αν Α1ς- 
παηατγία ἀϊατε ρεῖ εί4 ΠΏ ΠΠ|ὰ ὃ (εχοςητα [Δ΄ 
44, Γλείμ ἄς ροίέ Βαρδπαι εἶς ἄςαπιαδ, Ροῖ 
«Ἀςαπιαπίσαι οτἱεητεπι ποίας πασίρατςτ ἰῃ 
ασθεπὶ Ἄγπποςε, δέ ία Ἰοιίϑ ]ασαπι, Βοίξεα 
εἰὶ δοίιι5., αυδβὲ ροσίιπ παῦεῖ, δέ Παπιςη, δέ 
Ν᾽ επεγίβ ὃ {Ππ|5 ἀεϊαργσι, ἕδπι Βῃαΐοτας 
δ Ασα Διπεηίςηίος σοπάίάειιτας., ἰῃςο- 
ἴα δοὶ ἡ ἀϊξαπευτν, Βίας ἔτ διαίλπον, ΔΙ εχᾶ- 
Ἁγ (ο 441 {5,ἰτ ααΐ ρεαςίραίαπι πτογές, Ν ΠΕ 
εία5 εἰς Γι ἰπιεπία οἰ{πτ85 ἰῃ πχεαίτοτταπεα, Ροσ 
ἔϊεα εἴς σοπιπιγ ρεουποητογίχπι, Θεά φυίά 
Ὁρὰς οἰξροεῖας αὐπιίτατί, σο5 ρτοςτείηι, ααΐ 
οαπης {ξένῃ ροπιίης ἕῃ εἰοςυτίοπε, ἢ Γ)Α- 
τηδίτ αἰ ςοηΠΠ4εέεπης, ιν ἑπίιϊα Ιοηρίτα 
αίπεπι ἃ ἰξρτεητείοης ἔα οίς δα πιογ4ίςπη, ἃ Ὁ 
ἘΠΙοτοςορίᾳ (οἰ ςεείη Οἰίάας, ἄτπες Εταῖον 
ἔϊπεπος τε ἐμῆς επίπι τερτεμζάξης, ποι ἃ 
ἐερτεπεγίοης Εἰ ετοςερίαπι ροηίε, (εἀ δῦ δι» 
ἥγοΐ χα ρεοίεο πο δ δαῆτο εἰ, ἰε Ὁ ος 
εἰἤεατς, 8έ χαίάεπι ίη οςοίεηταῖ  ΙΑτοῖς ἰαςετ, 
αδί εἰ Ῥαρῆι εἰἰ,ες ἄ ςαπιαβ, ἂς Ογργα αυΐ 
Ἅεπὶ τη τὰ καἰ ίς εἴξ. αἰγεσξε δες πὰ }14 ἐπ 15 
σπιπἰετίου, ἔἥδαι δύ υἱπὸ ἀρυη ας δ οἷεος 
ἔταπιεητί σοφῷ ἕδτίβ μαδειςοεεῖδ ποτα! ἀρυά 
Ταπαίϊιπι αδιιμάδηΐ, ῃ χαίδιιβ αὐτο τ εἴ 
εὐίρο δυί5 παίοίεαν, 4 πηεα οίποε υΐσπι 40 - 
πε, Δτῖοῦ εἰς Ἑγατοποηε5,οιπι οἰ ἐπὶ ςαπιρί 
δἥοο (γ]ἰς εἴξης οσςιρείί, υὐυἱ οὐ αὖ ροῦ 
ἕξις, ρα δά πος πιεῖ! ργοάείε:ς υεγὸ δγ- 
Ὅτε δα ουίς ὃζ ἀγσεητί ἀεςοζοης ἐχείάετξ 
κατ, ςςς ΠΠΠξ εἰ εἰαἤίιπι κι Πςαιίοης, ςὰπὶ 

, χῃλτς ἴλτη ἱπιγορίαο ἂς ροϊεητεῖ πϑιίσαγείαγ, 
δεά σασθαι] αἱ εὐἰηςεῖε γ] 1 ροςσητς, ρεῖ- 
τ Πιιπι εἰξ αοἰ ξείδας ετοᾶ ἐχοίάεγεητ, ες ριατ, 
Θαῖοτη ρεςυ]ίατξ δῖοι ἐσασηστξ Π|δἱ ΠΡεγεη, 

ΦΥΚΑ͂Ρ ΟΣ ὦ ἜΠΟῚ ὦ ἈΓΑῬΊΗΙ 

δίαρμα σ᾽ οὐσῖρν, αἢ χῇ σῖ᾽ ὃν πόϊ σϊσσιμικοῦ 
“πόρίπλυ “Ὁ κούφου, τόν βλὲΐτον τ Θ- στῶὼς ῥό 
σὺν. κοὰ δύθυς ὄξιυ ἄκρα, ἐφ᾽ ἧς ῥίσηουσι ὧὰ 
ἁψαμθύους τό! βωμοῦ σόν ἀπόλλωνΘ-. ἅτα 
σρρήτος, κοὰ βοόίουρα, κοὰ ττελακὶ σείφ θ᾽", 
ὅσου τὺ σίξκιᾳ «ιχόθοις τσσὲρ τ ϑαλάἥας ἱά)ου 
μδύη, ὕφορμον ἔχουσα: κοὰ ἱδδὸν αῤχαζου θὰ 
σεχῴκας ἀφροσίτεις. εἰτ᾿ ἄκρα ζεφυοία, πρό 
σύρμομ ἐχουσιχ, οὶ, ἄλλη αὐ σινόπ, δμοίως πρά 

σορμου ἔχου σος, κοῦ ἱδρομγκοὶς ἄλσος. μιπρομ' 
"ἀν φὶ ϑαλῴἥας, ὁ ἡ ἱδροκππτίς. εἰ6᾽ ἡ γτοῖ 

φος, ἰχπίσμα ἐγαπἰμορ(εοκοὰ λιμδύᾳ ἔχου 
σπ οὶ ἱδρὰ δ κατεσκόνασμϑίᾳ. διέχει δὲ 

πσεζ: τριόδους ἑξήκοντα φὶ σππώλωι πάφου. 
κοὶ πανηγυρίζουσι οἵᾳ φὶ δδυῦ ταύτης κατ᾿ 
ἔτ᾽ ἀϑὲ τἀὼ σεάλαε πποέφου, ἀνο]οσῖ- ὁμοῦ 
γωωυκιξὶν ἐκ δὴν ἄλλων πόλεωμ συμιόντου. 
φασὶ σῖ᾽ εἰς ἀλεξαύσρειαν ἐκ σπτίῷα σινὲς ἐν 
ναι τ δέους τοισιλίους ἑξακοσίους. Εἰ ὃ ἃ. 
κώμας ὄξδι μετὰ σιάφομ, ἄτα πεὸς ἕω κετὰς 
σὸν ἀκώμοαντοι πλοῦς εἰς αὐσινόϊω στόλιν, 
κοὰ Ὁ τὸ διὸς ἄλῶς, ἔα σόλους στόλιςγλιμα 
να ἔχουσα, τὰ ποταμὸν νὰ ἱδλὸν ἀφροσίζτας» 
φορὰ, ἐσισὺς, ἰπίσικα σὶ ὅδε φαλήρου, κοὰ ἀπά 
μαντίθ- ἀθίμναίων οἱ στ᾿ ςὐοικοαῦ τότ σύλιοι 
καλοιῶσαι, οὐτόύθῳν ἂν σχσανωρ δὲν ἀλε- 
ξαύάῆου ἑτούρων: αὐὲρ ἡγεμονίας ἀξιωμδῦος, 
σσόδκειτοι σ οὐ μείργαίᾳ λιμβυίᾳ πόλις» 
εἶθ᾽ ἡ ἀρομμύου ἄκρα, αἰ σὲ σῖει δὴν στοιντῶμ 
ϑαυμαζεινονὴ μέλισιν τὶν “ριούπῳρ» οἷς ἡ το 
σα πόδὶ τί φράσιμ ὄξι ασουσϊὰ, πὰ τό! σα» 
μᾷσου συγκοίνουσιψ, ὃς τὶς φὶ νεον ὁ μᾶοος 
ἄν Τὴ αρκτωμ πες μεσμιμξοίον ἀτροίσίων 
σιν, ἱδροκατείας, ὥς φησιν δὴ ἀλέξαϊας:οὦ 

σὲ ὃ ὁδαοῶγύλις 6" αὐπιώμαν Ὁ γα να» 
οὐκ ἀπ᾿ αὐκτωμ φησὲρ Εἶν πίὼ ἱδδοκαπίαν, 
ἄνν᾿ ἀρ νου, οὐσὲ τὸ ἀξ νότου, αὐλ᾿ ΔῊ σἱῴ 
στως, εἰ τῷ οὐ τῇ σϊυσμακῇ πλόυρᾷ ἐξα, οὖ 
ἦ κοὰ ἡ παάφΘ-, αἱ δἐκάμας. διάκευτοι μὴν 
οὕτως ἡ παάφ- τῇ ϑέσει "κατ᾽ αῤυτίω σ᾽ 
οὐσεμιᾷς δἥνΡ νόσων λέποται, Εἰ γοὺρ ὄύοινς 
ὄξι, νὼ σὐξλαιΘ’" σίτῳ τε αὐταῤκει χρῆ ποι" 
μὲἐταλλά τὰ χαλκοῦ ἴσην ἄφθονα τὰ οὐ πεν 
ναοσῷ, τ᾽ οἷς Ζῷ χαλκανθὲς γίνετιχι, κοὶ δ ἰὸς 
στό χαλκοῦ πῶς τὰς ἰω τρικαὶς δειυάμᾳς χρή, 
σιμα. φασί σΐ ὅδ τούϑον᾽ς ποστωλακὸν ὧλθ᾽ 
μανομύ των ἣν πεδίων,ὥς τε κατέχεωι σον 
μοῖς, κοὰ; μη γεωργείδνναι, μικροὶ μὰ ἐπωφε- 
λέ πρὸς ὧξο τὰ μέταλλα σον οβοοτομοωί,» 

σῶν «τὼς τίὼ [αὔσιμ τό χιλκοῦ, τὸ τὸ αἱ» 
γύρου. πτσγηνέϑοι σὲ κοὰ πἰὼ ναυπισγίαν 

Φν σόλωμ, ση σελεομθύης ἀσεῶς φὶ ϑαλαἥας, κοὰ μετὰ διυάμεων. ὡς σ᾽ οὐκ δὲ ονέκωρ ἀϑυπγοῦψας 
σοῖς βουλομλζοις κοὶ δαυκμθύοις ἐκκόσηοψνκρὰ ἔχον ἐδιόκφατον νὴ ἀτιλὴ τίὼ αἰχκαθαρβῶσαν γί, 

προότόδορ 



ΤΙΒΈΝ ΕΓ ΜΕΥ ΟΝ τ ν “δ, 4: 

“ρότονον μδὸ οὖ κα τὰ πόλεις ἐτυραννοαῦ 
“ο οἱ ἰἰὐπριοι ἐφ᾽ οὗ σὶ οἱ σηολεμαϊκοὶ βασι 
λᾶς ἀύοιοι θὲ αἰγύτῆου ατίφασων, εἰς ἔκέὶ 

ψους κοὰ ἡ ἀὐπρθ' πόδιέση, συμπρα ἤόντων 
“πολλάκις κοὰ τὴν ῥωμαξωμ ἐπά σΐ ὃ τελδὺ» 
ταῦθ’ αὔξας π]ολεμοῶθ' ἀδελφὸς τό ἔλεο 
“πάτρας, τ πρὸς φὶ ἰαθ᾽ ἡμᾶς βασιλίοσας, 
ἔσθξε πλημμελής γε ἄναι» κοὰ ἀχαοίοος εἰς 

εἷὺ συ γέτας, ἐκᾶν Θ’ μὴ ἀατελύθη" ῥω» 

μαῖοι δὲ (κατέσχον τί νδίον, κοὰ γέγονε φρα, 
σαγικὴ ἐπαρχία ἐαθ᾿ αὑτίω. μάλιστ δ᾽ αἴ, 
σι’ σόὶ ὀλέθρου ζατίςν ἴρο᾽ βασίλέ πόν 

σλιθ’ ἰλαύδιθ' πούλχόρ. ἐμπεσὼν γα 

"ες τὰ λμεήριας τν κιλίκων ἀκμαζόντωμ τό 
σε, λύπρον αἐτούμαν Θ’ ἐπέςειλε ὑρ᾽ βασι» 

λει, δεόμῆνΘ- τοΐ μαι, κοὰ ῥύσαόθα αὐπόμ. 
οἱ ἔπεμψε μῆν, μικρὸν δὲ τελέως, ὥςτε 

εἰὸ λεσὼς αἱδεδϑίαϊαι λαξέμν, ἀλλὰ εὠαπὶμ 
ψαε σιίλιψ. τόν σῇ ἀνδυ λύτρων ἀφλύσαε. 
σωβὲς σ᾽ κῶν’, ἀπεμνημόνδυσην ἀμφοτί 

ροις τἰὼ χεέοιψ" κοὰ γυνόμανθ’ σϊήμαρ χος»ἵσ 
Ἄα(υσε ὉΟῦτον. ὥςτε ἐπέμφθη μαξπος κάτωμ 

ἀφαιρκσόμϑινΘ- τίὼ αῤχίω φὶὐύπρου ἐνία 
σέχοντα. ἐκῶν' μᾶν οαδ ἑφθα σαχειοισά, 
μϑν Θ’ αὐτόν κώτων δὲ ἐπελθὼν πταρελαξε 

«ἰὼ (ὐπῶου, κοὶ τὼ βασιλικίω οὐσίαν διὰ 

θ6Ερ,κοὰ τὰ χρόματες εἰς τὸ σϊεμόσιου ταμι, 

ἔου δ ῥωμαίων ἐκόμισψν, δ ἐκείνου σ᾽ ἐγε 

γῸρ εὐχία ἁνλθς, ἰκκ ϑιάστο τὸ ναῦ ὄδι σρα 
σηγικν, ὀλίγο σὲ χάνουν πον μεταξὺ, αὐτώ, 

γι Θ-ἐλεοσπάβᾳ, τὸ τῇ ἀσελφῇ αὐφὶ αὖσινόᾳ 

“ταρὶσίωκε. ἀαταλυδρύτ Θ’ σὲ ἐκένσ,συγ- 
κατελύθησαν τὸ αἱ δατάξεις αὐτόν πᾶσαι, 

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙ- 
κῶν βιβλίου τογντεκοκσϊεκανν. 

Υ ΠΟΘΕΣΊΙΣ.: 
“τὸ πρντεπαιοσϊέκατορ βιβλίορ, περὶ ἰνοϊίαν καὶ 

τοόῤσίσια. 

53) Α πόδιλειπόμϑνα φὶ ἀσί, 
ΣΡ’) ἃς ἄδιρι τὰ ἐκὴὸς Κ ταύρο» 

| “πλίω (ιλικίας κοὰ παμ 
᾿ ἃ φυλίας τὸ λυκίας. τῷ σὺ 

ἀπ τ ἰνδεκῆς μέχρι νείλσ, 
Ε- ν Ὁ Υ . ΎὙ ΞΞΙ, μεϊχξὺ ΤΣ ταύρου νὸ “ἔξω 

μ“ ε οτίσ ἐέμῆνα. μετὰ ἢ “ἢ ἀσίωω ἡ 
λιξύη ὄν, πρὶ ἧς ὀῤδμαν ὕςδρομιναῦ σ᾽ ἀῷ ̓  

ἐνδεκῆς αῤκίξομ. πρώτη ὃ ἐκκάται τεὸς ταῖς 
αὐα-ρλαῖς μεγίΞπ. σε σΐ᾽ δυγνωμόνως ἀκόειψ 

[τ ἰπἰτίο Ογρτή τγγαπηίάεβ ρὲ υὐδες παρε" 
θαηῖ, ϑεά ροίηυδπι Ριοϊεπγαίοί τερεβ ροείτ 
{ππὶ ἄεργρτο, Ογρτειβίη εογαπι ἀπ ίοπ ςῦν 
ςεἴϊίε, (απεπείθιις ἰς οπιδηΐβ, 8εα υδί ροῆτεν 
τηι15 Βιο] επηρειι5 ΟἸεοραῖγος ρϑίγιπι5, Πα ποτε 
φηδητίς, ἀεἰ αι, ὃ ἁἀπετίιπι Βεπε ἐς (ς της 
τίτοϑ ἱπστατῦ ἰς ργεραίτ, δί ἱρίς (δ ]δῖα εἴ τες 
1γ{|4 ἃ Κι οπτληίς οςςυραῖα, δύ ργατοτγία ρτον 
υἱηςία ρετγ ίς [,ἐϊα εἴ, 5.4 πιαχίπιέ το!]επαί τε 
σίς αὐτοῦ ας ΡΒ, Οἰαυάία5 Ρυ ςΠεν, χυΐίη ρί; 
ταῖα5 ἰῃςίἀεπ5 40 τετηροτε ΟΠ ςεβισεῦρᾶς, 
ἱπηρεγαῖο {δύ Γεαεπιηρτίοηίβ ργεςίο, πλητ δά 
τερεπὶ ογδη5 υἱὲ γεάίηγετει, εχ αυΐάξ ρτές 
είαπι πίε, (ξ ρετεχίραπην, εὐ υτ ρίγαιο ἰὰ 
αςορεγεετυθείςεγεητ, συᾶγε ρεσυηίᾷ γεοί τες 
πρίεγυηι, Ρ, ΟἸΔἀίο ππεργεςίο ἀπο; αυΐ 
{}ετδίαβ αὐτί σγατίᾷ γετυίτ, Ναπα τ! πι5 
ΡΙεδ 5 ἐγεαίαβ, εὐἱοίς αὐ ΜΙ, ὕλτο Ογρτᾶ πλίτ, 
τεγοίυτ, πὶ δ γεσε δ Ὀ]ατιγιβ, ΘγΟΙ σπγατ5 ΓΕ 
(πιο! εὐῖα, ργίαβ συάπν {πα πεπταίϊετ,ίς ἱρίε 
ἰητεγεπτίς, (ὑλτο ἐπί |2π| δοςερίτ, δ τεσίς ορε5 
πεηιπάεάέτ, ρεςσιηία οπτηί ἰπ ρυι δ᾽] τὰ πὶ 
τίσι γεΐατα, Εχ {10 Ογρτας ργατογία ργοαίην 
είᾳ [αίτ, δύ ἡμπης εΠ: 4υδηηι πὶ ράγΟ ἰε προ" 
τείπιειίεςἶο Απτιοπίμς εατὰ (Ἱεοραίτοε δ ίοσ 
τοτί εἰι5 Αγίποι τγασία τς: χυοτδίαιο, ΟΠ, 
ηἱδ εἰμι δία γείς Π (πε, 

Σ 

5 ΤΕΔΒΟΝΙΘ σΘΕΟΘΟΘΈΕΈΔΡΗΙ» 

ςούυπ ΓἰΡ εν εςίπιιαυίητ}5. 
ΑΒΟΑΟΝΜΕΝΤτΤΥΝΜ, 

Οεἰπεμ[ρείνιης εἰγοα Ἰπάίαπι Ῥε[απτῆς μεν ΑΗ, 

ἘΞ Χ ΑΙ τε[ἔδῃϊ 68,418 {Ὑ8Π8 
ΚΞ] Γδυτυπιίσης, ργςξίετ ΟἸ οί, 
Ραμ ρΡΗγ]ίδπνας ΓΟ γείαπι, ὃζ 

ΔΗ αιτας ἂῦ ἰπ τα ἐπ ̓ Νη τ υ[φ, 
Ξ,ΔΞΙ Τπτεῦ ΓΑυγαπη,Εἴ Ἐχεειμ5 ΔᾺ 

ἘΞ Ξ ΞΕ ΞΞΞΟΞΞΞ ἀτθ {ἴγᾺ}6 τύ ζοπηρτγο ποη πῃ“ 
τυτ, Βοίὲ ΑἸατα εἰϊ 1 γα, ἀε αι ροῆπιον 
ἄυπι ἀΐςεπιι5, παης Ὁ [ηἀτα εἰ πο ρίζαι. 
Ἐδεηίτι ὃ πηαχίπηα εἰν, ὃ δά ογίεῃίεπη σχροσ 
{τὰ,ἰς αασὰο απίπιο δι Δίεπάππι εἶ, πὶ ες 
ΙοηρίΠ πὶ ΑΡ εἢ, δ ἃ ποα πιυϊτίβ ἐχ ποἢείϑ υἱ 
(χα: εὐ χυί 4 εγτ, ραττεπ υἱδεγαπε, ΡΙεγΑ ΩΣ; 
δυτοπι Παύγδηῖ ΕΧ δα ίτι, συδπηϊ εἰίαπι ἐὰ 
ας 8Ρ εἰς ρτοίςέία ἠϊςυηξ, ἰη τγαηῆτα αποάᾷ 
τΥ τατί, δ Ρτὸ αἰ ςυτία ἀερτεϊξί σπι. Οτ8 
Ρτορτείπες εξ (ἐπηρετττεΐετυπῖ, 4} ἢ5 ετίᾷ 
συΐί φυλή! Δοσυγαῖ5 ρογαιῇτα ςοπίςγίδυπτς 

“πϑρὶ κὐτὸ ἡ ὃ ἀπωτάτω ὄν, νὴ οὐ σπτολλοὶ Φ ἡμετόβων ἑκα τώσηδυσαν αὐπίω. οἱ ἡ νὴ ἰδόντες, μόρα ιν 
ὡσὸν.τὰ ἢ ππλάω λέγασιψ δ᾽ ἀκοῆς ονὸ ἃ ἀσερ ὃ, τῆ όστῳ οραζιωϊωκῷ νὼ δρόμῳ ἐατέμαθο. διότῃβ ἐσὲ 
"ἀ αὐτὰ πόρὶ δὴν αὐ δὴν ὑξ αγγίλλυσι,νὸ ταῦτα συγγράψαντες ὡς αὐ στεφρονζισμδώως δῥατασμα. 

ιϊ . χινὲρ 



6:: 5. ΤΑ Β' ΘΗ ΝΗΙ 5 

Ἐπ ἢν σύσαι ασηυδί, αυλησαᾷ ἔϊατο! δ ίῃ εκ 
εεοίτα δέ ἐπ ρεζερείπαιίοης ἐυἰοης, ατεπιαή: 
τποῦᾶ αιί ςαηῖ Δ[εκαμάγοίῃ Δίϊα τίτατας, 
Ρεϊαπρείλαιεη απ οαΐφῷ σοπιγαγία ἀίσσητ, 
(υοα ἢ ἐς αἱ ταπτορεῖε ἑμζος (ε αἰἐςγερᾶϊ, 
ηυία ἀε ἤς ριιαμάα εἰξ αὺς ἰσέπηΐ εκ δισάίτας 
δϑεάηςςαυΐ τπσΐτο τόροτε ροίϊ ἐς ἤβ ςοπίσεί" 
ρίκεευητποο χαίτας εὐ παιίσξι, αυίςαιτᾶ εχ 
αἷὲ ἀΐεις, Δροϊοάοίιβ χυίάςξ ΒΑγείςατ 
τετὰ ςοπίςείρίοι, σαι πιεπτίοηξ ἧς (τγοεςίβ 
ἐλείτ χαί Βα ςτίαπᾶ ςερεζαητ,ας ἄς δ τίαςίς τε 
σίδυϑ ἃ δείεαςο ᾿Νίζαίοσε ργοίς τίς, γοίεγ ἐ05 
οὐπὶ ὐπιοάᾶ ει εἴξας, [πἀἰ ἱππῆς, ᾿ς 
Ρτίοτίδι5 ἀὐτ γεθυς ὨΠΠΠ} οπιπίπο ἐχρ]ξοαξ, 
ἐπιπιὸ ρυσηδητία Οέςίς, (ςγθ ἐπ5 ρῖτι8 Παίς {1 
ἴος χυᾶπι Μίαςεάομα Πιδεσίῃς, Βυςτατία (οί 
ζίςεῖ οἸΠ1ε αὐες δαδυίης : Μ]αςεάοηοβ πειὸ, 
ΘΈΠΓΕ8 οα5 ΟΠ 65 αἰτος πίοι Εν ἀαίρεπι ἔστε 
αἴῷᾷ Εἰγραπίην, ὐπιογ αὐ ϑίαπὶ μία τὰ]. 
[5 Ἂς ποπεαι, ατασσηλ Δυ]Π1ὰ ταίπον εξ Ο 
ἹΜοτγορίάεξαις; οὐαποῖα παῆς τορίοης ΑΙοχᾶ 
ἀγα Ροτγο γαίης, Ρεοτείεα πιοσοτοῦοθ σαί 
ρει Νήυσι ἃ Δταδίσσαι ἤπαπι εκ Δ εργρίο 
ἢ [λάΐατι παυίσαπε, ταῦ αὐπχοάιηιίῃ (ΤΠ - 
φεῖιπίσ ρεπερέιηε : τ δὲ αυίάεηι ρτίσδτί 
ποπιίεα, σε δα Ιοςοζῖ Ειογίαπι ατἰπίηιο 40’ 
πεί, [μας ἐαπτοη ἐκ ππο ἴοςο ὅζ Ὁ πποΐερε 
Ῥαπάϊοης δ αἱίο θοζο, ἱερατί ο πισπεγίθι5 
αὐ Οχίτγεπι Διαρσαίξα πεπεγας, [τον ΤΟ ρίγ(- 
1 ἴα αυΐ σπεςοπἤηρί5, αἷς ἐς [ε ἴρε, 
ἄζαςυα εχ θυί αυλίε Ολίδαις ΔΙεχαπάγο, 
(Ὧἵς Πακίβ τοῦτ5 [ηἰ5 οπ|5 «κα ἐα ἐπίρίςίσ 
αἵ, αυα απτς ΑἰΪεχαηάτί πιεπιοτίᾳ οοίδα (σης, 
«παΐία οοίςατίοτα πυεηίεί, Βεά ραγ εἰ ΑἸεχᾶ 
ἐγ Βυίσοὐὔἶί ρεοίρεγίεοτα δι θίίολε ρα 
τοῦ, ἤει ἢ:5 ἀπίδιίπε, υπες δέξαιο "15 
αἰτεῖται οσιελ τε ροῖ (πεάγοίατιι σαπὶ ἐπχίς 
εἴτα ρτοβοί(ςί, σαπι πες Π σεῖς ΘειΓΔὨλίτι 
ἃς Ογταπι ἐχειοίειν ἢ Τηἀίδαι ἀαχίς, δύ 11 
ἴδηι ςπ Χ . ποπιίηίρι5, Ογεσπι σα 1] 
δαίαοίς πιαχίηᾶῷ εἴτε ΔΙΈκαη τί οἱ ουίαπι 
σαυΐ ρει εαάεηλίοςα δ σξίεδ υἱἱόζον σχπ ἜΧΟΥ 
εἴτα ἐούσαῖαϑ ἐπογίς, ΠΠ- αυίδετα στε ί τ, 05 
τετὸ αποπιοΐο ἀετεξι [πόϊοίβ ςετιᾶ Πάς μὰ 
δεθίπιειος (οἱ ἀίῶο ΝΜίεραἤῇεπεβ ςςούάατς, 
ἀίςεῃ δητίαιί5 Ιπἀοτᾶ κίοτής πάξποη εἴς 
δαμίδεηάᾷ, ίςίς ἐαίαν ἤες Ὁ [Π 415 πα δπὶ 
επνίΠατ ἐχρεδίείοπ εν, πες ἐχεείηἰεςαείη [Π 
ἀϊδηι φασασυδηι στα ἐχεγοίξα ργοίεζι ες 
δαὶυίοί δ, ουςίεν ΕΤογουϊς, εε 1 ἐδ ετ ραίγεπι, 

οι 
φ» 

ὰ 

ΠΕ. ΒΑΡ ΉἨ 
“πνὶς οἵ κὐτῶν κοὰ συτρατόὐσαντδι ἀλλήπ 
λοιο νοὶ συ πιοϊεμήσων τ συ", πῷ θτίστόρ οὗ 

ἀλεξαύαλῳ συγκαταςρεψάμῆνοι πίω ἀσία 
ραν» ἐλ ἑκα σῦς ἐπάσῳ πουλχυχία λέγει πολ 
λώκις, ὅπου δὲ πόρὶ Σἴν δοαθονχων οὕτω οἤᾳ 
φόδεντοίι τέ σί ξ νομίζειν ττόβὶ δὲν δ ἀκοῆς: 
κοὶὰ μίιω οὐ δ᾽ οἱ ἄλλοι πολλοῖς ἀφότοις ὕσόδου 
συγγρώψαντίς τι πτόρὶ "ούτων, οὐοῖ᾽ οἱ ναῦῦ 
σλιοντόν ἐκέσε, ἀο φαλνοντοιί τι ἀκριβές 
ἀπγλλοσϊωρ (0. γοαῦ ὃ τὰ σταρθικοὶ πτοιήστας;, 
μεμνϑμλθ- κοὰ; τὼ βακτοιοωνίω ἄστοςν. 
σαύτωμ ἑλλίώων ππαρῷ δῇ) συριακῶμ βασι». 
λέων δ ὧρ σελδύκου πόϊ νυκώπορ)» φήσὲ 
υδὺ αὐτῶν αὐξαθοντας » ἀδιθε δος κοὰ τῇ να. 
δέκᾷ. οὐσῖρν δὲ σσωσανακαλύσηει δὴν πρός. 
πόνον ἐγνωσμθύων, ἀλλ κοὰ φϑαυτιολογξ, 
πλείω Φὶ ἐνδικῆς ἐκάνους, ἢ μακεάδνας κα 2. 
σἀοριψαδαι λέγων, ὄνπκρατίσίων γοιιῦ πό,. 
λειςχιλίας ὑφ᾿ ξαυ οἷ ἔχων. Ἐκένοι σὲ αὖ, 
σὰ τὰ μεταξὺ ἔθνει τόν τε ὑσίαασου, κοὰ πὶ 
σαι’ ὧν αβιθμὸν φήνξα, πόλεις πα σχέϊμ, 
«-σφντακισιλίας» ὧν μπσεμίαων εἰναι ἀῶ τῆς 
μϑλόπιοί δ). ἐλάτω.ταὐτίω σὲ πεᾶσαν τί 
χώραν κῶτασρεψαίμῆνου ἀλέξανσῆοου, στο. 
ρασυαῦαις πσώρῳ . κοὰ οἱ ναῦ σὲ πλέονπόῖν 
δ αἰγύσηου ἐμτπτορικοὶ, Ὧρ! νώλῳ κοὰ Ὅο" 
αδαθίῳ τόλπῳ μέχοι “ἧς ἰνδικῆς, ασοίνιοι 
μ3}, κοὰ τοιπλδύκρσι μέχοὶ πὸ γώγγου, 
κοὰ οὗτοι σ᾽ ἰ ιῶστοις, κοὰ οὐσίον πρὸς ἱςόσ. 

θέαν χρήσιμοι δὴν πόπων, ἀὰ κἄθῳν δὲ ἀφ᾽ ἵν 
νὸς τόπου κοὰ στρ ζνὸς βασιλίως παν δίο. ὦ 

νθ΄ κοὰ ἄλλου τοώρου » ἧκον ὡς ἄοάσαρα πὸμ 
σεξας ἐν σἱῶρᾳ κοὰ πρισξα, κοὶ δ κατά 
καύσις ἑαυτὸν ἀθίώμσι σοφὶςἐς ἰνόϊς, καν 
ϑάπῷ κοὺ ὃ κάλαν Ὁ ἀλεξαύοθοῳ πὠν ποις 
αὐτί ϑέαν ἕλισῖειξούμθονΘ’, εἰ ποίνειυ τοιῖζα 
“ ἀφείς τις τὼ πὸ τῆς ἀλεξανόοου «ρατεὶ 
ας ἀδιβλέπει μνημίω, πολὺ αὖν εὕροι ποὺ 
σῶν τυφλότόμα, ἀλέξανοθοον μδὺ ομἶ π 
Ξόύειυ ποῖς ποιούτοις ἀκὸς, σετυφωμλνο, 
ταῖς ποσαύσοις ὄυτυχίαες, φφσὶ σὲ νξαρα 
χΘ’ Φλονεκῆσαι αὐτὸν, οἵὰ Φὶ γιφωσίας 
ἀγαγῶν τἰὼ τραπέιαν πσυπυσμθομ,, διό 
κοὰ σεμίραμις Ἐσρῴτουσον δὲ ἰνσθὺς, κοὶς 
ἐὐύρΘ' ἀλλ᾿ ἡ μ αὐέορεψε, φδύγουστεμε» 
πὰ ἐἴκοσιμ οὐβρώπτωμ " ἐκξν “σὲ μεθ᾽ ἐπα, 
ὡς σεμνὸμ το ἐκένωμ»σαῦσα στχθόντωμ αὮ 
σπῷὧρ κοὰ «ρα τόπεουμ σώσας μετὰ νίκης οἵα 
τὴν αὐτῶν ἐθνῶν τι κοὰ τόπων. ἐκῶνΘεμβ 
σἹκαὶ ἐππίς δυσφν. ἡ μῖμ σὲ τὶς οὖν δεκαίᾳ γηύοιπδ. 

“πίσις δῇ ἐν σἹυκῶν Ἐκ φὶ τοιαύτης «ρα τείας τό εύρον, ἃ τῆς σεμιράμισῃς, στιυυχττοφαίνετοα σῖξ πτὼς 
πιὰ μεγαδδονης τῷ λόγῳ πούσῳ, ἐλ δύων ἀπὶςεν πιαῖς ἀρχαίαις σπόρὶ ἐνσδ' ὧν ἱσοοίαις, οὔτε γ σπταῤίν. 
σώ ἔξω σελίναί ποτε σραζιαν ὅπ ὑπελθθν ἔξωθῳν νὰ ἐρατῆσαι, πλέω τ με ἡρακλὲσνὴὺ διονύίους 

τοῖς 



κοὶὰ τ νωῦ μετὰ μακεδύνωναέ τοι σίσωφριν 
μὴν ὧν αἱγύσηιον κοὰ τεαῤκωνα ἂν αἰθίον 
᾿παΐως δύρώπτες πεϑελθᾶν. ναυοκοσ)ούσορομ 

νὲ δυ παρὰ χαλοϊαζοις δύσυκιμήσαντα, ἡ; 

φακλίους μάλλομ κοὰ ἕως «κηλῶν Ὡλέσαε. με 
χευδὸ σιὰ σιδῦρο κοὰ πιαβκωνα ἀΘἐκε σι. 
ἐκᾶνορ δὲ κοὰ ἐκ ἰξφοίας ἐς τἐὺ ϑράκίω, 

μέχι αἰγύσγου. φὶ σὲ ἰνδε κῶς μησίγνᾳ τούς 

χων ἀψαῦδαε, τὸ σεμίραμιν σ᾽ ἀρθαν ἐν πεῶ 
Φὶ ἀδιχερήσεως. πόσας σὲ μιδδοφόρους μλὺ 
ἐκ φὶ ἐνδεκῆς μετατοι μ ψαῶαε ὕσϊρχκῶς. 

κα δὲ μὴ «ρατόύσαε, ἀλλ᾿ ἐγγὺς ελθᾶν μὸν 

νον, ἰυὑίκα ὐρΘ- ἤλαυνον δὶ μαοσαγέτας, 
κρὰς τὰ πόβρὶ ἡρακλίους σὲ, κοὰ δεονύσου, με. 
' γαΐδονας μδὸ μετ᾽ ὑλίγον πισὰ ἡγῶτοι ἫΝ» 
| ὐ ἄλλων οἱ πλείους, ὧν ὄντ κρὰ ὁδα τούδούης, 
ἄπισεο κρὰ μυθωσῖα, (κα ϑτίστόβ κρὰ τὰ σταρα 
| “οἷς τλλησιμ.ὃ μϑὸ γῇ οὐ ταῖς βάκχχες ταῖς 
δύοιπίσου δεόνυίος, τοιαῦπί νεανιδύςτιχι" 

Διπὼρ σὲ λυσϊῶυ τὰς πολυχρύσους γύας, 

φρυγῶν τε πόρσῷῶρ, θ᾽ ἁλιοδλήΐδυς πλάκας, 

Βάκῥυα τε τάχα, τί τὰ στύσιειμον χθόνα 
ἸΜησων, ἐπελθὼν ααθίαν δύσϊαίμον αν 

λσίαν ἐκ πᾶσαν, ( 

᾿ Παρὰ σοφοκλᾷ δὲ σίς ὅξι τί νύοσαν ἰα- 

ὐδον ἀχτισϊὼν τἰὼ βεξχκχιωμθώίω βροΐϊ, 
σι(λεινίω νύοσων, : 

Ἡνὸ βούκόρδως ἰακχὸς αὐτο" μαΐαν ἁδιοείω 
νύμει, 

ὅπου σἱούρνις οὐχὶ ἀλαγγοίνει. 
Καὶ τὰ ἑξῆς, κοὰ μηροραφὴς δὲ λέγυτοα, 

 κρὰ ὃ ποιιτὴς πόβρὲ λυκούργου τόϊ "σϊωνοῦ 
φησὶν οὕτως" 4 

ὅς ποτε μαενὸμδύοιο δωνύοσοιο τιθώᾳς, 
᾿Σοῦς ἐκτ' ἀγάθεου νκοσλϊομ. ; 
᾿ς τοιαῦτα μὴν τὰ στϑρὲ σιιονύζου. πόδ ὃ ἃ’ 

φακλίους οἱ μᾶν ἀϑὶ ταϑαντίᾳ μόνον μέχρι 

τ ν ἑασδλίωυ πόράτωμ ἱοσσροῦσιμ, οἵ σ᾽ ἐφ᾽ :΄ 

᾿πατόβων ἐκ σὲ δὲν τοιούτων νυσαζους σά ζω 

νας ἔθνιΘ'’ πτὩσωνόμασαν,κοὰ σπτόλιῳ σπτιῤ αν 
"χοῖς νύσων σλιονύσου ἰπίσμαν κοὶ ὅ0 Θ΄’ Ὁ ὑ- 
"πὲρ Φὶ πόλεως μαρὸμ, οἀπιασίεμᾶνοι κοὰ δὲν 
'᾿αὐ πόθι ἰτιοσ ν κοὶ ἄμπελου. οὐσὲ ταὐτίυ τὰ 

᾿ Δεσικαρπομ'ἀτοῤῥει γοὺ ὃ βότρυς πρὶν πόρν 
κάσαι οἵᾳ κὖν ὄμέρους εὖν ἀβσίίευ. σ!ιονύῶν 
σἱ ἀχγόνους εἧν ὑξύσρακας, ἀὸ τ ἀμπέλου 
πῆς »ταῤ αὐτοῖς κοὰ τῶν πτολυτελῶν ὄ6, 

ἴων βακχικῶς, πεῖς τε ἐκ σράτείας ποιοῦ» 
εδύων πῶν βασιλίων, κοὶ πὰς ἄλλας δ ἐσ 

δνυς μετὰ τυμπανισμδ,ιὸ σὐχυϑοῦς σολῆς; 
᾿ 

618 ἘΠῚ ΕΟ Μν ΦΟΥΥΝῊΤΎ “-. 

ϑυμνῶν, ὡς Φ διονύσῳ ἐαθιόρωμθύον θ0Θ"" - 
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δέ πιρεν ΜαςἼεάοπαβ Ν απ δείοἢτίπι Δ ερῪ 
Ρτίαπι, ες Τεαγοοπεῖη Δ εἰπίορέπι υἰς ἐπ Ἐπ 
τορδπὶ ργοςείς{ε αἰτ. ΝΑ Ροςοάτοίογιιπι δε 
4αί πιασίς ἃ ΟΠ] ἀαί5 ργοθατυν Παὰπὶ ΕἸ εγείς 
1ε5,υἱζ δά ςοἰτπιπᾶς ρεγιεηίς, ας εία 
Τεατγοοηεπι : {Πππ| πεγὸ ἐχεγοίτα πὶ εχ ᾿δέγία 
πη Τῆταςίαπι Ροπτιαπιῷ ἀυχίῇς, [ἀΔπτηγίς 
(ἀπι ϑογιμαπι ΑΠαπὶ ἐχουγες, αἱ π᾿ ΑερῪ 
Ρίππι, [Πα ίαπι εογῦ πεηιίπετη δειίρηἴε, ἐπι 
τατιίπι ρτία τᾶ ἐστεάεγείιν ορης, Ρεγίας 
πετὸ Ηγάταςδ5 ἐχ ᾿παϊΐα πιετςεάς δοςετίπε 11 
[ο5 αιεπὶ ςορίδ8 [085 ἐπ [Πάϊατη ἀτχίε πιιπ 
αυδπη:ργορέταπγεπ δοςείοιε,ςαπὶ Ογγας 4" 
εετεῖίη ΝΜ] αΠλσεῖαβ, ΗΠ εγοι] 5 εἰ Βαςςἢῖ τες σε 
{25 'Μεσαῇῃεη 5 σιπὶ ρδιοίς αι υ!απὶςγε 
ἀίε, ΔΙρταπι πιασπὰ ραγβ, ἐσαίδιι εἴ Εταῖο 
Πμεηςς, δ υ] οί εἰ πιίηπιὸ εγεάεπ ἄα ἀυδίτγᾶ 
ταγυτ(γαοα, ἵΝΔπὶ Γ ΠΡ εσ ράτεγ ρυά Εὺτίρί 
ἄεπιη ΒΔςς ἢ 5 ἐπ Πιιπὶπῖούε {τὰ Πα ὁ 
Αὐυτίίεγα δἀίαί δζ εὐ] Γι γάογαπι ο ἃ, 
Ετ Ρμευρίαπι, δέ υἱοβ (οἷς Βεγίαγαπι ςπι: 

οὕ. 

Βεδναίς τί σεπιεπηῷ μγέπις Ν]εδούαπι ἐεῖσ 
11, : 
αἰίςεπι Αταβίαπι, αἴας Α ἤαπι ρεγπισδιί 
ΟΠΊΠΕΠΊ, 
ἘΠ ειίατηι χυΐάᾷ αριτά δορποείςπν, χα ΝΥ 

ἔτι ἀεςαπίατ,ῖ πιοπίετῃ Βάςεπο Γι ογπτ"᾿ 
γπάεερο ςσίρεχί ἀεβαςςπαίασι που δ 115 

«εἴαταπι ΝΥ ΠΔπι, : ΐ 
Ο τταπη ςογπίσεν Βαςςἤι5 ἰπςαπάατῃ Πδέ οδα 

{τειγίςςπι ςο] ζ, 
Μία! εβ ποη εἰδηρίτ, 

Ετοεκίετα. Γλίσαπε ετίᾷ Βαςεδυι δά Εδαιυτ 
εἄπεαταμι. Ροεῖα ἐς Γςγουγοο Εάοηο {ςαίτ; 
Οιυΐ φυοπάλιπ αἰττίςεπι Βαςςιί ἰλεγαπιχας τ{44, 
τε ραπί 

Ρες ΝΥ ίβΑΠΊ, 
Ἀςάς Βαςςῇο σι παεπας, Ηεγουεπι 

πετὸ συίάαπι (γα τίη αὐ ππετίᾳ ρατῖε τα πττπὶ 
(ατίϑε υἱς; 4 οςείἀξείς ἤπες, αυίάα (Π πτγαῦς 
Ἐχ ἢΐς5 δυτεπ ΝΥ ίβαοσ σοπτεπη Πα ἄδπ ΠῸ 
πλίπαγιητ, ὃ ΓΝ γίβαπι ΠΥ ἢ ἃ Ῥαςοῆο σοπΚ 
ἀίταπι, δ πποητί υὐδεπὶ ἱπιπιίπξίεπ) ποιηΐπε 
ΜΜεγυς,ΑΠ! ἐσαπτεβ πεάεγζαπι δι Παίς ὃ υἱζεδς 
συφησα τα δα πταίυτίτατξ πο ρεγάδαςβῖν 
ΓΝᾶ γσοπη5 ρτία5 σαὰπιὶ οσυδ ἀεἴσαί, ἢ υἱέρτο 
Ρίεγ πηργία ἐχαθεγαδητσίᾷ, ίςατ ργατοίεα, ΟΣ 
Χγάγαςαβ ἃ Βᾶςςῇο ρτοίεεξοβ, ργορίεῦ αἱτες 
πα Δρυ εο5 παίςαταν, δύ υἱδιτιπιἀπηρταον 
{ὑπ|,ἘΓρτορίεζοα ὅ4 εογ γερες ςαβτεηίεπι 
Ἀρραΐδίῖ, δί ςαΐεγοβ εχίτϑ σι ΤΥ πιραηίβ 
δὲ [Ποϊαςοίοτε ἰηἰεςίο, Βαςςδίςο πποχείαοίατς, 

11 5 αυού 



5:4 5ΤΚΑΒΦΝΙΒ 
πυρᾷ οτίαπι ἀρ ΙΛ4ος ςαἴογοβ ρετςείερτε 
εἴς, Οὐπι ΑΙεκαηάεν ρείζαπι συληδηιϊ 0“ 
κΐίης Δυέτγπιμτ ρείπιο δάοιτα ςερίῆει, ςὰ- 
ἑὰς ταάίςος [πάππου ργοςυ] ἃἰοπίς ἔπο ρει 
Παίς, οοτίαδπάϊ ἀίκεγυπε, Εεγςαΐεηι τοῦ ρος 
εἴλπι δἀοχιιπι, τεῦ ἱπἀετερι!απι ας, Δ Ὁ 
5 αὐἴοπὶ χαί σαπὶ εὸ τη ίταιτεγαηι ργοΐςζεος 
ποίη δι 45. ρεπειίβ Πσηῆιπι (ἐγπᾶτεβ, Πα ά 
ΡΕΙ ΠΡ υι5 απιίςίφηταγ,, ασαεπιλάπιοάιιπι ΕΤεν 
ευ]ε5: δί φιδά εἰλιια5 σεγαηῖ, ελβίρ ΒοΡι5 ὃζ 
αὐυϊείβ ἐπυταηι, ΕΗδης θυ ΐαπι εχ 5 ςοπῆΓ- 
Ἄεὐλητησα ἐς (ὐδυςαίο ἃς ΡγοιπεΠεο πιεπιο- 
καπίυτ, πο ἃ ράγια Παίάεπι ςαιία ἰλς ἐκ 
Ῥοητο ἐγαπϑίατα πητ απ σππὶίϑεταπι Πυλῃ 
ἄδπι ἰρεϊσπςαπι ρα Ραγοραπιδλάας εἰά4ε- 
εεπτ, ἰπ εἃ ἀΐχεγαης αἱπέξαπι (τ Βγοπιε- 
ἐἰευαι, της Ηεγοαίεαι, υἱὐ ΠΠυπὶ ΠΡ εγαγεῖ, 
δας αεπίε: 8. ἤυης εἴς Ολιςαίσπι,, ἐπ αὰο 
(τασεί υἱπέξαπι Ργοπιείπειπι τγαδίδεγαιπε, 
Ους οπιηία εοὐιπὶ ἤσιηξι εἴςξηιϊί Α]εχδησ 
ἄτο δία Πυάεδαπε, ςεγτιπὶ εἰξ, ἐχ ἐο πιὰ" 
χίπις σα α (ςγίρτοτες ποῆ ςοηςογάαητείεἀ ἃ» 
Ἰῆ πιεπείοπεπι ἀε μος Ἀείαπε, αἰἢ πιίπίπις. 
Ννοη επίπιρατ εἰξ, τε δάεὸ {Πιπ|πεπ δ απιδί, 
κτίοπε Ρίεπδϑ πο εἵἵε δἰιάίταδ : δ {{{ππτδιαίς 
τ, ποπ άεταν πεειππνς ποι ἑυ{Πε εχ 
τιλῖαϑβ ἀίρηδϑβ πιεπιοζαῖυ, ργαίοττίπι ἃ ΠΟ {5 
τί εουιτηῖ, πὶ εχ ἐο αυοῆ ρεΐ χπο5 ΕΗ ες 
οὐ 8. Βαςςδο τδηίεσπάααπι εγαῖ, ΔΌΠ πὶ ἢν 
σπυπι μΒαδέπί,αο οἰξεπάι {105 ΡΕῚ ἐλπὶ τοῦ 
κατα τταπἤις, Ργατεγεα εἰπίπιοαί ΕΗ εγοιυ ἐς 
Ποϊα απἶτο ροπετγίον Τ γοίδπα πιεπιογία, ῆρν 
ταςηταπν εούαπὶ υἱάεεας, ΄υΐ ΕΗ εκας πιο 
ἀίάετᾶι, ἔπε (5 Βίίληετ πετίς, Πὰς αἴας, Δ ἢ 
εἰχιας επίπι ἤλταος ταϊεπὶ ογπαίιπιὶ ΠΟΏ [Πὰ’ 
Βεητι υλτείη ἢΠ(8 ἐ τεπεπάιϊι εἰ, απο Δ 
Πάει ρτοχίπιἐ αςςεάίε, ΝΟ 5 δ ἰπ {πρ ετίοτί" 
διις (Πεορταρ[ίος [ἰδτίβ Παῖς αἰρεῇίπλιις, 
πυληίαπιὶ βεγί ροταίς ἀΠρεητεν, δί ππῆς ετί, 
τι ἀίρογεπια5. 15 επίπι δα απ τ ΠΊ1170 
δχ αἰία αὐ ήςείεπιις, αυαπίαχπι πε ίτατ δά εὐ 
ἀεητίατι ορροιτυηῦ, Θεά εχ ἀϊρεπίοηε ας 
ταῆς (οϊαίαίε, εα ρταίετείπι ςεγεΠ πιὰ τε’ 
βαπταΐ, 48 {ππιπιαιίπι ἃ Ἐτατοίμεπε γα" 
ἀἴτα ἐγβτίῃ τεγιίο (Ἰεοργαρ ες [ἰρτο, (ε εὰ (ςί 
{ἰςεῖ σὰς ταῖς [πἀία ρυταδατατ σι ἐεαπὶ Α]ς 
χαηάοῖ ρεγαρταιητ, ζ [πάρ Πυπιεῃ εἴπ οα 
Πηί ετας, 8 Αὐτίαπο αυᾶ ἀείηςερ5 δά οτγίεη" 
τεῦ Πιαι ετίς τεππογᾶτ, Βοίξ εὰ πιαοηᾶ εἰτις 
Ῥαττει [πάΐ οοσαραπεῖε Μίαςεδοπίβιις ἐπὶ 
ρΡίατπι. τα πφοαΡ ΕτατοἢΠεπειεγαδιηξ, [πα 

ΦΈΟΕ ΚἬπλ ΑΡ Η’ 

ὁπό ἀῤυπολαίζει. κοὰ στχροὶ τοῖς ἀλλοιεἶνο 
σϑὶς. ἄορνου σὲ τινα ποΐηραν, ἧς πὰς ῥίζας 
δ ἰνσϊὸς “(σσοῤῥᾷ πλησίον “τῶν παηγῶν,, λιν, 
ξαίνόορυ κατὰ μίαν πεωσξολίω ἑλόντα, σε, 
μναύοντόι' ἔφασαν τὸν ἡρακλέα, τρὶς μὴν 
“πῶσξαλέϊ τῇ ποῖτρᾳ ταύτη, ποίς σ᾽ ἀν 
“ποκρουδο σε, σῶμ σὲ κρινωνασαύπων αὖδ΄ο 
Ὅρ᾽ Φὶ ςρατόας, ἀρ γόνους ἄναι εδὸ σίβας,, 
σύμβολα πόδ γγύους σώζωντας, τότε σρὰς 
ἀμπεχεῶα, (μα ϑτάστόρ ὧν ἡρακλὲα" κοὰ το. 
σκυταλπφορέμ, κοὰ ἀδικεκαῦφοναι βουσὶ προς 
ἡμιόνοις ῥόσταλου . βεβαεομῦποι δὲ τὸν μύ,. 
θον ὥδον . κοὰ ἐκ τῶν σπτόρὲ ἣν Καύκασυμ, 
κρὰ ὃν πμκπθέα. κοὰ γουὺ ταῦτα μετα. 
νἱωόχοισιψ ἐκ τό πόντου σϊδύρο ἀὶ μικρᾶς 
“πϑφαίσεως, ἰσθντόν «σήλαεον οὐ πικῖς στα» 
ροπαμησιίσίαες ἱδρόμ. (δὴ γουὶ φὐεσϊείξανα 
σο πῶμκβξως δεσμωτήριον, κοὰ σίδύρο ἀ- 
Φιγμθύον τὸν ἡρακλία ἀϑὲ τἀὼ ἐλδυθόβω 
σιν τό προ μακύξως, κοὰ ον ἄναε ὧν ἰαύν 
κασομ, ὃν Ἑλλίω συ" πῶμηθέως δεσμωτήριον. 
ἀπ φίιυαν, ὅποι σ᾽ ὄδη πλλοϊσματα τοῶτα 
σῶν κολακδυόντων ἀλεξαναῆρον, πρῶτομ 
μδϑ εκ ποῦ μὴ ὁμολογεῖν ἀλλήλοις οὖσ συγ» 
γραφέας οἴῆλομ» ἀλλὰ οὖ μᾶν λέγεν, δὰ 
σὲ μεσῖ ἁπλῶς μεμνλῶκι, οὐ γ ἐἰκὸς τὰ 
φὐσυξα οὕχω, κοὰ τύφου πλήρῃ μὴ ταετούς 

ὅχον ποιπ τα μᾶν,, μὴ ἄξια δὲ μνόμης ὅτ 
“«πλαβέν. κοὰ ταῦτα «ἦν πιστοτάτους αὐν΄ 
σῶν, ἔτπσεπτα ἐκ πὸ μησὲ εἷὰ μεταξὺ, σἱ! μ΄ 
ἐχίω τίὼ ὄν ἰνδνϑὺς ἄφιξιν γγνέϑπε, τοῖς 
στϑβὲ τὰν διόνυσομ. κοὰ του ἁρακλέα » μησϊ 
ἔχαν τεκμήριον σϊεικναύας φὶ ἐκένων ὁσδϑῦ 

ὰ δὶ σφετόνας γῆς. κοὰ ἡ πᾶ! ἡρακλέους 
σὲ σολὴ ἡ τοιχύτῳ »“τολὺ νεωτόβαᾳ φὶ πρωΐ, 

κῆς μνήμας ὅλη. πλαίσμα τῶν τὼ ἡράκλα» 
οἷν ποιφσούτχωμ , εἰτε τσέσαναο-ἰώ,, ἔτ᾽ 
ἄλλός τις. τᾷ σ᾽ αῤχαῖα ξόανα οὐχ οὕτω δὲ. 
εσκδύᾳενα, ὡς γὺ τοῖς τοιούτοις οαὖ ἀπσιοσῖεν 
χεῶνα οἵα τοαῦ Ὁ ἐγρυτώτω “πίφεως. ἐπτοικ 
σάμεϑτι σ᾽ ἅμειο, κοὰ οὐ ποῖς πρώτοις λό- 
γεις τοῖς πόῤὶ γεωγραφίαν δίαυταν., ἰώ 

ατπὸμ ἡ πόρὶὶ πούτωψ. κοὰ ναῦ ἐπκάνοις 
7. δῇ «τοίμον χρασύμεϑοι, κοὰ ἐπόδα πῶ 
ὥϑδήσομῆν ὅσον οὖ σϊειμ σϑξοι πρὸς τἀω σαφίν 
νειαν, μεαϊλιστε ἐκ φὶ διαίτης ἐσθκει φὶ τό πε 
“πξότατα ἄναι πὸ “σὺ τό ὀβατοδδονους 
ον Ὅε᾽ τρίτῳ τῶν γεωγραικῶν ἐκτεύρύ, 
σι ἀεφαλαεωσίῶς, πόδι Φὰ πότε νομιζέ 
μϑύφς ἐν δικῆς, ἰὠίκα ἀλίξαναρθ- ἐπάλθε, 
κοὶὰ ἣν ὃ ἐνσϊὸς ὅριον ταύτας “κε κρὰ Φὶ ἀριχ. 

νῆς, ἰὦ ἐφεξῆς πιὸς τῇ ἑασόῥίᾳ ἰεειμλύϊω ποῥσαε κατέχον. ὕτόρον γαὺ σἱὲὰ κοὰ Φὶ αιανᾶς πτολλίῳ 
ἔσχομοἱ ἰνόνὶ λᾳ βόντου' γγαρᾳ τῶν μακεσύνων «ἔσῃ δὲ τοικῦτα, ἃ λέγε δβᾳρῶγνας, τί ἐνδικίω 

᾿ ἢ ἰφ- ὁ 

Θίκὺνς 



ὶ 

Ὶ 

ΕἾὝΦΚΕΟΕ ΚΕ. 

σόδιώρεκφν' δῷ μϑὺ ἣν αῤκτων, τό ταύρου 
σὰ ἴχατα " ἀὲ δὲ φὶ αριανῆς μέχρι δὶ ἑώᾳς 
ϑαλαήας, ἄορ οἱ ἀζιχώριοι {] μόῤίΘ’ στασ 
ρογτα ισόμ πὰ κρὺ; ἡμωσῖὸμ κοὶς ἱμέζομ 5 κοὶὶ 
ἄλλα ὀνομα(ουσι'μακεσθνσῖν» δὲ (αὐύκαύν. ἂς 
“πὸ φὶ ἑασόβμας δ ἰνδοὸς ποταμός. Φ δὲ νότι» 
ὁν κοὰ ἡ πεωσεῶον πλόνρομ, πολὺ μέζω δὴ 
ἑτόμωμ ὄντα, πτοασὶσήωκῳν εἰς Ὁ ἄτλαντι» 
τὸν τοΐλαγθΘο. κοὰ γίνετοι ῥομξοεσὲς τὸ φὶ 

χώρας χῆμα ἣν μειζόνων πλδυρῶμ ἑκα τόδον 
πλεονεκπ αῦτας ττχροὶ ὁ γύαντίον πλόὺ σ΄ 

ρὸρ κοὶι τοισιίλιοι σιζδεδι» δίον ὄτὴη, τὸ κοινὸν 

ἄκρον Φὶ τε ἑωθινῆς πιχραλίας» κοὰ Φὶ μεσ 
σημξρινῆς, ἔξω πῶπεσήωκὸς δξίσης ἐφ᾽ ἐ- 
κάτοβον στρα πἰὼ ἀλλίω ἠϊόνα, Φὰ υὺ οαῦ 

ἑαυόβίου πλάυρῶς, ἀ δὴ» καυκωσίων ὑρῶν 
ἀϑὲ τὠὼ νότιον ϑάλα αν, σέδιοι μάλιστ λὲς 

νχοίι μύριοι τοιαΐλιοι γπαροὶ τὴν ἱνσϊὸμ στὸ 
σαμὸν μέχοι δὴν ἐκξολῶν αὐτδι. ὥς τ᾽ ἀπα᾽ 
οὐαντίον ἡ ἑωθινὴ πετωσλαβοῦσι εὖν Φὶ ἄν 
κρας τρισιλίους ἔστε μυοίωψ κοὶς ξξακισχι» 
λίωμ σχδίων.. ᾧτῃ μὰ οιὦ πλάτΘ- φὲ χώ- 

φας τότ᾽ ἐλάχισομ, κοὰ “Ὁ μέγισομ. μῆκιΘ’ σὲ 
σὸ ἀκ φὶ ἑασόβῥας ἀϑὶ τἐέὼ ἕω. τούτου σὲ τὸ 
μϑὺ μέχοι σταλιξόβρωμ » ἔχοι πες αὖ βεβαιον 
σόδως ἐπῶν. καταμεμὲτγοκ τοί γαῖ σχοινία 
οἱς κρὰ ἔσν δσϊὸς βασιλικὴ φσίίωψ σίισμυς 

βίων. τά σΐ ἐπίκεινα σοχασμῷ λαμξανετοίς 

ας ἣν αὐάπλων ἥν ϑαλάήος,ς Τ᾿ γάγ 
γον ποταμοῦ μέχρι παλιδόθρωμ. ἔκ σῇ αὐτὰ 
ταιδίων ἑξακισχιλίων ἴσαι ὁ ταῦ δὲ ἢ βρα, 
χύταζμ μυρίων ἑξακισιλίωμ, ὡς ἐκ τε φὶ ὦ, 

ναγραφῆς τὸρ σπβμὸν φὶ τοις δυμλύης μά 
λισι λαβὲ δῥατοῦδούως φησὶ, (ὦ ὁ μεγαῶὲ 

νης οὕτω σιμιαττοφαίνῳτοι. παβοκλῆς σἔ χε 
λίοις λα φησι, τούτῳ σἱὴὰ σπέλιν Ὅς] σα 
Ξήματι πεςεβον ὸ τὶ ἄκρας διάτημανῶ πρῶ 
ασίπζν ἀϑὶ πλέου πτὸς τὰς αὐαζφλὰς, οἱ τοῦ 

αίλιοι σιζσῖιοι σοιήίουσι αἰ μέγισον μῆκ'.ἔ- 

ς: δὲ ὥδορ ὁ ἀρ δῇ τκξολῶρ τό! ἐνδνῦ πτοτὰσ 

μὲ παρὰ τίωὼ ἕξης ἠϊόνα, μέχρι Φὶλεχθέσως 

ἄκρας, κρὰ ἣν αὐατολικὼν αὐφὶ πϑῤῥμόνωψ. 

οἰκοῦσι σ᾽ οὐτικῦϑα οἱ ξωνιακοὶ καλούμϑνοι, 
ἐκὴ τοὐτωμσάρεσιρ δραῦ, ὅσου οχφόβουσιμ 
αἱ δαλλων ἀρ φάσεις, ἱυτασίου μὰ οὐκὶ» 

λάξω φὶ ἄλλος ἀσίας πίἰὼ ἰνσλικίω λέγον» 

0 ὐνρσικρέτου σὲ τρίτου μόβίθ’ Φὶ οἰκου- 

μῆνες, νεαῤχου ὃ μἰωῶν δοϊὸν τετήαρων τἰὼ 

οἵ! αὐτό τὸν πςοϊίου"μεγαδδφύους δὲ γὸ σϊεἷ 

μάχον μετοιασαύτων, μἄλλομ. “σαὲρ γοῦ σῖ! 
σμυρίας τιθέασι «δέος, τὸ φὶ νοτίου ϑτι- 

ΓΜ “5: ΟΥ̓ ΝΕ Υ ὃ δε 
ἃ ερτεπιτίοης, Ταυτί ἐχιγοπιᾶ τευ παῦτ, ἐδ 
Αὐίαπα αἱ ἐπ οτίεηζαίς πταῦς, αιτος ἐπ ἀἰσεῖλτε 
ΡΑττίςυΠδτίπι ποπιίπαπτ Ραγτοραπιίαπ,, ἔπιο 
ἄππ|,πιαιχπὶ εἰ α]Π5 Ποπηπίριις, Μἱαςεάοπος 
πετὸ (ὐδιιςαίαπι ποςαητρ οςοίάεπις [πῃ ἄτι 
Πιτυίι8, αιέγαϊ! ες δ ογίεπιαίς ἰατυ5, πα (πε 
Ιοηρέ δ] 5 πιαίογα,ίῃ Δεϊδπείςυπι Ρεΐαριιϑ 
Ρτοςυτγαππι: απάετεσίο πῃ οπιρί ἥσαγατη τς 
Βεῖ, ἵΝαπιυτγπιτία πταίουπὶ [το 1, ἢ.“ 
τγατίαπι Πὲ[Δτ15 τε 115 παι ΠΡ δά ϊοτιτς 
εχυρέτγαῖ, συλπίιπι εἰ ςοπτηλτης οτίοπιαίία 
δί πιετίἀίοπαϊε ογεε ρεοπιοητοσγία, φυοά εχ ς᾽ 
ττὰ (πῃ αὐτῷ φατε ἐχουγτίτ δα αἰίαπὶ [{΄ 
τοτίβ τερίοπεπι. δία οςοί ἐπε] {5 [ατοτίβ ἃ 
(μικςαίηϑ πιοπείθιυ ἐπ δαίεγαϊς πιαύε πὶ πλι, 
ΤΑ λάϊοτιιπι ςο Πρ απεις ἐεοιπάπηιν πάσαν 
Πυπιεη αἱ 6 εἰυ5 οπία,  υαρτορίεῖ εχ εοπ 
τγατίο οὐίεητα!ε ἰατα 15,4 Πππηιρι8 ργοπιο που, 
είδιι8 τ Π{ 05, εγίτ ΣΝ 1 πα Πτπι Παά, Ατας 
μας εἴ δ πιαχίπηδ, ὃ πιίηίπια τερίοηίβ ἰαείτις 
ἄο,]οποίτυσο πετὸ εἴ 8 οςςίάεητε ἰπ οτίεῃ 
τεπΊ, Οὐ ἀε εὰ ρατῖς, σασ υἵηιϊις Βαϊ δ οιῆταᾳ 
Ρεγτεπάϊίε, ςογτίι5 ἀἰςί ροτεῖ, ἴΝαπη τς ποσηίς 
ταεηςπγαῖλ εἰξ, δ υἱᾶπὶτερίατη παθες Πλ4έο σ 
ταπι Χ Χ πλΠπιὟ Ιτετίοτα πετὸ ςοηίεόζαγα 
ἀερτγεμεπάπητυγ Ρεὲῦ πδυίρατίοπες 498. ΕΚ 
ταατί ἤυπιρεγ ὥδησεπι ΒΑ] Ροίἤ τα τ, 185 
(υπτ Πλάίογιπι (εχ αὐ Παπι, Ἴ οἵα πεγὸ πε 
δτεαυί(είπια εἴ ΠΠλά, Κ Ὴ τα Π ππι,ας ἐπ σοτῖα 
ἀίαγηούαα ἐτίπεύαπι ἀεἰςτρείοης ἀερτεδει, 
ἀϊείς Ετατοπῇεπα5 αἰίγηγας, σαί ετία πὶ 1 ς ἡ 
σαίμεηες αἰϊεηπτίτας, Ρατγοςῖεβ πετὸ πλῖς Π 2 
αἰα ἀςίγαίίτ, ᾿ αὐτί ἢ Παίς ἀΠαπείς ργοσησ 
τοτῇ ἀπ απεία αὐ άδτυγ, ργδίεττίπη ηιτος δα οὐ σ 
ται πεγσίς, (οἰ ςετ τί τ ΠΠ|4 14 4.1οπσίτυο 
πλαχίπια ςοηῇςείεταγ,]ι εἴ αὖ [π6{ οἰξήϑ.(ς 
σὐη ἀππὶΠτοτίβ τερίοπε, αἵ δα ἀϊππι ρτοσ 
πιοητοχίαπι, δ οτίξεαϊ ε5 εἰι15 τεγηγίηοβ, Πος 
ἱπίοςο ἥ Ββαδίζαητ, χυί (οπίαςί ποςαητγ, Ἐκ 
Πίος ρετίρίςί ροτεί, αδηταπι αἰίογαπι ἐξηΐεπν 
τία πηι αἰπετίας, ΝΑ (εεί]295 ἀΐςίς [πάᾷ Ποπ’ 
εἴς πιίποσεπιτεϊίαια ΔΑ. Οπεοχίτιι ἀίςίο 
εατα εἰϊετοτιίαπι οὐ ί5 ράγίεπι, Ν εαγοδτ5 Πα 
τοῦ πιοηΠππ ἐτεΥ ρεῖ οαπιριπι, ΝΜ] εραἤΠίιεσ 
πε εἰ Γ)είπιαςμι5 πιοάεγαδτίῃς, Νὰ Πιρτὰ ΣΧ ΣΧ. 
ταῦ "δ Ππλά.επὶ ραττξ ροπιπε,υε ΑὉ δυἰέγαν 
1{πιατί πα (δυςαίαπιτζξαίς, Γ) εἰπγαςιι ἰξοιπι 
ἄσπι χυράλιι ἰοςὰ ἔαρτα ΚΣ ΠΗ Ὰ, ἐο τ“ 
ττὰ 4πος (πη {πρετίοτίθι5 εἰξ ἃ πορίς5 ἀἰρατασ 
ταπν, Νυης πος τἀπτυπὶ ἀίςεγε (πξΠςίατ, ιιο 
{π υεηίλπι ρει επεθι115 ΡΙ υγίπηπὶ ΟὈ ἔτι τε) 

λάῆης ἀϑὲ δ Καύκαθν. σϊκίμαχος σ᾽ ̓ ππὲρ εἷὸ τοισμιοίος κατ᾽ φϑίως τόπους, ππὼς οὗς οὐ ζοῖς πρωζις 

λόγοις ὥρωτοαι. νωῦ δὲ χορῦτου ἀπὸ ἱκανὸν, ὅτι κρὶς ταῦτα σωυπγορᾷ τοῖς σἀ τουμλύοις συγηνώμίιω, 
Ἵ 4 ἐαὺ σῷ 
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οαπιῷ ἀεγεθι5 1 άϊςίς ἀίσυπε,ηδ Αἤϊίτηηαπι, 
Τοια [πα Πιιπιίπίθ ἐὐτίσατας: Πα γηῚ ς΄ 
ἄλλαι η ἄπο πιαχίπι ἐσγαπιραπε, [πππ|,α Ὁ 
(ἴληρεπ: ασυκάδπι ρίορτής οἵϊής ἱπ πγᾶτε ο΄ 
ππίίτυηε, ὃ οπτηία οτειπὶ μαρεπεὰ (ὐδιιςαίο 
Ῥτίπιο δά πηογἀίεπι ἀεἰαία,ροίξεα 418 ἐπ ἐο’ 
ἀεπὶρεγπιδηεητςυγίι, ργοίετείπι ΄οε ίη [ἢ ́ 
ἄυπιίπῆπᾶι, αἰία Πεξιατιτ δά οτίεητξ, ἡ“ πεπὶσ 
δὐπιοάππι (Ταηροβ ΄υΐ ἃ πιοπτρ. ἀείςξάεης, 
ςυπηλίη ρἰαηίτίεπι ρεγιεπετγί. αὐ ογίεπιξ ςοπ- 
ποτ 5: 8. Ραἰέδοιῃγα οἰ ἰταίεπι πιαχίπιᾶ ργο. 
τε ἤιει, (η εἰπι5 παῦε ργορτγεἀίταν 8. ἀπιχΠΊ 
οἰξίχαι παρε, συλησυληι οπιηία [πἀίςοτιιμι 
ἤσπτιεηῃ πχαχίπιιπι {{, [Πἦ5 ἀποθι5 οἵ 5 πῃ 
τῆατε λἀ πγχοτίἀίεηι ἐπίετε, Βατία! επδπ ςοη]- 
ρἰεῶεης, Δεργριίίο εἴτα ρεγ πη] επὶ, Ἐχ μο 
ταπὶ Παιυίοτγᾶ παροτίδθιι5 δέ Ετείή5 Πασηδην 
εὐτ ςαπιρί. ἵΝ δὃί ΕτδιοΠ ἐπ ε5 ἀίςί([η ἀίαπι 
φεἤἰα]5 ἐατοτίδυς τηλάήετε, δ ἐο τεπρούε πῇ 
(οτίταν, δύ πα πὶ, ὃ (εἰαπλαπ),οΥγ Ζα, δ Βοίσ 
πλοία5, ΕΙγΡεῖπο δυτεπὶ Γοπηροτςε (εχίταν ετίτί 
εαπ|,ογάειπι, [ἐσιπγίηα, δ αἰία ἔγυρε εἴςαν 
επί, “ταύ πὶ ΠῸ5 ἱσπαγί πλι5: δ ἐεγ ες 
παίοσειτγ απ [πἀί4,ηπα ίη Δειμορία δ ίη Αε 
φυρῖο, [πάίςί Παιπῇ οπτηία ἔεγαπι, ργείογ Ηρ 
Ροροιαπιπι, Πιδηααδπιὶ (Οὐ Πείοείτιις ἀίςαῦ 
ἐο5 ετίαπιίη [πα ΐα ρτοςίεατγί, ἔχ πΠοηιίηί,πὶς 
εἰἀἰοηαῖες οοΐοτε Δειβίορίδυς αἱρείι δ τὰ 
ΡΠΙατυτα αἱ 75 ρει πε ππε, ἵΝΑπὶ ργορίευ 
δεῖς μυπιίἀἰτλίεπι Ποη οἰ ραηίυτ. αὐ θοῦ εᾶσ 
ε5 Δεργριής ὰπε Πηχῖε5, ΤΑρτοθαπεῃ 

ἐν πιλαγίαν, ἐκ ροἱασίαῃι ἱπίαΐαπι αἰΠτλτε ἀίσιμλς αὖ λιτὰ» 
Ῥος εξ ρε {{{τ|π|ΐς ρατείρι5, απο [ππεαρια (ὐοπίλςος, 
ἰκξο, μεὶ ἐπ οηοτίἀίεπν ποτίι,(ερεζ ἀΐεγ παυίρατίοης, Ἐ, 
τηαγὶ [ίάμι.ς, σέ ἌΟΡΙ Ἀρει : 

ἰυ5]οποίτίηξ εἶδε δα ν 111. ΠΆΠΠ14Πλ ον πη 
Δειμίορίαπι πετίαϑ. Π ἐὰ εἰερμαπίοβ οίρηί, 
ας ηὐυΐάξαρ Εταϊποίξεπε τγαάδυητας, 4α Ὁ, 
εαἰππταἀδάεηάλ,ηυς ἃ ΠΟΠΠΕΠ1Π{5 Πα ργορτίᾷ 
{τείρευταπὶ σοπηροπαηῖ, ἐχαιε ἀἱςί εχίιί, 
ταλητυσ, ταῦ Οπείϊεείτο, φαΐ Πυία5 ἐπίυ]ο: 
τιλσηίτιΠηξ αςίς ΠΠαάίοτγα ν,, ΠΗ Πα, οη σίτιῖ 
ἀίπεπι πετὸ ἃ [εἰ πξ ιΠ14 αἰΠίπουί, ἀ{» 
ἔϊλτε εαπιὰ ςοπείπεητί ΣΧ Χ ἀἰεγιπὶ παι ρατίο 
πε,ίε παιε5 πεϊογ αἱτίο π1Α}ἐ παπιίρατο, Ὸς 
ετί αἰ αίβ ΠΟ πιίίγατίς Πητ ἀρ τίςαϊς. ἰΠίεῦ ἐαπὶ 
ἴσας [πάϊΐδηι αἰίας ἱπίαϊαϑ εἶδε, ἱρίλπι πετὸ 
οὐηίιπι αι γ4! {δ πιᾶπὶ. ςίγςα εαπὶ σίσπί ςε- 
τειητο ἀπ οίρέτί5, ΑΓ ἃ ΒΟ 5, 418 ἐαεί5. Πα ἃ“ 
[65 τετγεείβ, απίπιαθ. ΠηΠ4.. ᾿Νεαύς 5 ἀα 
Παμυίοτα ει οπε ας αἤετι ἐχεπιρία, σαοά 

ἑαὺ 78 σόρὲ δὴν ἐνδικῶν λὲγοντδῖν,μὴ διδιυΣ 
Π 4 2. γΔΝ "2 ες ᾿ 

οἰζοντοιι, ὥστα(ζε σ᾽ ὄδι κατάῤῥντίθ- ποτα» 
μοῖς ἡ ἐνδερκλγϊοῖς ἡ εἰς δύο αδ μεγίσους συῤ 
ῥηγνυμθύσο, τόν τε ἰνσϊὸν, ὦ τὸν γάγγίω ον 
σχεκατ' [σα εύματο ἐκδισοῦσιμ ἐς πίω τ 

λααν ἃ πιαύτα ἀὴ πδιίικιυκάῶν “Ὦ αῤχίω 
ἐχουσι "νὼ φόβον τοι μδὺ ἀϑὲ τί μεσημβρίαν 
ποπρῶτου, ἐιθ᾽ οἱ μῦν μϑύσσιψν ἀϑὲ φὶ κὐφὶφφ, 
φᾶς, κοὰ μάλισα οἱ εἰς ἂν ἰνσῖον συμξαλλονὸ 
τόν οἷσι, ἀιορεφοντοίι πρὸς ἕω, καϑθτίστόβ, 
κρὰ ὃ γάξγγες ποταμός, οὗ ιθ΄ μὰ ἕν κατα- 
βὰς ὃγάγγας ἐκ Φὶ ὀρεινῆς, πεισϊαὺ ὥψετοα 
τὴν τοτοίων, ἀϑυσρέψας στὸς ἕω, νὸ ῥὺ εἰς πιὸ 
ρὲ τὰ πταλίξαθρα μεγίοἶων πόλιν, πρόεισιμ. 
ἀϑὲ τίὼ ταύτης ϑάλαήαν. τὸ μίαν εκξολία 
σποιετοίε, μέγισος ὧν δὴν {1 τίὼ ἱἰνδικίω πὸ 
“καμὼν. σὲ ἱνοϊὸς σϊυσί ςύμασιυ εἰς τί μεὸ 
σημβξοινίἐκαίσηει ϑάλα αν, ᾿μπόδιλαμ 
βῥαύων “Ὁ παλίιωίω καλουμλύίω χώραν, 
σταραπλησίουν Τ᾽ κατ᾿ αἴγυσηον σϊελταιες 
δὲ δι αὐαϑυμζσεως δὲν Ὀίούπων πτοταμῶμ, 
κρὰὶ ἐπι δὴν ἐτφσίωμ, ὡς δβαϊϑδγύας φησὶ, Βρὸ 
χεται Ὅς ϑόῥινοῖς ὄμξροις, ἡ ἰνδικὲὴ, νὼ λιμνᾷ 
ζει τὰ ποιόια,. οὐ μϑὺ ὃν πούγοις τοῖς ὄμβροις 
λῖνομ ασείρετῇ τὸ ἀΐγχου. “πῶς οὐτοις σήσα, 
μου, δρυία, βόσιμορομ" τοῖς χειμδῥινοῖς σὲ κρκισ 
ροῖς πυροὶ ἰεριθαὶ,ὕασοια, κοὰ ἄλλοι ἀαρποὶ 
ἐσϊώσιμοι, ὧν ἡμᾶς ἄπειροι. σγιδὸρ σἱξ τι Οῖς 
οὐ αἰθιοπίᾳ, τὸ ἐατ' αἴγνσηον. τὰ αὑτὰ φύα 
σαὶ τὸ οὐ τῇ ἰνδεκῇ κοὰ τ οὐ «οἷς ποταμοῖς, 

“λίω ἵππὸ ποταμίσ,τὴ ἄλλα φόβουσι, τὸ ο΄ 
ἐνσθί, ὑνυσίκοὶτ (Θ΄ σὲ τὸ «δὺ ἵππους γείνεδνά 
φασι. ΣΝ οἵ αὐθρώπων οἱ δ μεσμμβοινοὶ ΠΥ 

αἰθίοψιν εἰσὶν ὅμοιοι 7 “ἢ γχροιοῦ. ἡ) ) τίὼ 
δψιυνκοὰ τί προίχωσιυ ποῖς ἄλλοις, οὐσὲ γαῖρ 
οὐλοτριχοῦσι σὰ τἰὼ ὑγρότητα  ἀόρθΘ-- 
ὡς σὲ βόροι τοῖς αἰγυτῆϊοις. τίὼ σίξ παυεοξᾷ 

᾿ψίω πελαγίων εἰν φασὶ νῆσον. ἀπέχουσαν 
“Ν»υοτιωτάτωμ φὶ ἐνδέκῆς Σὶν {»] εὧὺ ἔωνια 
ποὺς πρὸς μεσημξοίαν ἁμόρῶν ἐπήχπλοιυ, 
μῆκος μϑὸ ὡς ὀκτακισχιλίωυ φικοϊίωμ ἀδὶ τί 
αἰθισπίαν. ἔχειν σὲ τὸ ἐλέφαντας, ποιαῦ ποι 
υδὼ αἱ τό δῥ ατοῶδονος ἀρφάσεις. πτῶτετέϊ 
σαε δὲ νὴ αἱ δ ἄλλων εἰ τι πτου πεῶσακοιδοῦ 
σὶν, ἰδιοπτοιήίουσὶ τἰμ γρα φίιῦ, οἷον πτϑβὶ φὶ 
σαπτθανης, ὀνησίκοιγος φησὶ μὲ γεθ- μϑὺ 
ἐν -σορντοκισιλίωμ “ποίων, οὐ δεορίστες μῆς 
κος, οὐ) πλάτ». στιέχειν ὃ τ᾿ πέρα πλοιῶ 
ἡμόρῶν ἄκοσι, ἀλλοὶ ἀακοπλοέν τὰς ναῦς, 
φαύλως μϑν ἱσιοπτεστοιυ μωας, Κατεσκόυαας 

σμδύας δὲ ἀμφοτόβδωθον ἐγκοιλίων μη βῶμχωοὶς. ἄναε σὲ κοὰ ἄλλας νήδυς αὐφὶ μεταξὺ, κοὰ φὶ ἰνσῖεν 

κας νοιωπάτίω σῇ ἐκένίω. (τα σῇ ἀμφίξια στϑρὶ αὐτί γίνεῶι, τὰ μδὸ βουσὶ, τό σ ἵπποις, τά σὺ 
ἄλλοις χόδσαίρις οικύταινξαρχος ἢ πρὶ δ ἐκ ἐν ποταμῶν ἀϑυχοῆς ἰϑασϊάγματα φόδ τὰ δι αὔτ, 
ὶ ὅτι κρῖδ᾽ 
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ὅπ κοῖς ἕρμου, κοὶ ἰξύσρου παιδίον, πο ἀέξεται εἴν, ΕἸ τ αγί, ὃ. (ὐαγ τί δύ Πα λη ἀεί, ες 
καεαύσβοου,κοὰι καΐπον, ττουρπλϑσίως ἔρῳν (ὐαίςί ςατηροϑ Ππη165 εἴς, ρυορίον ἔπνιπι ἡ 
"τοῦ οἦκ τὼ ἁθιφόρομδύζω τοῖς ποτοϊίοις ἐπιοπτίδιι ἀεἰΑτυ5 ςἄροβανθος, ἱπηπῖο ἰδεῖ, 
χραῦ, αὔξειν αὐτί. μἄλλου δὲ γγυναῦ ἐκ τῶν 1) ε(έττε αὐτῷ Ἠπιπιίηα εἰπηῖ “αί πο] Π ον πε, δ 
ὁρῶν καταφόβομθύω ὅσιι δύγεως., κοὰ μα’ Ρίποαίον, εχ πο ςἀπιρί ἥυπι, ΙΔἐρ τεςὶέ σἱς 
λακὴ -«καταφόδεμ σὲ ἐδ ποταμοὺς!, ὥςτε σπποά [α]ε εἰξ, {παῖς {ἃ αποά ΕἸ ογοάοτις ἐς 
σούτων, ὡς οἷν γγυνήμωτα σαῤχαν τὰ τοῖς ἵΝΗΙ͂Ο αἰτιαῖῷ εἴα τοῦτα σι  ἐ8{ΠΠπὉ|8 ἀοπᾶ [τς 
δέχικοὰ δ᾽ λέγεϑαι, ὅτι πούτων δὴ πὰ τε- Ἐτρτορίογοα Νεαγοπιβ ρυτας, ΝΠ τεῶέςο. 
δία. ὧν σὲ κοὰ ταυτόν ὅξι οἷ τὺ τό ἅς ἄεπι ποπηίπε ποολτί,ημο ετᾷ Αισογρεαδ, Δτέ 
᾿ροόθτου λεχύρύτι δὴ τό νέλου., κοὰ τῆς το “ΟΡ ]15 ἀἰοἰτίοἷο5 πιο πτο5 εἴ πιοητίιπι ἱπΊὰ, 
αὐτοῦ γῆς» ὅτι ἐκένου σϊῶρου ὄξ!. οἵᾳ ὧδξρ οἱ υυίαπι δ πες ἐξπείγε; απηροϑ πεῖο ο ἐπι’ 
σὺ ὑρθῶς. ποὰ ὁμώνυμον πῇ αἰγύσῳ φισὲ Ὀτίυπι εἴτε ἐχρετίεβ,ἕαπι Ὠίαίδ . εχ ἱπεγεπιζίο 
λεχθίῶκε δ υ νᾶλον δ νξαρχΘ’.ἀοιούδουλον Πυπιίπαπιερίοηξίπυηάατί, ἰῃ πισείθις ρεῦ 
δὲ μόνα κοὰ ὕεδδο κοὰ νίφεδνει πὰ ὅρη» κοῦ ἢγ ἐπιοπὶ Ππίηφσεγς, πεῖ εἰπείρίεητε ἐπ τ εβ 1Π2 
σὰς σσωρέιας φυσι. τὸς παεόῆς σὲ οὶ ὄμθρωμν ςἴρετε ἃς ςπιρεῖ πιασίβ διισοτί, ἃ Παηίϑ εἰ ἀΐε 
ὁμοίως ἀπηλλάχθαε,κοὰ νιφετῶν, ἁϑικλύ, δ ποᾶϊε ἑυρίτεν δί ςορίοίς Πυπιίπα εἴα α!, 
ζῶαε δὲ μόνον (ατὰ πὰς αὐαβαίσεις τῶν υἱῷ αἀ αγόϊυτί ἐχογίαπι,εα πίαί δι ὃ πη τίσ 
“τοταμῶμ, νίφεδδας μὴν οαὖ τὰ ὅρα κατὰ ἴδ15 ααόξα ςατηροϑ ἱγγίφατε, σα οπτηία δ ἃ 
χειμῶνα. πό᾿ δὲ ἐαρ(Θ ἀρχομθύν κοὰ εὐ ὕμν ἰς δ αἷ αἱἤς ἀεριεῃεηί ἀϊςοίτ, οαπὶ εχ Ρατορα 
ἔξους φὐαῤχεῦδαε, κοὰ ἀεὶ. κοὰ μᾶλλον λαμ» ταὶ λα 5.0. [ἀπ ςοπιεπάεγεηι, ροΙ ΒΪεία- 
βαύειν ἐπίσυσιυ » ποῖς δὲ Φὶ ἐσίας κοὰ ἀσΐχ» ἀπππὶ Οςςα[ππΊ, εἴ {Π πισείθυ8 ἐπηπιογγύση τυ. 
λάσηως νύκταρ, [αὶ μεθ᾿ ἡμόμαν ἐκχϑδδαι, δὲ Εϊγραϊοτγαπι ὃ ΨΜ]ιπΠςδίτειταπι μγ εἕης. 
[αὶ λωξρους ἕως ἀδιτολῆς ἀρκτούρουϊἐκπτε ρειπιεάγεητ Ν εἰς αυτζίποίρίςηις, οσηλ ἕῃ ςβ. 
οἹὴ τῶν χιόνωμ »ἐκαὲ τῶν ὑετῶν πληρουμὲ; Ρο5 δ ΤΑχΙΔ πγρεπὶ πγαχίπιδπι, δῖ Πίπιοίπ 
νους πτοτίζειν πὸ ποεοϊία;. κωπανοκθἑ αι δὲ ΕἸῪ ἀαίρξας Ροτίγερίοπξ ἀείςε δ! ἤξης, ἢγε- 
ταῦτα, οὶ ὑφ᾽ ἑαυτόν, κοὶ πὸ τῶν ἄλλων τε υίάεπι ἀαπᾶ π0 υπ4{{|Ὸ| [δ πίττεϑβ ἐσ πιπ,, 
φησὶν, ὡρυφεύτων μϑ εἰς πίὼ ἐνδεκίω) ἀπο δὲ ρείπιὸ Ταχη τς ριυΠτας ροαηυᾷ ἐπ ΕἸγ (αν 
“παροστοιμισάστωμ. μετὰ δὲ σϊυσμεὶς πλεῖάν. (ρξ πεηίοης, 8ζ Ρογα υρεγαῆξητ, τες ἰη Εν. 
οἵωμ, κοὶ οΠ:τοιψαύτων ἰκα τὰ τὼ ὀρεινίω,, ρχαίηι Δοίεητεβ οὐίεπίςπιτεγις, ας ἱπάείπ 
οὔτε τῇ ὑπ ἀσίωμ, ποὺ τῇ μουσικανοῦ γῇ ΕἸγ ἀαίρεπι,Γατίαπι ςοπείππέρ! αἱ ρύοοῖοτ, 
που χειμῶνα, τὸ οἵ ἔαρ Θ΄ αῤχουδύου ἔα τα, τίπι Παπείρα5 Ετο[ῇής, αὐόυτί αὐτξ αχοτεα ςείς 
θεδικότων εἰς τὰ ποεσίία. κοὶ πόλιψ τάξι,» [αἴϊε, δζ στὰ οἰτοα παυία ξατίςἀτίοηξ δα Εγ» 
λα δυμεγνέθη, οὐσόυδον σ᾽ ἀϑὶ ὑσϊζασίιω κοὶς ἀαίρξ ἱπιατογαιί εἤςξηξ, δέ ποῦ πιιτί5 ἀΐεδυ8 
σἰὼ τοώρου χώραν. πὶ μϑν οὔ χειμῶν Θ΄ ὕ, δῃτε Β] εἰλ οςοαίαπι παυίρατε ςορίβεηι, τος 
σΐωρ οὐκ ἰστεῖν, ἀλλ ἃὶ χιόνας ἱεόνον. οὐ δὲ τοῖς ται Δατ  πΥλιιπι εἴ Πγοπλεπη ὃ, ὑεν δί αἀπο πη. 
“αξίλοις πρώρυ ὑδδ εκ, κοὰ ἐπ εισϊὰ ἕστα τλοίοαι φἴϊαίεπι ἰη παιισατίοπε οςοιραῆεθ 
ξξσιν ἀϑὶ τὴν ὑσϊο!ασίω., κοὰ νικήσασι τὸν οἰγοίτοΥ σα Πί5 ἘΧογίππὶ ἐπ Βατταΐεπατη ρεταε 
ποῶρου, δοῖὸς ἥῳ στο ΐω ὑδὲ δον ὕπτανιψιάᾳ, πἰβειςυπιέῃ ππεηίεβ Σ, πδιιίσαπεες πυ πήματα 
καον δὲ ὧν ὑδαίασίω πάλιν, ὕεδδαεσυ, δησπαπι ςηΠΠςητ, αἰ σεπείϊι οἰίᾷ Ειτείής, Ηω» 
νεχῶς, κοῖς μαϊλισῖς τοῖς ἐπϑσίαες, ἄδυτέι- ταίηστα πιοτὸ ἐχογείςεητία Γ(ἈΠΊρΡΟΚ ἐπππάατί, 
λαυντ" σὲ τό ἐοκτούρου. γθυεῶδαε πσαύσ τηᾶύς ργορίεῦ σοπίγασγίοβ πσπτος ἰπίγα 3 {16 
λον, σἴχαολψαντας σὲ ντόρὶ τί ναυπτηγί, εἴς, δὲ πα] δευπι ἃ τεσσα ἐπίεχαΐ, φαοά οί 
ὧν δὲ Ὅρ ὑσϊαίασμ κοὰ πλὲν ἄρξαμε, ἵΝεαομῃ8 αἤίγπγατ, Γ)ε αι ἤίεί5 αππέεπι ἐν τί» 
γνούς τῶ σἹύσεως ππλεϊωθσίθ». οὐ πποϊλαῖς ἅ- Ὲ5 ηὉ ςοποοτάας, (κά αἰξαίε ἀΐςίε ἐπ οαιηρος 
μόβαες,κοὶ ἦο φθιυόττωρομ πσαῦ, κοὰ τὸν χεαι- Ρίαεγς, ἤγέπιε σοι πεαυδηκπαπι, [)ς Παπιίσ 
μῶναν ποὺς ὦ ἀὐδνὸμαρ 9 (αὶ ἣν ϑόλιΘ' οὐ Ὅρ" πᾶ εχοιείςεητία ςοπυεπίτίηεει εος, Ν ξαύςἢιις 
ἐαταύπλῳ προγματόυθούποας., ελϑὲν ἐς συπιρέορε Αισεπηξ εςαἰγβυπείδτας εἴτε, ἀϊςίο 
σίρ τη αλίυυ εὐ στόρὲ ξαυὸς δθιτολίώ, σἴέκα μὴ σία πτὸ' κα τώπλου γίνεδδαε μίῶας, οὐσϊαμοῦ 
οἵ ὑετῶν οἰδδεῦδαε:, οὐσῖ᾽ ὅτι ἐπήκμασων οἱ Ἐτησίαε, τῶν δὲ στοταμῶμ πληρουμδύωψ πὰ παεσϊία 
ἀλύζιῶδσε. «ἰὼ σὲ ϑάλααν ἄπλοιν ἄνας πῶν οὐξμων αὐσιπονεόντων, ἀπὸ γαίας δὲ μῳσεμιῶς 
πνοῆς ἐκόι βαρμβύας, δ» μδὸ ουΐ αὐτοὶ, ἰκαὶ δ νέαρχθ᾽ λέγοι, ππϑρὶ δὲ πῶν ϑόρινῶν ὄμβρων οὐχ 
ὁμολογέ!. ἀλλο φησιν οἴεόδαε πὰ πσεοϊ!α ϑόδους, χεικῶν Θ’ σὺ ἀνομβρᾳ ὠναε, λέγουσι σ᾽ ἀμφότι" 
ρϑιγ [αὶ τὰς οὐαβοίσεις τῶρ τοταμῶμ ὃ μδ γονέαρχ' σόϊ ἀκεσίνου πεληισίομ σρατόύον τός φφσιμ 

εὐαγκαδδίώκι 
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ςοασέαπι ας ας ἰοσιται αἰίπηι αἰςεηΐα αὐ α- 
πὶ πιπλίαγεῖ, ἑἀ (5 οἰτοίτεν οἤίμαϊ!ςε (ΟΠΠ 
«οπτίρίς. Αὐποδυίι5 ἐχοιείςξείας της [τᾶ 
ςὐδίτογαπι χα, ταί τ, σαοτυπι υἱσίητί ας 
τππ| ἱπιρΙετεπι ἀργὰ ρτίογξ ργοίαπαϊταςξ, ες 
Δα στ, τε αι ααζεπι ΚΣ ἔπ ςαπιρος εἴπῃ. 
ἀετεηίας, δεάίη πος ρου Πίηχ ςοποογάδης, 
παρά σοπιίηρίε υὐθεϑίπίμας εἴίοί, ςα πιρταὰ 
αρρεγίδας ςοηπίτυςς ἤπιε ἀπηοάμπη 
ἈΔερυρῖο ςοπείπηοίς, δ Δειβίορία, ροί τα 
εὐπ| πὶ] {πο[4ςηΐε, ςείλτε ἱπιιηάδείο, 
πεπι. Δ ἀϊι εἰίαπι τείγαπι (ἐπι οἰατᾶ ὃ τίρο 
κε ΠΠλιι (ετί, δί ἰγαρεβ ορείπιαβ οἱρηί, Ἀτίϊίο 
διηπ5 ἀ τίς οτίσαιι ἐπ δαυίς οἰλα{15 (ἐατε, [Δ ἐἴί5 
ΔΓΕ 5 αι δ υ44,εαπιῷ εἴϊε αἰτἰτυΖίηε σδίτο 
κ αυάζιον, ΝΤυΪε ἐγιιόλιι5 πη ]τΑγτπιζ ἐρίςα΄ 
καπι πτείί ςἰγοίτοὐ ρ᾽ είλάος οςοαίπι, δ ἐπλαπ 
ὅατί πείρεἰ τᾶ, ΓΝ αίςί εἰ η Βαξεείδπο ἀρτο, 
ἐῃ Βαδγίοπίο,εείῃ διηΐο, τί πέίετίοσε δγτίας 
ἹΜερί[{5 (οί ές, εαπὶ δῆτε ρτυΐδϑβ (ετί. σοη τ 
Οἠς τ πΊ6 ἢ ὅζ ἐτγρατίοης πάρεις, δ ο[Δππ|5 
ἃ αυίϑ ἐγτίσατί, Βοίπιοταδβ, αξ (ὐπεἰ σείει δίς 
ἐπ πεπεγατίοηςε εἴϊς. πλίηου εἴ τί τίοο, 8ζ πίε 
ΔΠΊΠ65 Παίςτυτεοτίείαγαῦξξ, ςὰπὶ (ἢ ἀγΓε8 εχσ 
εὐκίτυτ, [ς ἐυγᾶς, τς ργίι5 ἐπὶ Ὲχ ἀύεατῆοις 
αητ,αυάητίσηί ςοηςοχειίητ, ἑἀςίτγοο πε ίξεα 
εχροιτεῖ, Εἰλποτερσίοπεξ ἄερυρίο δ Δ εἰ ίο 
Ρία Πηγίίεπι ἀἰοίτξε υτέατῃ Αὐοβθυϊις, ο- 
ἐταιίείαῖς 41{4[4. αὐτὰ ΓΝΙ 5 ἐκ ἐπ Ὀσίθ115 ετς- 
ἔται, [πάϊς πετὸ Πυπηίπα εχ (ἐριξιείοπα δι, 
αυστίτ,αυλγε πιεγπιεία Ιοςα πιθτίθιυς ςατεσ 
ΔΓ Ν πὶ πεςίπιεγῚ Περαίςα ὑπ ἐπ δ γ ἐπεπὶ, 
δίοςα Μετοεργοχίπια,, πες ἰῇ [πάΐα ρατιί 
δυις ἃ Βατία! ἐπα τ (ἢ ΕἸγ ἀαίρειη ρΙ αἷς, ΝΊτε 
εἰογεπι πεγὸ τεσίοπεπι, πῃ αυα δύ ρῥίαίς ἃζ 
εἰηρίς, ρετίης ἐχοο]ί ἀίχές, ταις 4], ιτας 
εἴξ υἱέγὰ [Πα 4π|,οιππι 4 ἐπι δείθις ὃ πίαίθι5 
ἐτείσείας, Δίας εχ ἤ5 4185 ςοπΊΠἸεπΊογαΐ 
πεγ Πηλς εἴξ. τεύχη ἕαςίς ἃ τεγγαηγοιίθι15 
ςοηοιτί αν πυπιίάίίαίε ἰΔκαϊαιη:εςἈοίε ττπσ 
οί, υἱ εἰίαπι Πυαμπηίπιιηι αἰτεί ἐπηπιςεπταγ, ἢ 
4ε αὐ περοςίᾳ συαι44π| ε{{Ππ|5.. αὐ {ς δε, 
Ρἰυὐέαπι πΉΠ|ε αὐδίαπι εετςογαπι γεσίοπεπι 
«εἰετίαηι, σαπὶ [ηπ5 ργορτείαπι αἰ σξιιηι το] 
αυει, δύ δα Πηϊγαπι ςοπιειία5 εἤειίπ Πα 
ἰοπρέρτοζιπάίοτξ, δύ φυλῇ ἀργυρίΠει:α4εὁ, 
υὐτερσίο δα ἀοχίγαπι εἰ ἰζΐα ΠΟ ΔηιρΙ] ας ἐΠπη 
οπίθις ἐγείρανείας,, σαπὶ Ποη πιοαὸ αἰμεο 
ἐυδι!ίπλίον εἴΐει, εά ετίαπι οπχαί Πιιπηίη 5 ἰη- 
υπάατίοης, Οὐοάαιυίει Παπ)ίηα ἐχεγείοϑτ, 
Λιπόντθ' σοι νδοῦ Ὁ οἰκέου ῥᾷθοογιξκτοστομθύου οἵ εἰς ὁ ἔτόρου γὺ αῥιςδβᾷ κοιλότόβον γολὺ, κοῦ 
οἷον κατα ῥάξαντθ’, ὡς τἰὼ ἀφλειφθᾶσαυ οὐ δεξιᾷ χώρᾳ μφκὲτι ποτίζιοϑ ταῖς ξωδλχύσεσι μετεω 
ρετόδαυ οὐσεν,οὐ τό ῥάθρυ τὸ κανῇ μένογγζλλὶ νὰ δὲ τδόχύσεων, ταῖς ἡ δἰρποταμῶὼμ πλερώσεσι, 

κοὰ 

ΖΕ ΘΕΆ ΑΡΉΗ. 

'νκτου ασείρεδαε τίὼ γίιῦ, δὰ το ψύχον- 

αὐαγκαδδί αι μεταλαξῶν τόπον ἄλλον ὕ» 
ππόβσϊξξιου ἡ] τί αὐάβασιμ.γηνὶ ϑαιὴ πᾶ» 
“Ὁ κατὰ ϑόδινα ςβοπάς. ὃ σ᾽ αξισύόξονλθ᾽, 
κοὰ μετὰ φὶ αὐχξάσεως ἐκτίθετοι τεήαρώ, 
κοντὰ πήχεις, ὧμ Φὰ ἿᾺ ἔκοσιν σαὲρ ὁποῦ 
σρχον Βαύ(Θ’ πλαροιῦ μέχρι χέλους τὸ ῥᾶ 
ἔρον, τοῖς σ᾽ ἄκοσιν “ασόῤχυσιψ ἔναι ἐς τὰ 
“σιδίᾳ. ὁμολογοῦσι δὲ κοὰ διότι συμβαίνειν, 
σίζειν πὰς πόλεις, ἐστίνω χωμάτων ἱα)ουμὶ. 
γαργέκα θτάστόρ κοὰ οὗ αἱγύσηῳ κοὶι αἰθιοπίᾳ, 
μετὰ σὲ αῤκτόιρομν ποαύεϑαι τίὼ πλημμύ. 
ῥανν ἀγρξαένοντί» πό ὕσϊατιθ». ἐπε σὴ ἡμί- 

σὸς ὑρυκτό χαραχῇξσων, κοὰ ὅμως φύεϑια 
σὸν καρπὸν τέλειον κοὰ καλόψ. τίὼ σῇ ὄρυ» 
(αν φησὶν ὃ αιςύξονλ!Θ» ἕσαύαε οὐ ὕσϊατε 
λαςῷ, πρασιεὶς σ᾽ ἄναε τὰς ἐχούσας αὖ- 

τί" ὕψι Θ’ Ὁ τό φυτόι, τιτηρέπηχν, πολύς 
τχύ τε ἡ πτολύκαρπτο. ϑόλέζε δια δὲ σπτόρὲ 
σίύσιμ πληϊασὸς. κρὰ σηιζεῦγαι ὡς τὰς ζειὶς, 
φύεϑαι σὲ κρὰ οὐ τῇ βακτοιανῇ, κοὰ βαξυ» 
λωνίᾳ, κρὰ σουσι δὲ. νὸ ἡ κάτω δὲ συοία φύει. 
μέγιλλθ- σὲ τέὼ ὄρυζαν ασείρεδλαι μδὺ ππῷ 
τὴν ὄμθρωμ φησίν, αὐσϊέας δὲ κρὰ φυτέιας 
σ᾽ δι ἀὶ δ ἀλειςῶν »τοτιζομθύίων ὑσῖα!- 
σῶν, -πόβὶ σὲ τό βωσμόρου., ὃν φησιμ ὀνασί» 
πρυσ Θ΄, διόσε σεσῆός ὄδι μικρότόρ Θ’ τό πυ 
θοῦ, γηυνᾷτοι σῖ᾽ οὐ ταῖς μεσοποσαμίαις., 
φρύγωται σ᾽ ἐπαὺ ἀλοιθῇ, πεθομναύπωμ 
μὴ ἀγίσειν ἄπυρον ἐν Φὶ ἅλω, τϑὶ μὴ δξέγε 
διὰ ασόῤμα,, πίω οἱ ὁμοιότρτα τῆς χώρας. 
φαύτης πρός τε τίὼ αἴγυσηου,κοὰ τίὼ αἰθιϑ 
στίαν, κρὰ στώλιψ τἰὼ οὐκυτιότησα, παρα 
θεὶς ὃ αῤισύβουλ Θ-, διότι Ὅρ᾽" νάλῳ μὴν ἐκ 
δὲν νοτίων ὀμξρων ὄτηψ ἡ πλήρωσις, ποῖς ἰνδὲν 
οἷς ποσμοῖς σὲ ἀξ τῶν αῤκτικῶν, ζατῷ 
“τὰς οἱ μεταξὺ ποποιοῦ κατομβροαῦτοι, οὔ 
σι γου ἡ ϑηθαὶς μίχοι συϊώας, κοὰ τῶν ἐγ’ 
γὺς μόρόκῃ, οὔτε Φὶ νδεκῆς τὰ ἀρ φὶ σατο 
σηλίωῆς, μέλοι τδι ὑσίάασον. πἰὼ σὺ ὑπὲρ 
ταῦτα τὰ μόβη χώραν οὐ ἃ κοὶ; ὕμθροι, οὶ νι 
Φετοὶ παραπλησίως ἔφῳ γεωργξ δὰ τῇ ἀλ 
λεφὶ ἔξω Φὶ ἐνδιεκῆς χώρᾳ, σποσίζεϑοα “γκᾧ 
ἐκ δῦ ὄμθρων κρὰ δὴν χιόνων, εἰκὸς σῇ οἷς εἰρπ. 
κον οὔτ᾽ κρὰ ὀύσεισυμ ἄναι τέ γίι, χαυν 
νουμλύίω κασο φὶ πολλῆς ὑγρασίας, κοὰ ἰκρή 
γματα λαμβαύουσαν., ὥςτε κοὰ ῥξθρα στον 
“πμῶν ἀλλα ιϑοι. πσεμφθὲς γιῶ ἐσ τι. 
να χρείαν » ἰσϊξιν φησιν ἀῥημωθέσων χώραν 
σπλαιόνωμ, ἢ χιλίων πόλεων σιὼ ζώμαες, εκ 



δε ἵ γΕΕΕσ δ᾽ ἘὉ 
κοὰ τὸ «δ ἀνέ γαξους μὴ πενξμ, δμολογ νὴ τὸ 

πξϑ. Ω ῃ , ᾿ 

"ἮΝ 1 2 ᾿ , η λεχύγν χσυὺ τό ὀνεσικοίοου, τρναγώσῖ: γα 
φύσιν ἄνας τίν σπεραλίαν,κοὰ μάλιστέκατὰ 
σὰ οὐματο δὴ ποταμῶν» δι τε τί χραῦ 
κρὸ τὰς πλημμυρίσϊας, κοὶὰ τὼ δὴ πελαγί 
ων αὐέμων ἀϑικράτεαν, μεγαδδούας δὲ τίὼ 
δυσιαεμονίαν φὶ ἰνδεκὴς ἀδισεμαένετοι, ἴθ" 

β εἴκάρπου εἰνας κρὲς δίφορου " κὡ άπ κοὰ 
ἐῤα το ύης ἐφ 5 Ὁ μϑν εἰπὼν ασόρομ χει» 
μόδινὸμ, "ὸν σὲ ϑόλινὸν, γᾧ ὄμίρου ὁμοίως. οὖν 
οἵ γον ἔτ΄ εὐοίσ κεόνχε φησὶ πρὸς ἀμφῷο 
πόνους κομροὺς αὔομξρου, ὥςτε δύεπιρίαν 
Ἐκ τούγυ συμθαίνειμ, ἀφόρου μῃσῖξ ποτε φὶ 
γλςούσιις, τούς τι ξυλίνους ἀαρποὺς γλυνᾷ, 

εϑνα πολλοὺ ο,κοὰ τὰς ῥίζας δὴν ὡν δ κοὰ μά 
ισα νῦν μεγάλων καλάμωμ» γλυκείας κοὰ 
φύσει κοὰ εψύσειχλιαινομδύου πὶ ὕσίατος, 
σοῖς ἡλίοις . πότ᾿ ἐκηήσηοντ- ἐκ δ)ὸς κοὰ 
πο ποταμίου, πηοόστου σα τίνα λέγων βού» 
λετοί,, δ)ότι ἡ σχροὶ ποῖς ἄλλοις λεγομδώη 
ποΐψις κοὰ καῤπῶν κοὰ χυμῶμνσταῤεκένοις 
Ἔψησις ὅδε" κοὰ κα τόλγάζετοίι ᾿οσοῦγου εἰς 

δύςομίαν, ὅσου κοὰ ἡ σῇ πουρός. διὸ κοὰ τοὺς 
ἔλαϊδυυς δὴν σϊρνσθρων φεσὶν δύκαμπς ἃ» 

ναὶ δ ὧρ οἱ πρροχοί, εκ σὲ Φὶ αὐφὶ αὑτίας, τ» 
νίοις κοὰ ἔπτανθέν ὁδίιον. ἐκ Ἔύσπον δὲ νξαρ» 
χθ φησὶ τὰς δύντοίους ὑφαίνε δὰ σιν» 
νας. ὧν δὲ μακεσῦνας αὐτὸ κναφούλων αὐν 
σοῖο χοδ ὅσα, κοὰ τοῖς σάγμασι σάγίιυ. σποιχῖ 
σὰ δὲ κοὰ τὰ συοικοὶ, ἔκ τινων φλοιῶν ξαε» 
νομϑψας Θύοσονυ. εἰρυκε δὲ κοὺ πόδὶ ἣν κωλάν 
μῶν, ὅτι ποισῦσι μέλι μελιοσῶψ μὲ οὐσῶμ. 
οὐ γοὺ σϊ σον ἄνα ψαρττοφόρορ. ἐκ δὲ πδὶ 
(χρ ποῦ μεθύειψ. στολλιὶ γἢ κοὰ σίρνο)ρα στα 
φασυξα ἡ ἰν διαὶ τρέφει, ὧν ὅδι ποὰ τὸ κάτω 
νδύονπτς ἔχεν «ὅσ λκοόῦυς, τὰ σὲ φύλλα ἀ- 
αὐίδος οὐκ λώζήω.ὀνασίκρυτίθ- ἢ κοὶὰ πόδι» 
ὀῤγότόρῳ τὰ οὐ τὴ μουσικαωνοῦ διεξιὼν, ἅ 
φασινοπτιώτιιτα Εἶν φὶ ἐνδεκῖὶς, δεχγ εἴποι με 
γέλα σρναλοα Εἶν τινα, ὧν οὖσ ἐλάσθυς αὐξα 
ὄφντας, ἀτ᾽ οὐὐχάνθούτας δὲ πήχεις "ὦ σϊώ 

σεκο ἐπειτὰ ἢ λοιπίω αὔξουσιν κατωφόδα 
λαμέχψεν. ὡς αὖ κατακωμπηομδύας ἕως αὖ 

ἅψωνται φὶ γῆς. ἔπειτα {1 γῆς σή χονθον,, 

σὰς ῥιζοῦ δου ὁμοίως ταῖς κα τώρυξιυ, εἰτ᾽ ἀν» 
νασοθονύτας «ελεχοῦ δ᾽ δ οὗ πέλιυ ὁμοίως 
σῇ αὐξήσει κατακωμφθούτα, λέω κατώρυ 
γα ποιέιν, τ᾽ ἀἄλλίιυ κοὰ οὕτως ἐφεξῆς, ὥς τ᾽ 
ἐφ᾽ οὗ ὸς οἱ γύσθου σκιάδιον γηνεῶτε μακρὸν, 
“πολυεύλῳ σκίιωῃ ὅμοιομ. λέγει δὲ κοὰ μεγὲσ 
ἔκ δονόοων, ὥςτε πογύτε αὐθρώποις σίνασε 

τ  νδν τὸν ἃ ἐ;ᾷ 
δ ᾳυῤάὰ ποητί ἃ τοῦγὰ ποι ἐρίτοπε, ἰ σοποους 
ἄδτ, σα 840 Οπείιεείτο ἀϊέδισῃν εἴ, [5 έτη 
πλατί τίνα οὐάπι αἱ είς ραἰΠτειη εἴς, ταῖς 
εἴτι δά Πιιπιίπιιηι οἰδία, ργορτοῦ [έατιτπι ὃ πλα 
τίϑ αἴπιιχαπι, ὃ ρίορτεῖοα αιιο αὶ πγατίπί πῃ 
τί ρεαιτιαίεαητ, ΜΙ εραίῃεηςε5 [πα ΐφε ἔσει ὁ ἑτὰ 
το πὶ ΕΧ ἐ0 πταχίπις ἀςοΐλγαι, σα ὁ ἃ οΔπ} 1515 ἔταὰ 
ἐϊυπιίετες αἰςίς, ες Εἱ[ατίατι πουηίπαπιε; το πε 
δαἀπιοάτπι ΒγατοΠεπε 5, υί ἰη χαίτ αἰτεγαηι 
ΒΥ εγπαπι[ἐπηοητεπη, αἰ τεγᾶπι οἰ ίιτα τη, ΟΖ 
τηοίο ετἐπιρσεπῃ, ΝΌΠ πὶ ἐπίπι δῃ πιιτὰ ἰπις 
πίτί ἀϊςαἰτοφ τοπιροτς {πε ρ] πα: Πα ρτο- 
Ρἴεῖ ςοπιίπρίτἀππιπὶ (εγαςεπὶ εἴς, οἰττ ἔξει 
ΡεΥτοσζα [{τἰοσουπάλ,  τυόξας αὐτοπι ύθογεος 
τλυίος σίσηί, αὐ ον γα άίςες, ρταίςιτίπι πτὰσ 
Θηλε πὶ αὐ Δί ηπ|, ἃ παίαγα δί ἀεςοῶίοης 
ἀυ]ςο5 εἴς, απ ὶ (ΟΠ δι ἐερείαῆα, ταπὶ τον 
1οΠ χυάπι Πυιία!, Ὁ ται ἀίΐςας αὸ  ἐὰ απο 
ἀρὰ δἱίος ἃ ππόαπιπι δ πσζούιπτι πιδίυτί, 
125 ἀἰςείταν, ἀριά {105 σοπςοεξίο εἴ, το τα - 
τυ] δά ἀιΠςεάίπεπι Ορεγαίαν, χα τᾶ εὰ ἥϊτος 
Ρεγίβπεβε, Ουάρτορτεῖ ἀἰςίτ τα το5 εχ αιΐ, 
θυς τοῖα ἤππι Πεχίί!ες εἴς. ΟΡ εβπἀεπὶ σαι 
(λπ|,η φυίδιίάαπι! ἀπᾶπη ἱπηπαίςί, εχ αυα ἔδοΣ 
Δὐςῆτι5 δίς Ππάοπδς τεχί, ἃ 'Ἰδεσήομος σὰ 
Ρτο οπιεηῖο υἱο5 (ἀρὰ ςοπίεοι{ς. δχ ἐςτίςα 
μυππίπιοάί εἴς, Βγ 0 {τἡίςος ἐκ σογείς σις 
αυϊθιηάαπι οχοαιτηίπαια, Τὐχίϊ ετίαυη ἀύσην 
ἀίηεπι πεῖ [πς ἀρίβθυ οίσπεῖε: δύ συπὶ 0 ἢ 
{τ ατθοῖῦ τ ίίογα, ἐσ ἔτισόθι ταπγεῖ εὐτίιπηι 
ἔλςεις, [πα ίᾳ πλιΠτὰ5 αξάεαι αΑἀπιίγα [65 ατ’ 
Ὀοτεβ ἔεττ, ἐιηθυ τπππὰ πιο Δα τογυδπυ ΡΥ 
Π05 μαϑεῖ, ἑγοπάεβ πετὸ ποη εὐίπογος εἶσ 
Ρεο.(Οπείϊογίτι ααὲ σατο 5 εα ρεείς φαίτυν 
΄υς ίαπε ἕῃ ΓΜ υ[ςαπαίεγγα, ἰπάία αὐῇ γα! 
{τπι, τοίςτε γθόγεβ υδίδπι ἱπρεηῖος οἵο, 
αυστιιπι γαπγί ςπὶ δα ἀποίάσποϑ σι ίζο5 οἵ ἐν 
ποιίηζ, γε πὶ {ποτε ἐηταπι ργοπιπιία οἵ 
απ ἀεῆεχί φυοαίαας τετίδαι ςοπτίη ραπι, ᾿ς 
{πᾶς ἐοιγλπὶ θη το ΠῚ γα ΐςοβ ἀσιιης ποία ρτο 
Ραρίηςξδ ; πΟΧ Γαγίαβ (Π {που πὶ οκεῦσε, ἃ 
΄υο ροίξαυλπι δ (ποτίπε, ἱπάς Πεζετηζαν, 
δ αἰίλτη ργοραρίπεπι οἤϊείπηε, ὃζ ἀείπο αἱ, 
αὔτ, ὃζ [ἰς ἀείῃςερ5, υὐ Ὁ τπ|πὰ ἀύογειιπιδταν 
οὐ ἤαε, τἀ εγπαςυΐο ατυϊεςοἰυπτηίο Πυπίΐος 
ἴΝασγγαῖ ριςίείεα πγίγαϑ ἀΥΒογ συγ τηᾶ΄ 
Θηϊιυάίηε5, υατῖ Πίρίς ὲχ συ Πποπιίπεβ 
ςοιῃρ! εὐ συσαης, ἄσίποδυ!ας αδὲ ἃ ςεξπος 
Εγατοιίαί μογενίςεξ, ἐς αΥ Βουίθιι5 ἀἰςίς στοα 
τπῖος ἀςἤςχος παθέι, δύ ὅς σατ τ πηασαίτ4:" 
πειαξ πθ ππδαιροῖς σιππαησορίητα εαπίγος 

οίλησῆς ἔναε τὰ Ξελέχα. κατὰ σὲ ὧν ἀκεσινίιω, κοὰ τίὦ συμβξολίω τίὼ πὲς ὑαβωτὶν,κοὰ αισύξον 
λος ἄφωκε πόῤὶ Κ κρτακαμτηήομόος ἐχόντων οὖν ἐλάσυυς)νκὰ πόβὲ τό μεγίθος, ὥοθ᾽ ὑφ᾽ ψιὶ σϊγνσρῳ 

μεσιιεβοίζας 



6δο 

πγοείἀίανί ροπίης, Πἰειεγὸ απλάτγίῃρξιοβ αἵτ, 
Ἐ εἴκει είν Δ ο θα  α5,αγθούεαι εἴς ποῖα 
πλαρΏαΠΊ, ας πιαρηδ5 {ΠῚ 5 Πα εαί, αἵ ἴα σ 
Ὅα, ἀςπογαη ἀίρίζογαπι οηρίταάἀίης, πιο }} 5 
Ρ'επα5: 7145 απί εἀεγίπειποη ἔλεε εὐδήδπτς 
Οἱ ἀϊχεγιιης τγαης Εἰγατοιίάςεηι υΐαπι ξε{- 
ἔς αιδούεῃι, “τας ἀπιθταπι ἐπ πτετίἠίς ίαςετεῖ 
ηαίασας [ἰλαἀίοΥι, απ έϊοβ ἐχιυρείαπςάε δύ 
Βογυπι πιαρηϊταάίηῃε, ΗΙς συοαπε!απίρείον 
ταπὶ αὐδόοσζαπι Πούεπὶ παςίειπι μαρεγε: 410 
ἀειγαόϊο, τε !]αυπὶ αὐ ἰαπα ςαγπιίπειαί, [πὶ 
ἹΜαίοληί τερίοης ἐγυπγεηίαπι ἤροητε παίςί 
εὐἰτίςο ροεε{{π||ς. ἴτεαν υτοβ υἱηίξογα5, οι (ος 
τετί υἱπο ςάγεῖς [πάΐααι ἀίςαητ, αἀεὸ πεπες 
ἐδ ί εἰθία ἴτ, αὐ Αι παςματῇς ἱπασίς, πος αἰ πὶ 
Δἰία πταίοααι ἐπ Πγπιεηταπ), ρέςίεῦ σγαῖρα 
[2,830 τγαγραπα, δ ογοταία, αίθιβ υἱί ργα [οί 
ΟηαϑίοΙ επί. Εταιοᾷ [ἡ 4{4 αγυ]α πτεαίςαπιζ’ 
ἐλ πα εαῖ, δύ πλι]τ45 Ὠεγθαύαπι γταάίςες , τὰ πὶ 
(αἰ αἴατες.. ται ποχίαβ.., ααεπιαάπχοάιι δ 
πταΐτος εοίουες, είς ὃ 4}10 ἀίπκεγατ, ἃ 44 {16 
σοι εἴς, ἢ] χαΐς ρετηίςοπηι αἰἰυίᾷ ἐχοορί" 
ἐατίτ, δζ τεπχεάίαπι ποη δάίπυξηίας, πχουῦτε 
ΡΙ εξ; χαοά ἢ αὐ ππεμεγίς Ποπούς ρυςπιίο 
ἃ τορίδι5 δἤϊοί, Π]αθεῖς [πἀίαπι αιος Δα ΓΔ 115 
εἴς εἰππαπιοηγαπι, πατά π|, δύ Αἰ ἰα αιοπγαῖα, 
αυεπιλάιποάυπι Αταρία ἃ Αετηίορία, σπὶ 
Ὠίς (ο]ε Ρεγπλ]5 {, αἰ Πεγα τ δυτεῖι ἀηπατ 
αρυπάδητία,απάς αὐγ α15 εἴϊ, ὃ [οσειιλ 5, 
ετυλἱ ἀς πατγίτίστι5, ΕΟ δηλ τη ὁ δά ἱείτα δ 
4΄πᾶ., αυλρτορίεῦ δ ἐπιδ] α (πὶ τεττεΠτίλ, τ 
Δασλτ α ἀραὶ [ηΠ05 αϊιὰπι σϑῖοῦοϑ πιαίογα 
σηις: ὃ ἵΝιΐα5 σπέεεία ἰσσοπη δέου εἰς, δ πιὰ» 
φπαρτοάακίς, οὐ πὶ αἰέα, ττην ἐὰ αιτος αΠείρίτίς 
(ἀπε αίτα, Διεργρεία αυοῆσε πηι] ζίο5 ἰητεοΥ" 
ὅσπι χιαίαοῦ σεπιηίπος ρατίαπτ, Αὐπίοῦ εἰ 
Αὐἰἤοτσεῖςεβ,υλπάδη ἰερτεπι σεπγίποβ ρέρεν 
εἰῆς, (Ὁ υἱ ετίαπι ΝΠ ἑσσει αἰ ΠΠπλιπὶ ποσαῦ, 
εἰ πα! ργορτοῦ πτοάεγατατη (ο] 5 ἄεςο 
«(πίοπεπι, τε! αεητίβ απεγίπ) ἔτπὶ εἴ Πρ εΥ ἡ 
Πυᾶ εὐὰρογαηείς, Εχ εξ και πειίπη||ς εἰ 
ἐὰ ςοπιίησετε, Παρ Πίς ἀίςίς, φυδα ΝΠ 
αἰπιίάίο πιίποτέίρης ἀεςοηυίταγ, “τἀπὶ οαίεν 
τα αυα. (ΘΔ υληῖο πᾶσί (ἰπααίτ) ἤδη, 
τυ! τατη δύ απουϊαπι τερίοπεπι πη τε ρεῖσ 
αγελῖ, δ λυ τοκ δέγεβ εἰ πλυ 4Δ{ ρῖαΘα5 ρεγ ΠῚ 
ταῖς ᾿πάίςα πετὸ Πιιπγίηα ἰῃ πτδίοτεϑ ἰδτίογεσ 
εἰἴυπάιτπταν ςαπιρος, αἰ ἐπ εἰἴάειπι γεσίοηί, 
δυ5 ἱπιητογαητία, [απο {ΠΠ4 ἤος πιασίς Παΐτί" 
ππτ, Μ ηἐς εἴ ςεῖς ρ᾽ υτίπτα σοπείᾶί οἱ πηαίουας 
οἱ; σύθειας ἵπεισι “τολλία) χώραν, κοὰ «φνίω), κοὰ μευτξαλλει ντολλ ὶ (λίματα, κοὶ πολλοὺς ἀδβαφ» 
σά σ᾽ ἰνδεκοὶ ῥδύματα, ὄν' πσεδτᾳ αὐαχὥπτοιι μείω » κοὰ πλατύτονᾳ, γνο]χτοίθονατε στολ αὺ χρόνομ 
σοῖς αὐτοῖς ((λίμᾳσε, πόσῷ σὲ μκῦνᾳ τοντου προφεμῴτόβα » δ) ότι κρὰ τὰ ἐὐτὰ μέζω τι͵, κοὶ πλείω, 

5. Ὁ ΒΔ ΕΒ ΘΌΙ  ΕΥ ΕΘ ἘΠ ΑΥΡ Σ 

μεσμμθρίζεν σκιαζομβύους ἱστπξας πα γνή ἠσ 
κονσα, οὗν Ὁ. δὲ τεηρακοσίους, λέγει δὲ ὃ ἀσ 
οἰσύξουλφ“,κρὰ ἄλλο σϊρνο)ρυν, οὐ μεγάλους 
λοξοὺς λεχίσματα ἀαρποὺς ἔχον ὡς δυα- 

μ΄, σϊέκω σϊακτύλους ἡ μῆπος πλήρεις μὲ 
λιρο' αὖ σὲ φαγόντας » οὐ ῥᾳδίως σώζ(εδδοας. 
ἅπαντας οἵ σωσρξεθλίιω ποι πόδ τό μεγὲ 
θους δὴν σϊνοῆρων, οἱ φίσαν-τόν' ἑωρῶτα αὶ 
φαν πό ὑωρώτισί)" σίγνρον, τοιοῦ σκιας 
παῖς μεσμμξρίαες, τορνταστέδεομ.. κρὰ δὴ εν 
οχοφύρωμ σϊρνοθοωμν φησὶν, οὗ Θ- ὁ ἀνθ 
ἔχεν πηρίώα. δῥαιρεβοντ- δὲ γούτου, ξαΐ» 
γεδϑοὶ ἢ λοιστὸυ ὁμοίως “ταῖς ὅδέαις. γὐ δὲ τῇ 
μουσίκαν οὔ, κοὰ σῖτον οὐὐγοφνὴ λὲγει πυρί 
σταραπλήσιομ κοὰ ἄμπελον, ὥς τ οἰνοφορεμ 
ἣν ἄλλων, ἄοινον λεγόντωμ σίν ἰνόδικίω, ὥς 
τε μὴ οἷ αὐλὸν εἰναι κατ τὸν αὐάχαρσιν, 
μή π' ἄλλο τῶν μουσικῶν Ὀργανωψ μεσ, 
πλίω κυμβάλων κοὰ τυμπανωμ κοὰ ζροτὰ» 
λων ἃ οὖν ϑαυμα ποντοιοὺς (κεν τῇ ϑαι οὶ στὸ 
λυφαῤμακπου σὲ, κοὰ σπτολύῤῥιζου, δὴν τε σῶν 
σηρίων, κρὰ τὴν φὐοντίων, ὥς τόρ κοὰ πτολυ 
χώματου, κρὰ οὗ’ ἔρηπε, κοὰ ἄλλοι γε 
χεθσίθασι σ᾽ οὖτι-. ὅτε κοὰ νόμιθ’ ἐν το 
οὐδτυρον τοί τὶ τῶν ὁλεθοίωμ, ἰοὺ μὴ σρσαα. 
νδῦρε πκοὰ τὸ ἄκος αὐτό, ϑωνα τῶι, οὐδυ, Ὁ 
ρὄνχοι σὲ πε μῆς χυγχοίνειυ πταρὰ ποῖς βασι» 
λσῦσιψ «ἔχειν κοὰ ἐιννάμωμομ., κοὰ ναρβσέρ, 

κοὰ ἄλλα αδώματα τί νότιον γίω πτίὼ ἰνδες 
κίω ὁμοίως, ὥςπτόρ τίὼ αὐαξίκυ, κοὰ τίὼ αἰσ΄ 
θιοπίαν. ἔχουσα τις μφόρὲς ἐπκένοις κοι σΐρι 
εὐὐἡλίους. ο͵χᾳ λει σὲ Ὅρν σλεονασμῷ δὴ 
ὑσίάτων, ὦ, τ οὔικιμον ὲν ἀόδα ἔναε, κοῖς 

“ποφιμωτόνον “παρὰ νου πκοῖς γόνεμον μξὰσ 
λομ.ὡς σ᾽ αὕτως, κοὰ τίὼ γί ̓ κοὰ Ὁ ὕσίωρ., 
ἠσίη,κοὰ μείζω τά τὶ χόλοοσῖα τὴν ζώωμ, ποῖ 
σὰ καθ᾿ ὑσῖα τ΄, τὰ οὐ ἐνοθῖς δὴν σταῤ λει 
λοις εὐοίσκεῶας, κοὶ ον νῴλομ σὲ ἄναι γ'» | 
νέμομ μᾶλλου Ἑτόδωμ., κοὰ μεγαλοφυῆ, κοῖς | 
γόνον, κοὰ τάλλα,κοὰ τὰ ἀμφ δια, τὸς τὰ 

γωυαΐίκας ἐῶ ὅτε κρὰ τυπρασίυμα πίκτειμι 
“ὡς αἰγυσηϊας. αισοπίλης σὲ; γὐ σὰ δισῖν; 

μά τινα ἱσορεῖ πεσοκφιχε κοὺ αὐτὸς πολύγον 
νον καλῶν τὸν νὥλου,κοὶ; πηοδιμον, ο͵χ ΤΡ 
ἐκ οἱ ἁλίωμν μετρίων ἔψησιμ αὐτὸ κα ταν, 
λιπόντων» προφλμομ, “ὁ δὲ πόδιν ἐκθυνὶ 
μμόντων. ἀὴ δὲ φὶ αὐφὰὶ αὐπίας ποῖ ὥξοσν, | 
ἔχένειν εἰκὸς, ὅστόρ φεσὶν οὔθ᾿ ὅτε Ὅο᾽ ἡμίν ̓  
σει πσυρὰ ἐψετιχι ἢ πτόϊ νείλου ὕσίωρ» ἡ πὰν 
ἄλλα ὅσω σῖε γε φησὶ Ὁ μὰ ἢ νώλου ὕσιωρ, 

κοὐ 



κοὰὶκ ἡ νεφῶν ἢ ἑφθὸν Ἀσῖα χει Ὁ ὕσίωρ. 

ὧν σ᾽ οἱ μδ πόδι αξισύβουλον,οὐκαὺ συγ. 

εχωροῖην οἱ φάσκοντι μὴ ὑεῶαι πὰ πεδία, 
ὀνασικοίτῳ σὲ δυκᾶ, τύσε τὸ ὕσϊωρ αὕπιου εἶν 
ΣΝ οὐ τοῖς ζώοις ἰδιωμώτωψοτὴὸ φόβει σεμέϊομ 
᾿φῳκοὰ τὰς χιόας ἣν πινόντωμ βοσκήματωμ 

 ἐψικῶμ» ἀλλα εῶτα πὼς τὸ ἀϑιχώοιογιπτόι. 
᾿π μϑΡ ουὖ σῦ οὐκὲτι δὲ κοὰ “τό! κίλανας εἰ- 
γαικοὰ οὐλότριχας αἷὺ αἰθίοστοις, οὐ “ιλοῖς 
σοῖς ὕσῖασι τίὼ αἰτίαν τιβῳνίχε. μὲ μφεῶπι σὲ 
δ υ ϑεοσϊεκτίω εἰς αὐτὸν “ὃν ἥλιου αὐαφὶν 
ροντὰ “πο αὔπιορ, ὥς φυσι οὗτίΘ." 
Ἧς ἀγχιπόδμων ἥλιθ᾽ δεφρηλα δι, 
Σκοτεινὸρ ἀνθιΘ- δξέλρωσε λιγνύθ᾽ 
Εἰς σώματ᾽ αὐοθοῶμ,νὸ συυξτοιψε ώμας 
τιορφαῖς αὐχυξήτησι συυτύξας τουρός. 
ἔχοι σ᾽ ἐν τινα λόγομ. φασὶ γοῦ μὴ τοῖς ἐγ 

᾿γντόβω τοῖς αἰθίονψιν δεῖν πον ἥλιου," τοῖς ἀλ 
λοις ἀλλὰ μάλλου ἠδ] καθξρῳ ΕΟ σὰ πτόϊ- 

πο ἀϑικαζεὼβ πλέορ,ὥς τ᾽ οὐκ δλεγεῶσι ἐγ 
χιτόδμονα αὐτοῖς “ὃν ἅλιον ἴον πατῶν δὲ 
οντα, μήτε πὸ ϑάλττος οἷν τόὶ τοιούτου στά 
θους αἴτιομ. μησὲ γοὺρ “οἷς γὐ γαΞοὶ ὧν οὐχ ἅσ 
σήεται ἥλιε’. βελτίους σὲ οἱ “ὃν ἥλιον αὑτισ 

ὠμδνοι»νὸ τί ἕχυτδὶ ἐπίκαυσιν, κατ᾿ ἐπίσ 
λέν σφοσῇραὺ φὶ ἑδιστολῆς ἱκμάσῃς; καθ᾽ 

δκοὰ «ὖυ ἐνσυὺς μὴ οὐλοτοιχέν φαμϑν, μησῖ᾽ 
οὕτω ποιτσεισμως ἀϑικεκαῦ ϑοὰ τί χρό 
αν ὅτι ὑγροῦ κοινωνοῦσιν ἀμ“. οὐ ὃ τῇ γα 
τρισίν τ Σ] ασόρματικίω διάθεσιν ποιχκῦτα 
γίνετοι οἷα τὰ γγυνῶντα. κοὰ γοῷ σάθα συγ 
γνικὰ οὕτω λὲγετοὰ, νὼ ἄλλαι ὁμοιόπετοιν, 
τὸ ὁ παύτωμ οἵ ἴῶν ἀπέχειν δὲν ἥλιον, τὼς 
αἴδδησιν λέγωταίι, οὖ χρὼς λόγον. κοὰ πτὼς 
αἰόδασιμ οὺχ οὕτως ἔτυχον, ἀλλ᾿ ὡς Φα δὰ σα 
μείου λόγο έχει τίὼ γίω πὼς τἰὼ πὸ ἡλίσ 
σφαῖραν. ἐπεὶ πρός γε τίὼ γυιαύτίω αἰδδην 
σιμκαθ᾽ ἰὼ ϑάλπος αὐτιλαμβανόμεθα,ἐκᾷ 
θῳν υδὸ μᾶλλον, πόῤῥωθον δὲ ἡ“Ἴου οὐκτζυ, 
οὕτω σ ἀγχιτόδμων ὁ ἥλιΘ’ λέγωτοι τοῖς 
εἀβίονψιν, οὐχ ὡς ὀνησίκοιτίθ’ σϊεσεκτιχι.κοὰ 
ὧδ σὲ ἣν ὁμολογόυμβύων ὄν, κοὰ δὴν σωζόν- 

πων τίὼ ππὸς τίὼ αἰγυσῆου ὁμοιότητα, κοῖς 

“ἰὼ αἰθιοπίων, ὅτι ἣΨ πσεσίων ὅδ μὴ ἐπί» 
κλυσίς, ἄκαρστ ὄξι οἵᾳ τἐὼ αὐνο]ρίαν.νξαρ» 
χοροῦ Ὁ ζϑύμϑῃ πρότόδου ἀδὲ Ζνέλο, τού» 

βνν ἡ πλύρωσις αὐ“, δισϊάσκειν ἔφα οὖν ἱνδὲ 
χοὺς ποτώμὲς, ὅτι ἐκ Ὁ ϑόρινων ὑμέρωμ συμ 
ἔχίνει, ἀλέξανσῆοου σ᾽ οὐ ἡὰ, τῷ ὑσϊάασᾳ ἔερο 
τοϑειλος ἰσῦντια, τ ἢ τῷ ἀκεσίνῃ ἐνάμος αἱ» 

γυτῆϊσονεύρψκγύαε σύξαε ὰς “ νείλῃ παγοὶς, 
᾿ποὰ ἡνασκδυα(εοὧ ούλου εἰς Ά αἰγυτήομ,ὡς 

τῷ χυαμῷ ζύτῳ μέχρις ἑκᾶσε πλόυζον δῇ, 

Ι 

Ι 
Ϊ ΤΙ ΒΕ ΠΝ ΕΟΥ ΝΥ ΟΝ Τὸν 5. 66ε 

Πίσης μτατεγεα α΄ιᾶπῃ ἰδπὶ ἀεςοοϊδπι ἐπιι- 
δΙΡυς εἤαπαί, φαοα Δτίοθαϊο ποη ρἰδςεῖ, 
΄αί Ππερατίη ςἂρ!(5 ρίπετε, (ὐπείετίτο ἀπτεπὶ 
υἱάείατ, ἰτοπὶ Δα αδπὶ ςἀλπὶ εἴε ργορτίετα- 
{π|ίΠ Δ ηἐπταἰἐριι5,ςυίι5 Πρηᾶ δἴξετι, συδά 
ρετερτίπα ρεςοῖα εχ πος ροταητία, ΓΟ] οὐ ἐ8 ἃ 
οϑ 86 δἰίεπιιπιπιπταίδητ ςοΙ οΥ ἘΠΊ. Δ πος 
ρτοίεξοεπε ἀϊέξιπι εἰς, το Δυίεπι Α ε- 
τΠίορες πίρτί ίππι ὅζ ετρί, πεηπδηπαπιίπ 
πιοτίς αΠ15 ςαιλια ροπεπάλιῃ εἴς, Οὐοά 
ποτ Ππεοάεζεπι ετἐπιΐποτιτ, χαί ἐδυαπὶ τέ 
[εταῖ αα (οΟ] ἐπι, Ετιπ| {τς αὐτὶ 
(υίδες ρεορίπηυᾷ ΡΟ ΣΒι αἀαιους τοι, 
Αἰτὰ 1} ςογροσα ἑηΐοςίτ αἰτῦαι, 
(ὐλϊοτγίθιιθ αάπτεπβ ρυςεροτεπτίθιιδ, 
Ἱν ετουγίάαβ γί Γρατίτ Π]ογ πῇ σοπλᾶ5. 

Ἰναιίοπεπι αἰ 4 9πὶ μα ες, ἀἰςίς επίπι (0. 
ἴεπι ποη εἴς πἰοίπίοτεπι Αἃ εἰ Βίορίθ 5 αυιὶπε 
αἰή5,[ςἀ τηαοίς ρεγρεπαίςυϊαγεσι, δ ργορτε- 
τεὰ πιασίς ἀἀστίεῖς, Ὑἶ πάς ποηθεηε αἰςί(ο- 
[ἐπὶ ργορίπαηιππ), σα δ ΟΠ Ρι15 τ] αΐ ἐν 
(εἴ αἰἕες, πες ςαίογεπι εἴς πίστεάίη 5. σλι. 
ίλπι, Ὁδπὶπες ἥδ φα{{Π| πσπίγε τη τπαῖγίδ, 
΄υοβ ποπάππι(ο ! διτιρίς, δε πε ας ἀίςαης 
4υΐί ςαυίλπι 806 τίθης, ὃ εἴτις δὐυίξίοπίέ 
ΘΟΓ ΠΕ ΠοπΊ ΠίΕΠΊ “Δ Π|4Π| {πὶ τὶ ἢ ΠΊΟΥ 5 
αἰταϊίοποπι, Ὁ σατῃ ΟΡ γεπὶ ἀἰχίπηις [πο 5 
πο οτ{ρατί,πες ἐογιτπι σοϊογεπι δε ττί, οἰτπὶ 
ταἰία πο ρατίαηίαί, σαί ἀε Πιιπηίαο ἃετε ραΐ 
τίεἰραπε:π πτεγο δυτο πιο Υ (επλί 8} ἐπὶ αἰΐρο 
{ποπεπι ίπὶ τα [5 ππιητ, στα ες ἔπεγς σαί εος 
σεπαοίαπί. Εος επίπι πιοάο ἃ ραίδίοπες ἃ 
ϑεπεταῖίοπε ςοπίγαζξε, δύ αἰτεε ΠΠπλΠΠτπίπες 
ἀϊςαπίατ δα Δπτοπὶ δοῖ ςααξαῦρ οπιηίθις 
ἀϊεύ, πος δά ἰςπίμπι ἀἰἑαπι εἰς, ποπ δι δά 
ταῖίοπεπι. Δ ταπε 6 ἰεπίσι πΠοπ Πιοπιοάοςσ 
σαπαας,[εἄ υἱ τεγγαπὶ ἀἰςίπτι5 Δα 50 (5 ἰρίπασα 
τσὶ Ρυη(ί γατίοπεπι οΡτίπεγε, Πυ ΟΠ δά τὰν 
[επὶίςπίαπι αιιο σα οὐ ἐπὶ ρεγοίρίπτιι, ἄε ρτο 
Χίπτο συίάεπι πιαοίς, ἀε Ιοπσίπηιιο πεγὸ πγίσ 
ΠῈ5, ΠΟΙ αὐτεπη σ΄ ηπδίεπι, Ετ πος πιοάο δοῖ 
ρΡιορίπσαας ΑΔ εΒίορίβ, ἀϊείταγ, ποπ ατ πε 
{{πγίτο υἱἱαπι οἴ, τς {Ππ6 εχ ἥς εἴ χυα σοπν 
ςεδαπτιαν, 8. ΠπηΠ τη δά ΑΙ εργρτᾶ (ογαᾶε 
ἃ Ἀειμίορίαπι, το α ςαπιρί σαί ΠΟ ἱπιιπάλῃ 
τυ ργορτεῦ Ποςίζατς ΠἰετΠεἰςᾶτ, ΓΝ οαΥς 5 ρσί 
τηδτι ἄς Με αςφιξοπεπιτηάς (ςΠίςεῖ αασεα 
τ, αίτ, [πα τα Πιυιπγίπα εἄοςεγε, σ᾿ ΐᾷ εχ κ 5 
{{{ππ|5 ἐπι γί δτ15 (4 ςοπτίποίς Εν ΔΙ χαπάγυσι 
σαπῇ σγοςσοά 05 ἴῃ ΕΗγ ἀαίρε υἱαίΠεε, ες ἐρΥ 
Ριίαϑ ἔα αβ πη Α εἰπε ίπαυςηιει, ρυταῖτε «ἢ ἐγ 
(οΝΠ ηίτία, ἃ ργορτεγεα εἰαίσεξίη Δερυριῦ 
Ραγαίίς, τἄχυᾷ μος ἤιπιςξ ἐπ ΓΝ παιυίρατατῦ, 

Κκ ραυΐο 
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ραυΐα ρὸ ἢ ἰαιο εχίῆο, φαοά ἐρεέγαβατ, εἢτεί 
ποηροῖς, ἴδηαι τπάρῦα Πυτπίπα ἑητογίαςεης 
δχ ἀιξΗς (ες αἱαςεὶ, ὃζ ἑη ρείπιίβ οσεδιλιι5, (ἢ 
πσύεαι οπιηία [λὲς Παπιίπα επλίτταπς, Ροίξεα 
ΑΑτίαμπα, ἃζ Βεγίςυς δέ Ατγαθίςι Ππιι5, δύ ίῃ 
ἐρῷ Αταθίαᾳ δ Ἰτορίοαγείςα, ἂς ἄς πεείβ αὶ 
«ἰεπ| δύ ἐπιδείδιι ἃ Πυπιίπαπι ἱπογεπιεπείς 
Ὁ «αλρογασιπαυπααιίοηε παζέεπιβ, ἵΝαης 
οραϑ εἰξνας ἄς Παρ αϊ Πυπιίπίθιι5 ἀἰςαιπ8, 
ηυαςαπῆκε αἡ σεορταρμίαπι ει ὰπτ, 8ί 
πυοτγάπι ηο5 ΕἰΠοτίαπι δοςερίπηαδ, ἵΝαπὶ ἤμ" 
τηϊπαίη ρτίπιίβ δα τοταπὶ ργϑείεῃτεπι πιαγοτίς 
πὶ ςσοπάποιητ, απ ε πχασηίτ 4 65 ὃ σι 
τ45 τεσίομαπι παιυγαϊίτον ἀστεγπιίπεης, ἵΝ{, 
ἔι5 ὃζ ἰπάΐα Πυπιίπα αἰίχυίά ρίας ςοαίειί5 ἢ ας 
βεητ,ρτορίοσιεα σαδα [ἰπε ἱρί5 τερίο εἰ ημὰ 
δ τλ {5 πὶ δέ ςοἰίταν [πιὰ] δύ Λδπίραταγ, 
δύ αἰίεον αἀίτί ὃ παδίτατί ΠΟ ροτεῇ, ἵΝο5 ἐαῷ 
εὐ οτία τπαπάλπηβ, “σα ἐπ [4 επέτεαι, 
δύ ἡ πιεπιογαει ἀίσης εχί[{πιαῆλι15, δύ [ον 
«ρεῖησα ἀεξεγαπειπ,, (σα τεῖα τπεγὺ εχ ραττε 
πιαχίηνα ἱσηογαπία, ΔΙεχαηάει ΄αΐ ας ρα 
τίπγαπι {{πητασίτ, ίη ἑπίτίο ςαπὶ ἥ., χαί [λατία 
«οἷο οςείδεκαητ,αα ςαρίεπάαπι Ατίαμδπι ἔπι 
ρεταπι σοί επι, ορείπγαπι ἕοτε οχί{ἐἰπγασίε, Π 
εοβ ρετίεαπογειαν δί αροίεεες, φαατε ἰῃ Ιοςὰ 
αεπίς [πάϊς ργοχίπια ρεῦ Δτίδηδηι, χα δα ἀς 
χίγαθι τα, Βατοραπ τ δα Βογεαϊία Βα 
ἐἰηίλπδιπίῃ ταπίςοπαίε αὐτῷ οπτηίδι5 (δ ίεσ 
εὐίς ας Βει 5 ρατεδαηί,ας ετίαπι ρί ατίδι5,ία, 
Τπάϊᾷ ἀρρείείε ςορρίτ,οτπι πχεϊεί ἀε εα, τ. Π΄ 
ἥπάπι πο ςεγτέ, ργρείςατεης, ὅτατε ἡ οπὶ 
τποπείθας ρεῦ υἱᾶ5 Ὀτεαπίοτος ἐχ αρεγατίβ γε 
ποίας εἴ, μα πς [π ἃ Ππί{γί5, μοίξεα τι 
(ας ἐπ εατα τεάήτ,ας οσοίἀεηίαίε5 εἰα5 ΗΠ 65 8ζ 
Ο(ορδικειι ἤπιπιεη δύ ὉΠοδίρεπι ΄υτη ΟΟΡΗΣ 
ἐπατγαξττίς, δορά ΒΙασγτίαπι υὐἱοῖ Πιιᾶς ρύδ' 
τος (Ἰοτγ ἀαίεηι τ θεῖη ὃ. Βαπάοδεπαπι δ 
(Ἰαπάατγίτίπι ρεγπιεαῖ, ἑμτεϊ [εχίταρρτίπις πᾶ - 
[υἱια ἐϊεαι ὃ τα ξξεταπι εἴς πιοπταπαπι ὃζ 
Βογεαί επιτεσίοπεπι : αυξταίειτι πεγὸ ραγτίη 
Πιί υαῇᾷ, ρατείπι Παπιίηίθας, 8ζ οἰηπίπο εχ, 
αἰξαπι,, δέ δε ἤς πιαρίβ χυάπι ποπιίῃίδι5 
«οπιοπίςητεπι, Βγία5 ἑτα Ἰλαάαταπι ἀσουοί- 
{ας ἐπ: πιὰ] εκίΠίπιαδας, Παπιίπα ας τγδήςί 
ὁπ εδης τγαιίτα βο]οτα οἴΐε,ειιπι ΠΟ ρίο 

ευἱ αν εοτῦ [οπείθας αθείξεπε, 8 τεττᾶ ἡπᾶπὶ 
ρεγηλεαδαττιαπίαετγί( ἰεσαγεηε. {{π|ι] διά ίε, 
ταῖ,ρίατα ἔπ ἀπαπὶ ςοππεηίγε : ἁτο ( ΠςαΊροΥ 
60 πιδρίς εβῆοί, στο υἱτογίσβ ργοςεδεγξεατ, 
᾿σακτζῶτα πρόπόνον, ἅμα κοὰ οδὺ στοταμοὺς δυπορατωτόβους νομίστις δὴν τοηγῶμ πλησίον, οὐς αὐαγ, 

γεοΐζου ἂν σ͵χξαίνειν, ἀϑυκαρσίους ὄντας. κοῖς τέμνοντος ἰὼ ἐπϑει γίῶ, κρὰ ἅμα σὲ κοὰ ἄκουσον ἀρ 

οὗ σλέους συμιόντας, ῥδνγ κοὰ τόντ' ἀθγκρὰ μᾶλλον σνμβαῖνον ὅσω πλέον εἰς ὦν πρόδϑῳν πεθϊσῖβμ, 
σ΄ 

ΘΞΕΟδΦδᾺ ΑΡ ΗΥ. 

μικρὸν δ᾽ ὕςόλου γνῶναι, διότι οὐ δια τα ὃ 
πλῖσε, μέσον γοῦ μεγάλοι ποταμοὶ τὸ σειν 
να ῥέιθρα, ὠκεοινὸς ἦΆ πρῶτον εἰς ὃν ἐπδεδος 
σιῳ οἱ ἐνδεκοὶ πσαύπδυ' σπτοταμοί, ἔπειτα ἡ ἀ« 

οκανεὶ, κοὶὰ ὃ πόρσικος κόλπος," ὃ αάθδι Θ᾽, 
κοὐ αὐτὴ ἡ αξαξίᾳ, κοὰ ἡ πρωγλοσϊυτικῆς, 
σὰ μὴν οαὖ πόρὲ δἶν αὐξιμωψ, κοὰ δὴ ὄμέρωμ, 
σποιαῦτα λέγωτοι, κοὰ Φὶ πληρώσεως δὴν στὸ 
παμῶν, κοὶ φὶ ἀῤδικλύσεως δὲ) πσεσίωμ. σἹᾷ 
σὲ κρὰ τὰ καθέκα στε πϑρὶ δὶν στοτιιμῶμ εἰ- 
πσέϊν. ὅσα πεὼς τίὼω γκωγραφίαν τισιμα, 
κοὰ ὅσωμ ἱσυοίαν στχρειλήφαμᾶν " ἄλλως Τα 
γοῦ οἱ ποταμοὶ φυσιποί τινόῖ' ὅροι, ποὰ μεγε 
θὼν;, κοὰ οιμμώπωμ Φὶ χώρας ὀντόν', ἁῶντη- 
σιφότυτο; στολλίιω στχρέχουσι πρὸς ὅλίω πἰὼ 
ναῦ ασόθεσιν, ὃ δὲ νᾶλ-, κοὰ οἱ κατὰ πἰὼ 
ἐνδικίω,, πλεονέκτημα! τι ἔχουσι σταρεὶ τδ 
ἄλλους, ]ὰ Ὁ τὼ χώρων ἀοίκαπον ἀἰναι χων 
εἰς αὐδῇ, πλωτὠὼ ἅμα, κοὰ γιωργήσιμομ, 
οὖσαν, κοὰ μήτε ἐφοσϊδύες δος δειυα μδύζω, 
ἄλλως» μήτ᾽ οἰκᾷὥτα τοπταράτσαν.. ἐὺ μῆ᾽ 
οἰ εἰς του ἐνσϊὸν καταφόβομϑύους » ἱσοροῦ. 
μὼ εὖ ἀξίους μνήμης» ποὰ τὰς χώρας διῶ 

ἁ φορα!. δὴν σὺ ἄλλων ὄδιν ἄγνοια πλέων, 
γνῶσις. ἀλίξανοο. γοὺ ὃ μάλιστα τότ᾽ ἀν 
νακαλύψας, καταρχας μϑὺ ἰὑίκα οἱ σία 
ρᾶομ δνλοφονήσαντόιν, ὥρμησαν ἀδὶ φὶ βα» 
κτριανῆς ἀπόσασιμ, ἔγνω πεωυργιαίπόβομ, 
ὃν διώκειν, κοὰ καταλύειν ἐκένους. ἧκε μᾶν 
οὐἷν Φιὶνδεκῆς πλασίου οὶ ἀῤῥιωνῶν. ἀφέρ, 
σ᾽ αὐτίὼ οὐ σεξιξ, σαδῥεθη τὸρ σπταρουτα μιν 
σὸν εἰς τὰ πτωσαῤκτιᾳ μόβε, κοὶ τἰὺ βα. 
κτοιαν[ώ. καταςρεν ἐμᾶν. δὲ τάκα ταῦ 
σὰ ὅσα ἰω ὥσο ποῦϑσαις, κοὰ ἔτι πλείω» πὸ, 
“ Ἀσϊε, κοὰ δὶ ἐνδεκῆς ὠρὲχθη, λεγόντων μ᾽ 
σπόδὶ αὐϑὰ πολλῶν, οὐ σπεφῶς οἵ, αὐέσροψει 
σ᾽ σαὖ͵ σδῥθὰς τὰ αὐτὰ ὀρα κα τ᾿ ἄλλας ὃν 
συὺς ἀϑιπομωπόβας, οὗ αῥιςόλδᾷ ἔχων «ἰὼν, 

δικίω,, ἂτ᾽ ἐπτέσρεψον σύθὼὺς Ἐἐτπτ᾿ οὐ τέὼ, 
κοὶὶ «ἂν ὅρους εὖ ἑασόδῥίους αὐφὶ,κοὰ ὧν ἀώ 
φίω ποταμόὸρ, τὸ ἂν χρζασίω, ὃς ἐς ἂν [ώ 
φίω ἐμξαίλλει ποταμὸψ, κοὰ κατὰ πληγάσ, 
Θιομ ποόλιμ ῥυεὶς σταρᾷ γορυσϊαἰλίω “πόλι, 

κοὰ δεεξιὼμ σἰμ τε βανου βίωίω, κοὰ τἰὼ 
γανοσϊαρῖτιν, ἐπτωυθαύρ δὲ οἰκήσιμου ἐνᾶς 
μάλισος, κρὰ ὄυκαῤπιον τίὼ ὀρεινίω, κοὰ πῷ 

σαῤκτιομ. τὼ δὲ νόπιου, πίὼ μλν αὐνναρομ,, 
“ἰὼ σὲ πτοτχμόκλυσοψ, κοὰ πιλίως ἐκτοῦν 
ρον, ϑαρίοις ἀὰ μάλλον, ἢ αὐδρώπτοις σύμμι» 
πηϑομ. ὥρμησε μδὺ οι πἰιὼ εντοανου μβύψυ ἠῶ 

ὅοτ᾽ ἀνας 
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ὥςτ᾽ ἄναὶ οἹυασόρατωτόδαν, κοὰ τοῦτα οὐ ασᾶτα δ τγαηίτα ἀἐΠςΠοτα, ρεα γείπι ίπ πὰ 
πλοίων ἀροίᾳ, δεδιὼς οι δξρ, διεθη ὧν κώ υἰρίογαπι ἱπορία,ῃος πιεῖαεπβ (ορ ἐπὶ (γα. 
φίω«κοὶ κατεσρέφίρ χίὼ ὀρεινίω), ὅσιι ετί-- ἰσοίτ, δζ πιοηῖαπα οπιπία (δορί αιια δά οτί 
“πρατῆν πρὸς ἕω, ἦν δὲ μετὰ ὸν ξώφίω ὃ 'νγ επίέπι σετία ἐγλης, ΡΟΙ ορμεπι εγαῖ ᾿πάυ5, 
οἱὸς, δι᾽ ὃ ὑσιζασας ἀθ᾽ ὁ ἀκεσίνας, ὦ ὃ ὑαῤω ροίξοα ΕΗγ ἀαίρε5,ροίεα Αι ςεῆπες, 8. Ηγατο 
“τούς σ᾽ δ ὕπανις, ποελθᾶν γα τε. τίβ, οὔ επιὸ ΕἸγραηίς, Ν τεγίις ργορτεαί σᾶ 
φαιπόβω ἐκωλύθη, ὧδ μδν μαυτείοις τισὶ υὐὐτιταπι ργορτεῦ ογαςια, τὴ ρίορτεῖ ἐχεγςείσ 
πῶσίχωμ, ὧδ σ᾽ “τὸ Φὶ τρατιᾶς ἄπηγον ἐπὶ ἕαπι ἰΔογίθιις ἀείατίσατα, 8:4 ἐπ ρτί πη 
ροδυκίας ἤσῖη “πῶς «δὺ πόνους, ὐα γκαδδές. ςοπείπαα ρίαία [ἀδογαθας, ἔχ οὐίεπια δ ἰτα. 
μάλισὰ σῇ ἐκ δὴν ὑσϊάπτωμίκαμνον συυεχῶς ας [πάΐρε ραγεθ. εα ποθ ίς ἱπποίποῦς (ας οἷς 
ὑόμλνοι. τοῦτ᾽ οαὖῦ ἐγγύς γνώριμα ἁμῖν δῷ ἘΕἸγραηίηπνίσης, δ( ἢ χὰ ΠίΠ οτίος πτητ πάπα 
ξωθινῶμ φὶ ἰνοϊικῆς μόρῶψ, δ γύηὸς τό ὑ». τ Ὁ ἧς χα! ροίξ ΠΠππ|ττᾶς Ηγραπίπι αἱ ἐπ 
παύιθ., κοὰ ἄ τινὰ πεῶσιςύρεσαν οἱ μετ᾿ 5 (ἰδησεπι, δί ΒΑ Π οτῦγα ργοςείεες, ΡΟ ο- 
κεῖνον πτόραυπτόδω “ὁ ααύμ: πθελύόντοιν ΡΠεπι τα [πάτπ|5 Παίς, Βἐερίοπεπη ποῦ πας 
μέλει τό γάγγου,κρὰ σπταλιξόθρωγ, μετὰ μ ἀπο Παπιίπα πιεδίαπι παδεπι ἃ ἤδεοσηί, Μασ 
οἰν ὸν κώφίω ὃ ἰνσϊὸς ῥεῖ» τὰ δὲ μεταξὺ Ὁ [ἰληΐ, ΝΥῆτί, ἃ Ηγραείή, Πεπίποείξασίτυν ΑΓ 
σοιν “οἶν σϊυοῖν ποταμοῖν ἔχουσιν ἀσπκοινοί ἰλςαπί ἐρίο,ίη απα εἰς ΜΔ ρΟία οἰ αίταβ τορίον 
σποκοὰ μασιανοὶ, κοὶ; νισαῖοι, κοὰ ἱττπάσιοι, Τ15 Πιιίτ15 ςκαρατ,  είπάς ἕατη αὐ [πάπτ εἰ αἰτία 
θ᾽ ἡ ζοσακανοῦ, ὅπου μασόγα πόλις πὸ βα εἰιίτας Ποπιίης Βεμςοίαίτ5,αἀ αυαπι ΑΙ εχαπ 
σίλειον Φὶ χώρας. Ἀσία ἢ πρὸς Το" ἰνσϊῷ πτών, ἀετίαῖο ροπτετγαίεςοίς εχ εγοίτα, [του πἀππὶ 
λιν ἄλλη πόλις πδυκολαῆτις, πρὸς ἰώ (δῦ. δ ΕἸγ ἀαίρεπι εξ Τακίϊα, πλασπὰ οἰ ίταβ, δ ία 
γμα γηυηύον ἐπόραίωσε τίὼ «ρατιαί. μετα {{{πία πα! οία, Οἰγοα απ πεγὸ γερίο [τεαιτξς 
ξὺ ἢ τόιὶνοδῦ, ὸ “ ὑσίζασον, τέξιλά ὄξι πὸ δ ααἱάς ἔεγαχ ίΔπ ςαπηρίϑ5 υἱείπα., ΕΗ υἱος ατα 
δες μεγάλη νὸ δὐνομωπτάτε, κοὰ ἡ πόδικωμὲ (5 ἱποοίος ὃζ Ταχίας εοτίτπι τεχ ρου πιδηΐ 

᾿ψη χώρα σεμνὴ κοὰ σφόσ]ρᾳ δ σϊαίμων, ἡσῖκ τοῦ ἈΪοχαπάγαπι ὐςερεγαπι, απάς δύ ρίατα 
σιμυάτπήσίᾳ τὸ τοῖς τοεόιοις.εσίεξαν τό τε σὰ (ἀπ {Π{0 ςοπίεςιιτί, ασἀπὶίρ ργαβαετε,α, 
φὐλαυθρώπως ἂν ἀλιξαν ἤρου οἱ ἀνύρωποι, ἀεὸ υὐ αςεάοπες εχ ἰπιάία ἀϊςοτεπι, ηυδῇ 
κοὰ ὃ βασιλεὺς κὐἿὖὝνάξιλθ'. ἔσυχόντε ΑΔΙεχαπάεγ ποη παδεῖοί ΄συίδυς Βεπεξεετεῖ, 
πλειόνωρ, ἢ αὖ τοὶ σεχρεοχοψιῶς τε φθονῶν ὧὐ ᾿τίΠ!]σαπὶ] πάμππι τγαήςοτει, ϑιιπτ φαΐ ἀΐςαπε 
μακεσδνας κοὶ λὲγάν,ὡς οὐκ ἄχφν, ὡς ἔοικὴν Βαποτερίοπεπι τηδίογε ἅεσγρίο, ΝΠ Πᾶς 
ἀλίξαν6)5Θ- οἷς δὐσῥ γυτήσει., πρὶν ἃ δέθε ἰῃ πιοπείθι εἰ κα ΒΕ (ατίτοσίο,αρι 4ασπι ες χΒίανί, αἴ! 
“ον ἰνσὺμ, φασὶ σῖς πινδῦ ἂν χίὼ χώραν ταῦ σατί αὮ ἐο πλίΐδί πυποίαιτεγας ἀπο 5 ἀγασοποβ ἃς ΑΡιασὶ 
πίω αἰγύσησ μέζονα. σὰς σὲ ταύτος οὐ »οἷς παιτίτί, αἸτεγιιαι ΓΚ ΧΧ, σαδίτογαπι οπσίτια! Τερίου 
ὄρεσι ἡ τὸ βιασάβου χώρα, στιχῤ ᾧ σϊύο “»ζ πε,αἰτετπι Ο δέ πινας Οπεῇοχίεαϑ ἐοίοετ, φαΐ 
τοντας ἀπήγγελλου οἱ νπαῤ αὐτό πρίσξες ποὸη ΑἸοχαπατί,εα ροτία5 δ πτίγα δε πὶ εν 
σρἐφεῶκι, “ὃν μλ} ὀγσθήκοντα πηχῶν, τὸν (ςτίρτον εἰξἀρρε!ηάιπι5, ἔΝαπὶ οπιπεβ σαί 4ε 

δὲ τε χράκον τα πεὸς δῖς ἑκωὰν, (ὡς ἐρακον ΑΙεχαπάτο ρεττιγαξίδητ, πιίγαςια ρτὸ πεγίτα 
ὀνησίκριτθΘοῦν οὐκ ἀλεξαύσίοου αὶ δῆ πρίρα τὸ παδεης, Ηἰς αατεπὶ σπηπος πηοηῆτίς υἱάεν 
οὕξων αῤχικυθοῤνίτέω πεώσέιστοι ἄς αὐνυποῦ τα ἐχυρεγατε, Οἱ οἰτταπιεπ αυςάλαηι πεείΠαχί 
“δν' μδρ γῈ οἱ πτϑρὶ ἀλίξων σἴσομ» ἡ» ϑαυμα, 114 8ὃ( πιεπτοαῖι ἀΐσῃ δ, 15: ετίαπι Ζαΐ ηδ οἴς 
Ξὸν αὐτῷ τὠλπθοῦς, ἀστέχοντοε μᾶλλον. ὕὑς ἀἰτ ποη ρτοτετίγει, Θης δ 81η χαί ἀίςαητς ἄτα 
“πόρθάλλεόνοι δὲ συπε! «ὧὺ »οούτους ἐκᾶνΘ’ ςοποδίη Ἐπιοάίς πισείδι ςαρί, ἃ ἐπ ρείυπ 
"“χῇ τόδαλογίᾳ. λίγων σ᾽ ο(ὖ τινα» κοὰ πιϑε εἰδ ἐπυιείτί, [πτοῖ ΕἸ ἀαίρεηι εἰ Αι ςεππεηι οἵ 
ναὶ, κοὶ μνήμης ἄξια, ὥρτε τὸ ἀπισοαῦτα μὴ Ῥοτίτεγγα, πιυ]τ αὐ ἃ ορα!επία,ος οἰετξ 
“παριλθὲν αὐτά, πρὶ σ᾽ ὃν δὴν δοακόντων, εἰαίταταπι, ἴτεπὶ (Ὑ]πὰ ρέορε Ἐπιοάοβ πιοσς 
ποὰ ἄλλοι λέγουσίψ, ὅτι οὐ τοῖς ἐμωσϑῖς ὀρεσὶ ἴε5., εχ τὰ ΔΙΈΧΑΠοΥ τυ ]τ4π| αρίοτεπι, ὃ 
ϑιαρδύουσι" τὸ “ηοεφουσιμ τὐ ασηλαόοις, μεπτε ΡίπαπΊ, δ σεάταπι,. ὃ τπατίας [45 αὐ δούες ἐπ 
ξὺ σὲ 7 ὑσίάασα, ὐ τόν ἀκεσινυ, ἥτε ποιπώ ἘΕἸγάαίρεπι ἀεαιιχίτ,εχ χυΐδτι οἰαίϊεηι σοπν 
φου ὄδῃ πολλὴ, νὼ ἀγαθη σευ σι τὸ πτόρὶ τοι {γαχίτ ἰακία αγθ 65 1π πτγὰφ Πυτηπίς τίρα ἂ 
ατόσίων πόλεωψεκοὰ ἡ πρὸς Ῥῖς ἡμωσθῖςὅρε εὐ ςοηάίτας, αδί Βογαπι υἱοίτ, συατῦ αἰτεναπὶ 
σιρ ὕλυ, δῇ ἧς ἀλίξανσ)ρΘ’ καϊάγαγο τῷ ὑσϊζασμ, κόψας ἐλάτίῶ Τε πολλίω, νὸ πιϑύκίω νὼ ἀξσίρου, 

᾿ χοὰ ἄλλα παντοῖα Ξελέχε ναυπηγήσιμα» δ, ὧν εύλοψν κατεσκδυάσιετο ἀϑὲ ζρ] ὑσίζασι. πρὸς ταῖς 
᾿ ἐκτισμίήκες σα οὐτόϊ πόλεσιμ ἐφ᾽ ἑκῴτοδα τοὶ ποταμοῦ, ὅτου λὲν πτῶρου οίκᾳ οἴχξες, ὧν τίὼ μὼ 

ΚΑ: βουκεφαλίαν 



664 ΞΈΒΑΒΟΝ 
Βαςερβαίίααν Λοπηίηδιμτ,αὮ ἐσιο ααί ἐπ εο 
Ρταϊίο ἐςοίἀίς, 15 Βυσερ μα α5 ἃ Ιατίειταίης (τ΄ 
εἰς αἰ ἢ ,]πο ἱερεῖ ΔΙεχαπάε πῃ ςεγτα 
εὐίη σι πτεραῖ, Εταῖ επίπι ΒΕ! ]τοῦ ορείπια5. 
ἵΝίςααπι πεεὸ ἀυἱοτία ρρεϊΔυίς. [ιςᾶς εἰν 
(εἴπ εὰ γ1υα πγαχίτη ἱπροπτίαπι ςογοορίι εν 
κογαπι αλι[τἰτἀίπει),ἀεὺ υςαπὶ ᾿Μ]αςεάον 
τιε5 αἰίχσυα πο πλαΐτοβ ἐπ οο δ 5 ψαί υἷα 
ἀρετεία ἱἀΠεητ ίη οί ἰηΠγι  ο5 ( Ππδῖη ἰα ἃ. 
τιίαιαὶ αὐ Παπιαπαηι αοςςαίτπσεηί, πη ηλί 
πὰ ᾧ εἰερῃφητε5) οσαἰέτα Ραταίϊεης, δ ίπ ἐος 
κταπαϊαπὶ ποίεϑ γα ξητῖς (πα οπὶ ἃ ΤΑχίο, 
΄αϊΐ «αὶ ΔΙεχᾶάγο ἐγα,γεπὶ σηοιίεηε, ςοΥ 
(αἴϊς, ἘΙος απίπια! ἀπο ςαρίτις πιο άές, πᾷ 
Ἄαπὶ ἐπγίτατία σπι {{τ|ετ ἢ ἀὐδογοβ ἰυσίατ, εηα 
ἐούεδ οπι ε05 ἰη ατθοτίδι ἱπΠ ἀετε αηίπγαήσ 
ποτίαης, ατίπ Δαυα ρἰεπᾶ ἐπ ςοπίρεσα ρο- 
παπιοοΐος Πδί εχ ἐδ αἰ πξηξες. ροίεα τπίςο 
Ριο δή ροίτο δ εῦτς,ἀ Ισρὲ ἱπΠαίζεες, πὶ 
«πίπιαϊ ἐχαύροτς ἀείςξαετίε, δ (εἴς υΐτο {1 
ττοτίτ δύ ςΟπί αφητί ραϊρεῦτς ἱπηρ! οἰςς πογίησ, 
αςςοεάεηίεϑβ υἱα ςαρίτ, Διῳ Ὠίς πὰς εἰ πιο 
(5. Αἰτοῖ εἰς οί αυαπλ συ! εο]ο5 σαοίάδπι 
ἐα (αδ]Πίσαςυϊί πιοάιιπι πη Διατὶ [πεγίητ,αρεαπε 
αἰής {δ᾽ ἐς! (5 ἐπτογία5 αἱ] οΓ15, 86 υςζο {Π|- 
{{|5, δίιαγίο ἰα πος ἱησγεάίςηίες, (Αοέϊς ςαρίπῃ. 
κατιϑαηῖααί (δεῆσαπι, δορίτς τερίοπεπῖ, 
“υΐ τυ ἑαίτ εχ ᾿Νοπγαγο ἢ 5,ἸΠπίογ ΠῸς ἀπτῃ 65 
Ἰοςαπογίητ Ὁ υἱάδπι γὰπ5 Α ςείπῶ, δ Η γα» 
τοιτίάςαν Πηίείπιδαι ἐεττος Βοτγί, οπίο δ  πί αἱ" 
ἐετίας Βοτί, σαί Ὁ ΔΙεχᾶατγο σαρτίας ἕαίτ. Γ᾿ ἐν 
οίομεπι πετὸ απ {τὸ πος εἴ, ληἀατίάεηι 
ποςαῃϊ, δε πλίγαμῃ ἢ. πτοάαηι ρος τίς 4!» 
πιεην ἴῃ (διε ἐχςοϊί ἀίςαπε, αὐ ἐσσογιιπι 
εἰ καπυ7, Βτ Ο πε οτγίςι5 δυτίιοΥ εἰ ρα ἐο5 
τοόσεπι ρυ!οεγγίπγαπι εἰ ρί. Ῥασγαπι πετὸ 
ροίξ ἀπο5 πιεπίες, φυᾶπι παζαβ, πεν ρα] ςὲ 
ἐυάίςατί, αὐγαὶ ἰεσίτίπιλαι ἰογπηᾶ Πα εαι δ 
«τ ἀίσπαπι, πεσΏς, Επηγέρ σαπὶ 80 ἐο ἱπαί- 
εαῖαϑ ἔποτίτ,αί τεί ρύϑεο πε] αἰπεζε αἰ ἰητα 
τίταί, Τίηρί ετίαπι πιεπεῦ εἰὰ5 πγα!τίς πα 5 Ὁ 
ςοἱοτίδις οὐπαίι στατία, Ἐπ πια]τοϑβ εχ [ἡ- 
εἰς (4 Πυάίοπι5 ἰαςετειτεσίοπεπι ἐπίπι εοίο 
τος δἰηγίγα.16ς5 δ ςαρ {5 δύ αεἰπίθας ἰπσεη 
αἰς ἔετες, Ἡοπιίη 5 οβετευίβ ἐῇ τεδας ἔγασαίες 
εἴϊε. είτε ογηδίιμπι αἰπτεῦι οσυτίοίος. (Γατῃεο- 
ταπιργορτίαῃι εἴς ἀἰςίτ, ατἰροηίας ἃ ἰροπίᾳ 
ἔς ταατὸ εἰίραης, [τεῖὶ τ Πχοῦο5 συ πὶ αἰγίς 
ἀείαπείς σσαγδητιπ, ον παποςαυίααι, φαδά 
φ«υπιαϊ]υλπάο δαοἰείςεπευΐοβ δὐδηιαγεηζ, ἃ 
εαἱτίς (εοο δ θᾶτ ττοῖ ἐὸς ασπεπὸ ἱπιογίπηορᾷγ: 

ΤΥ κα ἘΓΟΓ ΑΚ ΔΡΉΗ: 

βυυκεφαλίον ὠνόμασον» ἀφ τ πτισόντ Ὁ» 
ἵππου κατὰ τὐν μάχίω τῇ πὼς ὧν πῶρομι, 
ἑκαλῶτο δὲ βουκεφέλας ἂν Ὁ πλάτους τᾶ 
μετώσον. πολεμιςὴς σΐ᾽ ἡ ἀγαθὸς, κοὶ ἀὰ 
γούτῳ ἐκέλρατο ΜΓ] τοὺς ἀγῶνας. τίὼ σὲ νί» 
κοίκουν ἄτῃ φὶ νίκης ἐκάλεσφν, οὐ σὲ τῇ λεχθά 
σκ ὕλμ,κοὰ ἃ ἣν ἐδρκοσθάκωμ διηγσοωῦπος 
σπλῆθθ- ὑπόβξαλνου » κοὰ ὁ μὲγείθ’ δμοί» 
ὡς, ὥςτε ποὺς μακεσῦνας ποτε ἰσύντας οΥ τε 
σιψ ἀκρολοῷίαες Ψιλαῖς ἐΞῶπας οὐτάξεικα» 

πὰ μέτωστον πτολλούς. κοὰ γοῖρ αὐδρωπτονού» 
σιζτομ εἰναι ζῶομ,ἐχ ον δὴν ἐλεφούπων, 
ϑσρατοπέσθυ λαβέμ φαντασίαν, κοὰ δρμῆν 
σαι μδρ εἰσ αὐρὺς ὡς πολεμίους. καβθόντας 
σὲ στχρὰ παξίλου,, συωόντθ- τότε ᾧ βασι» 
λέ, τίὼ ἐλάθειοων, πταύσα αι. ἡ δὲ ϑάρα πόὶ 

ζώου δι ἀ' μιμυτικου δὲ, κρὶ, ἀϑὲ τὰ σϊοναρᾳ 
αὐαφδυτικου. οἱ σε ϑερδύον τ δι’ ἐπαὺ ἴσίω» 
σιν ἀϑὲ σίνολοων ἱσῃρυμθύον, οὐ ὄψει ϑοντόια 
πρυξλίομ ὕσίωρ ἔχον, »οὺς ἑαυτὴν ὀφθαλμὸς 
ἐλειφουσιμ ὃ αὐτόν. εἰτ᾽ αὐτὶ τό! ὑσϊα τι’, 
ἐξοῦ πρυθλίον ϑρντόι", ἀπίασι κοὰ λοχῶσε 
ποῤῥωθρν ἐπαὺ δὲ καταπυσίησων Ὁ θκοίου 
ἐγλρίσιυτοί πόὶ ἰξοῦ, κα ταμύσαντί’ σ᾽ ἀρ 
λειφύῃ τὰ δλέφαρα, ἀϑιόντόν (ωγροῦσιμ. ὡς 
ἐδ τρόπος οὗτ-, ἄλλ’ σὲ "υυνοϊυσάμων 
γοιϑυλάκους, ὡς αὐαξυοίσῖας ἐπήασιυ, ἄλ΄ 
λους καταλείστονπ ὅσ σίασ ἃς , τὰ οὗτος ἐκε- 

λισμῆνους ἱξῷ,ὐδιώτας σὲ ἐς αὐτοὺς ῥᾳδὶο 

ὡς αἱροῦσι. κρὰ τίν καθέαν σε τινόυ" τί σὼ 
πείπους νομαρχῶμ τινὸς ἀκτὰ τἰώ σὲ τίῳ 

μεσοντοταὰ μίαν τιβεασιυ. ἄλλοι σὲ κοὰ τό! ἀκε 
σίνου πιόδίαν, κοὶ πτόὶ ὑχρώτισος ϑμορου τῇ πὶ 
πώρου, ὃς ἣν αὐεψιὸς πτό! σ᾽ ἀλεξαύσθοον 
ἁλόντθ΄. (χλοῦσι δὲ γωνσϊ κοίσίᾳ τί οσδ 
πούτῳ χώρων. οὐ σὲ τῇ ἔα θέᾳ κρανότατου ἵν 
φορέϊ τοί τὸ στόβὶ πτό κώλλους , ὅτε πεμὥ τοίε 
σῇιχρόῥόντως, ὡς ἵππων κοὰ Παυῶν. βάσις 
λέα ὅτε γαῦ Ἂν κάλλιϑομ ατρξ τα φησὶν ὃνα 
σίκριτ Θ-. γμυόμνόμ τε σταιδίον μετὰ δέμῃ» 
νον» ρίνεδται σϊαμοσίᾳ, πόπόδον ἔχει τἰιὺ οὔ» 
νομὸν αὐχίω, κρὰ τὸ ζ(ὦ ἀξίαν," οὐ, ερεθῳν, 
“Θ᾽ σ᾽ κσυὺ τὸ ἀποϊειχθοντΘ- ἀῤχοντθ 
ζω," ϑανα τό δνοι, ξἀτηεόγαὶ τὰ πολλοῖς ὄυ» 

ανθαεστέτοις χρώμασι ποὺς πώγωνας αὐπόν, 
πούτου χοίοιν καλλωσιζομβίους.. ὅδ» σὲ κοὰ 
ἄλλως στοιέιν ἀδϑιμελῶς πολλοὺς δὲν ἰνσϊῶμ, 
κοὶς γοαὺ σα φόβλειν τίὼ χώρων λιύας ϑαυμα» 

σὰς, κοὰ ϑοιξὶ νὸ αλδδῆσι. γοὺς σ᾽ αὐθρώπους 
σὰ ἄλλα μὴν σὐτελᾶς ἄναι» Φιλοκύσμες δὲ, 
ἴσδιου σὲ δ δαθξων κοὰς ὅῶ ἱσορέι ποίει, Ὁ αἷο΄ 

ρᾷάδοι νυμφίον, κοὰ νύμφίω ἀλλήλους, κοὰ Ὁ συγκατακαξεῦαι τεθνεῶσι τοῖς ωὐα)οάσι τὰς γωυαῶν 

χα ἰιατὰ γοικύτίω αἱ υἱαν ὅτι δῥῶσαί ποτε νέων φφίςαντο ἣν αὐσοῶν, ἃ φαρμακόύριῃν αὐ τούρ, 
γομὸρ 
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νόμον οεἶν ϑέδιαι ὥξρυ, ὡς παυσομθύῳς τῆς 
φαρμακείας" οὐ πιθανὸς μὴ ὃ νόμιθ’. οὐσῖ᾽ 
ἡ αἰτίᾳ λέγωτοι,. φασί σ᾽ κὐ τῇ σωπείίους 
χώρᾳ ὀρυκτῶν ἁλῶν ὄρ" ἀναε» αῤκῶν σῖυ» 
γάμϑνον ὅλ τῇ ἐν δεκᾷ, κοὶ χρυσία δὲ κοὰ αὖ’ 

γύοια οὐ πολὺ ἀθπωνν οὐ ἄλλοις ὄρεσιμ συ» 
ράται καλαὶ, ὡς ἐσίδλωσε γόργφ' ὃμεταλ΄ 
Ἀδυτής. οἱ σ᾽ ἰνόδθὶ μεταλλειας Εἰ χωνέας ὦ“ 
πέρως ἐχοντόϊ͵ οὐσῖ᾽ ὧν δύπτοροῦσιψ ἴσασιμν 
ἀλλ᾿ ἁπλούςόδον μεταχειοίζον τοί τὸ πρᾶ- 
για. οὐ δὲ τῇ σωπ᾿είθους κοὰ τὰς ἣῷ ἀμυῶν 
αὐετὰς διπγοαῦτοι ϑαυμαστίς. λαξεμ γι 
τὸν ἀλέξανοουν σπταρὰ τό σωπάβους, ἔωῦας 
αρντήκοντα κοὶ ἑκατόν. σὰ ποείρας δὲ χες 
οἷν λέοντι χτοσαφοντα σῖύο. ρα πτουμλύωμ 
σὴ αὐδῇ, σῖψο ἄλλους ἐσταφέναε. τότε σ᾽ ἡ’ 
δα κατεςώτοῳ εἰς αὐτίπαλα,ὲ ν υδὺ σωπεί 
{κ (ελδύσαε δ᾽ ἀαυῶρ οἵα ἀ;πασαῦ τό! σκὲ 
λους τινὶ λαξόμανογ, ταὺ σὲ μὴ ασακούκμ, ἀσ 
“ποτεμέν."Ὲν ἀλίξανοῦρου δὲ καταῤχὰς μὴν 
ἀπτεμὲν οὐ συγχωρέῳ - φειδύμανον τό ἐν, 
γός. ἰπόντι΄ σ᾽ ὁτι τι ἥαρας αὐτισϊώσω 6ι, 
συγχωρῆσ αεγ νὰ τὸν ἀεύα πόδιϊσϊεν ἀγρτμκ 
ὀγύτα ὁ σκίλθ- ρασϊείᾳ τομῇ, πλίω αὐέϊ» 

ψαο Ὁ σϊήγμα. ἡ μὺ οιὦ μέχει τό ὑσίάασον 

ϑσϊὸς τοπλέίον ἰὼ ἀϑὲ μεσωμξοίαν͵ ἡ σῇ οὐθῳν- 
σΈ πεΐω μᾶλλον αἶχρι πό ὑμαύιζ. ἅστα- 

στ σὲ φὶ τ-υωρέας μᾶλλου, ἢ δὴ πεδίων ἔχ 
μλύκι οὐσῖ᾽ ὃν ἀλέξαν6)9Θ’ ἀῤ στὸ σσανιθ- 

αὐαορίψας ἀϑὶ ἂν ὑσϊζασίω. κοὰ τὸν ναῦν 
᾿φαθμου σαυεκρότει ὸν σόλου. ἐἰτ᾽ ἔπλει ἴρεἷ" 
ὑσίζασε. ποαυτόῦ σῇ οἱ λεχθρντόν ποταμοὶ 
συμξάλλουσῃ εἰς γα ὧν ἰνώσυ. ὕςχτθ’ σὲ 
ὕπανις. ποντεκαέσξκα δὲ εὐ σύμπαντας 
φασὶ συῤῥὲμ τούς γι ἀξιολόγους. πληρωθεὶς 
σ᾽ ἐκ πσαντων, ὥςτε κοὰ ἐῷ᾿ ἑκατὸν Ξιζδσ 
ους, ὡς οἱ μὲ μετριάζοντόῖι" φασὶν εὑραύε- 
οὗν κατά τινας τόπου ςγῶςθ᾽ οἱ μετοιώτόνοι 
-οςυτήκοντα ᾧ πλέσογ: ἐλάχισου ὃ ἐπῆν» Εἷ 
“πολλαὶ ἐθνη τὸ πόλεις ἐσὲ τοόριξ. ἔπειτα σῖν 
σὶ σύμασῃ εἰς τὼ νοτίαν ἐκδισίωσι ϑτίλασσ 
σαν»κοὰ; τίὼ πτα“Παλίωίω πῶσαγορδυομὲ, 
᾿ψίω ποιᾷ νῆσον. παὐτέω σ᾽ ἔσχε“ διαύοιαν 
εἀλέξανα!ρΘ’, ἀφεὶς πὰ πῶς ἕω μόδπ, πρῶ, 

τ᾿ ρ ὧδ οἵᾳ τὸ ξωλυθίωζαε σχξίισαε ἂν ὕπα 
ψιν, πάτα κοὶ ψδυσῖῃ καταμαθὼν τῇ πέρᾳ 
τὸν πκατίλοντα λυγου,ῶς ἔκπυρα εἰπε, κοὺς 
ϑηρίσες μᾶλλου οἰκήσιμα τὰ οὖν τοῖς πσεδῆσις, 
ἢ αὐθϑρωπτέῳ γγύει. διόπόρ ὥρμησον ἀδὶ τοῦ 
σὰ ἀφεὶς ἐκένᾳ ν» ὥςτε κοὰ ἐγνωδὸν ταῦτα 

ἐ6ς 
αςεῖρο πεπέβςείᾳ το! ]εγεηταν, ᾶς ἰεσεπὶτοην 
ἀίταπι εἴς α ργοίςςϊὸ [εχ δέ ςαυία γα πὸ 
(ατίϑ ργοβαθ 5 αἰ είμτ. [ίσαπείπ τετγὰ δορί 
τ 5, (π᾿ πτοητε 40 ἀᾷ (1|ς5 εἴοάϊ, χαΐτοι [π᾿ - 
ἀία (πΠςίᾶτ, ἰτεπὶ δατί δύ ἀγσεητί ππετο!α ποπ 
Ἰοηρέ τη αἱ ἤςβ πιστίδιυ ἀϊςπταγ,ατ ΠΤογσδ ττα 
αἰαις πλεια!!ογ σπατι5. ἰπαϊ δ πιειδιϊοσιιπι 
δύ (υΠ]έμπὶ ἐπιρετίτ, θυ αραπάεης πείςί- 
πητζ, (ἀςίγοο γεπὶ {{π|Ρ]᾿ςέα5 τγαζέατ, [π ξεαάοπὶ 
τεγγὰ ζᾺΠΕ5 Ορείπτος παγγᾶτ, δίς ΔΙ εχαπότγιμτι 
ς ἅζ ς3πε8 ἃ ϑορίτῃς ἀςςορ Πο:αις υτροτίςα 
[απὶ ἕαςεγοῖ, ἄπος Ιεοηί ἐπηπ{ΠπῸ ; φαίθυς εκ 
[πὶ τεπε πε 5,4} 05 ἀπ05 (ΟἰτπΠς, ψαΐ σπὶ 
ίαπιίη ςετταπγίης ΓΟ τεγεης, δορίτἢ ἐδ ἐίςέτ, 
τ υΠ|18 ΕΧ ζαΠίθυ5 σγυγε ρριεπεηίις αθίγα 
Βεγεῖατ ἃ πιοτία : δ ἡ οδτεπιρεγαγεῖ, ετὰ5 
διηριπαγεῖαγ, Πυοα ΑἸςεχαηάετν ρείπιὸ ποπ 
ςοηςείϑίτ, ςαηί αἰ εἰ ίςες ρατοεπς, δε οὐτὰ δὸ 
ΡίτΠ ες ἀϊςεγετίε σΖυδίιοῦ ρίο απὸ ἀλτυτῖ, ον. 
ςεἰΞίτ, (ὑληίς πιετὸ ρτίι5 ΠΡ στὰ ἱποιἐρτο- 
απάο πα]πεγε ρα εἰὲ, (β ποτίσαι ἀΐαγέττε 
τοῦ, [τεγ τααε υἱῷ δα ΕΗγ ἀλίρετη πιᾶρπᾶεχ 
Ρατίε εγαῖ δά πιεγία ἐπι, ςἰτετέιδ ποτὸ δὰ οΥὐίεπ 
τεπὶ υΐῳ 46 ΕἸ γραπίπι, πγα σία πιδείθιι5 ατὰπε 
ξατηρίβ υἱκίπιιπι., ΄τατε εατῃ ΔΊ Χχαπα εν 8Ὁ 
Ηγραπίδα Ηγάαίρεπι ὃ παιιαϊετεπετία εἴς 
(ει, εἰαΤεπὶ σοηί απ χίς, ροῆτξα ρει ΕἸγἀαίρεπι 
παυίσαιίς, Ο πιηΐα ργς αἰ Παπηΐπαιπ απιπὶ 
ἰπτγαπτ, (ΟΠ ἰςοτ [πάττπν, ἰςα ρ οἵδε σπιι εἰ ΗΥ 
Ρβηίς. Πυΐποςίπι ἀἰςδτυτ εἰἰς ττπί αετία, της π- 
τίοης αίρηδ, ιῖα ἰῃ [πάτιπὶἐπῆσπμπε, οχ 47 
θκ5 οηγηΐδ.αυζέι5 εἰ, θὲ αὐ ς Ποία ἐ!χταΐ, 
αττγαάαηε σαί ποη πιοάογατ [οαυατυτεατας 
τὸ πιοάετατίοτεβ, 341, Ετ πτιιΐτα σόπτες δ ταν 
ε5 είγοα εὐπὶίσητ ροίξεα ἀπο οἰ ἥς ἰη δι 
ἤγαϊε πλατύς ἱπιπλίττίς, δύ Ραγιαΐς παπὶ ἐπία!Δπὰ 
[αςίτ, Εὰ πτεπτε ΔΙοχαπάοΥ οτίεῃγα! εβ ρᾶυῖοβ 
οππ τ, ργίπιὸ σαδά ργοδίθεγεταν ΗΥ ραπίπι 
τταηῇγε, δζ χυ δά εχρειίεπεία ἐητε Πρ ογες [α]ν 
ίχπι εἴϊε ργίογειη ἔδιηδπι, αιιὸ ἡ ςαπιρ εἤ τίς τς 
βίο εχιμῆα εἴϊει, ἃ, Βείῆς τπαρβ φαάιτ Ποπτί- 
παπὶ σε πετί Πα δία ὈΠ|Ὶ5, πα ργορίον ΠΠῚ|5 ρατσ 
ΟΡ15 οὐ (5,145 ἀσφτοῖτιι5 εἰϊ, ταας πα ς ἢ" 
15 (ἀπε ργαϊατα, ἐρίοπεπι ησα ἰμτοῦ Ηγρ δ, 
πίπη εἰ δύ Ηγάαίρεπ) ποιιεπὶ παιίοπες μαδα 
τε ἀίςαπτατγ, (ὐἰαίτατος πεγὸ αὐ υίη αιιε παι!" 
[{4,ποπ πγίπογες (Ὁ ἑη Μετορίάει  υα ρτοσ 
{εξιόπιυϊείταἄο ρὲ ἐχοςίϊιτπν ἀϊοί υἰ εἴ, τς 
Δυτοπι ἐπτεῖῦ [πάπιπ| εἰ δύ Ην ἀαίρε, ὃ ἃ ηυῖ 
5 Παδίτεξ πηεπτοατι ἀἐσπίς. ἔετέ ἀπ ἢ. 

αὐτ' ἐκένωμ ἁδνπλέομ. ἡ μὴν οαῦ μεταξὺ τό ασοίνι Θ’, κοὰ τό ὑσϊζασο,λὲ γυτοὰ οὐνὲα ἔχει ἔθυψ.πό 
ὑλες δὲ ἐς ποντακιαίλίας,οὐκελώηους ζῶ φὶ μόρόπισος. δυκᾷ σὲ στὺς ὐσόῥξολίω εἰοα αι Ὁ πλῖσ 

᾿4Θ’, ὁ δὲ μεταξὺ τόιἰνανῦ κοὶὰ τό! ὑσίαίασου, ερατοι ἀεδθυ τα ὑφ᾽ ὧν οἰκῶ τοι σῶμ ἀξίων μνήμηςς 
ἘΝ 4.5 κῶτῷῳῷ 
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(οηίςασεητςος ἀεοτίαμι Παδιιαπι Βι1 δας, ἐς 
αυΐδις αητέ ἀἰόϊα εἢ, δ. ΜΜΑΠι|,ει Οχγάγαςες, 
τηλκίπτος δατίοπες, ΜΑΙ τ, ἀρπα ἃς Α1εν 
χϑσεγ πιοττίς ρει! αα ἥτίη ἐχρυρηδίίοης 
ορρίαί ουΐα ἀΆ πα! εγαταβ., Οχγάγαςο (υητ, 
απὸ5 ΒΑςο ςοσπαῖοϑ ἀἰχίπηιδ, [ἃ πετὸ ἰυχία 
Ῥαειαϊεηᾷ ἱΜεαυ Π εαπίτεγαιι ἀἰσυητ, ει δαθιῖα, 
δίημδοπαιίᾶ,ας ετίατι Βοττείςαπί τεττᾶ, δύ σεῃν 
165 αἰία5 η1ὰ5 ΑΙεχᾶδεν Ππρεγαιίς, Παυίαϊεπι 
Τηάϊ τεσίοπεπι παβίτἄεεδ. Ὗ [τίπιὰ εἰ Ῥατία!ε, 
τα, αᾷ [πα [είτε ἰπ διτα5 Ραττες ἀἰαί{{5. Α τί 
ἢοβαίαδ αἱε, αὐ Πα ῆ5 εος ἑητεῖ (ς ἀἐατε, 
ἵΝεαύοδυς αὐάττ οἰηρσεηπία, (πε οτίτας5 α5 
πὔσαχοάφ ατας ςοπηρτεϊεπία μία! χὰς ἢ“ 
φατγασι ττίληρσαίδιι πα ει, ἀιιῦπι πη Παπὶ [ἴὰν 
«ΐογασι ἀΐςίς Πυπνίη τς ἰατἰταΔίπεπ), οὶ Π ος 
κα ἰοἰπάϊταν (Ὁ αὐ (ἰὰἀί4,υδπιἐπία! τι [εἶτα 
ποπλίπας, χ Αερσγριίο [εἴτα ςαυα! ἐπὶ ίαςίτ, 
αυοά ατἱηίπιό ποτίσῃ εἴ, πὶ Αεργριίαπι 
Τλεἶτα πε δ τγεσεητα Παάίοσα δα[πι παρε ς 
τε αἰεί, [τοτα πεγὸ αἰτᾶῳ πιίπιϑ Βαῇ), [πὶ ῬΑῖ- 
ταἴοπα τ εἰ σπί ποπγίης Ραιαία, ἃ αυΐ 
δας ἐπί! ποαιίπαταγ. ΟΠ ΕΠ ογίτα ἀἰςίς Πηίσ. 
εἴπιααι ογάτη πᾶ σπᾶ εχ ρατίς ρα! αἱΐγεπι εἴϊε, 
ρταίεετίαν οἰγοα Πυταίπα οἤία, ργορτεῦ !Γ!ατατα 
πυσοά ἀείετταν, δύ πιατίς αἰΠυχᾶ, δί χαΐα ἃ εῖ 
τὰ ἤλτιι πὴ {ρίγαητ, Πα πὶ ἤϑες [ο(ἃ ἃ πιατίη 5 
τπεπιίβ οςςιραπτειτ, ΝΜ 1 αἶτὰ5 εἰ ετίλπιίη ΜΠ 
«λοίτοῖτα ςΟπγχεημ δηλ, ε0.5 ΠΟΊΠΈΠΑ σαὶ 
αἰήδτεθις [πἀἱςοἰ5 πχεπηιούδηζαγας ἄς! οΠ ρί- 
ευδίης υἱτα, σα ςεητυηι ὅζ τεὶρίπεα υἱααης 
ΔηποβΐΝαπι δζ Θεγεβ ἶ5 Ιοηρίογεβ ἀἰςτυτ, 
Τιξ ἀεπίτο τυ ρα]ίταϊς, δέ ἀε(α] υθτίτατε, σα πῃ 
σαι τεοίο τεγπὶ οπτηἑ τῇ ςορίδηι Πα εδῖ, 
Ρτορτίᾶ εἰμ εἴϊε, Γ,ἀςοηίςα5 ςοπιεί[λτίοπες 
ἐπ ρυβ ίςο ςεεδταγε. [τοπὶ ορίοπία εχ το π΄ 
είοπε συξεείε, δύ αυγο ὅζ αὐϑόῖο π ιπί,αυδη 
Π0|Άπ| τη εἴ} 15 ἀρ απάςεηι; δύ ἱπππεηΐδιρτο ει" 
αἷς υτί, ἀπταὶ αἀοἰ εἰςᾶτ, συςπγαἀπιοάιπι (τε. 
εεηίςς5 Ἑρμαπιίοτί5, δ [νἀςοπε5 ΠΕ] ουΒ υτς, 
βαπτιτ. [ πυ}145 ἀτῖο5 ἐχχαίιέ ἀἰξεγε, τς: 
τοῦ πιεαίςίπαμ.1πφαίθυ(ἀ4π|ὨίΠγίιτην ἐΧ ετ" 
ςετί, ατίπ Βε[[ἰςίς ας Ππλ ΠΡ .5,πγα! εἤεέμπεη ρα 
εατί, [ὰ5 ποη εἴϊς πἰ{| ςς {5 εἰ ςστυπλεϊ ἰϑρ, ειστὶ 
ποῦ ἤτ ἴῃ {εἰρίο μας ποη ρατί:οσαι πεγὸ ἰῃ 
εοπιτααπάο ςοηπήππι, ἱπ πποσαος ἔην: 
ατίετεπάαπι εἴς, Π᾿ αίς Πάεπι υἱοϊατίς, (εά 
«αὐεηάιπῃ Γαΐ οὐ εἄατατ, δζὡ ποη ἱπιρίεπάαπη 
εἴἴε ὑγϑέπι ςοπιτοπετίής, Εἴας 80 ἤϑβ τὰ 
ἄσπειτ, χα ςαπὶ ΔΙ εχαπαάγο τα} τατττηζ, 
Ἐβέυτον συίατα ερίβο! α στοάν Ονατοτί αὐ 

σΦΕΟΞΕΦ ΑΕ Αὖ Η. 

πάτω σ᾽ ἕξῆς εἰσὶν οἵ τε σίλξαι λεγόρμδνο;, 

“ὐδι ὧν κοὼ πρόπτόρον ἐμνηϑυμᾶν, τἡ μαλοὶ;. 

κοὰ ἐξυσράκοι, μεγάλα ἔθνη, κρὰ μαλοὶ μὰ 
σεαβ οἷς ἀποθαν ἂν ἐκινδιύδυσον ἀλέξαν. 
φριΘ΄ βωθὲς οὐ ἁλώσει πολίχνης τινὸς. ὀξυ» 
σβράκοι ἢ» οὖς ἽἜ διονύυ συγγηνεις ἐφαμὴν 
μιεμυθδυϑαι.πεὼς αὐτῇ οἵ ἡσὶκ τῇ πα ἤαλϑ 
νῇ, πίω τε τὸ μονσικανοῦ λέγουσί . πρὶ σέὼ 
στιβούτα σινόυνα λίοινυποὰ ἀϑὶ πἰὼ στορτικαν 
νοῦ κοὰ ἄλλων, ὧν ἐκράτησοφν ἀστοτων ἀλὲ 
ξανόοιθ’. τἰὼ ποἰνδοῦ τδοικοιύτων ποτα 
μίαν. ὑποέτοις ὃ τοῖς τἀὼ στα Ἰκλίωίω, ἰὼ ὃ 
ἐνυϊὸς στοι εἰ, ογιόϑεὶς εἰς σϊύο πτοχούς αιδόδα 
Θ΄ μὴ ὅν εἰς χιλίους σχδίος διέχειν ἀλλή» 

λων φησὶραὑτάς. νέαρχΘ’ σ᾽ ὀκτακοσίους 
“πὠσίθησιν. ὀνησίκοιτθ’ δὲ πίὼ πλδυραὺ ξ- 
κἀςίω φὶ ἀιρλαμξανομϑύας νἠώυ, τριγώνου 
Φ αὔμα διοιλίωγυπτῷ ἢ πτοταμξη» πλάτθ". 
καθ᾿ ὃ αίζεται εἰς τὰ σύματα, δίομ οἹχπκοσίωψο 
καλδ ὃ τίὼ νδῶν οσἴξλτπα, κοὰ φησὶν ἰσίω 
νας τό κατ αἴγυσήου σϊελταχόκ ἀλαθὲς πᾶν 
Ζο λέγων. Ὁ γο κατ' αἔγυσῆομ σἴέλπα, χισ 
λίων κοὰ σα τοιακοσίωμ σταδίων ἴχειμ λέγε 
“οὶ τὼ βάσιρ, τὰς δὲ πλόδυρες ἐκατόμαν ἕ 

λάῆω φὶ βάσεως.) τῇ πτχἤαλίως, πόλιρ 
ὄδην ἀξιόλογθΘ- τὰ σ-ἀῆαλα, ἀφ᾽ ςτὸ ἡ νὰ- 
Οςκαλᾷται. φυσί σῖ᾽ ὀνεσίκριτ Ὁ τέὼ πλᾷ 

εἰ “ἥϑαλίαν τίὼ ταύπη, πτολὺ Ὁ τοναγῶν 
"σϊδυ ἔχεν, νῦὐ μάλισιχ {] τὰ εύμα τὰ δὴν πτον 
παμῶν, διά τε τἰὼ χρειῦ, τὸ τὰς πλημμυοΐζο 
σϊας»κοὰ τὸ μὴ πινὲψ ἀξ γαίας, ἀλλ᾿ ον τ 
πελαγίων αὐΐμων, κατίχεον τούτους οὖν τὸ 
στοὺς ἢ πλέον. λὺγά σὲ νἡ πόρὶ τὶ μουσικωνᾷ 
χώρας ἐγκωμιάζσσι αὐ πίω, ὧν πινα νὰ ἄλλοις 
ἰνόνυῖς κοιναὶ ἱσύρψ'ποι» ὡς ὸ μακρόδιομ, ὥςτε 
κοὶ τριάκοντα ἀϑὲ ποῖς ἑκατὸν πτῶωσλαμξᾳ. 
γειινὸ γοῖρ «ἦσ σῆρας ἔτι ϑύτωμ μακροξιοτί 
ρους τινάς φασι, κρὰ "Ὁ λιτύξιον κοὰ ὁ ὑγιεα 
νόμ. ἰιαἐπτόρ φὶ χώρας ἀφθονίαν ἁπταύ των ες 
λούσιις. ἴδιον ὃ -ὸ, συοσί τις σινα λακωνικῷ 
εἰὐτοῖς Εἶν σϊμμμοσία σιφυμδύωμ, ὅ  α στ᾿ ἐκ θά 

φας ἐχόντων,» τῷ χρυσῷ μὴ χρῆ διά, μηδ᾽ αὖ 
γύρῳ μετάλνων ὄντωμ, ὦ Τὸ αὐπὶ συύλων Ὁῖρ 
οὐ ἀκμᾷ χῆϑαι νξοις ὡς ἐρῶτόϊ" μλκ τοῖς ὦ. 

φαμιώτοις, λίζκων σι» ὃ τοῖς εἵλωσι, μὴ ἄκρὲ 
ξοωῦπδυ ὃ τὰς ὡῶιςήμας “πλίω ἰαβικῆς ἀπά 

σινων τὸ κακουργίαν Εἶν τέὼ ἀδιπλίον ἄσχρν 
σιψ, οἵου ἀϑὲ τοῖς σπτολεμικοῖς τὸ δὴ δμοίωμ, δὲ 
κίω ὃ μὴ ἂν, πλίω φόνο κρὰ ὕθδρεως οὐκὶπ᾿ 

αὐπῷ γοῖρ τὸ μὴ πταῇὲν ταῦτα, τὰ σῖ οὐ τοῖς 
συμβολαέοις τ τα᾿ αὐ οἷ ἐκάςῳ, ὥς τι αὐξχεε 

ϑαὶ δᾷ ταῦ τς τραθῃ τἰὼ πίσεν. ἀλλ κοὰ πρῶ σέχειν ὅτῳ σππιςδυτέομ κρὰ μηδικῶμ πληροῖ τἰὼ πὸ 

λιψυτικῦτει μλὺ οἱ μετ᾽ ὠλεξαναδρου ορατάνσαντόν λέγονσιψ. ἰμκοϊεσντται σῖς τες, κοὰ ἐρα τόβοῦ πρὸς 
, τίὼ μῆ- 



ΓΕ ΘΕ ΕΝ ἃ νὶ 5 Οοὐγα τον ὃ 
τἰὼ μυτόδα αδιτοπτάσγοων, ἀϑιφολὴ, πτολλο) 
τε ἀλλα παράσύξα φράζουσα, ποὺ οὐκ ὑμολϑ 
γοῦσα οὐσϊνί: κοὰ σῖα νὴ το μέχρι Τό γάγγν 
σρρελύξρ τὸν ἀλίξανόίοομ.. αὐτός τὸ φησιμ 
ἐσϊειν ὃν “τοσαμὸν,κοὰ ἕάτη τὰ ἐτο αὐτορῖ", 
πρὰ μεγέθσςυκρὰ πλώτους, κοὰ βάθος σπτοῤῥὼ 
“πίστεως μᾶλλον ἢ ἐγγύς. ὅχι υδὺ ἣν μέγισος ἣν 

μινημονδυομβύωυ ΚΡ] τὰς πρέϊς ἡπάρους Κοὰ 
μετ᾿ αὐτὸν δ νοῦς, τρίτΘ-ἢ κοὰ τίταρτθ’ 
ὃ ἔβρη, ἀνᾷλος, ἱκωνῶς συμφωνέντοι. τὰ 
καθ᾿ ἑκῶσα σ᾽ ἄλλοι ἄλχως σπτόρὶ αὐδῇ λίγον 
σιμ, οἱ μλρ τριάκοντα σκδίων ποὐλάχισομ 
πλατθ᾿". οἱ δὲ τὸ τριῶν. μεγαδδούος σὲ ὅταν 
ἡ μέτριθ- νὰ εἰς ἑκατὸν εὑραὐεῶν, βάθ- δὲ 
εἴκοσι ὀργυιῶν Φὐλάχιςορ. ἀϑὲ ἡ τῇ συμξολᾷ 
Φύτου τε νὸ τό ἄλλο ποταμὲ τὰ ππαλίξοθρα 
ἑφθουδαι͵ ετεδιέων ὁγσνήκοντα Ὁ μῆπος, πλᾷ 
σος δὲ ποντικαίσεκα, γὺ τϑαλληλογράμμῳ 

ἡμαᾶτι ξύλινον πϑρίξολου ἔχουζα ἀατατων 
τι μλληι ἀρᾶς σα ὥυπῶν τοξδύειν.πῶκῷ» 
ὧς σὲ τὸ τοίφρον φυλακῆς τὲ χάριν τὸ σοῦ 
συχῆς ὥὄνὲκ φὶ πόλεως ἀπροιῶψ."» σ᾽ εν Θ’ 
οὐ ᾧ ἡ πόλις αὖτα ξαλξ δος πραᾶσισς οἴχφο 
ρώταγον ὃ πιο ἣν. ἂν ὃ Βασιλδύοντα ἐπώ 
νυμου σϊ αι Φὶ πόλεως Ὧν σταλίβοθρον καλού 
μον, πρὸς τῷ ἰσίξῳ τῷ ἐκ γνυϑὶ ὀνόματι, 
ἀκϑάπον τὸν (ῳ σ)οόκοἥομ, πῶς ὃν ἥἄκῳν ὁ με 
-γαῶρνας πεμφθείς. ποιοῦπομ δὲ κοὶ; Ὁ πόῤὲ 
ποῖς τ θναζοις. αὐστάκοιι γοῦρ (αλοωῦτῇῷ παὖ 
“συ. ἰσϊία ὃ ὃ μλὸ δρώσίας. δ, δὲ φρεώτφς , ὅ σ᾽ 
ἄλλό τι. αρίδε ὁμολογέντοι τοί ἡ πὸ σαά, 
νι) ποόῤαν. οὐκ ἀκοιδοκῦται σὲ, ἀλλ σΐᾳ 
τίὠ ἄγνοιαν, κοὰ τυ κιαμὸν, λεγυτοί 
“σαυτ᾿ ἀϑὶ τὸ μέιζομ »Ἀ Ῥ᾿πόραᾳ τωσϊες βου» 
οἵα τὰ δ)νγουσωρύχων κυρικάκωγ,κοὰ ἄλλων 
ϑηρέων,κοὰ κὐθρώπων ἰδιομόφφων. κοὰ σῖν» 
νάμεσι ἀσιν δξκλλαγμδύωμ, ὡς εὧσ σῆρας μα 
κροβίους φασὶ πόδα, κοὰ σκκοσίωμε τῶν ντα 
ρατείνον τς. λέγουσι σὲ κοὶ αῤισοκρατικ 
σινα σαωταξιυ πολιτείας αὐτόθι ἐκ τγύτα, 
πιοιλίωμ βουλδυμάπων συμεξῶσαν, ὧν τ 
κάτου σταρίχεῶνα ζρρὶ κοινῷ ἐλέφαντι, κοῖς 
πίγρες σῖ᾽ τ᾽ τοῖς πρασίοις φασὶν ὃ μεγαδὲν 
νπονγίνεδηαι μεγίσους, ογεσίὸψ σῖξ τι τὺ δπλα 
σίους λεόντων. δμιυκεῖὺ δὲ ὥςτε δῇ) ἡμόβων 
“νοὶ ἀγόμαινομ σοῦ τιῆαρων . Ὅρ᾽ ὑπιϑϑίῳ 
σκέλει δ)ραξοαβυου ἡμιόνου, βιάσα να κοὶ 
ἑλκῦσας πρὸς αὐτου, δρκοπαθβάκους δὲ μέ,- 
ὥς Σ μεγίφων ξαυῶν, λδυκοὺς, πλίω) τόν 
“εωσώτπτου. ποῦτο σ᾽ εἰναε μέλαν στε ἄλ- 
λοις σ᾽ αὐαϊοπελιν. πούς δὲ κόρκους μείζους 

σἹυοῖυν ππήχτων,, ἡμδλωτάπους σὲ, κοὰ οὐ ἰκα 
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πιαίγειι Αὐἠοραιῖγάπι (ςείρια, “πῶ εὐπι μά 
Ρεγπιιΐτα λα πιίγα δ1118 παύτατ, ὃζ ς ΠΌ]]Ὸ ἐοα 
εογάλι,τπι ετίαπὶ γεΐετε Δ Ἰεχαποόσῶ ἰῇ (Πα 
φοηλις  ρτοςε(δίθε, δ ἐρίς της (ξ ἰὰ ἤϊνν 
τε ἀξηγπταῖ, δί ςεῖς ἱπ ἐο, Τά, δέ πιαρηίτιι; 
ἀίηε ἃ Ιατἰτιάίης ὃ ργοίυπάϊτατο, τεπηοιίις 
ἀπάπ ἐπ ἐξία5 πεχίτατί, Δ πὸ συ οὐ πιὰ χί πη 
{ἰτ οπιπία Πιτηνίπ,ηϊτοε ἐη ττίδιι5 ςοπείπεητί, 
Βυ5 πιεπγογάηειιγ, ζ ποῦ ροΙ [πα ροπᾶτ, 
δ τεττίαπι Πέγιπι, δ ιαττ Νίμται, Δ είϑ οπ 
πεπίϊ, Εογᾶ πεγὸ {Ππριυηατία 4} αἰ τεῦ τγαδῆτς 
(υ48 τηἰπίπηαπι εἰτ15 [τί πὸ ετίρίπτεα [{29 
ἄἀϊοτιμπι ἀΐςι πε, Πα 441 τίη, Ἰοραπεπες 
οὐπὶ πιοάεγαῖα εἰϊ, Δα αι ειιτη Πασία αἰ] ατοτί ες 
χίίπιατ ΝΙπιίατα πεγὸ ργοίιπ ἀϊταίετη υἱρίπι 
τί ρα Ππτᾶ. [ἢ Πυίμ5 ὃ αἴας Πυπηίηίς ςοπευτῆΣ 
{τ ΕΠ  ΡΑΙΡοι γα, ας οὐῷὐορίητα [8 ἀέοειτα 
Ιοηρίταἀίηεπι μα εατ, ἰατίτυἀΐπεῖι ἣν ἐπ᾿ ἢ- 
ϑατα αυδάτατϊα, οίη (ο [ἰσηςεο εἰ ρογίογατο εἰσ 
Ἑςὐπάατα, ἰ(ὰ πτρεγιταπίεπηδϑ οίττξε Ργορὸ 
{{τᾶπὶ εἴϊε ετίατη ΟἹ Τλ πὶ τυτε! ας οτατίς, δύ τεςὶρέ 
ἐπ οΥπὶ ρυΓραγη εηίούτπι Εἐχ αὐσε αἰ ἢ σ ἢ. 
τίαπι, (Ἰεητεπὶ (Π ατὰ εἰίταϑ εἴς Ριαἤου πσοὰ 
τί, Ὁ οαιπίρι5 αἰ Πεγεηιοβ, εοτιπιγέσεπο υἱἷσ 
{τὰ ργοργίαπι εἰυ5 Ποπιεῆ ἃ σεπεγατίοῃς ἑτησ 
Ρο[ταπι, ἄς ποπιίης υτ δίς ΒΑ! δοιηγα ἀρρεὶ 
ἰατί, απεπιδπιοάιτπι ὃ ϑαάγοςοιζυπι,, αὐ 
΄ηάεπη πμΠπις ΜΙ ερα μεθεϑ ἔαίε, Ιἀεπὶ ἀρυά 
Ρατίπος ἢϊ, οπιπεϑ επίπι Ανίβεθὲ ποπιίηδῃν 
ταῦ, ρυ!πλτίπιετὸ αἰίυ5 Ε]εζοά 5, αἰία5 Ρητα 
αἴε5,4 {π| Α]ίτεν, Τοίατα Γερίοπ εὴι 48 ἰγ3 5 
ΕΗγρᾳπίπι εἴ ,ορείπναπι εἴς ςοπίξητίδε, φυϑε 
οὐτηία ΠΟη οχλοϊὲ ἃ ησυσηπαπὴ τα σπτυν, 
ἰςἀ ρτορτιετρηογαπιίαπι δύ ἰσέοταπι ἀλη» 
τίατη, ἰη πιδίιι5 ἃς πιίγα οἷα οσχιο! πέσε, ΝῈ 
αὺς ἀε οΥπιίοίς ρεγῃίβεητυ δαγααι οΗῸ ἀΐσα 
τίρας5,εἰ ἀξ Βε[ 98 α]ῆς,εἰ Ποπηίπίβεις, φυΐ ργο 
ὈΓία5 αυκίαᾷ [οΥπιᾶ5 ὃζ υαγία υἱγες μα εηε. 
ἵνδαι δέ δέγεβ τάπὶ!οπρς ἀἰειτητυτ αἵτοιυτς 
ζοπτοί πη πὶ Ἀππαπὶἐχοράδης, ᾿ὲ εἰεγατ αὐςπ 
πὶ ορτίπιαταπ ογάίπ ἐπὶ εἰυίτατξ συ δετγῆςν 
ΤΕ ΕΧ ααίπῷ ἡ {{Π0. σοπἢΠΑτίοσυπι τσ οτ» 
τεπι, Φαογιιπι αι εἰερ Βα πτοτὴ τείρ δ! ςοα 
ρτγαθες, Μεραίπεπες αυιῃον εἰξ, Τίρτεβ α- 
Ρυά Ργαίίος σίρπί, πιασηϊτιτάίπε ἀπρ[ο5 ἐετὰ 
Δά]εοπεην, λάεὸ παϊεηίε5, υἱ ΠῚ 5 ΟΣ πι4Π- 
{πειίβ ἃ χυλίαον Ποπηίηίξ, Διός, πυα ρο 
Πετιίοτε ρεάε βρρυεβεπάετίτς, 5 6 (ξ ττδῃίτ, (εἰ 
ςορίτῃεςοϑ πεγὸ πιαχίπιίς καί 15 ἐπαίογεβ, 
δ τοῖος αἷδος ργατίει [ἀείεπγ, ααϑε στα 6,8. 
Ρυδ Α]ίοβ πεγὸ ἐςοπίγα, αια Ιοπρίτιπεπα 
ἔαρτα ἄϊπος συδίτος., ργαίεγεα εἰ δἰπῖος,, 

ἔκκρήϑος -τϑρὶ ἀλιϑίσεις, κρὰ ὑλοπτάς. ί ςίτοβ δθοτίῃδ γ 8δί ἔχντα πο πιδιίρῃοϑβ, 
πϑι ΚΚ 4 [ρὶσ 
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ΤΙ λρίάεβ φυοηυεεβοάίτπατεο σοἱοτε,ἤςα ὃί 
πιο} [ε ἀιςίοτε5, ΘΟ υϊδυίάαπι ἰη ἰοεἰς (ξγρει’ 
τε5 εἴ δίποτῦ ευδθίτογᾶ, πχξθεαπαςείς δ] δι 
πείρετγεΠοηε5. Εοσ ρει ποΐξεηι αοίατς, δ ον 
τῇ ΠῚ {5 ἀεπηίίτεις, συα ηςαιτοδ ταδε οβεη- 
ἄπηι, ἴτεπὶ ϑοουρίοβ ρεππαίος,ααρηϊτ πίῃς 
δαπγίγα ὉΠΙ, ΓΝ αίςί ετίαπι Βεθεπαπι, (δης8 εἴς 
(ευλ᾽επεί(ίπιο5,  Ποη δητὲ πιουίιμῃ ἀἐπιίς 
ταητ, σάπια παείδυ πη απάαστας, Νόπαϊ- 
{5 ργα [ἐπαίο ίῃ πιούΐα οςα]ος ἀϊπογηπετί,πο 
Ἀυ}Π05 εὐᾷ εχοίάεις, Ιεοπεῖὶ δ ταιιτιιπι ἃ ΓΔ ς 
ἀετίπετί, υτιπι πηοτί τε ςζορτεμεπίμπ,, 
Ρυίαΐχυακι ἀΐαιίττατας, [ἢ τερίοπε πιοπίαπα, 
δι Πίαπι Παπιεη εἴΐς, ἱπ 4υο πίΠ]ἱππαιεις απ 
αυληιίἀ Γλεπιοοτγίτιβ πΟ ςγεάδε, χαί πιιταπι 
Αἰία ρεταρτδαίτ, ς πες 4 Δτίϊοτεϊεβ οοῆςε 
αἰ δέ Πδείες συίἀ 48 Πηταάεὐτεηαοβ, αὐ πὰ] 
ἴλίῃ εἰς οί! πυεδᾶταν. ΟΠ πετὸ υὰ- 
Ῥοτεβ ἐχϊμαίαίϊος δά ίς τε, δύ τὰ συοάδηιο 
«οὐ δυο δπτίδαίογθεητς, αεπιδαά πιο εἷς 
ὥγᾶ, ραίεδηι, 8 {{ἀετίτίο ἐειγᾶ, ἃ ἰοσταίς (8 αἱ - 
4υξ εἰαίπτοαί πἰτεϑ ίη ἀαιὰ σης, (εἀ Παςαά 
ΡὨγΠοϊορία ρεγιίηξι, δύ ἀκα δ ἀετεβ, πη’ 
πείδίς τγαα ας, σιαγε ἰη {ΠΠ|5 εἰς ρετβείεη ἄϊιπ1, 
πᾶς εΔ αἰαιηξάα ίσπτ,τ2ε 44 σεοοταρἢίᾷ ατεί 
πες, Οἱ ςειοιᾷ [ποεῖ πιυετιάίπίη (ορεξ 
Ῥεπεζὰ ἀϊρεττίγί, ααογῖ ρμΠ]οίορμί μοποῦς 
δητιεςεάατ,παπιεγο πεζὸ ρϑαςί(ϑίπιί (αητ, υεᾶ 
τι εοτἃ ποσαοῷ ρείλείπγ, οί πηαίᾶϊ ετ ἃ 
οὐ βςσαπε, Ριιδ ἐς τπογό τερεδ ίη ἐο ςοΠ ΕΠ, 
4αἱ πιαχίπλ5 ἀρι ἐο05 ἢτ οὔ που ΔΠηο ἵπν 
εἰρίξες, Ποίορμΐ οπιηεβ εὐπιτεσε δά πεηα» 
κἰοπείη ἐχευητ δέ χαίςαυία χυίί εδροίμπεν 
εἴτ, αεἰ οδίεγυδτογίς ἐοππο ἄς π διι5,6ε 
Δπίπγα! δ ιις5,εγερα Πα, ίη πγεάία ρτοίεγαι, 
Μρίυί εεῦ πγεημάαχ ἀεργεπίας ἔπετίς, εἰ ρεσ 
ἐοίδπι υἱταπὶ εχ ίεσε ΠΙεπτία ἐπ ἀἰςίταε: αΐ τε 
τὰ ἀίχοτίτ, πγηνηΐς εἴ Οπγηί τγίθατο ἐχέρτιι 
ςεηίετατ. ϑεςἄδαπι σεπιι εἰς δοτίςοἰατγᾶ, ηκί 
Ρ[αγίπι ίαπε ὃ ραυςί(βίηγέ ἐπ πιαχίπια ορε" 
ταῦ αἰ [ἰςεητία, δ ἱπηπληίτατε τ ἡ Πίος. ΕΠ Ί πες 
εἰιυίταῖοπι, πες ρα δ] ίσιπι πεσοςίατη, πες] 
αἰίυ πλατιὰ διιίη σαι: σδπηοῦτξ εοάξ τέρο’ 
τε, δ εοάξ!οςο αΑἱή ρυσηδητς, δζ συσι μοῖε με 
εἰ οἰ τἀτατ:α! γᾶ αε! (οἀίαπε πε 110 ρετίςιι 
[οϑοιπι {05 ργορυσηδίογες μαδεᾶς, Εἰ ςᾶ το» 
φίο τοί {ττερίς ρί! ἐδ ςοη ἀπ ί ορετγᾶτιιν, 
ἐη αυατίαἰτυζε ρατίς, Τεγε σεπυ εἴ ρα“ 
{τογιιπτὰς ποπαίούαπ), Φαθιι5 (Ο] ἐς δέ ππεηδτί 
δ ραίςετε ρεςοίὰ δέ ιπεπάετε, δ ἑππηξία Οζα 
τε [ἰςετιρτο εο δι φυδά τογυᾷ Βε ἥς ΠΡ ετᾶτ, 

ΦΤΛΚΛΑ͂ΒΟΝΙΒ ΦἘῈΕῸ ασΚ ΑΡΗ. 

λίθους σ᾽ ὑρύ ἤιϑιι λιβανόχρους, γλυκυσίν | 
ρους σύκων, ἢ μέλιτι Θ' ἀλλα χοῦ δὲ δ πήχεις ὦ 
ὄφας ὑμβνοπηόβους, ὥς πόρ αἱ νυκτοβέσί σιν, 
κοὰ γούτους δὲ νύκτωρ ποὲτε δὰ, σελαγμὸν 
ἀφιφύτας οὔρων. ἦν δὲ ἰσ)ρώτων οἤχσάστονε ὦ 
σὰς ἣν γρῶτα τὸ μὴ φυλαξαμθόσ, κρὰ στο 
“σίους ἂν σϊιωοὺς, σαόρξάλλοντας μεγέθεσι. 
φύεῶαιὴ κρὰ ἐθφνον εἶν σὲ κοὰ ἔαύας ἀλκί» 
μους, οὐ πρότόρομ μεθιγντας Ὁ» σϊηχϑ ον, πρὶῳ 
εἰς τὸν ῥωήωνας ὕσίωρ καταχυθίιδαε. ονίουρ ἢ 
οἵ «ασοπεοθυμίας οὐ τῷ σίύγματι οἴχερίφε 
ὥκιδν δφϑαλμούς, τοῖς κοὰ ἢ ἐκπίτηεψικα ὦ 
παοιεθίώαε ὃ κοὺ λέοντα ἱπσὸ ζωυὸς, νὴ τοῦ 
ρον. ἂν ὃ τρῶῦρον κορὸ ἀρθανεν ξρατούμθωον 

τό ῥέγχους πρότοδογ,ἂν ἀφεύίιῦαι. ὐ σὲ τ 
ὑρεινῇ σιλίαν στοτιαμὸν ΕΝ ᾧ μησῖφν ἁῤιπλᾶς 
σϊημύκριτου μὴν ὃν ἀπιςῶν ἅ τε στολλίω φὶ 
ἐσίας πυιπλανημβομονὸ αρισοτέλης δὲ ἀπε 
Ξέ, ἀαξ στόβ κοὰ ἀόῥων ὄντων λεσηῶν οἷς οὖσ 
σῖγ᾽ ἐστοχέϊ τοι σήϊιωόμ. ἐπι ὃ δ αὐαφόμομα 
νων ἀτμῶν ὡδλασαοικοί τινόῖν εἰσὶ πὼς ἴα 
εὖ, νὸ οἷον ῥοφκτικοὶ τό σαδρ ποτόὶς, ὡς τὸ 
ἄλεκβον τόν ἀχύρου κοὶ ἡ σισϊκοίσις τό σισῖή 
ρουτάχαὐ κοὰ καθ᾿ ὑσίατιθ- Οικῦ ται ἕν δὰ: 
ἐν οὖν δαυάμεις. ταῦτα μὰν ὃν φυσιολογίας 
ἔχετοί τῖνθ᾿ τὸ Φὶ σπτόρὶ δὴν ὀχου μύων πρᾷ 
γματέας, ὥςτε οὐ ἐκένοις ἀϑισκετῆ τον. ναυΐ 
σῖξ τι νο πῶσλκηῆεου τοῦ τοι, ὅτε ἄλνα φὶ 
γκωγρα ας ἐγγυτόξω. φησὶ σἱϊὴ τὸ δὴν ἐνα 
σϊῶν πλὴθθ’ ἐς ἐσ μόδη διαιρα τὰ, νὸ ππρῷ 
“;ὦῬῷ μὴ εὖὰ Θιλοσόφους εἶν ἡ] τιμί ,ἐλαχέ 
σους ἀκτ᾽ αὐιθμόρ. γρλῶτα σι αὐτοῖς, ἰσϊίᾳ 
υδὸ ἐκάτῳ εὖ ϑύοντας » ἡ εὖὺ γὐαγίζον τὰς» 
τοινῇ ὃ «ἐὺ βασιλέας 15] τἰὼ μεγάλίω λεγ 
εϑὐόΐω σωμοδον, καθ᾽ ἰω πϑινὶου ἔτους ἅπαν 
“τόν οἱ Φιλόσοφοι Τρ βασιλξ συμολβθόνπδὶ» 
ἀϑὲ ϑύρας. ὅτι αὖ ἕκαςος αὐτὴν σαυπάξᾳ δὴ 
ησίμωψ ἢ πηρήσῃ πρὸς δετιρίαν ἑαρπῶμ 
τε τὸ πόδὶ ζώων, τὸ πτολιτειας, πῶσφόῥη τόν 
“ ὡς Ὁ μέθυ. ὃς σὶ αὖ τοὶς ἐψδυσμϑύως ἅς 

- , 9.:.Δ᾿ «ἡ , 4. ὧν; ᾿ 
λῷ, νόμΘ- δὴ σιγαῦ σ]α βίᾳ. νὴ ἀα τορθώς 
'σαντα ἄφορου τὸ ἀτελῆ ἀρίνουσι. σϊδύτόρομ 
"οὲ μόν! Θ’ ἐἰναε ἢ δὴ γεωργῶγ. οἱ πλείοσι τέ 
εἰσι»τιοὶ ἀχλιεικξ σἴζηοι, οἱ ἀσρατείᾳ κοὰ ἀσίεικα 
"χά δῥγα(εῶτ, πόλφ μὴ πρωσιονπόῖν, μποῖ ἄλ 

ληχρέιᾳ, μηδ᾽ ὀχλήσει κοινῇ, στολλάκις γιυῦῶ 
3 ΕῚ ᾿ ι ΄ - - ἡ 

οὐ Ὅρ᾽ αὐτῷ χρόνῳ, τὸ τόπῳ τοῖς μὴν ἴδατε 
πάχθαε συμξαίνει, κοὶὰ σ]χκινδιυδύωμ “πῶς 

εἷσ πολεμίους. οἵ σ᾽ αδοῦσιμα σκάσηυσιν ἄ. 
ΠΣ ᾿ ὑπ. 3. τ δὴ Ἂ 

κινδαυως, προμάχους ἐχονπόῦ ἐκάνουρ, ἔσῃ 

σῇ ἡ χώρα βασιλικὴ τοᾶσα. μιδδοῦ σ᾽ κὐ τίὼ 
ἀϑὲ τεταῤτοις δὲγάζον ται τὸ δὴν κα ρυτῶψ. πηρί πον 2 δὲν πποιμλύωψ κρὰ ϑηρδυν, οἷς μόνοις ἕξεσι 8.5 
φδύεν,κος ϑρεμματοβοφῶν, ὥνις ἢ πταρίχεν, ὁ καὼ οὗ (δύγα, αὐτὰ δὲ τῷ τ γίυῦ ἰλδυθόρδομῦ θμρίων, 

τ 



κοὰ δὴν ασϑδμολόγων ὀρνέων, μεβοωῦ τοῦ στὰ 
φᾷ τόϊ βασιλέως, σίτου, πλούτια τὸ σκίιυί 
 σίωυεμόμϑνοι βίου. ἵστπου σὲ κοὶι ἐλέφαντα 
᾿ φρέφειν οὐκ ξεοτ ἰδιώτῃ, βασίλικου σ᾽ ἐ- 

κάτόρον νορνόμιςται τὸ ἰξπῆμα,, τὸ εἰσὶν αὐδὴν; 
ἀιμελητοί. ϑήρα ὃ δὴν ϑαρίων τού ἣν ποιά, 
ὁ, χωοίου ψιλῶν δίον τι ἤαρων ἢ ποτε σὰν 

᾿δέωμν τάφρῳ πόδιχαράξαντόυ θχθέα, γιφν 
᾿ ροῦσι “ἢ ἐϊοσὺν «ρνωτότη γεφύρᾳ. εἰτ᾽ εἶστε 
Φιᾷσιϑυλέάας τὰς ἡμόρωτάτας βέξο," τοῆκ 

φὰς, αὐηρί σῇ γὴ καλνξίοις ἔρυσηοῖς νσσοκά. 
θίω ποι λοχῶντόι", ἁμόμας μν ὅν οὐ χτῶσιχ. 

σιυ οἱ ἄγριοιινύκτωρ σ᾽ ἐφ᾿ γα στοιριῦ τῇ Ἄ 
 ἀξοθρ εἰσιόν δὴν ),ἰλέιοσι τὼ ἐϊοσὺυμ καθρα. 
τα δἧῥ ἡμόδων ἀθλεῖν εἷὸ ἀλκιμωτάτους 

ΕΠ] 1... ῃ Χ γ σι 4 ΜΝ 
Ἷ ἐσάγοντοιν, σχμάχοντὶ πῶς κυνιᾶμα κοίκ 

᾿Διμῷ καταπονοαῦ τοῦ", πσῖν ἢ καμνόντοωμ οἱ 
συϑαρσί «τοι δῇ ἰυδιόχων λάθρα καταθαίνον 
“δῖ, σσοσιωύσσιμ Ἱκάσος τῇ γαϑρὶ τό! οἱ κέιου 
ὀχήματιθοιδρμώμαν- σῇ γὐθον σε, πσοσίύαι 

᾿πῷ ἀγρίῳ, "ὰ σύμστοσῖᾳ σὲσμέϊ.. γγνομίυίς σὲ 

Φύγου, κελόύσσι τοῖς τιϑιιοσοῖς, τύτηειν οὧὺ 
συμττούι δύσεις, ἕως οὖν πε ἐσώσι ἐἰς δ γίω, 
πεσὸν ζῇ, δ' ὠμοξ οἴνοις ἱμᾶσι,πτοσλαμβανον 
ὑσαῖε εὖν αὐχφύας αὐ ἣν πτὸς οὖὺ 5 σιϑοσῶν, 
ἕνα δὲ μὴ σειόμϑνο! οἷ αὐαβαίνειν ἐπ᾽ αὐνηρῖς 
ἀδιχειροαῦτας ἀφ σέιοινζο, τοῖς τραχήλοις αὐ 
“ εμξαλλονται κύκλῳ τομὲς, κοὰ κατ᾿ αὐ 

ς “ἂς «δ ἱματας “πόδιτιβεωσιν, ὡς θ᾽ τσ ὧλε 

γισύνων ἔκεν τοῖς δεσμοῖς, τὸ ἡσυχαζειν. δὴν 
σῖ᾽ ἁλόντων ἀγρλέξαν τοι’ δῦ πρεσθυτόβδας, 
᾿δινεωτόβουο Φὶ γρέίας. οὐὺ λοι στοὺς ἀσττέγουν 
σι ἐς εἷὺ σαθμος. σϊάσαντόν' ὃ «ξὺ μλν στό, 
σῖας πῶς ἀλλήλους, αἷὺ σὲ αὐχούας σπτῶς κί 
να δ τοιπηγότα, σαμάζουσι λιμῷ. ἔπειτ 
χλός κωλάμο, κρὰ πόας αϑαλαμβανουσι. με 

᾿ σάὴ ταῦτα τοφθαρχέν δισϊζσκουσι,εὅν μὴν 
οἵα λόγον, ὧδ δὲ μελισμῷ σινιοὶ τυμττα» 
νισμῷ κωλοαῦποῖ, ασαν!οι σ᾿ οἱ σἱυσιϑάσ’ 
σόδυτοι. φύσει γοὺ ἐ)άκειν τοι πράως κοὰ μὲ 
ρως,ὥς τ᾽ ἐγγὺς εἰναὲ λογικῷ ζώῳ.οἱ δὲ νὸ σ7. 

αέμους ἦν ἰμδιόχους οὐ γοῖς ἀγῶσι ποεσύντος 

κὐελόμανοι σώζουσιν ἐκ Φὶ μάχης. τοὺς δὲ ὗ, 

“ποδεώτὰς μεταξὺ ἣν πτοόδίωμ ποσϊῶψ, ὑ, 
οπόρμαχόμϑνοι δεσωσων. δὴ) ) χορ τοφόρων, 
᾿κοὰ σ,σϊασκώλων, αἰ ἄνα σοὶ θυμὸν ἀπεκτά 
᾿ψαν οὕτως ἀδιστοβοῦσιμ, ὥς" -ἀασνίας ἀπὲ; 

χεϑιαεβοφῆς ἔς: σ᾽ ὅτε κοὰ ἀφρκαρτόλεν. β:- 

φχῴονταῖι σὲ νὴ τίκηευσιψ, ὡς ἵπποι σδεαρ" 

μάλιστ. κραρός οἵ ὄδη Το" μὴ ἀῤῥρνιέπει- 

σιαὺ οἴκοι κατίχητῇ, ἡ ἐγριαίνμ. πότε σιὴ 

τ ἐπ ἘΠ ΚΠ εση ὰ ν δῶ αν τ ν ἃ δῷῴ9 
δ αὖ ἀιυεθι15, ας (ςπγίπη8 [ἐρυμς, (Αἰ υίο ἃ τες 
σεςοπιροπίληγαν, δύ σδρί ἐγγα δυιπ αἰ υΐταττι 
ἰπ ταρυτῇβ ἀραπτε, Βγίπατο ποπηίηϊ ἐχαιτη 8ζ 
Εἰερμαπτεπι αἰεγεποη ἰίςεῖ, Ν τεῷ ἐπίπι τε 
οἱϑ ΡοΠείβίο ςεπίειιτ, (απῷ εογαπη σαγαίο- 
τε5. Εἰερπαπειπι πεπαιίο πος πιοάο τς, 1.0’ 
Ἑμπὶ αἰ χο ρυγρατᾶ αιτααοῦ αὐ αυίης ἴα. 
'ἀίοτα ργοξιπμάα [ο6{ἃ οεἰγοιπήδητ, πὶ ἱποτεῖ 
{χπΊ,ροηΐς ἀησυξί(ςίπιο πη σᾶτ, ἀείη ἀε {ΓΕ 5 
αυλίμόγας εἰορ Πᾶτες ἰοσπγίπας εχ πιδη [ποτα 
ἐπγηίττ, ἐρι ἰη τυρυγήβ οςου 1 Ἷ 8 ρεΓ 
ἀίεπι (γ᾽ αεἰἶγεβ ποη δοςεάᾶι, Νούϊε ἀυτξ {1π- 
φἰΠατίπι ἱπιγοεῦτ : χυί, ἱπρτεἰδί5, σπδίουεβ 
εἰάπα αάϊτυπι οςο πα τ. Ροίΐεα ποππα] 05 εκ 
ἀοπιεῇίςίς ςεττατοσγίθες ἰοτχτίδίπιος ἱπάπςεπ 
τε5, σα πὶ {ΠΠ|Π5 ρα σπαης, Π πιὰ} επί ίαπιε ἐὺ πιὰ 
ςεγαπτ, Οππὶ τπιεγὸ δα ἀεἰείδί [ποτίπτ,δυγίρα- 
ταπι αὐἀλςί(5ἐπιί ο[ ἀπ| ἀείςεπάεητες, αυίηιϊις 
{αἱ εἰερ μαπείβ υτεγιιπ πθευπτ,αῖς Πίποίυδέ 
τὸ (γΠυεἰ γί ἀτεγαπιπδειητεβ,ςοπηρεάες 11“ 
{5 πη ςίσητιυο ἰλέϊο, ἀοτηεἤίςοβ ἐχῃουίδῃ 
τατ,υτυπόξοβ ποι θεγεητ, Πα ου Ὁ ἰῃ ἐειτᾶ ςἂ“ 
ἄδηις Ροπυδπι ςεςίετίης, ΒοιμΠΠ 5] οτίς εο 5. 
{πὶ ΓΟ]14 οἰπὶ ἀοπιςείςί5 4|Πρᾶτ: εἴ ἢς αἴζεῃ- 
(οτεβ ἐχοιζεῖς ροἤίηπε, ςοἹα οἰγοιποίαδιες, 
ςαίατίϑ αἰπου]α ἐπηροπιητ, ας ργας ἀοίοτε υἱῃ 
εὐ 5 ςεάᾶι, δ φυίειξ αραητ, Εχ σαρτίς (ΕἸ σα 
ταῦ ΄αίςῦς πε ἰεηίο, πε! ἐπαξία ἑη υτε5 Πιητς 
τε αι ἢ 14 α]α ἀπουπταν, ες ρεδίθις ίπυίςξ 
αἱη οἶ5, δ ςοΠ ο δα ςοαμπηπᾶ Ρεπε οπιραίᾶ, 
ἔλαιε Φοπιᾶς, Φείπς ΠεΣθα υε] αὐπ!ἀίπε υἱγία 
τεβοείατ, εμίης οδτειηρεῖαγε ἀοςεηξ, α᾽ ἢ οἵαν 
τίοης, ΑἸ ἡ οὔτι ΑΙίχαο, σεἰ τγπιραηί οπίτα (6. 
Τίπίεί, ᾿κατί (τητ,υΐ που ἕαςε!ς πιδῃίαείςατς, 
διηῖ οηίη1 ἃ Παίμυτα ἡγ{{65 ὃ πὐδίσεεί, ὃ δά τὰ 
τίσα!ε δῃίπιαὶ ρχίπιξαςςεάαι, (Δ υἱ4Δ λιιτίσαθ 
ίπο5., Παί ἐπ ςετταπγίης ςεοϊετίης, Εχ ργα]ο 
εχίπχαι, Λυ Δπτοτίοτί ρεάίθι5 υτέετο (Ὁ 
ἰεζξοβ (εγυλπεγαητ, Ὁ πο {| Ππεπὶ εχ οὐταῖο 
τίθυβις ρεῖ ίγαπὶ ἐπιετίεςοτίητ, εὐ πα ]Ππππὶ 
ἀεπάεγατιας ρύο πιοσέοσε ἃ εἰρο δοἤίπεᾶς, πσ 
τεγἄαπὶ ετία πὶ α πιοτίεπὶ οδἀπτι, ΕΙερμλπ 
τες οσυητ, δζ ραγίαης πὸ ἐχαί ρ᾽ υτί πη πὶ ες 
τς, ΝΜ 125 εἰίδτη ρυγσατίοπες ηυλίάαιῃ ΠπαΡεῖ, 
ςὰπὶ ἀοηλί ἀετεητις ποτές, δ ἰσυΐετγίς, ΤΓς ε- 
πίπη ρίησυς ἥυάδπι εηχίτείς μετ ἰρίταπιεπ’ 
τὰπι, υοά εἰ (ξοπππ τεπηρουα εἰξ, Ἐσοπιί" 
8 οπὶ ἢίς ἰάεπὶ πεδία αρείτι5 ἔπετίτ, οὐ ε 
ΡαγταΠ1 πιδίοτε εχ ρατῖς ροίἐ οζέδιμιπὶ τη ἐπ 
(ξτα,ὰπι σοηςορ εγίης, πο πη ροί ες 
χίιπιας ἀεοίπιαπη, 8εΠί5 πη π{θι15 ἃ πταῖτς 

λίπους τὴ ας τὸ αὐαπνοῆς οὐίησιψ ἰμὸ ἐχῴ ὥὰ τὸς ἐροτάφος»ταῖς ὃ ϑηλείαες ὅταν ὃ αὐτὸς πῦρ’ οὖ, 

σος αὐεωγὼς τυγχαύνκιἰεϑοσι ἢ τὸς ἦν, πλείσους ὀκτωκαίσεχο μέγας, ἐλαχίσους δ᾽ ἑκκαίδεκα, Ρεφᾳ σΐ 
ἡ μήτηρ 



679 δ ΤΡ Ν᾽ Αἱ ΕἸ ΘΗΝ Ἵ 5 
πιπτία πες, Μίσοπι φυδίταμι σηροεαΐ ΠΟ’ 
τίη ε5, Ο υἱάαπι ετία πὶ ἀπςεπεε[πηλιπΠ| ροΥ 
ποηίαπταππαηι, αιοι δέ  χηΐ εἴ ἐπουγαθίῖε5. 
Δερτοιαδητίδιι οςα!5 τεπιεαίατη εἰς ΒΟ] - 
[υπ|]δς ἐλ απι. σου ρ  αγ65 πιο ΒΟ 5 υἱπι1Π} 
αἴγασῃ ἐροῖαπιςαγαῖ, Ν᾽ Οἱ πεγίθιιβ ΒτΠγ γ1ΠῈ 
αἰχί!ἀτυτ([εὐτπὶ επίπι οχιγαίτ) α] ςεγὰ [α{}- 
[5 κατηίρ, ἱπυγάτυγ, Οπεῇοτγίταβ ἀίςίτ εο5 δά 
τιεςεητεΠπλιτ ΔΠΠΊΓΠῚ πὲ εγο, ταγὸς Δ αιίῃ 
φερτείΠπ||1Π|,ςΟἰΓοίτεν Διςοπιείιποττπὶ ΓΟ ΡαΠ Γ 
{{πιο5 εἴϊε,ςοπείρετε δαίειι ἀσοίπιο Δῆπο, δύ 
εὐτσῇ ἐρίε ται] αἱἢ ἀΐκεγυητ ργοο5 δ πιαχί" 
τιοϑ εἴϊς δί υαἱ ξε(δίπτος,Ζαί τό ρύορυσπα 
εὐ ἀεήςείαητ, δύ αὐ θου 5 γα ςίτι15 ει εΠ]ᾶτ, ἐπ 
ρΡο[ετίογες ρεάεβ εγεζιί, ἵΝεδύςηιβ δα ΠΟΥ 
εἰ, «αἴΐες ἐπ ςοπηρίτί5 αυἱρυλπὶ ὰ πεπατοσί 
δὺς ἀροηί, δ ἃ πιαῃίπετίς ἰῃ ἐα5 αρί, αΐ ρύς 
[ἴλητεβ (πηι, 8( αΡ αὐυτίρα ἀπςσππτιατίαῖο α΄εὸ 

ἧἠπὶ σκευὴν πγατι[ποίςοτο, αἴ Ωρ επι αὐ ἱπιεπτίοπεπι ία- 

Ἂ ψύγμαᾳ 

ἐοτε, δ αὐῦλίϑ υιί, ὃζ ορτπτόπατατε εαἰίςᾶτ, ας 
τπαχίπια ροΙοἰβίο εχε{{{πγείας εἰ ερ μαπτίδ σὰ 
τ0.5. [οί ετίατι (δ ἰασᾶ δέ αἱπου]λ,αῖςβ πλι- 
᾿ετεπι ἐπὶ ργαίζαιο, ας τη Π|15 ΑὉ ἀπιδηΐςε 
εἰερμιαηπίεπι αςςίρίας, Εἰς χαοῳ υἱά τε (ξ αίσ 
ἐογηγίςατυπι δυτί[εγαύαπι ρα [ε5, ρα ἀΑ 5 ρὲ!» 
{ρεγΠηλῖες. ΜΠ ρα εηε5 ἀε ἰογ πο δίς, ἃ. 
ρυά!εγάδο,αυα ππαχίπγα Πατίο εἴ ̓ πἀοσγιιπι 
τποηίδπουιπ, Δ οτεπίεπι ἐχροίτούπηι,οοἱ 
ἰεπιὶ φυςπάδηι εἴ{ε (τπὶ αἩΠίαπὶ Πα οτ πὶ 
αὐλδίτι, δ (δ εο αὐτίοἀίηδ5, ]145 ἰοΥ Πιίςος 
εἤοάίαητι, αυ]ρίδιι πιασηίταάίης ΟΠ πγίηο- 
το5. τὰ ςεἰ εὐ(αἴε,υἱξξιπι ἐχ πεπδιοπεςοπὶ 
ραταητεβι:οάετε διε ΠῚ τοΥΓΔ ΠῚ ρεῦ ΠΥ ἘΠΊΕΠῚ, 
ἃ λά οἤϊίιπι δοςυπηαίατς,, Πυς πη πιο άππὶ 
ταῖρο;, Τ αἰίδ αὐτί ἢ Περ Π 5, ράγυα ἀεςοίίδε ον 
φεῖ, ἐΑπὶ αἱοίπί ἐπ πιξεί5 οἰ ἀπὶ ταρίιης, ἀρευτὸ 
επίπι ποη ροίπης, ργομ επείθι5 ἐογπτίςίς, 
΄υς δί ρυρῃᾶι,  [πρίζιε5 ἐπ εφϊαπίι, 4ιος5 
εὐπ| ἀερτεμδάετγίητς, οαπὶτπξείς ἰητεγίπγᾶς, 
Ψέεεερο {{{45 [λίεαης, ἰεγίΠα5 συ Πε5 ρεῦΪοςα 
οἰ υτίπια ἀροπᾶι, σιίδιι ἀ{Π τα ί5,Αυτί Πτίν 
φΙεπὶ αἰροτίαης, ἃ ππϊοηΐς ἰσηαγί συσιη 
πλετοαῖοτί ἀπεπάσπε, δε σιοηίδαι ίη ος 
ἐξγπιοης, σιεπι ἀε πεπαίογίρι5 δΔοΡείή5 [α΄ 
δεπγαβ, πιο Πίπ1115 ἐουαπὶ αι ἃ ΝΜ] εσαῇῃς 
τε δέ 40 α[ἤ5 τείσεηταν, ας εἰ (πε άεη» 
(4, Νελγς 5 εἰ πιι{τἰτΠΠἰπ οἴ πια {τ (εγρεῃ 
τπὶ Δ ΠΊίγατΓ, “ΕΠ εχ σαπηρίβ ἰη εογ ςαιιεῖσ 
πα τείασίαηι, αυκε ἰη Πυπιίηππιπυπάατίοηί 
δι ορεγίαηζαῦ δἰς εἃ ἐπιρίεαπε, δ ργορίε 
τεὰ οὐδ Π|ἃ 411 εἴϊε ἀἰοίς, ποππυπάσδπι ετίσ 
8π| ἐπγίσγατε, οι1πὶ αἰ ἄς Ππογίπε παρ] ςατί, 

ἘΞ ΘΕΆ ΔΟΥΡΗ:Σ 

ἡ μήτηρ ἐξ τη, ζῶσι σ᾽ δῶν μακροβιώτατοι 
ἄνθρωποι οἱ πολλοί Ὡνὲς σὲ κοὰ ἀϑὶ σχκόσια ὦ 
οχτάνουσιν ἔτη, πτολώδνοσοι δὲ κρὰ σϊυσιᾳ- 
“οι. ἄκθ᾽: σὲ πρὸς υφϑπλμίαν μδν βόειον γα! 
λα πϑσκλυζομϑην. οἷς πλείσοις ὅ ὅδ᾽ νοσιμα 
σωυ ὃ μέλας οἷν Θ- πινόμθν Θ’, πραύμασεσε 
“ποτὸν υδὺ βότυρου. δ ἄγει γὸῤ τὰ σισϊήρεια, 
“ἀσὶ Ἑλκὺ σαῤξὶν ὑάιαις πυριῶσιμ, ὀνησίκοι 
πος δὲ τὸ ἕως τριακοσίων ἐδ ((ιῦ φισί, ασάδ΄ 
νιον σὲ νὸ ἕως πρνταποσίων. ἰιρατίφους σὶ ἀν᾽ 
ναι πόρὶ πὰ οχκόσια ἐτα, ἔμ σκεοῶ σὲ σέκῶς 
“ἴων. μέζος ὃ τὴ λιξυκῶν τὸ ἐῤῥωμβνεςόβος 
ἐκέν- τὲ ἐέρακε,κοὺ ἄλλοι τοῖς ὃν πῶσθο- 
σκίσιν ἐγτάλξεις, καθαιρέῳ »ὺ σον δῆρα αὐκο 

αὐτοῦ πρύῤῥιζανδνοαν εστεμλύσς εἰς οδὸ ὑπτιδϑίν 
ους πόσας. νξαρχ Θ΄ ὃ τὸ ποσϊέγρας οὐ ταῖς 
θήραις τίθενται κατα ἴινας σιυιοϊρόμος φησί. 
σιωελαύνεον! δ᾽ ὑπο δὴν τιϑποσὼν οὖν ἀγρέ 
ους ἐς ταύτας, ἔρενόνον ὄντων, νὸ ἰμδιοχου- 
μϑίων οὕπως σ᾽ δύτιϑπουδύηρυς ἂν, ὥςτε Εἴ 
λιϑάζῃ ἀϑὲ σκοστὸν μανθρίναν, νὸ ὅπλοις χοῖσ 
ὥπονεν τα κάλλιστ, μἐγισύμ τε νομίζ α)γ ἀπῇ 
μα ἐλεφαύδὴν ἅρμα. ἀγεῦνι σ᾽ (απὸ ζυγῶρ 
Αἰ καμήλος. γαυωκα οἱ δυαδκιμέυ, εἰ λάθος 
“παρὰ δβαςοῦ δῶρον ἐλέφαντα, οὗ δ λόν 
γος ὑχὑμολογεῖ τῷ φήσαντι, μόνων βασιλὶ» 
ὧν ἱιπῆμα ἂν ἵστπον,»ὁ ἐλέφαντα. δὴν δὲ κυρ 
μήκων δὴ» χρνίφρύχαν σϊέδματα ἰσϊξμ φησι 
οὗ τ’ ϑοϊαλέαες ὅμοια. μεγαἕδονης δὲ τς 
οἱ Ζ μυρμήκωμ οὕτω φπσὶμψ, ὅτι οὐ σϊδρσῖαες 
ἔθνει μεγάλῳ Ζ πσωσεώωγ, νὸ ὀρφνῶν ἱνσϊῶμ, 
ὑροπτξστου ἐἰϑ πριοιιλίωνπως “διῃ ἀὐκλορμϑτὲ 
δίων. “σποκειμβύων ὃ “οὐδὴἕν χρυσορύχιον, οὗ 
μεταλλδύοντοι' εἰγν μύρμηκσῖν, ϑαοίων ἄλωσ 
πέκων ὁκτλαήω, τάχος σδῥφυὲς ἔχουσ, 
ποὶ ζῶντου ἀν ϑήρας.ὁρύσσι ἢ τίὼ γίω χα 
μῶν“. σωρδύασι σε πῶς τοῖς τυμίοις, Καθ τὲ 
“τόν οἱ ἀσφάλακόσι". ψῆγμα σ᾽ ὄξη χυθῦ μὲ 
πρᾶς ̓ ψήσεως σεόμϑη, Οἷς σ᾽ ἱστπο(υγίοις με 
σιᾶσιρ οἱ πλεσιόχωροι λάθρα, φανδβῶς ἃ σα 
μάχονποι, τὴ διώκουσι φόύγονπιες. καπάλα 
βύντοῖ ὃ ο]χχοῶντῦ κοὰ αὐτόὺῦ,, νὸ τὰ ἱστποζύ 
για, πρὸς ὃ Ὁ λαθεν ἐρία ϑήρεια περσιθξα» 
σι ἡ] μόδα. πόδιασα δον δὴν σ᾽ αὐκεροιῦτρ 
ψάγμα, κοὰ τῷ τυχόντι δὴν ἐμπόρων αῤγὸμ 
οἤχτίθῳντοῦ, χων δύειν ἐκ εἰδϑπ συ ἐπεὶ στ οὐ 
τῷ πολὶ δ ϑαρόυ δ λόγῳ, νὸ πόρὲ δὴν ϑηοῖν 
ων ἐμνήδδημθν, ὧν τε μεγαΐδρνης ἀπε,νὸ ἀλ 
λοι, πτοδϑετίορ τὸ ταῦτα, ὃ ΝᾺ τ νξαρχΘ ὦ 
ΣΝ ερπεὴν ϑαυμάζει πλῆθθ», τὺ τίὼ κακί- 
αν. ὐχῳόύγάν δὲκ δὴν πσεδέωμ εἰς τὰς καΐξε 
κίας τὰς οχλανθανπίᾷς οὐταῖς ἀϑικλύσεσι, 

γὸ πλυρὸν οἷν οἴκος οᾷ σι καὶ δο τὸ ὑψυλαὶς ποι ὦν} τὰς (λίνα σι δ᾽ ὅτε νὴ ὁξοικίζεονι ππλεονασο ἥν. 
σὲ μὴ 
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εἰδὲ μὴ Ὁ πολὺ τῆν πλήθους ὥσσο δὴ ὑσῖα!. 

σωὼν διεφθέιρίξρ, ἐαὺ δῥηεμωθίιῦαε τίὼ χώ, 
φανοκοὰ τίὼ μικρότητα οἱ αὐνδἕ εἰναι χαλε 
“πίῶ, κρὰ τἰὼ σαόῤβολίω ποι μεγέθους" τίὼ 
μᾶν, οἵα ὁ σϊυσφύλακτομ" τίἰὼ δὲ, σί! ἰοὺ. 
ὅπου κοὰ ἐπκοκόςκαττήχάς ἐχίσῖνας δρᾷ ὅλαι, 
ἐπωούς τε πόδιφοιτοῦ τοτςδυμθύος ἰᾷ- 
δα, κοὰ ἔναι ογεσομ πὶ μόνίω παὐτίω ἰωατοι 

χκίώ, μεσὲ γα νόζυς ἄναε πολλὲς, οἦκ τίὼ 
“λιτότητα φὶ διαίτας κοὶ πίω ἀοινίαν" ἃ σὲ 

γίνοιν το, ἰὰ ὅδτὰ αδὺ σοι λετές. αρισόδουλ Θ΄ σὲ 
δ ϑουλλουμδώων μεγυθῶν οὐσῖρν ἰσϊ δ φη" 
σιψ.ἔχισῖναν δὲ μόνον γύνξα πηχῶν, κοὰ ασι» 
ϑαμῆς, κοὰ ἡμές σ᾽ οὖ αἱγύτήῳ κομιϑέσαν 
ἀκέθῳν τοιαύ τίω πως ἐἰδομῆν, ἔχων δὲ πολ- 
λούς φησι πολὺ λῴῆηους, τὸ ἀασίσίας,σκὸρ 
“πίους δὲ μεγάλους. . οὐσῖρν δὲ γ,ύτων οὕτως 
ὀχλᾶν,ὡς τὰ μικρᾷ ὑφείσῆα οὐ μέζω ασιϑικ 
μιαζων.εὑρίσκεῶν γοῦ ον σκίω αἷς, ἡ σκόύςε 
σιν, θοίγκοις ἐγκεκρυμμλζᾳ, αδὸ ὃ πληγὴ 
σας αἱμοῤῥούψεκ παντὸς σπόρου μετὰ Ἐπὼ» 

᾿δυυίας .Ἰπειτα ἀφθνάσκειρ, εἰ μὰ βονθήσει 
'σις δυθὺς" τἰὼ σὲ βοῤβαων ῥα δῖαν ἄναε, οἵα 
“ἰὼ αρετίὼ ὥὶν δικῶν ῥιζῶν, κοὰ φαρμα!» 
'κωρ. ἱροκοσϊάλους τε οὔτε πολλοὺς , οὔτε 
᾿βλασήροὺς αὐβρώπτων οὐ Ὅρ᾽᾽ ἰνσϊῷ φησιμ 

εὐοίσκεῶνα, κοὰ τὰ ἄλλα δὲ ζῶα τὰ πλέσξ 

σὰ αὐτὰ ἅπϑρ οὐ ον νεέίλῳ γηυνά ὦτα “λίω 

ζππου ποταμίου. ὀνασίκρϑτ σῖξ φησι κοὰ 

ιὥτου γυνᾶϑαι, δὴ σ᾽ ἐκ ϑαλάος φυσὶψ 
ἀοιούξουλ Θ΄ ἐς μὴ ὃν νέᾶλον αὐατρεχεν 
ψμϑσϊφν ἔξω ϑοίοσυς κοὶ ἐκεσρέως, κοὰ σελφῖ» 

ψΘ. ΟἿ οἷν ἐροκοσϊέλους, οὐ δὲ Ὅρ᾽ ἰνσϊῷ 
σλῆθθ.. ἥν οἱ ἀαρίσιων τὰς μὴν μικρὲς μὲ- 
χριῦοους αὐαύαν,, τὰς σὲ μεγάλας μέλοι δ 
ἀμβολῶν πόϊ τε ἰνοδῦ, κρὰ πτόν ἐπεσινονππτόβὲ 
υδὺ οὖ δ ϑκοίων τυσαῦτα λέγυτοώ, ἔσταν 
νιόντόν' σ᾽ ἀϑὶ τὸν μεγαδδρύα.» λέγωμᾶν πὸ 

ἕξῆς ὧν ἐτσελέίστο μᾶν, μεσίς γουῦ «ὧν ϑιρδὺν 

πὰς, κοὰ οδὺ πιοιϑύας., τέταρτον φησὶν εἰν 

γας μόν! - εὖ ὀῤῥγαζομϑους στὲς τέχνας, 

κοὰ εἷδ καττηλικούς . κοὰ οἷς ἄγ στό σώμα 

“Θ΄ ἡ δῥ γασίᾳ, ὧν οἱ μν φόρον τελοῦσι» κοὶς 
λειτουργίας σπχρέχοντοίι τρκτοίς, τοῖς σ᾽ δ, 
“πλοποιοῖς κρὰ ναυπηγοῖς μιδδοὶ, τοῦ τροφαὶ 
“προ βασιλίως ἔκκαιν τοί" μόνοι γονὴ δῥ γᾶ 
ᾧνντοι:. νταρῖχε σὲ τὰ ὅπλα τοῖς ςρατιώ, 
“τις ὃ «ρα τοφύλαξ. τὰς σὲ ναῦς μιϑϑοῦ τοῖς 
πλέεόυσιν . δναύαρχ Θ΄. κοὰ τοῖς ἐμστόροις, 
πσίμσῆου ὄξι τὸ τῶν πολεμιςῶν, οἷς δὰ ἄλ, 
λομλεύνομ γ᾽ διολῇ,, κοὶ πόσοις ὃ ΒίΘ’ ὄδψ 

τὴν ν. 5. ΟΣ γ᾽ ΕΝ ΤῸ, δ: ότι 

ὃ πές ππυτίτιιο πια πίττα αρ Δ΄: οχείπσ 
σαετγετατ, Γεσίο ἀείοτια εἴς, [Λ έοιτ στίατηι ὃζ 
Ραταίτατεπι εούαπι ρετίςυ]Ἱοίαπι εἰϊς, δύ πί πέσ 
τα πιαρη τἀ Πεπι: αἰ τεγᾷ, αυία πΌ ἰλοίΐε ρον 
{τ εὐἱτατ ΑἸ τεγαπι, Ζαί {ἐς υἱο! επταιν ἰΐαπι ἐς 
τίαπι εἴΤε πρεγατα ἐοσπιίπαπι ἰς ἀεςίπι οι ίτο» 
τυσα, Οἰγοπησαίσατί ἱποδηταίοτοβ, τί πιςάίςα 
τί γεάδαπτατ, δ (οἰδπι ἐεγέ ἤδης πιεαϊςίπδπι 
εἴς, ΝΠ ργορτεγ πίτα Γπρα]ίτατειι, δύ αἱπὲ 
Δρίἰη είᾶ, αὰτ πιοῦδί ΠΟ (πητὶ δας ααί ππτ, 
εοβίορμί ςυταπτ, Δι ΟΡ] 5 πεσας υἱα 
(ς (ς ὙΠ]Δ τ τὐ]σαίατιπι πιασηίτππίη, ργατοῦ 
(οἴδλπι πουςπι ςδίζογατη ὃ ρϑπιί αἱρόξαπι, 
ΪΝΝος ἐπ ἄσρυρτο υἱάίπτιϑ εἰς ἐετ ἐπι ηίς 
τυ ίηίβ τἰρείαπιίπαάς 4] }4τἀπ|, Ὑ ρεγαβ δὐτ 
πιᾶίε5 ςοπιρίυτες υἱά{Πςε ἰς αἰἤτγηγαῖ, τατίτο τὰ 
τε ἢ πιίπου 5, τεπὶ (ζογρίος ἱπρότεϑ : εἰ πίε 
Πογαπι ταπὶ (πίςτιπὶ ες Ποηγίηί, αἀπὶ ρατς 
τοϑ  ἐγρεητεβ ρα! πιατί Ιοπρίτπάήϊης, ἡ εἴ 1π 
τπιαί!5, δ ίη τὰ ἐγ Πᾶς} Ή5, δ ἰπ [ερί 15 οςςατέ 
ἱπιιεπίδειττ ἃ Πσαίθιι5, (ἰαπουίηίς ργοῇααίς 
τππ|ῈΧ ΟΠ Πὶ πιξαῖι ςΠΠπ| ἀΟ]οΓε πιαχίπιο ρατέ 
δηταγ:είηάς ρετεαητ, η{{| οἰτὸ Παρ αεπίαδειτ. 
Ἰξ επιεάίυι ργορίον [πἀίςαγυπι μεγβαζιιηι εὲ 
τὴς Δ ςαπιξιογηι υἱπὶ [Δ οἰε εἴς, Α ἀἀϊτίη [πα 
ἀο Πιυμπιίης, Πεςτηυτοβ εγοςοά!!ος πε πίγέ, 
πες οπιίηίδι5 ἐπέεοκ, βεεγα ποιὸ απίπηα" 
14, ας ρΙυτίπια [χπτ,οαάοπη ἰη εὖ σίσπί,ηες 
ἰη ΝΠ, ρτατεῦ ΗΠ ρροροιαηῖ, Οπείετίεις 
εἴ εἰπγ.η [π60 παίςί αἰπτπιαι, Τ γασίι οὐᾷ Α τί 
ΠοΟΡαΪα5 Λα Πππὶ ΕΧ τπδτίηίβ μέτα ΝΠ 
τεοσυττεῖε, ρτατεν αἰ οίλιτ εἴ πυρί, εὐ ἀο!ρἢ 
πυῃ Ργορτοῦ εὐοςοάο5.1π|παᾶ πεγὸ πγαϊτέ 
{πάίπεπι πα χίπηα εχ ἰος ΠΕ Π{5.. ρατιτοβ πίς 
Δα πιοητῖεβ δίςεπάετε, πιαρηδ5 υἱ] 4 δά [πάϊ ες 
Ἀ-ςείίπο ςοπευτίπη, Ας (ε δες φυίαξ Πα“ 
ἰεπιιοππποδα ΝΜεραΠΠεπε γεάειπιεβ τε 
᾿ίχαα ἐχρ!ίςεπιβ, ΡΟ  πεπδίοσεβ ας ραῖοσ 
τε5, (Δυλτίαπι ρεπι5 ροπίς ἐογτΠΊ 4] ΑΓ 5 
τε5 ἐχεγοοητζ, το πὶ ζαῸ ΡΟ ΠΑΓΙΟΒ 5 δύ χαίςιπῷ 
ζοΥρούε ορεγδηταγ: ΠΟΥ ι1π 4[ {τί τὰ με πν 
ἀδι, διαί πιιποία ἐχμίοι:α! ἢ πογὸ, αὐ πτας 
Πα αγπΊὰ εἴ ἢΔι165 ἰατίςαπτ, Α᾿ ἐπηξίᾳ εἰ Πίρεπι 
ἀίαπιδρ τέσε παρ εητ, ςαΐ εἰ (Ο]( Ορεγδη τα, 
ἵΝδπι τε θιιη115 αὐτὰ τ 115 ργϑεθεῖ, δ ε[αἵ 
{5 ρταίκέυς Πλιιο5 παι σλπτείθις,εἴ τηεύσαίο 
τίθας ργεςίο!οσαῖ, (Δυίηταπι σεηυ εἴ ΒεΪ- 
ΙατοτιπΊ, 4 γε  απππ| τε πη ρ115 οςίοἵ ἀρτηέ, 
ἰπἸοςί5 ΑΡ τερεςοηπίτατίδτ τ (ἃ οραϑ ἤτ, οἰτὸ 
εἐχεαπῖ, ὨίΠ11 ἀς πιο δἤογεπίες ργϑῖεῦ ογροσ 
τὰ. ϑεχτί υτοῖη ργο ες. συουῖ πλπιι ἘΠ ̓ ς 

Ἐκπόι βασιλικοῦ δεακτωμθύοις, ὥςτε τὰς δ᾽ ὀδνυς, ὅτων ἐφ χρέα, ταχΐως σποιε ϑοα, πλίω πῶν σωμα!» 

τὼν μησὶ οὐ ἄδλο κομίζοντες στα ἑαυτῶν « ἵκτοι αἵ᾽ εἰσὶψ οἱ ἔφοροι, τούτοις σ᾽ ἐστοσήσύαμ σευ χαι 
σὰ πραῆθο 



ὅγε ΦΊΚΑΒΟΝ 
αὐ ας ἀρητατ ἐπ ρίςίαιτς,, δί γερί οππηία 
«εἰὰπι τεππποίεης, ΕΠ υγρε υὐ4ῃ 85 πεῖ ε. 
εἰίςς5,ΑἀΔίυττίςε5 ἀπ εητ, ῃ ςαἰ τίς υογὸ τὰ 
Πεεηίς5, ΗΠ (ὑπε υὐτί ορτίηχί ας Πα εἰ ἐ{δίπιί, 86 
Ριίπλίπιιι ςο ἢ]! αγή δ τερί αἰδίἀεπτεβ ἃ αυΐ- 
δ δέ πιαρίταῖι5 δ ἐπα ςία, δύ γεγυπι οπτηί 
τππιασπνίηγατίο ἢτ, πες Ιἰςεἰ οιπ| 4]ο σεηε- 
τεςοπηυδία ςοηίταῃί,πες Πάίππι πες αγίεπι 
ἐπιίτατί, πες εὐπάεπι ρΙατα ἐχείςεγε,ηίΠ ρ΄ 
Ἰοίορδυϑ τ, ΕΤαίς εηίπι ΟΡ αἱγέατειι ςοποο’ 
ἀίεταν, Εχ πηαρίγαθι5 4] ἀπποπας, 410 τ’ 
ἱ,αἰἡ τι Πρ 15 ργαιης, ΗΠ οσιπι α᾽ ἤ συγαπε 
Πυπιίηα., αἸῆ ἀσταπιπηοετίσητυς, αὐτί Ἄεργ " 
-Ρῖο, ζ εἰδί!ς5 απαίς ργαίσητ, υτ οχ 10 οἱ 
ΠΕ65 ΕλΥτπ|πΐαπὶ ΠΡ εδηι, [46 π| ἸΕΠαιοσιιπι 
ςυτλπὶ σεγαητ, δ ρεσηιή δί ὰρρ]ίςἤ ρτο πλε 
εἰ τίς ροτείαίεπι δαρεησ, δί (τρια Ιεστηι, δέ 
δύίο5 ἰηίρίςίαπε, Πιϑὲ Δα {ετγαπι δι ηεητ, αὐ 
εουπὶ ]αΐ Πἰσπα,Ε] ἀοποξ, ΠΕ] 565. 1} Π|6΄ 
Αἴ ορεγδητας, (ὐυγδηι ετίατη υ͵ὰ5, δύ με΄ ἦς 
1 [Ἰλπ 4 Ἰαρίάεπι ]οςδητ, ἀππεχείς] 4, ἀπ’ 
εἰαδῷ ἱπαϊςλητεπι, Ὑ τθί5 ρτεἰςο τη (εχ αυΐπ 
«εγπίοηςς ἱπητ ἀπ ἔτη αἰἤ ορίῃςία ἱπίρί- 
είαπε, 41 Ποίρίζαηταν, ἵΝδην Ποίριτίᾳ ἀἢτί- 
διμιηῖ, ποπηίπαπι υἰζαη ΠΙςααεητεβ, δ {Π|5 
αἰἴεςία5 ἄδησ, δύ ξος ριφπιίταηί, πε] ἀεἰιπ- 
ἀοζαπιθοπα. Δεργοιδητίυπι ΠΙΟΦ συΓΔ ΠῚ 
μλρεης, ἃ πιοσίσος ἱερεΐίιηι, ΓΓειτή ηατίαί 
ταῖς δ πιοτίεβ ρεγίςγυταπτυ, δ αυληο ὃς 
υοπιοόο ἰδέα {πε  (ἰΡυτοσιπι ργατία, 
δ πεδοπα πιαΐα' τς Ὠαιίιίταίεβ, δζ πχουίος ἴὰ 
κολπῖ, Οαττί οίτοα σαι ροπαγίαβ ὅζ σοπιπΊει- 
εἰα πετίαητιγ, ΕΠ πηεηίαταγαπι υσιυπη ας 
εὐταῖι δαρεηΐ, υὐ Πσηαία πεπάλπισ, [πῃ 
ἦτο ποῇ ᾿ἰςετειπάεπι ρΙυγα σοτηπιαίς, ηἱ 
{ἰ ἀυρίεχ πεξίρα! ρεγίοϊυαι. Οὐ υίπεί ορετίσ 
διι5 πεηἀςηπ!5 ργείπηϊ, εα οί οπαία πεπάεῃ 
τε5,ἰεοτίαπι ποῦα ἃ πείεγίθιδ: πος υΐ πλί 
εὐετίτ, ἄλπιπο αἤίείταν, δεχεί ὃ αἰτίπγί πε ἀ{ 
ἐατυ τη τέγη Φεςίπιαπὶ ἐχίρ πη δ χαί πες 
ΦΑΪ [ατγαἴι15 ἐπεττςαρίτε ρΙεξξίταν, Δς ρτίυα 
είηι σαίάεπι Πποιπί Παῖς σαγαπε ΡυδΙ τ ππεγὸ 
εἰ ρτγορτία δ εἰ δύ ρυθ]ίςατα (ἀρ εἰ ες, 
δί ρτεςία δί ἰοτγιιπι, ὃ ροσία5 δ ίςτα, Ροίξ αν 
Ρί5 ργαίεζίοβ εἰ τειτίπὶ ςο]]ερίαπι, αοά 
εἰζοά ταὶ τ Π!ς}ςΑτεπὶ πεγίλετ, α εὐπάεπιπιο 
ἅππ| π᾿ συΐπτεγπίοηπεϑ (εχ ἀιυ{πππ|, απ ογπὶ 
ὉΠ1ΠῚ Γτπ| «ἰαίδίς ργςίεςο ροπαητ, ΑἸ σι Πὶ 
ξο, σαί Βοδιι ρταεί, αι ἐπ Πγιπιεπία δέ 
εἰδατία., δ αἰτα τι τί πεσε Πλγία ρουταπ τ. 

ΤΕ ΕΟΤΟ Ε Ὁ Ῥ Ἢ: 

πὰ πραηόμϑνα, κοὰ αὐχηγέλλειν λάθρᾳ Ὥρ᾽ 
βασιλέ σιωδῥγοὺς στοιου μους πὰς ὑτοιξ- 
ρας. Τοῖς μὴν ̓ ν πῇ πόλει, τὰς οὐ τῇ πόλει» 
“Εἷς σὲ οὐ «ρα ποπὶσίῳ τὰς αὐτόθι. πωθίςανε 
σαι σῖ᾽ οἱ αβισοινκοὰ σπιούτατοι. δ όδμοι σ᾽ οἱ 
σύμξβελοι κοὶ; συμεσῇροι τό! βασιλξως» Ὁ» ὧμ 
πὰ αῤχέϊα, κοὰ δικατήρια, τὸ ἡ διοίνοισις δ᾽ 
ὅλωμ. οὐκ ἔσει σἵ οὔτε γαμέϊν δ᾽ ἄλλου γὶν 
νους,ουτ᾽ ἁὐντησίδυμα οὐτ᾽ δῥγασίαν μετα» 
λαμξανεν ἀλλίω δὲ ἄλλας, οὐσὲ πλέους με» 

ων τὴς εἰπι. ἐκ ὅλαι γοὺῦ δου σίϊ αετίω. ἣν 
σ᾽ ἀρ χόντωυ οἱ μὴν εἰσὶν ἀγορανομοι,οἷ δ᾽ ὦ» 
Ξαυόμοι; οἱ σ᾽ δὲ Τ᾿ “ρατιωτῶμ., ὧμ οἱ μὴ 
στοτάαμοὺς δ δργαζον τοί, κοὰ αὐαμετηοοῦσῃ 
“ἰὼ γί ὡς οὐ αὐγύσηῳ,κοὰ τὰς ἔλεισὰς δὲσ 
ὠφυγας, ἀφ᾽ ὧν εἰς πὰς χετείας τα μιδύετοι 
Ὁ ὕσϊωρ, ἑδισπκοπτοῦσιμ, ὅπως δξίσης πᾶσιῳ 
ἁ δὴν ὑσϊώτων σταρεία χρῆσις. οἱ σ᾽ αὐντοὶ, τιρῖς 
Τὴν ϑηρδὺ δὴν ἑαδλμεὰς αὖ ποίικοὰ τιμῆς κοὰ τῷ 

λάσεως εἰσὶ χύρμοι τοῖς Ἐγτα ξίοις, κοὶ φορολθ 
γοῦσι δὲ, κοὰ τὰς τίχνας τὰς σπόρὲ τὼ γίι 
ἀιβθλέπουσιν, ὑλοπόμωμν τεκτόνων, χιλπὲν 
ὧν, μεταλλόυ δὴν. ὁδοστοιοῦσι σὲ, ( {Σ] σϊξκα 
φαοᾳς «ἡλίω πιύξασι, τὰς ἐκπροπεὶς, κρὰ τῷ 
σἸχεέματα οἴγλούσας. οἱ σ᾽ ἀΞιωυόμμοι εἰς 5: 

παᾳνπάσῖας δεηρἰωντοι. τὸ οἱ μἱιὺ τὰ σίεμισυρ 
γικὰ σκοστοῦσιμ, οἱ δὲ ξρνοσθ χοῦσημ; κοὺ γὰρ 
καταγωγοὶς νέμουσι. κοὰ τοῖς βίοις ἴδαπκο- 
λουδουσι, ἰδεσλοους σθυσ δῖν, τὺ πτθυπιέμστουν 
σιμὴ αὐκῦσ, ἢ πὰ χρήματ δὴ ἀχθανόντωμι 
νοσοαύπων τὰ ἀδιμελοιζτοιι » ποὰ ἀ οὕωνόνσ 
σὰς ϑάσηευσι, τοῦτοι σῖ εἰσὶν οἱ πὰς γϑνέσεις 
κοὶ ϑανάτους δ «τάζουσι, πότε τὴ πῶς, δὴ» 
σε φύρωμ χιίοψ. κοὰ ὅπτως μὴ ἀφανεῖς εἰρν αἕ 
ἐρεους»κοὰ χέρους γοναὶ, κοὰ ϑαύατοι. τι» 
ταῦτοι οἱ πόδὶ σὰς καπῳλέιας, κοὰ μεταξος 
λάς. οἷς μέτρων μὲλλεινκοὶ δὴν ὡραίων ὅπτως 
Ὁ συοσήμου πωλέϊσο, οὐκέτι σὲ πλείω Ὁ 9 
αὐὴὸὼν μιταβαλλεῶνα, πλίω εἰ δι ποὺς τ τες 
δοίη φόρους, πέμσῆοι σῖ οἱ σγρὲς τοι τν σῖῳ 
μιονργουμβύωμ,κοὰ πωλοαῦ ποῦν, κοὶὶ ἀγορᾷ 
ὦντόυ τοῦτα ἀρ συοσήμο, χωρὶς ἦὰ τὰ πος. 
να, χωοὶς δὲ τὰ σπταλακὶ, Ὅρ!" μιγναῦτι δὲ ζᾳ 
μίχἐκτρι σὲ νὸ ὕσατοι, οἱ τὰς σεκώτας ἐκλὲ 
γοντόν' δὴν πωλουμϑύων.. ϑαύατ( σὲ Ὅρ)" 
ἀλέψαντι Ὁ τιλθΘο ἰδία ἦὰ ἵκῶσοι ταῦτα, 
κοινῇ σ᾽ ἀδιμελοιῦποι Τῇ τε ἰδίωμικοὰ πῶμ 
“πολεῖη πρὶ φὶ Ν σϊαμοσίων ἀδισκδυῆς, ποὺ 

μῶν τε, κοὰ ἀγορᾶς, κοὰ λιμδωμ, κοὰ ἱδρῶμι 
μετὰ δὲ ἐὺ ἀςαυόμους “ρίτης ὄπ σαν χίᾳ ἡ πόβὶ τὰ «οατιωτικεὶ, κοὰ αὖτα παῖς πιγντάσιμ ἑξαχῆ 

«)ωρισμῆνα. ὧν πίὼ μὴν μετὰ τϑιναναῤχου τάπουσι, τἰὺ δὲ μετὰ πὸ ἀϑὲ δ᾽ βοϊκῶν ζδυγῶμ, οἵ! ὧρ 
3. ΄ . Ν πΦ. .δὲ ΕῚ ᾿) . 9) ν ῃ ΄ τε ᾿ 

ὄργανα κομίζεται, οὶ προφὴ  αὐορῖς τὰ) κρὰ ἀτίμεσι, κρὰ τὰ ἄλλα τὰ χήσιμα φὶ ορατέας, οὗτοι σὲ, 
Ὡ σι 

κοὰ δὰ 



Ι τ ΕΝ ΕΣ 5 Ὁ ΕΝ πον δ: 

καὶ τυ σἴχκόνους πταρέχουσι τυμπανισὰς 
᾿(ωσϊωνοφόρους. ἔτι σὲ κοὰ ἱστποπκόμους » Κοὶς 
᾿μαχανοττοιας, Κοὺς τᾶν Τούτων ᾿πσιρίτας, ἐκ 
Ι πὶμπουσὶ τι σεὼς ζώστωνας τὅν χρρτολό- 
ογους τιμῇ, τὸ κολάσει "Ὁ τάχ’ κασιεσκόυας 
(ὐμῆνοι, κοὰ τἰὼ ἀσφάλειαν. τηρίτοι σῖξ ἐισὶν 
] εἱ ἣἥῥ πσεζων ἀδιμελούμᾶνοι, τέταρι σῖ οἱ 
ἡβίππωγ. τοϊμεῆρι σ᾽ ἁρμάώτωμ ἕκτοι δὲ ἐσ 
λεφαύτων, βασιλικοί τε σαθμοὶ κοὰ ἵπποις, 

᾿κρὰ ϑαρίοις, βασιλικῶῳ δὲ κοὰ ὁπλοφυλάκι» 
φμ. παρα διοίωσι γαὺ ὁ «ρατιώτης πίιω τα 
᾿σπδυζω εἰς Ὁ ὁπλοφυλάκιου, κοὰ “ὃν ἵστπον 

ἐς δὺυ ἱππῶνα, (Ὁ ϑαοίομ ὁμοίως. χρῶντοι 

σὲ ἀχἀλινώτοις,τὰ σ᾽ ὥρματα οὐ ταῖς ὅσοῖς 
βόσυτληουσιψ, οἱ δὲ ἵστποι ἀτὴ φορβιᾶς ἄγον 
σαῖι τόὶ μὴ σταρεμηέπρα ὅντα τὰ σκελὴ,, μη 

δλωϑεϑαι. σῖύο σ᾽ ἐσὶν ἀϑὶ Ὅρ᾽ ἄρματ αὐκ 

ξζται πῶς ἰδιόχω.ὃ σὲ σ᾿ ελέφαντθ’ ἰωϊό 

χος τίταρτθ΄. τρᾶς σῖ᾽ οἱ ἀπ᾽ αὐτόν »ξδύ, 

ὀντόυ. δυτελᾶς σ κατὰ τίὼ δέχυταν οἱ ἰνσ 

οὶ πσαντόι', μἄλλου σῇ οὐ ταῖς «ρατιαῖς, οὖ 

οἵ᾽ ὄχλῳ πόδιυῷ χαίρουσι, διόττόρ δύκοσμοῦ 
σι. πλέιοῃ σὺ ἐκεχειρία πόδὶ πὰς ἰλοπτάς, Ἀ 

γομλύους γοαῦ ον Ὅοϊ σανοβοκόῆου τρατον 
πίοϊῳ φησὶ μεγαδδονης, τυ αράπονστε μυσ 
οἰζσϊων πλήθους ἱδ)ουμδύσυ, μησεμίαν ἡμὶν 
ραν ἰσϊῶν αὐϊωεγμθύς ἀλέμματα, πλειόνων 
ἢ σίχκοσιων σ)ραχμὼμ ἄξια. ἀγράφοις κοῦ 

σαῦτα νόμοις χιωρμδύοις.οὐὴ γὰρ γράμματα 

εἰσίγναε αὐοδὺ, ἄλλ ἀρ μνήμης ἑκα Ξε δεουκε 

ϑαι. δῦ ποζήεῳ σῖ ὅμως σΐᾳ τἰὼ ἁπλότιιν 

σα, τὸ τίὼ σθτέλειαν. οἶνον τε γαῦ οὐ πίνειψ, 

ἀλλ᾿ οὐ ϑυσίαις μόνομ, πίνειν σ᾽ ἀπο ὑρύζας 

αὐτὰ κοιβίνων σωυτιθούτας, κρὰ σιτία δὲ Ὁ 
πλὲον ὕρυΐαν ἄναε ῥοφατίὼ νὼ οὐ τοῖς νόμοις 

δὲ, κρὰ οὐ Οῖς συμβολαίοις τίὼω ἁπλότετα ἐν 

λἰγχεῶνα εκ τὸ μὴ πολυ δίκους ἔνα γ οὔτε 
γᾧ ἀδιθόκης, οὔτε ἡδακαταθηκης εἰναε διν 

καοοῦσὲ μαῤτύρων, οὐ) σφραγίσϊων οὐ Εἴς 

οἱῶν, ἀλλὰ πιοδύειν ἥδαθαλλομθύους, νὸ τὰ 

- οἴκοι ἢ τὸ πλίον ἀφρορέμ: τοῦτα μὴν σϊὴ σῶ 
φρονικᾷ. τἄλλ᾽ οὐσῦ ὧν τις ἀγοσῖξ ξατη» τὸ μό 

γους διαιτὰ ὥὰ ἀεὶ, Εἰ Ὁ μὴ κίαν ἐν τοῦσιῳ 

ὥραν κοινίῷ σϊάπνε πε νὼ αῤίσου"» ἀλλ ὅπὼς 

ξχάςῳ Φάλομ. χες γοὺ τὸν κοινωνιτὼν.τὸ ἂν 
᾿πολισικου βίον, ἐκένως ἐρένμ. γυμνάσιον 
δὲ μάλιστε πριν συκιμάζουσι κοὰ ἄλλως, 
ποὰ σῇ σκυταλίσίων ξξονίνων λέωμ ὄξομαν 
λίζονται τὰ σώματα . λυποὰ σὲ κοὰ αἱ τὰν 
“φαὶ, κρὰ μικρὰ χώματα, “σαρναντίως δὲ τῇ 

δὲ πρόθυμον αὐδὲν το ααὸ οἷς ἅρμασι ἀμ. 

6η3 
Εἰ ετίαπι πιίπίτος ρύςθεπί, σαὶ ἐγ πηρϑηίβ ας 
τίπτε πα 15 αταπεαγ, [τεπὶ{ἔγαῖογες ὃ πη" 
τΠίπαγιπι δ τος, ( πούαπὶ απο, πος ρα 
Βυϊατιπι 4 τἰπείπ πα α πὶ επγίττῦτ, ργα πιίο 
ςεἰεεἰτατεπι, τατάϊταιξ (πρρ]ἱςίο τερεπάεπιες, 
τατο14 {{Π|5 Δ Πέτα. εγτῇ ρεδίτυπι σταπὶ μὰ 
δξε,υαττί ἐσαογιμη, Ζαίπεί ςαυσγια, (εχτί εἰ ε- 
Ρδδητυπι, Επυΐβ ας ςατετίς Βε[[ή5 τεσία δι 
ΙᾺ ἥπιης, τ εἰίλτη γεσίυπι αὐπιαπιοπιαγίσπι,ίπ 
41|ὸ αὐπιὰ ςοπίεγα πειγ, τη πες Αγ πρατι. 
τάτη ἴῃ ΔΑΥΙΔ τπἐπίατίο γεροπίς, δ ἐηυῦ δύ δε 
Πίλπι εοάεπι τποόο ίῃ γεσίς ἤλθι]ο, ατιπταῖ 
{1 1ἰταλίδιι5, στε ἃ ΟΡ τι5 ἐπ τίποτε τγα 
παπτυτ, ἐαυ ρεῖ ςαρίγ ἀπσαπειγ, ἢ ρεάε5 
ἵαθοζε πεοεπάἀαπειγ, χ απίπηοίμτας (αὖ ουττίς 
δὲ οδτυπάατυγ, ΟἸπστὰς ρύξεῖοεγ διιγίσαπι (εἰς 
ίοτεβ ἔτος παθεῖ, εἴ ρ 45 πογὸ διυιτίρα δύ τγος 
(ἀοίτεατίοϑ. ἰπάϊ ἐπ υέλα ἔγσαρα!ες ίαπε, ργαίον 
τίπι ἐπ ςα{τί5,πες πλυ!α ταγθα σαάεπτ,οῦπα 
τα Ρ᾽ υτίπτο αταπταν, ἃ ἑαγτίβ πιλσπορετςε δϑίϊί 
πες,  πάς Μεραηηςηεϑτείοτι, απ π 85 
ἀτγοςοι ςαὔγα πεηίοτ, ίη χυίθι5 ογᾶτ Ποηλίσ 
παπὶ αιιλἀτασίητα ΠΗ ΠΠ|4,ΠιΠ|2π| ἀΐεπι υἱα {ε 
ἴῃ αυά υἷττα (( ἀγας ππιάτιιαι ργεοίατη ἔαττ εἴ 
(επτ αἰἰαια, εείδπι σιπτὶ Ιεθ ι15 πτογεπταῦ ΠῸπ 
(τίρτί5, τετα5 ἐπίπι ἤοπ πούαητ, (τᾷ πιεπιο 
τίτεῦ οπιπία αὐ πιίηταπτ. Ἐτρύορτετ {Ππιρί{’ 
εἰτατοπι, ἃς πἰτὸς ρατΠπηοπίλαι, οπιηία εἰ ρύὸ 
(ρεγτε[πςςεάιαητειπητπι πο πίΐ ἴῃ (Δογἢςής 
Βίδυπι ροίαπιεχ οὐίζα ςοηῇοίῆτ, Πτατεχ οὐ 
ἄεο, Οἰθ 5 πιασπᾶ εχ ρᾶτῖε οὐζα (ογ Π15 εἰξ, 
[π᾿σρίθιει5 δ ςοπιγαίξίθιι5 πιὰ χίπταπι {Ππ|ρ| Ὲ 
εἰζάτετη εἴς, πε] εχ ἐὸ σι ροιοῆ, φυά ποι 
πασΐτιπι ἔππτ {τίσίοτ, ἴΝαπι πες σοπιτηη, 
πες ἀεροίεί ἑυτα αΠ 14 Πα Ρεῆσ, πεςτε ίθυς ἱπν 
ἀΐρεπε,πες οἡΠΠ5,(ς ἃ {πιρ]ςίτεῦ σγεσπητ, 
Τοπλππι ἐτεσιιοητίας ἐπουοάίταπτι πα εητ, 
΄υα ργοίεξο οπιπία σαι ςοπείπεητίος, (ρίαν 
τὰ ΠΟ (είς ηιτίς δα πηίτεατ, οὐ ]ο ἃ (ΟΠ } ἀερᾶτ, 
δ ᾳυοά πὸ τπ|πὰ οπιπίθιις, 8. ςοσπᾶα! δύ ργὰπ 
ἀεπάϊ ποτὰ ἤτ, (εὰ υτευίῳ [ίταπι Πτ,Ν πη εἴ 
δὰ εἰαεπὶ(οςία! ἐπι αἰτατν {1 Ππητ ἀςοοπην 
τηοἀατίοτα, Εχεγοίτίαπι ργςςίριτ [τ ίοπειτι 
ριοδδητ, δ πηαχίπις ἢ τίοίθὰ5 περ επί Ἰσαίς 
διι5 ςούροσὰ ἐχροϊίαπσ, [π ἐυπγι} 5 δ ἐσρυ] 
ττἰ5 [λείοις Ῥεγραγοί, [πὶ οὐ] σουρο" 
τίβ πἰπγῇ, ἵΝαπι δί αυζυπι φείϊαπε, ὃ ἰαρι]- 
[5 οὐπαπίυγ, δύ Ππάοπειι καηαίά {ςἐππιππὶ 
ἐπάϊπιητ, 8. ἀπιρΎε 25 ἔσσιιπὶ ροτίδητ, πατὶ 
ΡυϊςΒτίτιτἀίπεπι ἐχοοεηίες, οὐπηΐα ἰδοίπης 
απ ὦ ἀεσοταπάδπι ἰδείεπι μογτίπεπε. 

ἄλλῃ λιτότητι οσμοαῦται. γουϊῳοροῦσι γα» κοὰ σἤχλίθῳ κόσμῳ χρῶνται. σινόθνας “κε φοροῦσιμ 
δθανθξενκοὰ σκιῴόίᾳ αὐτοῖς ὑποτοιν}» γαρ κάλ Θ’ τιμῷντόυ: ᾧ σχούσιψ ὅσα καλλωπίζα τί ὄψιν, 

"ν ἀλάθεον 



δ᾽: ΤΕ ΑΝ: 
Ν εὐἰκαῖςπὶ ρογίη ἄς γεςίρίιατ τ υἡτίις, Δ ς 
τατί ἰσασπι ργῳγορατία πα] |4π| τι δ στῆς, αι Π 
οὐ εηζγία ἐχςεϊϊαης, ᾿ζαίτας πυρτα5 μαῦςητ, 
4185 ἃ ρατεητίδας ἀςοίρίαητ, ραγί Βοιιπι ται 
Ῥταβ,αἰίας οσεάίεξητές στατία,Α] 45 ργοί (5 ἀσ ο 
Τπριατίο: 8. τί ςαΐξλ5 εἴἴς σορσαητ, οὐ πίςατί Π{- 
ςεῖ, ἵΝεαῖο ἐχ [Παίς σογοπατγι5 [Δ οτίῆςαῖ, πες 
«ἀοϊεί, πος δα, Ψι(ίαιᾷ που ἑπσυίαφης, 
Ρταεϊαίο ἐρίτίτι: πέσης, ἢς χυία πιληςῇ ἄτο 
οἤξετγατυν, (ε ἰπτερστα, ΟἿ (4! {15 τε 5 ἀερτς. 
πιεπαϊίταν, ἐχιγεηγίς ἀεοαγίατυ, (ΟΠ αἰξθτο ἃ- 
[(χπο φυειηρίᾷ οὐ αϊεγίς, ποη πιο τὰ] ΟΠ 5 
φοκαᾷ (αδίε,[ςα εἰἃ πγαπι ππατυγ, ΘΟ πο ἢ 
ααίς αὐτῆ ςί πα, οςυ!{{ε δά επγετίτ, ςα ρίτα- 
Ἰς εἰ. [ἀεπὶ ἀἰοίς πεπλίπεπι [που (δ ειτίς εἰτί, 
ΟπεΠοτγίτας (4 ρτορτία εοτῇ αἱε, φυί ιν Μίαν 
ἤσαπο [ὰη{,8( φυαί! εοτ οἰπεία, απεπιλάπιο 
(ἃ δ αἰία ρου πιῆτα εἰὰ5 τεσίοπίς οἱ ςία το πὶ 
τπεπιογαῖ, αἰροῖς (Π |έπις, Βὲ εοίβ σουρτ}5 εἴπ 
Ριείτία: πτυ]ίετε5 συγᾶτ, (Ομ υἱ τέρεπι σαἰοαίᾶι, 
δ τεϊίχαι5 ἐχ είς παπεηζ ἐχίγα ροτῖδβ, δί 
48 πιυΐίεν τεσ εὐτίπηι οσςίἀογίζ, πλιτητι5 πᾶ 
δεῖ,ατσαπι ΠΠ 5 (αςςεἴϊοτε ἰᾶ σαταν, πσςςοάαε 
αὐτεηὶ ΠΙ ἡ. δ ἐρὶ ἰπτετάία ἀογπιίγς πο ΠΊςεῖ, 
ποέξΐε ςορίταγ σα! ἃ ρεγ Βογὰβ πλυζατς, ἐδ έμ 
Ρτορτεν ἐπ Π 445, οαπὶ]η ςα[γί5 οἵδ, (πρε εχίς, 
Πιατι ὃζ δα {πα ςίσπι οχίτροΥ ἀΐεπι αι 5. ετί- 
ἴῃ {{ἢλοτὰ Πτατϊ σογραϑ συτεῖ, ἰἀαστοηι Ητ τί 
Θία ρεγἐγίίοπε. παπὶ {{π|0] δ διχάίε, δέ ἃ ετίσ 
θυ ρεγοτίδιις ρεττςαταν, εχίς ετίᾷ αά (αν 
ετίΠςίΔ, Τ οετιϊὸ δά πεπαιίοπεπι, αδί Βαςςίσο 
τηοῦα πιαχίπγα πλα ογ τῇ ςαίεγια οἰγοσἐ ἢ αἱ 
εατ,  ρΑίοτ 5 οχίεγ 5 πλδηῦε, ΓΝ αἱὰ πππίδ, 
οδτεχίξ, φιιδά ἢ αυίο ἐπτογίμ5 Δα πγα] ἔετες ρὲς 
τε ςαπτ εὐ τ, σαρίςς οἰ εὐξίτατ, ργαοςάπηΐ εππὶ 
τγπιραπα δ εἰπείη παδιία, πὶ ίῃ Ιοςίς ἱερτία 
πεπαταν, ἐἰο ο (Δ οίτται, αἰδίξιιητ εἱ ἀπὰς τγεβὰς 
τυ εγε5 δ πηατοο: πηι (ἢ ἰοςίς ποι οἰδαί5 ττῈ 
παῖαν, (ἀσίττατ αν εἰερἤδητς, Εχ πιι εὐ θ 815 ἃ - 
[5 πη συγτίθ5 (εἀεητ, αἰ ίο ἰῃ ἐφυί5, Α] ἕο ἐπ Θ΄ 
ἱερμδητίς, παετημδ ἀπιοα δύ τα τᾶς οπιηίθιις 
ἁΥηγίς ἐχουοίτατο, τα ργοίεζο πα ἃ πος 
{{τἰς ἀἰςγερϑας, 4 αγαχίπιό, σαοὰ ἄς (ὐαιςαί! 
διαδίτατοτγίθας ἀἰςοίτιγ, σαὸ ἃ ἐπὶ ργοράγαῖο οἴ 
ται ογίδ α5 σοοᾶς, ὃ σι αἱ ρατεητᾶ ςαγπίδ τε 
ἕκᾶτατ, ἃ ἀἀἰτ δυτ ςεγοορίτῃεςος (δὲ εἴς, φαί 
ῥεῖ ργαοίρίτία υαἀεπέεςς, Ρ εἴΓα5 ςσίγα ἰηίε σας 
τες ἀεποίμαητ, Δ αἰπιαίία 4 τα ἀρὰ ΠῸ5 πλίεία 
ὰπτιρ ΠΠ|05 πτασηλ εχ ρατῖς (γ] εἰετία εἰν 
{ς. Εσαοϑ5 δι πτπίςούποϑ εἰΐο ςογα  πίσαρίγ. 

ΘΕ στε αὶ Ἃ ΠΝ π΄. ΩΝ 
ἀλήθειαν τε διμοίως ὦ αιτίὼ ἀπ βοϊε χον τοῦς 

δι) όντόρ οὐσὲ τῇ ἡλιπία τὴ) γόδόντων πῶνομί, 

αν δισδασιψ» οἷ μὴ τὸ τῷ φρονῶν πλεονεκτῷ 
σι στολλ ἃς δὲ γα μοῦσιρ ὠνη τὰς σερχρεὶ ΣΎ 
νέων, λαμβαψουσί τε αὐτιδιαδυτοῖν ζοὕγ" 
βοῶν, ὧν τὰς μλν σύπειθέιας χάριν. τὰς δὗ 
ἄλλας ἡσυνῆς κοὶ πτολυτεκνίαο, εἰ σὲ μὴ σῶ» 
φρονέιν αὐαγκώσειφν,, σπτορνδύειψ ἔξεσ:, ϑύει, 
δὲ οὐσϊεὶς ἐςεφανωμῆν)", οὐσὲ ϑυμιᾷ, οὐδὲ 
αὖ γύσϊει͵, οὐσὲ σφάἤουσι ἱσῥ ον, ἀλλὰ πνὲ 
γουσιμ, ἵνα μὴ λελωδημθύομ, ἀλλ᾿ ὁλόκληρον, 
διαϊῶτοι Ὅρ᾽ ϑεῷ. ψδυσυμαρτυοίας σί δι ἃ» 
λοὺς ἀκρωπηριάζετοίι, ὅτε πονρώσας, οὐ πὲ 
αὐ μόνον οὐτισττέογει, ἀλλ κρὰ χειροκοπτᾷ 
ποιιοτον σὲ νὰ τεχνίπουχέιρα, ἢ ὀφθαλμὸν σα 
φεληποιιγϑωνατόντοιι. δρύλοις σὲ οὗ Θ- μὰ 
φυσι μησϊγύᾳ ἰνσϊῶν χρι ϑυαιὀνασικρια Θ᾿ σὲ 
δὴν οὖ πῇ μουσικανοῦ πότ᾽ ἴδιον ἀγεφαίνει, 
κοὰ ὡς κατόρθωμα! γι «καϑάπόβ κοὼ ἄλλα 

στολλὰὶ λέγε Φὶ χώρας ταύτης καπτορθώμα- 
σά, ὡς δθνομωτάτῳς.. Ὅρ᾽ βασιλᾷ σ᾽ ἡ μὴν 
σόϊ σώματι’ ϑόδβαπεία. οἦχ γαυαεκῶν ὅδιν 
ὦν ν, κοὰ αὐδὴν στρα δὴν στα τόλων ξω σὲ 
τὴν ϑυρῶμ οἱ σωματοφυλακόῖ", κοὶ; “Ὁ λοι» 
στ ςφρατιωτικὸν. μεθύοντα σὲ ἁτένασα γν 
νὴ βασιλία, γόδας ἔχει συμέναι Ὅρὶ ἐκένομ, 
σ͵χσεξαμλύῳ.. οἹασϊεχονιτται οἵ οἱ στϑλαϊσυι, 
οὐσῖ σωνοὶ μεθημόλμας ὃ βασιλεὺς, κρὰ νὰν 
κτῶρ σὲ καθ᾽ ὥραν αὐαγκάζεττα πίὼ κοϊτίω 
ὠλλάῆαυ σῇ τὰς ἀϑιξουλώς. Τὴν γε μι κας 
“ἃ πόλεμομ δ᾽ ἀσίωψ., μία μϑύ ὄξιυ ἡ ἀϑὲ τὰς 
ἀρίσεις, γ᾽ αἷς διεμόβδύει σἤχκούων δον ἧφ' 

που, αν ὥρα γηύντοι φὶ τὸ σώματι» ϑόδᾳ 
πείας. αὕτη οἵ ὄξιυ κὶ οἵ δὴ σκυταλίσϊων 
σρίψις, ἅμα γοῦρ κοὰ, σα χούει κοὰ πρίβθετοίς 
τοῆχρωμ πόδις ον δὰ ποιβέωψ. ἐτίδα σ᾽ ὄξιμ 
ἡ ἀδὲ σὰς ϑυσίας Ἐξοσὺς, πρίτῳ σ᾽ ἀϑὲ ϑάραν 

βακχικά τις γαυαικῶψ πόδυκεχυμδύύων, ἔξω, 
ὅν σὲ Τὴ συρυ φόρων. σταρεσοίνιστα σ᾽ ἡ ὅσ 
σῦς, Ὅο ὁ σχαρελθόντι ἐκτὸς μέχρι γαυαικῶμ 
ϑαύατΘ’. πεθαγοαῦτοι ἢ τυμπανιοας, κοὰ 
ἐξωο]ωνοφόροι. ἀμυπγυτ σ᾽ οὐ μὴν »»ἷς τε 
οιφράγμασιμ ἀρ βήματ: τοξόύων. στάρε» 
Ξῶσι σί᾽ φοπλοι σἹύο»ἢ “ρξςς γαυαϊζκδῖν. οὐ δὲ 
ταῖς ἀφρακῶις ϑήραες ἀτο᾽ ἐλέφαντι» ; αἵ 

δὲ γαυαϊκόν αὲ μὲν ἐφ᾽ ἁρμάταν, αἵ σ᾽ ἐφ᾽ 
ἵππων, αἕ ὃ κοὰ εὐ ἐλεφαντων, ὡς κοὰ σὼσ 
φρατόύαυσιν, ἀσκημδύαι πσανσὶ ὅπλῳ. ἔχαι 
μὼ δν "νῷ ταῦτα “πολλίω ἀηθφαν χεῶς τὰ ΓῪ 

ἡμῖμιετι μλν ποι τὰ ποιάσε μάλλομι φησὶ γὰρ 
«ὅσ τὸν (αὐύκαζου οἰκοιῦποες ψ τῷ φανδρῷ γωυαεξὶ μίσγκεοδγ νὺ σαρκοφαγᾶν τὰ δῷ συγγγνῶν σώμα» 
σα. τεροκυλισοὺς σῇ Εἶν πηθήκους, οἱ λίθος κω τχκυλίουσι ἀραμνοξᾳ τοιαῦτ ἀδὲ αἷὸ διώκοντας. τὰ τα 

ὐσρῳς 4] ΞΨ ." “- “Ὁ , ΕΣ ἴδ] ᾿ Ὰ 5 ͵ ὑταρ υμιν "μόδα ζῶᾳ, τὰ πλᾶφις τπτρ ἐκείνοις αγγιχ ον, ἵππος τε λέγει μονοκόδωτος ελαφοκρανρι 
καλέμονα 



᾿κἀλάμους δὲ μῆκΘ- μὴ τοιάκοντα ὑργηῶν 
αὐ ὀρύίος, εὖ ὃ χαμαικλινς τορντήκονταν 
παχθ’ σὲ ὥςτε τίὼω διάμεβου τοῖς μὲν εἰναε 
᾿χριπήχα, »οἷς δὲ τεβα πλάσιαν. ωδῥεκπίν 
σῆωυ σῖ᾽ δ μυῤβώσισυ", πονταασιϑτίμους 
' αὐθρώπους δὼ τὸ τοισπιϑάμυς, ὧν τινόῦ' 
ἄμυκτηραρ αὐαπνορν ἔχοντάς μόνομ τσὲρ 
σῷ ούματ᾽, πιὸς ἢ «ὃν τοιασιϑάμους πό» 
λεμον νας ταῖς γόλανοις" ὃν κοὰ ὅμηρον σῖκ- 

᾿λραῦ"κοὰ οἷς πόβονξιν, οὕς χίωνομεγέθεις εἰ. 

νας, ᾿ούτους σῖ᾽ ἐκλέγειν αὐ τῶν τὰ ὠᾷξ, κοὰ 
φθείρειν ἀκ γοῦρ ὠστοκέν πὰς γόβαὐύσς. δι[ό 

“τόρ μησϊχμδ μηδ ὠκ εὐρίσκεϑυα γόρανων. 

μήτ᾽ οαὖ νεό ἥια, πλειστέκις σ᾽ ἐκπίσήειν γὲ 

ρανον χαλκίω ἔχουσαν ἀκίσϊα ἀκ ἣν ἐκ 
θν πληγμάτωμ. ὅμοια ὃ κοὰ τὰ πόδι δὴν γύω 
“οκοίτωμ, κοὰ ἣν ἀγρίων οὐθρώπωψ»κρὰ ἄλ 
λων τόδα τωσϊών. «ὅσ μᾶνδ σαν ἀγρίους μὴ πο 
μιδδίιῶαε “παρε σαναῇρύκοον, ἀρκαρτόρεν 
γαρ.ἐχεινὴ τὰς μϑὸ σηόδνας προῦϑον, αἷὸ δὲ 
παρίυς ὄπιδδον, τὴ αἷὺ σϊχ τύλους, ἀσύμους 
σῖε τινας ἀχβίιψαεαὐθρώτπους ἡμόδος. οἰκᾶν 
σὲ πόρὶ τὰς πηγεὶς τό γάγγον. πρέφεαν σ᾽ 

ἀτμοῖς ὁσίων ἐρεῶμ, κοὰ καρπῶν, νὼ αὐῥξωμ 
ὑσμαῖς» αὐτὶ ΣῊ σομάτων ἔχοντας αὐατανο» 
εἰς, χαλεπαίνειν ἢ τοῖς σϊυσώσξεσι;κοὶ, σὰ πόὶ 
50 πόδιγίνεδναε μόλις κοὰ μάλιστς κὺ «ρατον 
“πισίῳ. τόρ δὲ δὴν ἄλλων δικγξ ὧν οὖσ Φλλο 

σύφους ὠκύτπτοσί ὡς πε ἱσσροιεῦτ δι» ἵστπωρ 
μᾶλλον ἀπιόντας. ᾿ὐωγοκίτας ὃ “ποσῖηρα τὰ 

ὥςτ᾽ αὐχασαῦ σϊρνσῆρα, κοὰ ῥύ ον νδυραὺ, 
μονομμώτους σὲ ἄλλους. ᾧτα μὲν ἐχοντας 

(αυὸς. οὐ μέσῳ σὲ Ὄρ" μετώπῳ ὧν ὀφθαλ 

μὸν, ὀρθοχκώταςγλασίους σὰ φὐθα. ὧν σὲ ἀμί 

Κτηραᾶς ἄνας παμφάγους. ὠμοφάγους ὄλιγ6. 

γονίους . πῶ γήρως ϑνήσκοντας . Τό δὲ ςὖ’ 

ματί- Ὁ αὔω πεωχάλοτόδον εἰναε πολύ.πε 
οἱ σὲ ἣν χιλιετῶν ττδῥξορξωψ. τὰ αὐτὰ λέ, 
γεν σιμων σία, κοὰ σπινσίάρῳ οὶ ἄλλοις μυ- 
θολόγοις. μὐΐθ’ δυκοὰ Ὁ το τιμαγλύους λὲ 
χθγ)» ὡς ὅτι χκλκος ὕοιτο σχλαγμοῖς χαλ΄ 

ποιοκοῖὶ σύροιτο, ξγγυτόδω δὲ πίςετως φκσὶμ 

ὃ μεγαῶδφνης., ὃτι οἱ ποταμοὶ καταφόβοιρν 
ψῆγμα μυσοῦ, κοὰ ἀπ᾽ αὐτόν φύρ(Θ- ἀπο, 

ὑπὸ οἱ βασιλέι (ὧδξρ γοῷ τὸ γ᾽ ἰδμοίᾳ συμ 
ξαίνει. πόβρὶ σὲ τῶν φμλοσόφων λέγων ποὺς 
μδὸ ὀρεινοὺς αὐτῶν φησιρ ὑμνετὰς εἰναε τό 
διονύσου, σϊεικναῦ τας πεκμήρκα πίω ἀγοίν 
ὧν ἄκτσελον σταρα μόνοις αὐτοῖς φυομϑύϊω, 

κοὶ ὐῆὸν, κοὶ σϊάφνίω 4 κοὰ μυῤῥινίω, κοὶζ 

ΤΥ ΒΕ σεν ΜῈ 8 ΟΝ Τὺ “ 

ὦτα ἔχοντας, ὡς ἐγκαθδύσϊειμ. ἰσζυρσύς σὴ, 

ἐγ’ 
Εχαγιπάϊηίθας εγεϊαϑ εἴς ἐγίςε λα ραΠιι- 
ὑπὶσρίτα της, τη 65 απ] υσεη πη, τὰ Π 
τ ςταίβίαἀΔίπε, τ φυ! δ αἸαπηεῖγος πττοῖ 
αὐηι σίτου απι,] αἰ  υ[68 ἀπρ]α, 8ε6 Δ ἔ8ς 
δας τεαίεη3,Αίτ, Πόπιίη 5 Πα οί ἃ εἴϊς απ’ 
αυοραϊπΊος, Πα οί 4π| {γίρα! πος, συγ ποπ 
Πα Π  παίο ογεαπτ, ὃζ ἀπο τἀπτιπὶ (ρίτατηεπίᾶ 
ίαρτα οβ Βα εᾶε, (στη {τ ρᾶ  πίβ ουιτο5 ραρηᾶ 
το, αυοά δ ΓΙ οπλεγας Πρηιῆςας. [εξ ρεγαίςες 
δηίεγ πιαοηίτιαίης, ΠΠ|05 στα σπι οὐμ ἰεσεγε 
αἵῷ δδοΐετε, παπὶ δὲ πα  β τᾶς, πες αἰ Ρί εοτῖ 
ουα,πίαίστερειίατατ, ϑαρε ετίατι οσιιβ ςεςίς 
Δ ίτ, ας απειη (ρίςυ!α Πα Ρεθαῖ, ὰ τε. ἰδέ ος 
{π15, δία απταια ἐς Βποίοςοοτίς, ὃ, (γ]ὰς 
ἤγίθι5 Ποπηίηίθυς,ας πιοη(ἐτ 8 οςέογ 5 ἀϊσιιπ 
ταν. ϑεα (γ] εἴτε Ποπιίπες δά ϑαάγοςοτειπι 
ποη εἴΐς ἀεἰδέοβ, ειιπὶ δα πτογέεπη οσάυτεηξ, 
Δἴ(Β ἐ05 οαἰσαπία ἀητεγίτις, δύ ἀἰσίτος ρεαίς ἔς - 
ογίατη ροἰξεγίαβ παρ οεῖς, Α ἀἀφυος ἑαιῆε ἡ (΄ 
ἄλληι ςἀγεητές οὐς, πιίτος Ποπιίπεδ, ηυΐ εἴγε 
(δηρίς οὐῖαπι παδίτεπε, 8δ( παρόντι αΠαγᾶ 
(ατηΐμαπη δύ ἰτυξεα ἃς Πολύ οὐ οΥ 5 ἐπι 
{τἰαπεέυτγ, δ ρίο ογεἰρίγαπηοηία πα ἃ Παθ εν 
ἀητ, λ ερ.(Ὀστί 5 ορρίαοὺ ογαδιιαγί, αὐ δὸ αὐ εκ 
(ἀρεχιπήπαπε, ργε οτείπι ἐπ ςα[ἐει5. ᾿ς α] 5 ετίᾷ 
Ρεγπια [τίς ρ[οἱορῇο5 πάέγατε, πξάς Οογς 
ροαίθις, αΐ ςυτία ἐατος ργρουογίδη, ἀΕ πο 
ἐοςοστίβ, αι Δυτες ἃ ἃ ταῖος τῷ “ερεπάςητςεβ 
[ιΑοιλπιαταρεί εἰς ἱπάἀοτηνίᾶς, «ἀεὸ (οτίς δ, 
αὐ αὐ οΥἐ5 ἐπ εἰ 4π|| 8. πογιπιπι γα σαητ, Δ ΐ 
ο5 εἴς υποςιος ςαηίη 5 αὐτίδι5, δ οτίπί δ 5 
ετεὐἰί5, ρεέΐογε Πίίρίο, να δεηίες οσυ!υπ π 
πτεαία ἔγοητε, υΐ Παίο ςαγῦι, Ομ Πίᾳ ὃ ἐγυ ἃ 
εἄετο, δ ρᾳτυο τεπηροτε αἰποητοβ, ΠΕ (εΠ ἐσ 
ἐϊατξ ἐχείπ σαί,  (υρετίου  οσίς ρατίς τι ἐπηΐσ 
πεηκςέπια παθεῖς,1)ς ΗΥρεγθογείς χαΐ αλίῇ 
Ιεἀπποβ τ εαας (ςτιθές, αυαὶ δίτηοηίάες, 
δ Ρίπάαγιις, δύ αἴή ρσετα αὐ ΠΠυ4 δυο 
{πὶ εἰἰ, αιοά 7 ἱπιασεης αἰςιε, 4 ̓πείδ σας 
τίς ρίαετγις, 8.( αι ἐἃ ρ] τα {ΓΑ γε ἔπε, 
Ρτιορίπαιίον αοτβατί ἢ ΜΙ ρα ΠΠε πες, υίλίε 
Πυπιίηα δἰ πηίταϑ ἀείεττο, εχ αι γερί {τὶ 
Βιπᾶ δά πεΠαῖ, 4 πο ὁ ετἰᾷ ἐπ ΙΒ εεῖα ςδτίη σέ, 
Τερμοίορ 5 ἐϊεί(, αδὰ φαΐ ππτ πησεαηί, 
ΒαςςΠᾶ ςεἰερταητ,ρηδ απο 4 οἤεπάεηιες, 
ηυὸα (Ο] πὶ ἀριιά εος ἀργεῖ 5 αὐτί παίζαταγ, 
δέ Βεάεια, δ Ιλατι5, ἃ πυγείας, 8,0 Βύχτις,, δ 
Αἰ ἰὰ (επηροῦ πἰγεηιία, ΠΟΥ πὶ πα ΠΠ τὴ {1 ἐγᾶς 
Ευρβγατεῖι, ργατεῦ ραῖζα σιοράαλτη ἰη Πουτίς 
{ττί αἱ, Χ πιαϊτο σαϊτα ςοπίογιατα, ΒΑςςΐσ 
ουΐη κΕ{Ἐ ετία πι, πο επΊ ὃ ταϊέγας σοῇοτς, 

“ούξου,κοὰ ἄλλα τῶν ἀειϑαλῶμ, ὧν μησίρὐ ἀνα πσόραν τό δύφραν του σπτλάὼ τὺ σταράσϊάσοις πανία, 
κοὰ μετὰ πολιῆς ἀφιμελώᾳς σωζομδνα. διονυσιᾳκῶν σὲ; κρὰ ἡ σινουνοφορέμ, κοὰ ἢ ματρούῷαε, 

ΓΕ Δ κρὰ με 

11ϊ44.. 
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δύ υπριτεητίο υτί, ἃ Ποτγίθιι5 τίη οί, δέ τγπηρα- 
τὰ ὃζ τἰητίππαδιΐα ἐχειητεπὶγέρεηι ργςοςάςε 
ες, δαιρεῖτες υετὸ Πετουζοο! ητισας Ργὸ 
ἐκ ὸ Ρυϊοί ίμπηε, δ ἃ παι τ5τεάδεγσατα,ρυς 
(εττίπι ἀς απο ἃς υἱέ 5. Πᾶπὶτορίο τγᾶϑ Εἰ’ 
Ρδταίοπι εἰ ΗΠαγπιεπίαπι πίπεας μαθεῖ, ΝΜ] είο 
Ροιϊαηγίαᾳ ηαίά ἐπι τοῖα δ ἱΜεαία υἴαιείῃ Ρεγ 
ἤλπι, δί (Ἰατπιαπίαπι, πιᾶρηδ εχ ραᾶγὲς {τίσ 
Ὀὺς5 τίηο αδυπάδης, [ε ρῃΠοίορἢίβ σον 
΄υς ἀϊαϊΠοηεπι αἰίαπι ἔείτ, αν ἄπο σεπς 
κὰ αἰεί, Πᾷ αἰίος Βιδομπιαπαβ ποςαῖ,αἰίος (σεν 
ἘΠ ΔΠ45, (εὐ ρταςὶριιὲ Βταςξπιαπας ρύοθαζ, 
αυὸά ςὐπὶ (Ἰτεςίβ ἐπ ορίηίοηΐδις ςοποούς 
ἄεης, Ηἰ χαᾶπι ρείπχὰπι ςοπςοερεί τε, υἱγος 
ἀοεῖΐος σγάτοτος Ββαδεητ, χιί δ ππαῖτί δ θη 
ςερίο δεςεάεπιος, φυπάδηπι ςαπδηΐ τὰ ΡΥοΙΪ 
ἐπε! ἰοίτατοπη:ςἀ τε ὕεγα Πυδάαπι σοπεΐῃξείος 
ρΡύσοερία ἄδηι, διγεβ ΠΡ εητεν ἐος αυάίεπ- 
εε5, (οεἰίςεϑ ἱπ ργοίς εχί[ἰπιαηταγὶ ροααπι 
πετὸ παι (χης, 4105 τῷ αἰΐος οσυτγαΐογεϑ ἰοσεί 
πππτυτ,Παπὶ 10 πγαρσίϑβ οεῖα5 Δ οἰ εἰςίτ, εἰερσαη 
είοτε5 πγαρίγος μαῦεητς. δε εἴετι ὅζ ρῃηοίο- 
Ρἤος ἀπτευγθειη ἐπ ςο ἐχευςετί, ἰητγα σοὶ 
Ῥοίίτυπὶ 4ιεμάαπι ςἰγςαίτα γα σα! τεῦ υὐπτεπν 
ἐε5. {ἀρεῖ τοτίς ἂς ρεΠ δ ι15, δ ΑὉ απίπγαηδις 
ἂς Ν᾽ επεγεαδίξίηετε, ἰςτἤς Γγπιοπίδαβ ίπίεῃ 
ο5,8Χ οὐπὶποϊεητίδας αιάίγε ςοπλπι πίςαῃ 
τε5. Δυάιίτοτί αζεπι πΟ [ίςείε πες οηιί,πες 
“εγηυταίε,πες ετίλπι ἐχογεαγονας ἄς {Π4 τος 
εἰ εχρί οὐ, ἰπςοηείεπίςπι, Ετςιταν (γί σίη 
τὰ ὅζ ἰερίεαι ἀπ Π05 ἔἰς αἰχεείτ,ίη ἔπ (εςεάεν 
τε, δ ἰαχίυϑ (ἰςεηείηδ ας αἵπεῦε,, ἤπάο- 
Πεπὶ ἱηάπεῦο, Δαγαπὶ 1Π πταιί 115. ὃ δυτζί: 
δυκηηοάετγαιὲ σείξατε, δζ( ςατηί δ εἰς ἀΠίσ 
πια απ, τας Ποπγίπεπη Δα ορεγα ΠῸΠ δά 
τλητ, δῷ δοείθ 5. ὃ ςοπαϊπγεητίς αοἤίπετγε, 
δ ἀχούεβ Πλ}}τ45 αρεῖε, ργοραραπάς ρτο" 
115 οτατία . πηι ἃ ρίστί 5. οί αγα επεπίπης 
θοπα. Ὁ ἰοίτ ετίατη Βταςμπλη 45 σα πὶ ΧΟ“ 
εἰδυβ ποη ρῃοίορματί,πε ἢ ἱπιρεοθα Πητ, 
ΔΙ χα χαοά εἤεττί πείας ἤς, ἐπ ργοίβῃος 
εἴεδῃις ἢ ρτοβϑ, πε υἱγοϑ γε! παυδηῖ, 
ἵναπι 4υΐ ποϊαρταῖοπι ἃς ἀοίογεπι, αἱτᾶπὶ 
δεοτλουτοπι φημ ςοηπτεπγηίς, Γυαίτι εἴς 
πο ρατίτυν, Βαίαίπιοάί απζεηι πὶ ΡΓῸ “ 
δ δί ρτοβα, [τοπὶ πλιὰ εο5 ἀε πιοσῖε αΐσ 
εεῖς, δ( ματι υἱτάτη ριταη 48 εἴς ηιαῇ ἡπεπς 
ἄσλυι αἰαίάτα ποπιίηατη ςσοηςερτ, πηοτῖεπι 
πετὸ ἡλείαίτατοτη δά τιεγδτι {τ ὃζ (οοἰ ςξαί 
τατο ἥς σαί το ρδοίοομσεί σα: [ἀΔαγοο 

ΦΙΙΆΑΒ ΟΝ αἙ Θ ΘΟΥΕ Α ῬΉΗ: 

κοὰ μυροῦϑοα, κοὰ βάσηεῶται ἀνθινα, κοὰ εἶα᾽ 
βασλέας ἐωσϊωναφορειῶτι, κοὶ τυμπανίε 
ζεϑαι κατὰ τὰς διεξοσνυς, «ἦν δὲ τοεοΐασιε. 
ους ἂν ἡρακλέα τιμοῦν τιχῦτα μᾶν ομὖ μυθώ, 
σία, κοὰ σοῦ στολλῶρ ἐλεγχόμδνα;, κρὰ μάλε, 
στε ΄πόβὶ δὶ ἀμπίλου, κοὰ πᾶ! οἴνου. πόδαν 
γοὺ πὸ δὐφράτου,κρὰ φὶ ἁρμϑνίας δὴ στολο 
λή, κοὶ ἡ μεσοσπτοταμία ὅλη, κρὰ ἡ μηιόδές, ὅδ 
ἧς μέχρι κοὰ σϑβσισίίθ- κοὰ ἑξαρμανίας, οὐ, 
χωρ δὲ δὴ εὐνὼν ἑκάσου, πολὺ μόν Θ- σύῴμ» 
πεελουγκοὶ ἄύοινου λεγυωτοώ. ἄκίιω ) διαίρε 
σιμ πτοι ει τῷ πόδι δὴν ιλοσόφων σῖύο γγύν φά 

- -Ο “ -- τῸΣ, σκωμοὼν ὧδ ἦλ βραχμανας καλέ, ὧν γάλος 
μαῦας. ἐδ αδὸ οαὺ βραχμανας δυσυκιμᾶν, ὦ 
μᾶλλομ γαῖ κοὰ ὁμολογεῖν κ᾽ ποῖς σδγμασιψ. 
ἠσῖψ σΐ δυβὺς,κοὰ ἀνομβύους ἔχειν ἁδιμελα- 
σὰς λογίους ἀνοῆρας. οὖς πτῶσιόντιις λύ 
εδὸ ἐπτασῖειψ συκέψ κοὰ τίὼ μετόμα,κοὰ πορ 
ἀινόμᾶνον ἐς δυτεκνίαν. “Ὁ σ᾽ ἀλαθὲς, σώφρο 
γικᾶς ἕνας σπερακνέσεις, κρὶ; συνθήκας δια 
γαε, τὰς σ᾽ ἥδιστε ἀκροωμϑύας, μξχλου δὺς 
κνους ἐἰναε νομίζεζα, μεσ ὃ τἀὼ γεσιψλ, 
λους κρὰ ἄλλους ο͵χσϊεχεδαι τίῳ ἀδιμίλα, 
ἀν, ἀεὶ φὶ μείζον Θ- ἡλικίας χαριεφόρων τὰν 
χανούσης διοϊασκάλωμ. σ]κ ηρίδειν ὃ «ἦν Ωὰ 
λοσύφους οὴ ἄλσει τεὸ φὶ πόλεως, ὺ πόδε 
ἔόλῳ συμμέτπρῳ λιτῶς (ζῶντας οὐ «ἰδάσι, Θ΄ 
σϑραϊς, ἀπεχομβύους ἐμψύχων ἀφροδισι- Ὶ 

ων, ἀκροωμάψους λύγωψ ασουσϊαιωψιμεταδε 
σόντας κοὰ γοῖς ἐθθλουσιδν σὶ ἀκροώμϑνομ 
οὔτε λαλῆσαεϑέμις οντε χοεμ α πα, ἀλν᾿ 
οὐὴ σηυσαεὴ ἐκξαλλεῶαε στωυσίας» πἰῶ ὦ 
ἡμόναν ἐκάνζω ὡς ἀκολαςαίνοντα,ετη οἵ ἕσ᾽ 
σῆὰ, κοὰ τοιάκοντα, οὔτε ζάσαντα αὐαχωδ. 
ρὲν εἰς τέὼ ἕαυτόι ἰ«πῆσιν Ἑκαφομ,κοὰ (ἰὦ ἃ» 
σῶς, κοὰ κὐημβύως μάλλοψ » σινοθνοφοροειῶ- 
σα, κοὰ χυυοφοροειῦτε μετρίως φ᾽ ταῖς χόδ- 
σὶ, κοὰ τοῖς ὠσί πτθσφόβὀμᾶνον σαῤκᾶς μὰ 
τ πῶς τίὼ χρέαν συωόδβγῶμ ζώων, «βριμὲ: 
ων, κοὰ αὐτωτῶν ἀπεχόμϑνον. γαμέν σῖ᾽ ὅ» 
σι πλειστίς εἰς πτολντεκνίων, ἐκ σπτολλῶν γοδο 
κοὶ; τὰ ασουσίαἶα πλείω γίνεο. αὐχόδυλοῦ ὦ 
σι “κε τί ἐκ τεκνωνν μὴ ἔχουσισυύλους ὅδ᾽ 
πυρισιαν εγγνυτάτσω οὐσαν πλέω σ᾽ ψ τατος 
ρασκδυάζεοντ, ταῖς 5 γαυαιξὶ ταῖς γαμεταῖς 
μὴ συμφιλοσοφᾶμ εἷῦ βραχμαῦας,ἀ μὴ μο. 
χθαραὲ γίνοιν το ἵνα μή τι ἣν οὐ θεμι  ἐκφὰ 
ῥόοιον εἰς εδὺ βεδήλους" εἰ δὲ ασουσίαζοι, μὴ κα 
σαλείποιον αὐγούς. οὐσίφνᾳ γοῖρ ἁδθνῆς κοὶς 
σπτόνου κα τιιφρονοαῦτα, ὡς σί᾽ αὕτως ζωῆς, 

κρὺ ϑαν τον ἐθέλων ὑφ᾽ ἑπόβῳ εἶναε, ποιοῦσον σῖ᾽ ἄναε ὃν ασουσϊαϊου, κοὶ τἰιὼ «σουσϊαέαν. πλείτ 
φους σ᾽ αὐποῖς εἰνας λόγους σπτόρ᾽ ϑανώηου.νομίζεν μᾶν γα σϊὴὶ Ἂν μλ οὐδιάσε βίον, ὡς αὖ ἀκμίιυ ἔν. 

ομβύωμ ἀνε, τὸν φὲ ϑαύα τον γγύκνσεμ ὡς τὸν ὄντως βίον γκοὰ ἐν ὄνφικέμονᾳ τοῖς φελοσοιφήστσι. διὰ 
σῇ ἐσ κασι 

ν 



ἘΛῚ ΒΕ ΤΡ ΕΕ 

σῇ ἀσκήσει πλέςμ χῆϑυὰ σῶς Ὁ ἑτοιμοϑτέ 
γαγγψιώγαθον ἢ ἡ κακὸν μησὶν ἄναι ἥνσυμ 
᾿(χωόντων αὐθρώπτοις. οὐ γοὺ αὖ τοῖς αὐτοῖς 
᾿εὖὐ μὴ ἀχθεῦῶπε, εδὺ ὃ χοάρειῳ ψ)υπενιώσϊεις 
᾿αὐπολήψ εἰς ἔχονσις. κοὰ ὐῦ αὐαδὺ τοῖς αὐν 

σοῖς τοτὲ μλν ἀχθεϑτι, τούε σΐ αὖ χαίρει 
' μεταξαλλομλέους, πὰ ὃ πόβὶ φύσιν, πὰ μὴ 
δύλθειων ἐμφαίνειν φφσ ἐμ. οὖν δῥγοις γαὺ αὖ’ 
οὖν ἀράῆονς," λόγοις εν οἵᾳ ἈΝ ὐρβῖα 
᾿λὰ σ:σουμῆνους. πόδι πολλῶν σὲ τοῖς τ)λη- 
σι δμοσυξαν. ὅτε γαῦ γῆνητος δίφσμ", κοὰ 
᾿φβαρὸς λέγον ἑᾳ κείνους, κοὰ ὅτε σφαιροει» 
σὰς, ὃ, τα διοικκῶμ αὐτὸν» κοὰ ποιῶμ ϑεὸς σί! 
ὅλου σχπεφοίτηκην αὐτόν. αὐχοὰ ὃ δῇ μὼ 
συμπάντων Ἑχέδαε, ᾿ ποσιμοστοιίας ὸ ὕσ 

σίωρ. πεῶς σὲ »οἷς τι ἥαρσι φοιχείοις, τί μτῆα 
σις ὅξι φύσις, δ ἧς δ οὐρανός, κοὰ τὰ ἄτρα. 
᾿γὴ δ᾽ οὐ μέσῳ ἴσλουτοχι τό παντὸς κοὰ πιόρὶ 
αὐσόῤματ- 5» Εἰ ψυχῆς ὅμοια λέγωτοι, χὰ 
ἄλλα πλείω. δα πλίκουσι ὃ νὰ μύϑους, ὥς τεῦ 
κρὰ πλάτωμ πόρί τε ἀφθαῤσίᾳς ψυχῆς, κοὰ 
ἡ καθ' ἄσυυ ἀρίσεων, νὸ ἀλλα τοιαῦτα, τς 
εἰ μὴν τὴν βραχμοαίνων ταῦτα λέγει. οἷο ἢ γόῤ 
μάνας, ὅν μὰν οὐτιμωταΐζυς ὑλοξίος φασὶν 
ὀνομά(εϑαε, (ωντας οὐ τοῖς ὕλαις, ἀρ φύλ- 
λωμ»τὴ καρπῶν ἀγρίων, εὥλτ: δὲ φλοιῶν 
σίγνσ)οίων»ἀφροδ)σιίων χωρὶς» νὴ οἴνον. τοῖς 
σὲ βασιλόῦσι συυέναι σἹ! ἀγγέλωμ τοσαῦθ 
γομβύοις πτόρὶ ἣν αἰτίωμ, τὸ σῖ; ἐκένων ϑόρα- 
πδύουσι͵ ὦ λιταν δύγυσι Ὁ ϑέου. μετὰ ἢ ἐν 
ὑλοβίους, δυο δύεν κατὰ τιμίω αἷς ἰαβε 
ποὺς,κρὰ ὡς στόβὲ τὸν ἀνθρωπτομν Φιλοσόφους 

λκξὺ μϑν, μὴ ὑγραύλου. ὃ, ὀρνίᾳ κοὰ ἀλφζ, 
σοῖς βεφομῆύος ἃ ἴδέχεν αὐτοῖς ταύ τα ὃν 
αἰτηθον τιονὸ ασοσεξώμϑινου ξονίᾳ. διυύχ ὧν 
σὲ νὼ πολυγόνος στο!εἰ μην ἀῤῥφνν γὺν δον ϑκ 

λυγόνας ΓΝ φαρμαπκάῦυ τικῆς" τίὼ 2 ἰατγοείον 

οἵᾳ σιτείων τὸ πλέου͵ οὐ οἵᾳ φαρμάκων ἁδι, 
τελετὴν φαρμάκων μάλιστ δυδυκιμᾶν 
σὰ ἐπίλρισνι, νὸ τὰ κατα πλάσματα. τἄλλα 
σὲ καιονρογίας πολὺ μετέχεψ. ἀσ κἂν δὲ κοὰ 
πούτους ἰιἀ κείνας ζαρτόλίαν, σἰω τε οὐ πὸ, 
νοις,» τί οὐ τικῖς “ασονομαξς, ὥς τ᾽ ἐφ᾽ οὐ ὸς 
ἡματθ ἀκίνε»υ σχτελέσαε τίὼ ἁμόδαν 

ὑλίω. ἄλλες σ᾽ Ὧν ὧν ἦν μαντινιοὺς, ὦ ἔπὼ 
δοὺς, ὁ ἣν ππόρὶ εὧὺ κατοιχομθύος λόγων, (ὦ 
νομίμων ἐμπτερδο, ἐ τοκιτοιῦτιο κοὰ Κ5] ζώ 
μας, κοὰ πόλεις. οὖν 5 χαριεςόδος δ τούτων 
κοὶ ἀςειοτόβους,οὐσὶ αὐτοὺς ἢ ἀπτεχομλίους 

δν καθ᾿ όδυ ϑρυλλουμθύων, ὅσα σὺκέϊ χεὺς 
Φδυσιέειαν τὸ ὑσιότρία. συμφμλοίρφξμ δ᾽ οὐ(, 
οἷς τὸ γωυαξκας ἀπτεχομλνας τὸ αὐτὸς ἐφρο 
δισίων, αῤισόβουλος ) 7 γ᾽ ταξίλοις ΟΦ ον, 

Όϑ ον α ν ς, 677 
05 πλατὰ οχεγοί(δτίοης υτί Δα πιοῦτίς ρυςρα- 
τατοηςπι, ΝΙΠΠΠᾧ ἐογιιπι ηιιος Ποπιίπίθιις ἃς 
εἰβετς ἀϊςαταυν, δοιαὶ εἴς πεἰ πταΐαπι,πες ἡΓ 
ἄεαιτεθ, αἰ ίος φῃ οί, αἰίος ᾿ςταγί,ας Π᾿ ἐπίοτηη 
ΔΠτίσπτ ἐπγὰ οἰ ποτίοπεβ Πα εαητνες εοίδεπι 
ἤΐάεπι ἐπεεγάαπι οτιρί, ητογά πὶ ἐπιπηαζαῖο5 
Ἰχτατί, Ἐογυπι πε ηυ88 δά Πατιγδηὶ ρεττί, 
τιεῦτ, ραττίπι ἀἰςίτ {ξ] εἰτίαπι Ὁ εἰ5 Πσπίῆςαν 
τί, αυΐ πῃ ορετίρ, τηε]ίοσεβ ἤπι|, άπ ίπ ἀετσ 
5. Εταλυϊτα ρεγ Ρυΐας ρευπιλάσφαητ, ραγτίπι 
ποιὸ σιπῃ (αὐος8 ἐεητίγε,ατ αι πασπ 5 {τ 
ογοαίυβ ες σοί ρε  Π 5, 8( (Ὁ Ποτίςυς: εἰ συνά 
ςοδαίτον δ δά πιίπεϊγατου οπιπίππη ἄσιις α΄ 
πίπετντπῇ ρογαδάίτ, Ν᾽ αἰπετίατυπη γογιπη ᾿τί 
ττογάία ἀἰπετί εἴς, Δείεη δὲ δυτεπι τι σπηαἱ ἐσ 
Αἰτίαι Δα μα ΠΥ: δ ρύφετεῦ σάτιοῦ εἰ επιοηΐδ, 
σαίπτδη αυλπᾷ πιατυτᾷ εἴς, ἐχ αυα ςοο πι 
αἴἶγαςς οορίζεμτ, Τ εΥτγᾷ ἐπ πγοόίο {πᾷ ππίπετσ 
{᾿ς ἴξηνίης, ἐς πέπια, αἰ δα ΤΟΙ υτΡ, Ππηΐ 
{{ ἀΐρᾶτ, [αἰογαπτ ΒΡ υΐδ5 φυαίάαπι, σε πη ἅ, 
πιοσαβίδτο ἐς ἐπηπιοτια! ταῖς απίτης, ὃ ἄς ίι 
ὀίς 5, αοε ἀρ Τηἔςγος Πᾶς, δέ αἰτία πυίίπιο 
απὸ ρδιςᾷ, Ἂς ἐς ΒγαςΠπταπίς σις Παξΐε 
πιι5.(1εγπια πῇ ἐο5 Ποποιατί(ξίπγο5 τ, Πα {Ὑ] 
πἰςσοία ἀρρε ατιῖ εχ ἐὸ ηυ απ {γ]υ5 ἀερᾶτ, 
εχ γοηάίρ. 8 (γἹμεῆεδ γα διυΐαδεςς, ας’ 
{πες ἐχυροτῶ σοττίο Πα θετα, αἰπί εν ἐποτίσ 
εχροτγτες, Οὔ τορίδ, ἄς ςαυΐ!5 του αἰ ητεσγορδπ 
τίρ ρεγ πὔςίος ςοἰ οααί, δ ρεῖ Πἴος ἀϊαίηα 
ἃ τερσίθιι5 (ΟἹ. εἰ ρίαςατί, ΘοΙ (γ]ίςοἷδϑ ἐπ μῸ 
πογε πτεάίοος εἴε,υτ ΄αΐ εἰγοα Ποπγίπεπι ρἢΪ’ 
ἰοίορπεητευτ, τιρα]ο5 ΄αίάεπι, ΠΟΙ τὰ ΠΊΣΤΕΙ 
{τίςαπῖεβ. συ Ζα ἃ οὐ ἀεαςίβ υἱπεπτεβ, τις πα 
το ΤοΟΘἕι5 {Π|Ξ πο ἐτγοσαῖ, πεῖηο Ποίρίτίο 
ποι δ οπίεν Πυςίρίς, ΡΟ ἐος ὃ ἰτσεῦαος ία 
ςεγε ες τηατί εἴ ἰσσπίπασγατη ργοςγεατίοηςπι 
Ρετ πιεαίςαπιςητα ργϑίτατε, ᾿ϊεάϊςίπαπι ρΓ 
τίτααπι ρεῦ οίθο5 ρεγῆςΐ, ποτ ἀατοπι ρεγ πηε’ 
ἀϊςαπιεηῖα Ἐχ τηοαάέςατη δεῖς τηαχίπιέ ππόξίο 
πεδ τ ΡΒ ατί, δύ ςαταρίαἰπλατα, ατετα πα οῆς 
ποπ εῇς εχροττία, τῷ ἴάτη ἢος5 χιάπι Π|ος, 
δ π ἰϑδοσίδυς ἃ το!εταητία ςοηἰϊδητίατι οχσ 
εἴςοτε,ἀεὸ υτ ποιίαίς ίπ εὐ σεἤιτίπιτηο ς 
εἰ ρετίςυπετεηι, ΔΙ 5 ες σαογαπι ΄υίάδην ἀ{ 
τΠΔῖοτο5,,πιαπιαῖογεβύ Ππτ, ὃ ςοπππετυέ 
πππι,οῖ ἀϊξοσα πη ἀξον ἐτῖν τς ΕΝ πῷ ἱρπατί, 
ΕΥ̓ΆΠτΕ5 ρεῦ υἰςο5 ὃ υὐϑεβ. (ΟΟὐἱάαπι οτὸ 
[5 εἱεραπιίογες ἀἴῖαας τ᾿ Ραπίοτος., πος ἰρίϊ 
ΑὈΠίηοητο5 δῷ ἢ5. σὲ ἐς ἐπίοτί5 τησηγοτδῃ" 
τ. συσοῦηῆσε δα ρῥίξιατεπι (ἀπ πιοηΐ σ 
χατηΐ Ρειτίπεης, (απ μου ετίλ πὶ ποπηα {5 
πτυ]ίεγες ΡΠ οἰορ ματι, ἂν ἐπεύεῖς αὈἢΠίπῦτιο5. 
ΔυΠορυΐας υἱαϊῆς (ς ἀίςίτ ἰορμ Π25 ἀπος 

ΙΓ, ; εχ 
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εχ Τακί{5,υτέοί Βγλο πᾶ εβς αἰτογιπ τε 
πίοτεαι του πππὶ᾿, αἰτεγιιπὶ ἐπί οΥΕΠΊ σοηγᾶ“ 
ταπλ,αο5 αἰ ςίρα! τα πεθαπευγ, Εοίἀεπίη 
τεγάαπιία ίοτο πεγίατί, δ υὐ σοηἢ (ατίος ΠΟ“ 
πιογαιί, ας πογίτατεπι μα ροίες αι οαυί εχ γα 
δὺς πεπα ρας ποϊαετίπι σγατίβ απξεγεπάί, δ 
αὐ ααφευπῷ ἀςςο[οείητ εἰληλίπο ρίπραί ρεῦ 
ἐαπαϊΐ ας αἰ 44 οςαἴοϑβ Ππεγεῖ, 8ζ πλαϊτο πιεῖ 
ἴς ας είλπτο ρεείφητε ραπεῖῃ ςΟΠοίεπις5,οία 
τί5 επιαιεἰγί, πη; αα ΔΙεχαηάτί πιεπίαπι ας 
ςεἄετεητ, αἰϑί(εητεβ ςοσηατε, δ ρατίεπείᾷ ἀο΄ 
φετς, Βοΐζεα ἐπ οσαπιὶ φυεπάλπι ργοχίηγα (ε- 
«ςεἀεπίες5,(ςπίοτειι ρίπιπι δύ ἑο! επὶ δ ἐπὶ 
Ὅτες τοϊεγαίε, αι ἐπίπι ρ᾽ πσΡαῖ, ποτε ἱποίρί 
επῖς, απίογεπι σε ίπ αἴτεῦο ρεάς ἐλπίσι, 
1 σπιιπιτγςδίτα! ε αὐ τ πλαπίδαδ {18 14’ 
ται (αἴ οητατε,ρ ες αὐ απ ἀςίο]ο,ηἰαπι 
ἐπ αἴκογῦ ἱπιπιυταύς,αίφ τὰ χυοιιίάίς ρετίς» 
πείατς, Εχ [5 σοπτίπεητίοτε υἱΐσπη ἐαπς ὰ 
πίοτεπι:αί σπὶ αἰἰχυδηάία γερεν σου 15 
ξαϊ ει, οτῦ γεπετίμ εἰ; εἴ ἐο γε! ἕο, ἑυίβίς 
ἢ χυίά τε] !ετ δά (ς περίγετ,αἰτεγᾶ υἱφ 4 ἐχ' 
τλεσαχαπι ἐςςιίιτι, ὅζ ας Πξ δύ υἱτᾷ αραάτερξ 
ἐπιπγαταίε: 8ζ σπὶ ἃ αι δυίάᾷ ἱποτερατείαν, 
τοίρσαιῆς, αὸ ἃ αυλάταρίηία ἐχοτοίτατίοη 5 
8ππος ςοιῃρίεἴϊει {105 ργοπιί(ογαι, ΔΙ εχδη 
ἄτααι ΠΠ 5 εἰας ἀοπα ρ[υτίπιὰ ἀεα!ς, [)ε ἃ 
χιΠαγυπὶ ςοηἰπετυάδίηε πουα σας πὶ γείεγι 
δέ ἰπυτατα, αι  ηυί Π[45 ρτο ἱπορία Ιοςᾶ- 
τέποη ροίπηζ, ἰη ἱρίο αἰδείς ἤοτε ίῃ ἰογυπι 
ρΡτοδαςαης, απιταΐα δ εἰλίςίςί5, υίδι15 ΒΕ] 
[ΐςα Πσηίῆςατί ἐο! εἴς, Ταιπι πτυϊίττάίπε σοπ 
υοςδῖα, ΡΌΕ114 ἀοςε Δ επεί ργίπγα ρ οἴ εγίοσα ἢ 
τείο τεητι5 ἠετεσίτ, ροίξεα τετ ὁ ἀπιογίοσα, 
Οὐ «ἃ ρ]Αςίτα πιογίς, δζ ἀρρτοδαία, αἱ ιν 
σαπῷ αἰβετιν πα έτ, [τοὶ απο πιοσταί τι» 
τατί δι ργοήείπαξαγ, ΒΙυτεβ αὔτ ὑχοῦεβ παθεν 
τειςαση πλα]τ5 εἰ σοτηπιιης, Γίος ετίᾷ ἀπά» 
τε ἀρ ποπηι {45 σξιε5, τχοτες ροτὲ ο 
ταἰτίς ςοσιαγίςσας ποτγὸ (4 ΩὉ ἐοτᾶϊ, ἐπ ο[ οτί- 
αϑ εἴἴϊο: χυσ δύ Αἰ {01 ἃ ΠΟΡ 5 4ἐ2 ἐππι (ΟἹ οἵ! 
ετίτας αὐίΠίται ἐς (ςγί δίς, αι «ἃ (ΟΡ 5 πο]. 
αυειεῖ,φ ΔΙεχᾶδες αιάίυίει, ἡ ο5 ἐοβ ίπ 
εεάείς, εἰτοΙ ετβτίᾷ ἐχογςεζίεβ,ίη ποήοιςε σταχί 
«πὸ παδετί. Α ἃ αἱίος δᾶτ,μες ποκεαῖος γε, ςά 
ἅσθετε πεα]ή δά ἐς αεηίγξι, Πη ἡ αἸεχαίπε!ε, 
.446 εἰς ἀσεγεῖ ὃζ αἰςετεῖ, το ταϊος εἤξηι, 
πες ἀεοοτα υἰάετεῖ ας ΔΑΙεχᾷάει δὐ {09 αςςε 
ἄγει, τες επί ἱπαΐτοβ σορογεῖ,υτ συϊςαυᾷ Δ 
«εὐὔτρτβεῖον ραιγία ἐπίξέτιτα. [ς τα ἐπ αυίτ, 

ἘΠ ΙΆΛΒ πε 4 ἸΘΙ ΕΊΤΕ ἜΑΡΙ ; 

λ 

ἰσίἐν σὶύο φεσὶ βδραχμοανας ἀμ φοτόδος, ἦμ 
μδὼ πρεσθύτόρον δ μρυ μθυύορ͵ ἂν δὲ νεώτε 
ρον πομητέω, ἀμφοτόβο:ς οἵ ἀκολουθῶν μὰν 
θατάς ον μδὸ οὐὖ ἄλλον χρόνου κατ᾽ ἀγορρν 
σχτρίθεν, ἀμωμύος αὐτὶ συμβούλων ὄδον 
σίων ἔχοντας ὅ,ζ, βούλοντοιι δὴν ὠνίωμ,φόδε 
ὧὰ σϊωρερῴ. ὅτω σ᾽ αὖν πτὠσίωσι, κατασιᾶμ 
αὐτῷ πόϊ σειστεμένε λίστους, ὥςτε ἡ] ἣν ὑμ» 
μάτων ῥέψ, πότε μέλιτι’ πολλοῦ πρθκει 
μβύου πρὰ “τόν σισάμου μεζας πτοιουμδώους,, 
Ῥιφεῶαι σϊωρεαν. τἴδόῥ χομθύους ὃ κοὰ πὼς 
τίὼ ἀλεξαύσ)ου ηράπεζαν ὥδαςαύτας σῖει» 
πνέν,ἰαρπόλίαν δισϊσκειν, ταραχωροαῦ» 
σας ἔσιν ἄποττον πλησίομ, ὅστου τὸν μϑὴὺ πρεσ 
σθύτοβρον, πσεσύντο ὕσήιον αὐεχεῶνα δ ἡλᾷ 
ὠμοκοὰ δὴν ὄμέρωγ" Ἀσία γοὺρ ὕειν, αὐ χομϑώου 
τὸ ἐαῤΘ’. τόν σῖ᾽ ἐσρίναε μονοσκελὴ ξῦλομ. 
ἐπηρμνον ἀμφοτόβμαις ταῖς χόῤσὶν, ὅσον βία 
πῆχν. κάμνοντΘ- ὃ πόϊ σκέλους, ἀϑὶ ϑύάτεν 
ρύν μεταφόγειμ τίὼ βάσιν, κοὰ οωτελέν οἱ 
σῶς τ ἡμόραν ὅλίω, φανίιῦαε οἱ ἐγκραϊεοξ 
φον μακρῷ τορνεώτπόδοψ. συυαπκολουθήσωνσ 
στ γοῦ μακροὶ τῷ βασιλέ, ταχὺ αὐχορέψας 
στάλιν ἐπ᾽ οἴπον,μετιόντ Θ’ κε αὐδν, ἀελδ 
σαεήκειν ὅπου βούλετοι τυγχαύειψ. ὃν δὰ 
συυᾳστάραε μέλοι τέλους, πρὶ μεταμφλάσιχ 

ὥαι κοὰ μεταθεῶνα τίὼ δίαυταν, συυόντος 
ζω βασιλᾷ, ἀὐντιμώμανου σ᾽ «οὐ ἄνων λὲ 
γῶν, ὡς ἐκπλερώσεις πὰ τε Παράκοντα ἔπε 

ἀσκήσεως ἃ ὑπίοξ» ἀλέξαν ρον ἢ “οἴ 
σταισὶψ αὐτόν δδιῦαι σϊωρεο. δὲν σ᾽ γὺ ταξξ 
λοις νομίμων κοκνεὶ κοὰ ἀήθη λέγει, τότε οἷ 
μὴ διυαμδύους ἐκόισῦναι τὰς πόδας δ 

προνίας»τεράγῳ εἰς ἀγοροιὺ οὖ ἀπιμᾷ πὶ ὥρας, 
ὄχλῳ τι κοὰ τυμποίνοις, οἷς τόβ κοὰ τὸ στόλῳ 
μικὸν σημαίνουσιν ὄχλου πῷσκλυθφύτΘ’. 
ὍὯρ ὁ πσελύόντι, τὴ ὑσίδδια πρῶτον αὐάξ 
σύρεδαι μέχρι δὴ) ὥμων,, ὦπα πὰ πρόϑονς 
αξίσασαν σὲ κοὶ συμπτειδέσαν, ἐφ᾽ οἷς ὧν 
δδκέ σιωωιοικέμ,νὸ τὸ γυνψὶν ῥιπηεῶναι ἂν τὰ 
“πλδυτκκότα, Ἢ σὲ πλείους ἔχειν γωυαϊκς» 
ποινὸν κοὼ ἄλλων . σπταρό τσι σΐ ἀπούειν φϑ 
σὶ» κρὰ συγκατακοκομθύᾳς τὰς γαυαέκας 
“οῖς αὐσ)ράσιυ ἀσμδύες . πὰς δὲ μὴ κσσομε 
νούστες ἀσυξειμ . ἔίρατοι κρὰ ἄλλοις τοιῦπτας 
ὀνψσίκουτ Θ΄ δὲ φησιμ αὐτὸς τοεμφύϊῶαι δὲ- 
αλεξόμ θ᾽’ “οἷς συφιςαἷς, ἀκούαν “ὦ δ 

ἀλίξαν ρον, ὡς γυμνοὶ σ]ατελοῖφν, κρὰ καῷ 
“δῥίας ἀθιμελοῖνη» οἱ νύρωπτοι, οὐ τιμῇ τὸ 

ἄγοινσο πλεῖς κε. σπχβ ἄλλους δὲ μὴ βαδίζοιν 
ἔλκθοντόι,, ἀλλὰ ἐελόύοι)ν αὐοῖο φοιταῖ σπεβ αὐοῦσ, εἶπε μεπασχέν ἐθέλοι)ν τῶν πρα΄ἠομβύωψ» 
ἢ λεγομέψων “τ᾽ αὐτῶμ,. ποιούτωψ σιὰ ὄντων, ὑπειοῖαΑ οὔτε αὐ 6] πρέτσων τοῦκε; σταῤ ἐπάνου 

» " ΠΩ ᾽ ἣ ϑυχ τὴς τὴ ἀἔ τ υον - 

φροτῶν ,οτε τκονοὺυς βιωϊζεῶνα “παρὰ τὰ πάτρις ποιθμ τὶ κονίας γ υ τος εφασε φοεμφθίιῶαε. 

καταλαθξρ 



ΤΥΒΕΚ ΒΒ δ Μμνϑ αν ΙΝ ΥΥ͂ 
καταλαθὲν οδ ἀνόλρας τοςντεκαξσεκὰ ἀφ 
σιδέον ὥκοσι Φὶ πόλεως, ἄλλον τὺ ἄλλῳ ογήε 
μάτι ἐςῶτο, ἢ καθήμανον, ἢ κειαϑνομ γυμνὸν 
ἐλίνηπομ ἕως ἑασόμας; ἐἰτ᾽ ἀπόβχόμλνου εἰς 
«ἰὼ πόλιψ, χωλεπώταυ σ᾽ εἰναι “Ὁ ὧν ἥ“ 
λιονσσομάναι οὕτω ϑόρμὸν, ὥςτε Ὁ ἄλλων 
μπσῖοναᾳ κασομόώειν,, γυμνοῖς ἀδιβίωαι τοῖς 
“ποσὶ δὶ γῆς ῥᾳδτως κατὰ μεσημβρίαν. σῇχ» 
λεχθίιῦαι σ᾽ φνὶ τούτων καλούῳ. ὃν κοὰ συν 
νατωλουθῆσαε ἴοοἷ ξαᾳσιλᾷ μέχρι “πδβσισὶ Θ᾽» 
κοὶ ἀρθωνξυ Ὅε πατρίῳ νόμῳ τεθοντα ἐ- 

“1 πυρκοϊαίν, τότε σῖ᾽ ἀδὶ λίθων τυχὲν κεί- 
μᾶνον. πε σιὼν ομἶγκρὰ πϑσαγορόύσος, εἰ- 
πϑρμἴφη διότι πσεμφθέια παρὰ πὸ βασιλὶν 
ὡς, ἀκροασάμον θ᾽ φὶ Οίας αὐτῶν, κοὰ ἀσ 
παγγελὼν πεὼς αὐτόν. εἰ οαὖ μυσῖ εἰς εἰν φῇ δ 
γ΄, ἔποιμ. ἄκ μεσχοχεμ Φὰ ἀκροάσεως. ἷν 
ὔῦνσα σ᾽ ἐκᾶνου χλαμύσῖᾳ, κοὰ ἑαυσίαν φό 
φοαῦτα, κρὸ ἀρεπίσϊα, κατα γελάσαντα τὸ 
παλαιὸν φανύαε, τοοΐντ᾽ (ὦ ἀλφίτων, κοὰ ὦ» 
λδύρων πλέρπ,κα θύσῃ κοὰ ναῦ κονεωςυκοὶς 
ἀρίυοι σῦ ἐῤῥεου, αἱ μϑὸ ὕσιατ΄, γάλακός 
σ᾽ ἄλλαι. κοὰ ὁμοίως αἱ μὴν μελιτ», αἵ σ᾽ 
οἴνου, τινὲς σ᾽ ἐλαίου. ἱππόπλησμονῆς σ᾽ οὗ 
ἄνθρωποι κοὰ πρνφῆς εἰς ὕδοι ὀψέπεύν, 
τεὺς σὲ μισίζας ἢ κατάςασιμιἠφαύισε ποῦ 
χα, κοὰ οὔ πτόνου “ὧὸμ δίομ ἀπὶσίειξε. σωφρο 
σύας δὲ τὸ Φὶ ἄλλος αδεφὶ ποχρελθούσης εἰς 
πὸ μὲσοψονπέλιν δυσποοία δὴν ἀγαθῶν τσυῆρσ 
ξγν. ἐγγύς σῖ᾽ δὴ κύφου ναὶ, κρὰ ψέρεως τὸ 
πρᾶγμα, ἀινδιυδύει ἐκ ἀφανισμὸς δὴ) ὄν» 
σχὼν γυυξῶν. ταῦτας ἀστόντα, ἰκελόύειν ἃ βού 
λοιπὸ ἀκροζί οὶ ἰςαταθέμϑνου τίὼ σκδυϊὼ 
γυμνίω ἀδὶ ἣν αὐτὴ λίθων ἱκείμανον, μετί. 
χαν δ λόγων. ἀρρουμβύον σ᾽ αὐ πόδι μανσῖα 
γεν, ὅσιστόρ ἣν πρεσθυτιτίθ" τἡ σφώτατθ: 
αὐ δ τῷ μϑν ἀϑιπλῆξαε ὡς ὑξοιεάὺ, ὁ ταῦ 
σα ὕξρεως κατηγοράσαυτα, αὐ ὃ πῶκαλὲ 
σκϑοα, οὶ ἀπέ . ὡς ἂν μὲν βασιλέα! στοαὶ 
νοίηι, διότι αῤχίιω ποσαύτίω διοικῶν, ἀϑιθν» 
μοίν ΘΌΐας. μόνον γο ἴσθι αὐτὴν οὐ ὅπλοις 

φιμλοφοαῦπτα. ὠφελιμώτατον σῖ ἐἰκ ἣν ὧν 
παύων, εἰ οἱ ϑιοῦγοε φρονοῖρν οἷς σπτέρεσι σύ 
γάμις οὖσ μδὸ Ἑκουσίους πσείθειν σωφρονέϊν, 
πούς σῇ ἀκουσίους ὐαγκῴζεψι αὐτῷ συγγνώ 
μὴ εἴη εἰ σί! ἐρμέμυξων ποιῶν οἤχλεγόμλν Θ’ 
“πλίω φωνῆς, μυσῖγὐ πλέομ στωυνιφύτων, Ἀ οὗ 
“πολλοὶ, μησῖρν ἰούσει δὶ ὠφελείας ἐσίσίφειν 
στοιάσοιοδγ, ὅμοιον γ95 ὡς αὖ εἰ σα Βορξύρα ἔα 
βαρὸν ἀξιοῖ τις ὕσϊωρ ῥξν. τὰ γοαῦ λεχήγντα 
εἰς τότ᾿ ἴφη συωτείνειμοῶς ἐκ λόγιΘ' ἀριτος, 
ὃς ἡσθυν[μ κρὰ λύπίω ψυχῆς ἀφαερήσεται, 

. σ ᾿ . , Α Δ εἶ, δ δὶ 
᾿ κρὰ ὅχελυπα κρὰ στὸν Θ’ οχφόβειν Ὁ δ γαρ 

ὅ73 
ἃ αυίησοοιη ποπλίποϑ υἱρίῃτ Πλ τ 5 2 Ὁ ττό 
δείπυςξηί{5,4} {πὶ !}1Ὲ Δ Π0 οι, πιο} Παητεπ 
τε! (εἀεητεπι, πε ἰλσοπέσται πα ἀπη), 8. αἴπας 
δα πείρεγατη ἱπιπηοταπ), ροίτοα ἐα αὐ δεῖν αἰ 
ςεἄετε, δε οὐνηίαι ἀἰ Πςἐ[π|ᾶ εἴς, (Οἱ ἐπὶ 
Ρεγρετί αἀεὸ ςαΠ 4, Ὡεῦτο ἰίας πῃ 4 {5 ρε2 
ἀίδιις (ςΠ ςετίη πιογίαίε ρεῖ ἐεῖγαπι ἐἕε ἔα ο ὁ 
(εττ εὐ: στα πιίρ απ τποὸ ἐογ ποιιίπε (ἃ 
Ιαπο,υίροῖϊεα υἱφίῃ Βεγίαπι ΔΙεχαπάτγα 
(ξευτα5, ξουπτππ| ραιτίαπι ἰἐρο}) Πγοσ 1115. 
εἰ ἐπτοραπι ἐπιρο τ 5: τα πο δατεπι Πρ ον [ὰ 
Ρί ΑΙ. ἑαοεθας, Οὐπὶίταςν δοςείοίἤει, δύ εὐπὶ 
Δρρεϊ]αἴϊει, ἀἰχίείς πασπι αὉ ΔΙ εχαάσο εὸ», 
ται (ἀρίεπτιίαπι διιἀἰτατπὶ,ετ Γερο  γοπυπεία 
ταύππΊ,ιᾶγε Π1Π πιὰ οἴει, ς ραγαίιι πη διΣ 
ἀίγς, αἰχίε, Ατ (αἰδααπι,οαπη ο]λτην ἀεπὶ ἐπ 
ἄσταπι αἱά ει, 8 ρήεατιπτι, ὃ ἐγερίαατα, τί- 
(ἀ ρεγπιοίμσπι ἀϊχίηε : ΟἹ πὶ ὁπιηία ρ[ ἐπα ἐς 
τϑῆτ (τἰτίςεα ὃ ογάςσαςα [τίπα, υἱ πιης ρα]- 
υεῖς. Ετίοπιεβ,.! [λς,α[ ἀπ Ππεδβι, πὸ 
ἈαΠΠἐτπ οΠ 16 ΟΠ Π πίη, ΠΟ μα} οἱεο, Ηο- 
τηίπ 5 Οὗ λτίείατεπη ἃς (εἰ ςία 5 ἰῃ σοη τα πιεῖ 
πὶ ἐχοίφεγαητ, [υρίζεγ πιο πὶ εχοίις, οπισ 
ηία αοϊευίς, δζ αὐταπιροῦ ΙΔοσγεπι ςοπἤ ἔτι 
{τς απο ςοητίπεητίᾳ ὃ υἱγεσείδις ςοεῖεςία πα 
τι εαίιπι ργοάἀευπεθα, υζίσ αι οπούππιςο 
Ρία (αϑλείξ, ἵΝυης ίαπιτεβ δά (ἀτυτίζατεπι 
ςομτα πιο] δ π΄ πε γεαίτ, δ τεγιπι οπτηί πὶ 
ἰπτευίτυς Πει ρεγίο!Πςτἀτυγ, ας σαπὶ ἀἰχί 
{ετ,μα(εἰς, {{ χυίά ποῖ! ες αἰτάίτς, ὧς εο Βα, 
Βίτα ἀεροίίτο., ἰὰρες ἤΐάςσαι ἰαρίδίδυς πὰ; 
ἄμ ἑαςετεῖ, (πε ςτίτο αὐίοπὶ φὐδιθίιδη 
τς, Μαπάδηίπι,  ἰεπίοῦ εγας, ὃ επῖοΣ 
τοβ δπιείδαι (Δρίεητία., (δία πιπη ταπυδπι 
ςοπυίςίατογεπι ΟὈίαγραίς, ὃ ἃ ςοπειιπηεν 
14 ἀετεττιίῆς : ροῆςα (πεΠετγίτο 6 (ς τιοσ 
«ἀἴο αἰχίε,ίς Πππιπτορεῖε ηἰάεαι ΔΊ χαπ 
ἀγυπι!ασάατς, συθή ἱπταητα δά πανί ταῦ αὲ 
ἱπιρετἥ πιοίς (φρίςητίαπιευρετγεῖ, δύ (οι 
εὐπὶ {π αὐπιίβ ρῃ]Ποίορπαπίεπι αἰά{{πὶ, δ 
τοῦι ἴογε οπιηίιτη υ{{Π{{δΐ πηι, ΠῚ ἡ ἰρε2 
τεῆς, ΄αίδις ροτεῖϊας δάξσίϊοι, υὐ ροηταν 
Πεί5 ςοητίπεπείαπι ρεγίαδάεγεπι., ἱπαίτοθ 
αυῖεπὶ ςορείξης, Βοῆεα πεπίατι ροίξιι- 
Ιαῇε, Π ρον γεβ ἱπίεγργείεβ ςο!]οαεῆβ., ηαΐ 
ὨΓΠΠ] πὲ πλεγαπη ποςεπὶ ρεζοίρετοης, Ποπὶ 
Ρἷτι5 απ τατίο εβίςετγει, χυᾶπι πε αἰ αίς 
ἐσυσο,, Ουοά ρετίπάς εἴξε,ας ἢ ηις ἀΐςε 
τεῖ, {{πι|ρίἀλπ ἀιπὶ ρεῦ σοσπισι ἀοἰαἶοί, 
Οὐπία ἔταηυς ἀἰζέα δά πος ρετιίπεθαητε, 
αιόά 5 εἴϊεί ορείπτιβ ἔσγπιο, ααΐ ποίυρτα 
τεπὶ πιοσγου ἐπ 68ς εχ δηίπιο δαίαιεζεί, 86 
αυθάπιοεοεςε ἀοἰοτα  ἤξεγεῖ, συ αἰτεῖν εἰς 

“4 εἴϊκτέ 
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εἴϊει ἐπί ατίςαβ, αἰτοῦ υοτὸ ἀπιίς[5΄π|15. Ετ δά 
σούροζὰ δά ἰαδούεαι ἐχεγςείει, αἵ Πγεηιε5 ς΄ 
Πεπλδτεπταν, Πυίδιι5 πτοία ἰεδαγεηῖ, ει Ομ ᾶ 
οπιηίδις ςοπία]!οτξι, ἃ ρα δ] ςἐ δύ ρείαατίπι, 
δ ησαοπηοάο πᾶς ΔΙεχαπάγαπι (υἱςερτυτί εἴ 
(επτιπασα ἢ δεηε ΠΠππὶ Πςίρεγεηι, Ρεης ΠΡ ί 
{ατυτα: πιαϊὸ, Βεπεαϊςζετί ἰδέξυτος, Ροίς μας 
ἐπιειγοραίϊε, πιιπη τα α ἀρ στφοος ἀΐσογεῃ 
ταις αἰ γπιαηεί, φυα ελάσπι Θγιπαρογαβ 
ἀϊςετεῖ, ὃζ ἐπδεγεῖ αὐ αηίηγαίι15 αΡ ίπετγε, εἴ 
ϑοεατες, δύ Πίοσεπεβ ἥπείη ἱρίς αὐάϊει:τε 
(ροπαάϊε, υῤά ργιάεητες εος πη ςατετίς (ἐπ 
εἶστε εχίΠίπηαγεῖ,ίη απὸ δατεπὶ εγγαῦς, Πα 41ε 
φεπὶ Δ ροποίξι παίυγος, ΠΕ Ὧπὶ ΕΠ ίΠ| 
(παυίτ) ρυάετγείς, υεἰρίστη πα 405 ἄερετς, 
ἐγαραϊίτες αἰπεητες, οὔ εα ορτίπτα ἀοπλι15 ἔτ, 
΄υς πιίηίπιόρε!!εῷ 15 πάρεις, Α ἀαία ες 
αχυΐτα (ς ἀεπαίατα, ἀε ρηΐς,(ς πη δείθυ5, 4ε 
{ἰςοίταιδιι5,4ε πγουίς ἀεηίῳ εἴτε ρετίογαταν 
τος. ΑΒευητες πογὸ ἐπ υὐθεπὶρεῦ ἔοτα ἀτίρεῦ 
οίξει απεπιςᾶφ οτηδετίης ἤςα5 16 υ25 ἐε΄ 
τεηῖοπι, Ὁ ἐο σγατία αρετε,. δί οἰεαση [πετίτ, 
εἰππὶ ρεχαπάϊ, ἃ ἱπυπρί, ἃ οπιηξ ἀοιηιη), 
δί ἀἰυϊείας ΠΡ ρατέτε υἱς ἐπ πιι]ίεγαπι ςὅςῖΆ 
εἱλ.[ηστεῖϊος αὐτ δ ἰῃ ςοζηα, δ ίῃ (εγπιοηί- 
δας ςσπιυηίςατε, Τυτρεαραα ἐο5 ρυτςατί ςοΥ 
Ροτίς που δῦ: ]αεπιῇ παυίβ αςτεῖ, (εἰριπιρεῦ 
ἰρηξ εἴτι Νὰ ςοἰ γυῖα ργγαίυρ εἴ ἐαππ ρεῖσ 
απόΐας Γεάετ, δ ἀεςεπα θεῆς ἱπιπιοῖα5 ς΄ 
δυτίταν, ΓΝεαγοῆαδ ἐὐπὶ ἠεἰορἢΠ|5 πιςῆτίο- 
Ὡεπὶ ἰΔείς, Βταςῃπιαῆδς ἐπ οἰτπτατ 15 πετίατί 
ἀἰςίτ, ἃ τερεβ (εαυΐί, δύ ἐογαπὶ ςοΠΠ] ατίοϑ εἰ 
ἐε:ςατετος πεγὸ τος Δ παιυγᾶ ρεττπεηί ο ἢ 
τεπτρίατί, δ εχ [γἱ5 (ὐαίαπυισι ἐπ, δ εἰτπ| εἰς 
ταυϊίεγοε ρ ἢ ΠΟΙ ΟΡ ατί, δέ οπηηίιπι υἱτ45 {11 
τ{ΠΠΠπ|85 εἴτε. [ς ἱπεπἰτυείς πετὸ συ δυίᾶμας 
αίτ, Ἰερα 4125 εἴε πὸ (οτίρια5, αἰίδ5 ςπιιπες, 
Αἰία5 ρτορείαβ, δ αὖ αἰίογαι !ερίμι Ιοπ οὲ 
ίυπτ ἀϊυετία, ν᾽ ταυοά αρπ πΟηα}1ος υγρί- 
δε ρταπιί ργοροπᾶτυγ ριιρηΐδ υἰποςητί, ὃ 
υοά πιοάετγαιξ πυρᾶτ, 8 αυοά «ἢ χυίάᾶ ρετς 
«ορῃπαίοηῃςεϑ εἰ ςσπληΐτεγ ΟΡ εγεπίιτ: εἴ ο ΠῚ 
(τυέξυ ςοΠΠἰσυπι, ἷϊπ Ομ 5 {υ το] ]ατ ῃ 4ῃ 
τ ΑΙ ἐπγεηταιτε! χα πετὸ ἐχοοαυᾶς, πε πδουΐ 
{{πτ|(τ μαδεᾶτ υπάε ορεγεπίατ. ἃ γπιδίυν ΠῚ 
εἴς ατεῦ δ (ἀοίττ45 τες δίτα! 65, χε] Παίίδηι, 
δ ρείιαπι, δέ! [ατῦ εγίς δίκα! ἐπὶ, καρί 
{{γί5 ρυο ἔγφηίβ υτί, αυα ἃ ρατγιτία τα Πγί5 ΠΟ 1’ 
ἔειᾶι. Πξ [Δία εἰδυίς ρεγίογατί, Οἰξεπάξς ρτς 
ἐεῖεα [πέος υαάς Πιιήίοίος εἴτε εἰγοᾳ ἀγίεβ, 
εἰ ῳ ς ροπρί αρια Μαςεάοηας υἱά δεῖν, 
πυήχη, αὐτὶ δὲ χαλινῶν φημοῖς γολόϑαε,, ζημῶψ μικρῶν σ]α φόβουσιψ.. ἥλοις δὲ τὰ χείλν 

σΕΟΦΆ Α͂Ρ Ἠ: 

“τολὶμιον, Ὁ ἢ Φίλον αὐτοῖς. πὰ δὲσώματα 
ἀσκᾶσι πρὸς πόνον ἵν᾿ αἱ γνῶμαι ῥωννύοινζ, 
ἀφ᾽ ὧν νὴ «εἶσεις πιαύοιγν, κοὰ σύμβουλοι π 
σιν ἀγαβῶν ἴδ ἔρν, κρὰ κοινβικοὰ ἰδα "τὸ σὰ 
κρὰ πτίξει, ἡ ναῦ συωιξουλόύσαιε φυσϊἐχεῶνα 
“"} ἐλέξανοοομ, ἐιρείπω μὸν ν γοῖρ αἰντό σεξξ 
μδνου, δ πσάσεχ'χέρῳ ).εὖ σϊαθάσειμι τοῦ 
“' ἀπόντα δραϊρεῶαι, εἰ κοὰ οὐ “οἷς ἕλλησι λό 
γ5ι "βιοῦτοι λὲγοινί εἰπόντι Θ’ σῖ ὅτε τὸ τὺ 
ϑαγόρας ποιαῦπα λέγει, ζελόυᾷτε ἐμψύχων 

ἀπεχεῶαι, κοὰ σωκράπηρ τὺ διογύης,οὗ κοὶς 

αὐτὸς ἀκροάσαι;», ἀρκρίναδγαι, ὅτι τάλλα 
εἱϑὸ νομίζει φρονίμως αὐτοῖς δὐκέψ" οὗ σ᾽ ἃς 

μαρταίνειν,νόμου πρῷ Φὶ φύσεως σιθεμκύψος 
οὐ γοὺ αἰοιαὐεαν! γυμνοὺς, ὥς τόρ αὐτὸν δὲ. 
ἀγειν δὴ λιπῶν ζῶντας. κοὰ γαρ οἰκίαν αὐὲσ 
εἴω ἄναε, ἅ σις αὖ ἑισκουῆς ἐλαχίφης σϊεκε 

“τι ἔφυ σῖ᾽ αὐοἷν κοὶ δὴν σπτόλὲ φύσιν πολλὰ 
δῥετάσαε, νὴ ποσημασίαν δμξρωμ, αὐχμῶν, 
νόσων. ἀπιόντας σῖ εἰς πίω “τολιν,καπὰ πὰς 
ἀγορὰς σκεσϊαὐνυ ὅλαι. ὅτῳ οἱ᾽ οὖν κομίζοντα 
σύκα," βότρυς πόδιτύχωσι,λαμξαύειμ σίω 
ρεωὺ σπτχρέχοντίθ".εἰ σ᾽ ἔλακορ ὅν, κα τάχει 
ϑαι αὐ δὲν, κοὰ ἀλειφεδνχι ἅπασαν δὲ στλον» 
σίαν οἰκίων αὐξιῶνα αὐτοῖς μέχρι γαυαεκωνέ 
“τσὶ Θ΄. ἐἰσιόγατις σὲ, δέιπνου κοινωνέμ, κοῖς 
λόγωγ. αὔρχισον δ᾽ αὐτοῖς νομίζεδνκι νόσον σῶ 
μαπικίιυ. πόν σ᾽ “ἰσσονοάσαντα καθ᾽ αὑτῷ 
ὧϊξ, ὑξάγειν ἑαυτὸν “7 τυυρὸς νύσανπτεπν 
ρα, σαλειΝ ἀμᾶνον σὲ, κοὰ καθίσανπα ἀϑὶ 
πἰὼ υραὺ, ὑφώψαι κελόδύειν . ἀκίνφεευ δὲ 
ζαϊεῶτα. νέαρχΘ- δὲ πόδι τῇ) Οφ, «ὧν οὕτω 
λέγει. εὐὺ μὴ βραχναῦας πολιτόνίε δοα,κοὶ 
σ“ταρακολουθεν σοῖς βασιλόῦσι συμβούλυς» 

“ούς σ᾽ ἄλλους σκοπεῖν τὰ ττῦρι πίω φύσιμ, 
“οὐτων σ΄ ἕναι κρὰ κάλανον συμφιλλοίδ. 
φέμ σῖ᾽ αὐτοῖς κοὰ γαυαΐκω ς.τὰς δὲ διαίτας 
ἁπαντων σκληράς. πόδ ἢ ἣν κατὰ ἦν ἀλ 
λους νομίμωμ, τοιαῦτα ἀγρφαίντοι, (ὃ μδν 
νόμους ἀγράφους εἰναε,εδὺ μὲν κοινοὺς, σούς 
σ᾽ ἰδίους φάθειαν ἔχοντας πτῶς αἷὺ τῶν ἄλ΄ 
λων. οἷον τὸ πὰς πταρίφύους ἀθλον σπταρα 
“τσὶ ἐξ ὅδαι Ὅρ᾽ τυγμίω νικήσαντι, ὥς τὴ 
ἀπτθοίκους συυένας, »ταβ ἄλλοις δὲ κατὰ 
συγγλίειαν κοινῇ ποὺς ἀαρποὺς δὲγα(ομὶ» 
νους. τσοὺ συγκομίσωσιμ. αἴρεδϑαε φορτίς 
ον ἕκάξου εἰς σα ηοοφίιυ πδιίέπους. πέρ σί 
ἄλλου ἐμπτιπραύαιε τό ἔχειν ἐσαῦϑις δ γα!» 
σεδδαε, κρὰ μὴ αῤγὸν ἔναε, ὅπλισμόμ σ᾽ ΡΣ 
νας τόξον οὶ ὑϊσοὺς “τριτσήχεις , ἢ σαύνιοψ,, 
κρὰ ποϊλτέω,, κοὰ μαίχοζεραν ἐπαβους τοῖν 

τι 
υτάρθας. τίὼ δὲ φιλοτεχνίαν σῶν νσϊῶν ἐμφανίζων, ατόγγους φῳσὶν ἰσθνστις σταρᾳ οἷς μακεσέσι, 

μιμήσχοϑαξ 
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1, ΒΕ ΕΘ Ι ΜΝ νὲ9 ἽΝ ΣΤ ᾿, 
μιμήσικδηας τρί χὶς κοὰ σγοινίᾳ λεσῆς, τὸ ὧρ 
πισδῦνας διαῤῥάνψαντας ἐς δδιαειὸ μετὰ τὸ 
“λῆσαε, τὰ μϑὸ ϑξελκύσαντας» πὰς σὲ βά- 

ψαντας γροιαῖξς»Ξλεγγ Ὁ σοιούς Τα) Κοὶς λῃσ 

κυθιποιδς, ταχὺ γγυεῶτε “πολλούς, ἱδιςολὲς 

δγράφᾳν ον σινόῦσι λίαν ἀεκροσλιμδιύαερ. Ἦν 
σὶ ἄλλων γράμμασιν αὐτῶν ΣΝ ΕΗ φαμε 

γωψιχιλκῶ ὃ χρλδνὰ χυτῷ, Τρρὶ σί᾽ ἐλα Ὁ 
μῤ.τίώ σῖ᾽ αἰτίαν οὐκ ἔπε, καῖ ι τίὼ τον 
“πίαν ἀπὼν τίὼ -ϑακολουθοῦσαν, ὅτι ϑραύς 
σαὶ ἀδράμου δίκίω τὰ σκδύη πεσόντα . ἣν 
υὲ πόδὶ τὸ ἐν δικῆς λεγομθύων, κοὰ πότ᾽ ὄδψ, 
ὅτι αὐτὶ τό πῶσκαυειν πῶσ δύχεῶι! οῖς δα 
σιλόῦσι, κοὰ πᾶσι γοῖς οὐ δ οὐσία, τὸ σσόδο 
χῆνόμθο, φόδει ὃ κοὰ λιθέαν ἡ χώρα πολυτε 

λῆ, κρυςτίλων κοὰ αὐθράκων πιαντοίωψ, κῶν 
ϑάπόρ Φ μαργαρι, Φὶ δ’ αὐομολογίας δὴ 
συγγραφίων ἐεῶ ἡϑάσϊειγμα,κοὶ ὃ σπόβὶ τὶ 
παλαύου λόγθ᾽. ὅτι μλ) συυδλύρν ἀλεξαύ- 
«βρῳ,κοὰ ἀπέθανον ἑκὼν σταῤ αὐ ρ᾽ σα τῶν 
φὸς, ὁμολογοῦσι, "δ ν δὲ τηρύστον οὐ ἂν αὐτύψ 
φησιν. οὐδὲ κατὰ τὰς αὐτὰς αὑτίας, αλλ οὗ 

εδὸ οὕτως ἐρηκᾶσι. συμακολουθῆσαε γᾺ αὖ 
“π-ὸῶὖν.. ὡςἐγκωμιαςίω πόϊ βασιλέως ἔξω τῶμ 

Φλ νδεκὴς ὅρων, τταροὶ Ὁ κοινὸν εθ.Θ ἥἶϑεν 
κῷ Φελοσύφων ἐκείνους γοὺ συυξναι Φῖς αὖ 

πόθι βασιλόύσιν, ὑφηγουμθώους τὰ στϑρὶ εὖ 
ϑεύοοὡς εὖὺ μάγους τοῖς πόβῤσαες. ν᾽ σπτασαρ 
γάσϊαις ἃ νοσήσαντα» τότε πρῶ τορ αὐ νό 
νυ γγνομλ κρ Ὀγαγαγέν ἑαυ Σ γον το ἔσθιε 

ἑθσυμηκος ὁν, "ὦ τρίτο, μὴ πεθοσέχον τοι παῖς 
σόὶ βασιλέως οξήσεσι, γηνομψης ὃ τουρᾶς, 
σεθάσως ἔτο αὐφὶ χρυσῆς ἰμλίνες ,κατακλιν 
θυύτα ἐς αὐτίὼ,ἐγκαλυψάμϑνον ἐμπρεῶῃ 
γαε. οἱ ὃ ξύλενον οἶκον γυξῶσε, φυλλάσῦς σ᾽ 

ἐμπλεδδέσης, κοὰ ἀδὰ Φὶ Ξἐγης πυρᾶς γϑνον 

υλϑας» ἐγκλειῶφυτα ὥςπέβ ἐκελδυσε μετὰ 

'“πίὼ πομπίὼ μεῖ᾽ ἔς ἄχε ῥίψαντα ἕοαυὰν, 
ὡς αὖ δυκὸν σαυεμπρν ὥδίυαι Ὅρὶ οἴκῳ. με- 

’ “ἃ. ὁ ΝΝ Ἐξ, ͵ τ - 

τ γαζφνης σ᾽ οὐ μὴν τοῖς “θλλοσοῴοις οὐκί εἰνσιε 
οὔγμαᾳ φησὶν ἑαυτῶν δὲ ἄγειν. τδσ δὲ πτοιοαῦν 
“ἂς ᾧο νεανικοὺς ζρίνεϑοὰ, οἷν μὴ σκλην 

ροὺς τῇ φύσει φόβομδύους ὑδὲ αληγίω ἢ ἐρκ 

μνὸρ,αδὸ σῇ ἀπόνους ἀϑὲ βυθὸμ, αἷὺ δὲ πολυ». 

πόνους ἀσπταγχομῆνους, «ὅν δὲ τουρωσῖες ὡς 
«σῦρ ὠβουμῆψους, οἶξθ- ἐν κοὰ ὃ κάλαν" ἀκῷ 
λας Θ' αὔθρωπθ’, κοὺ ταῖς ἀλεξαύσιοου βὰ 
πὲζαις σεδυυλωμθ-. ὔδον δὴ οαῦ ψέγειν 
τα. ἣν σὲ μαύσϊανιν ἐσταινε ὅτι, ὃς τῶν Τέὶ 
ἐλεξαναῖου ἀγγέλων καλοαύτωμ πρὸς τὸν 
δὸς ἡὸν. τοσειθομβύῳ τε σίδρα ἔσεαι σιος 

ΓΙ 
πιοΧ εδπῇ (πη ἰπγίτατί, οί[ο5 δύ ἐπ πίςαἶοϑ Πα’ 
τ|165, δ ̓ἰςίαπι Δ Ια πατῇ ς«οπίαπεηίος ; δ ςυπὶ 
εαρετίες(ἤξητς, ραγείπι τγαχίε, ρατείπι ςοϊοτί 
δὲς τη χίῆε, τεπὶΠιδέτο πλαΐτοϑ Περι πὶ ὃ 
ἰεογιποτυπι πιαοίτος εἴεζίοκ ες, ερίτοἷας 
πα τπάἀοπίβας ἰςγίδ εγε Βεης ἔμ ]1α{15, Δ ΙεἢῚς 
{{τετί5 6 υτί,ετε ἰυἱο τί ρεγουο πεηυλαυᾷ; 
(δυίαπι πετὸ ποπ ἀἰχίς, σὰπὶ Ρίπταϊταῖεπι 
ςοπίςηπεητεν ἀϊχίει, χιιθ α υαία ΠΟ Ππ πιὸ 
τείταπσεζεπίυτ,ςυπι ςαδπης, Εχ Πίβ αυς ἄς 
[πάϊὰ πιεπιογδηίαν, {ΠΠπ4 εἴς, σα δρυά εο8 
το εἴν, δ τερεβ, ες οπΊης5 ΄Πυΐ ἢ ροτείξατε ἃ“ 
Πυδίαπτε,ἀογατί, ΠΟ δπτεπὶ πο Πεγατί, ΕἸαο 
τερίο ἰαρίάεϑβ ργεςίοίοϑ ἐεγέ,υς εὐγ Π4]Πππ|, ὃς 
τάτίοβ καύ Ῥαποι[ο 5,8. πηαγρατίταβ, Ἰοα Δι: 
τεπι(ςεὶρίοτεδ ἰητεῦ ἰς πο ςοςογάεπε,εα Π πε 
ἰηάϊίςίο, χα ἀε (λίαπο γείεγπηταν, ἵΝᾷ συϑά 
εαπὶ ΔΙεχαηάτζο ἐπετίτ, δ ρεῖ ρπεπὶ ἰροπτὲ 
ἐπιετγίεγί, ςοΠ επίς ἰητεῦ ἐο5. ποτ πεγὸ 
ποη εἰπάςηὶ ΟΠΊΠΕ5 ἀΐςυητ,ηες εἰς ἐς καῖ 
{|5:εἀ ἢ τγδάπηΐ ευπὶ 4 Πητ4π|ὶ τερίς ςοπῖ- 
τιεπάαδζοτεπιίςςυτα {{Π- ἐχίγα [πᾳ ἤπες. 
Ρτείεῦ ςοπιπλαπεπ ΔΙ ού απ ρ ἢ] οἰ ΡἤΠουιιῆι 
ςοπίμετιάίπεπι, χαί [π ἀία γε ρίδιι αἰϑίετηῖ, 
εα ζυγδῆτεβ ας Δα ἀξογιιπ σα τππ| ρεχείηξε, 
υὐ Μαρί Βει 5, Οὔ αρμα Ραίλρατίαδο αρίο 
τατετ(ῃλπὶτπ| ρτί πιὰ πὶ εαπὶ ποθι πιὰ σ 
Πευλείρίσπι ἐχευ!{{ς ὅππὸ υτΐτϑε {86 1, ΣΧ ΤΙ 
τερίς ρτεςεδ πηπίπιὲ ἐχαάίεητ, ΕΑ εηΐπι 
Ργτα, ἃ αὐτεα ἰε(ἰίςα (υρετίπηροίία, Π!Πππππ ἐπ 
εἃ συὐδιπῆε, δζ Πγαπιεητίς ορείταπι, σοπηθ 
ἄυπὶβηΠε, δαπέ χαί ἀέςβτ οὐ (ἢ Ἰίση τα ἀο- 
πιο ἔγοπαέδθι15 ρίε πᾶ, δ ργγὰ προῦ τεόῖο οδς 
Πευάδ πο υίαπι, ροί ροπιρᾷ εἰιπὶ αἰ εταῖ, 
(εαττίαθεῖη η ἰσῆςπ ἰηίεςί{ς,οἰ ςτπὶ ἄοπλο 
ἀεπαρταῖς, Ν]εραΠῃεπεβ ρυταῖ πη! πὶ ρ[ {4 
Ιοίορμίς ἀεςτετᾶ εἴς,αε (εἰς εἤογᾶτι ἱπτὸ χυΐ 
14 {εςετίς, ριεγ 15 ἑαάίςατί, δύ άταγα ΄υίάεπι 
ἄπγοβ ἐπ αὐ πΠὰ5 πε} ργεείρίια ἔεγγί, ἀ οἱ ουίβ 
{πηρατίεπτεβ πῃ ργοίαπάιιπι πηατίβ, ἀο] τίς ρα 
τίεπε (πος ἤγλη συ ατί, ἰσῆεοϑ ἐπ ίσηεπι εἰς 
τι, Ετ τα πὶ (αἰαπαπι ἐν, ἱπεοπιείπεη: 
τε (Δπἐ Ποπγίπεηι, ὃζ πτεπίᾳ ΔΙεχαπάτί ΟΡ 
ποχίππι, σης (ἀφ υἱευρετγατί, ΝΜ] απ ααπίπι 
{ππιπλορεγε ἰδιιάατί : αυΐ,, ἐπὶ ΑἸεχαπατέ 
πυηςῇ εἰπὶ 84 [οἱτ5 ΠΙίπὶ ποταγεης, χ δε 
ἀἰεητί ἄοπα ροΠΠςετεηζυγ, ποβεάίεπεί πετὸ 
τα Ππατ ἐητυῦ οὐποίδτ πη: γερο δίς, πες {Ππππὶ 
[οι Β!Π πὶ εἴϊο, πες πτασπας ραττί τεσγασαπι 
ἐπ ΡΕΎΔΤΕ Σ πες (ς {{Π{π|8 ἀοῃ 5 ρεγπιοπετγί, 
αοὐΐ πι1|Ἃ [ατίετας εἴ ει ; πες πλίπαϑ οχείπιευς, 

νουμβϑων, ἐπειθοαῦπι δὲ τὥλασιμ, μήτε ἐκένομ φαίᾳ διὸς ὑὸν, ὅσιγε αἦχει μηισὲ σπτολλοςοῦ μόρους Φὲ 
γᾶς "μισὲ αὐ τορῖ σιῶμ τῶν παῤ ἐκώνου σϊωρεῶψ ᾧ οὐσίος κόρ Θ' "μήτε δὲ ἀπειλῆς ὦναε φόβον; 

ᾧ ζῶντά 
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απ υἱαῦς (αἱί5 αὐ [πάτ4 πυτίγείαν, πηογίαι!5 
τπιετὸ ἀὉ ατιτίία ίατι ἰςπίο καύπς ΠΡ εγαγείιν, πῃ 
τπλεϊίογεπὶ ρατογεπις αυἱτᾷ ἐπ᾽ πη τ [118 νην 
ἐς δί αὮῷ ΑἸεχαπάτγο ἰδπτάαταπι (είς, ὃ πξηΐα 
ἀοπαίαπ;, τῳ πες ετίαπι ἃ τεγατη (ςτίρτοτί- 
δὺς ἀίςαπεαγ, σαοά [π4{1οπεπὶ ρΙυσία! ἐπ, 
δί (ζαπρεαι ἤσππιεη, δ ἱπαίρείεβ σεπίοϑ το" 
Ταης, Εεσιπὶ ἐογαπι τε χ σαρί!Πο5 Δ! υέτ, ο! ἐπ 
Ὠΐα ςείεδίαπι, ὃ πιαχίπια ἄρῆλ πιίταητ, ἡΐσ 
αἰκίας Πια5 ςετατίπι οἰ εηιαηίες, Διάδαηι είν 
ἀπι, πο πα [45 εχ δυτίίογίς ἰογηγίςί5 ρεπηδίας 
εἴϊε, ὃζ Πυπιίηα Δὐτί Πτίσπιεητα ἀείειτγε, αὐίῃ 
Ἰρετία, [ὰ (ΟἹ ηίθς ροπιρίς τυτοβ εἰερ δ. 
το5 πίε, πγο ὃ ἀυρεηῖο ογπαῖοβ, ὃζ πλυ!τα5 
πυκάτίρας, ἃ Βουπιρατία, ἀείης ἐχεγοίτιπι 
ἐπΠγαΐαπιίεηαί, δζ ἱπρεητοδ θεῖε ἀεδιιγαν 
ἴο5,  πλᾶσπος ζγαΐεγαβ, 8ζ πιεπίας εχ [παίςο 
κίε, ἃ (εἸ|ς5, δ ροςυΐα, ἃ ἰΔΡται πα οπιηίᾶ 
πλαχίπηα εχ ρατίε (παρ (5 δ θεῖν ἢ5,εἴ σαγ 
Βυπευίς ἱπετυῆαια πε, [ἴτεπὶ πείξεπι πᾶτί 
πὶ δυζοί ἐπτειτεχίδηι, δζ ρατἀα[ε5,ε0 Ισοπ 5 
τηίτοσ, δζ υατίατιμσι ὃ ςοπςοίπεητείαπι Δυΐιπὶ 
γαιεἰτυαίηςεαι. ΟΠτατςἤιις Γεΐοτι, γα παγαπι 
ἐτοπάϊαπι αὐδογες ίη ρίαιετί5 4ιατεγπατι πὶ 
τοταγαπι ἀεροτίατί, δ ΔὉ εἰ5 165 πιδη(πεῖᾶ5 
αὐοετί., υλίιπιὶ ςαποτί(δίπγιισι ἃ ἰςίς οτίον 
πιεπι, αἰρεζει ρυςδεττίπιιπι, αἴας ΔΓ ΌΠῚ, 
ςαιτευπὶίρεςίε ραποηί ρεγ Ππ επι, (αεγα 
πετὸ ἱπιασίηίς ρίζειτα αὐ {0 Γἀπιεπήα εἰ, 
Βυταςμαιαηίς Ρτᾶπας ρμ]οίορῃος ορροπᾶε, 
ἀὐρυτοβ ἀπὲ Ποπιίπεβ εἰ ςοητεπείοίοβ, Βγας 
πλΠ45 εἰίαπι ρῃγ ποϊορίαπι δ αἰἐγοποπιίαπι 
εχείςετις, δ 85 {Π|πιιταϊτος ἃ οἰϊεπιαΐογεβ 
ἀετίάεγί, αἴῷ μογαπι αἰΐος πιοπίδῃος, α]ίος 
φγαηεἴδ5, αἰίοϑ οἰ{ε5 ας ἀοπηείίςος ἀρρεὶσ 
ἰατί, δε υὐαπιίρ πιδίᾶποϑ ρεἢ]θιι5 ςεγαοτιιπι 
υτί, ες ρεγαϑ γαάίς 5 εἰ πιεάίςαπγζιία Ρ] πα 5 
φείϊατε, 8 εαπὶ πγαρίςα δζ ςατπυίπίθυ δ Πέρα 
τατίς τη εἀϊςίπαπι αἰπησεγε. (ἰγπιπείδ5 ΠΙ1’ 
45 ἀεσοῖε, σο  εἰίαπι Ποπιεη Πρσηίῇςει, εἴ 
πιᾶρηδ εχ ρατίε } ἀίο το! εγαπιίαπι, Π.1ΔΠ| 
Ρτίας ἀἰχίπιιδ,υΐζ αα Χ Χ Χ ετἰἐρείπγαπὶ απ 
Ὡ0Π| ἐχείςεύς, ΝΜ] ]ἐετε5 σι εἴθ υἱέ, οπ 
τατιεπ ρεζηγίίςετί. Αταπεμοϑ πη δάπχίγατίο. 
τε πιαχίπιγα μα εγί. ἴθ ος5 πεγὸ εἰυ]ε5 ἀἰχί’ 
πτι5,ΠΠπἀοηεπ σείξατγε, ει Π υγθε πε] ἐπ ᾶρτο 
ἀεσεῖε, πεδείάαϑ τε Φαπηαγιπι ρε1 [65 πάτο" 
τε. Ετ(ας τε ἀίςαηη5)1πά{ υεΐξε «απ 44, 
εἰ Ππάοηΐδι5 κλπ αἰ (5,εἴ ςαγαί!5 υταηταγ, 
ς«οηῖγᾳ ἥπάτι αὖ ἢ 5 ρεγῃεαῖας, 4αΐ ἐο5 
ἀίσιτης ττεῖξες το ουίθιις ἰηξεας σείξατε, 
λιν ζὦ ἡ νὸ ἔατ᾽ ἀγρέο, κρύος νδυοίδιας,ἢ σδρκάϑων νδυράς. ὡς σῖ εἰπῶν ἰνδυὺς ἑόδᾶτι λδυκᾷ χρῶ ὦ β 

ΚΑΒ ΟΦ δ᾽ ἘΞ ΟΟΤΕ ΤΑ ῬΉ., 

ᾧ ζῶντι μϑν αὐκοῦσα ἐἰη τροφὸς ἡ ἰνδεκὴ, ἀ6᾽ 
στοθωνόντι σὲ ἀτπιλλάξαιῷ φὶ σαρκὸς ἀρ γῆ 
ρῶς Ζεηουχωμβύης, μετασὰς ἐς βελτίω κοῖς 
καθαρωτόρου βίον, ὥς τ᾽ ἐσταινέσαι τον ἀλέας 
ξανάῦρον νὸ συγχωρῆσαε. λέγωτοω δὲ νὼ τοῦ΄οὦ 
τα σπταριὶ ἣν συγγραφέων, ὅτε σέβονποι μᾶν. 
σὸν ὀμξριου δία οἱ ἐνσθὶ, κοὰ ἐν γάγγίω ποτὰ 
μὸν, κοὰ «ὧν ἐγχωρίους σϊαίμονας. ὁταν ἢ βᾷ 
σιλεὺς λούμ τίὼ “ηοίχα μεγάλίω ἑορτίὼ- 
γουσι,κοὰ μεγάλα σϊῶρα ποΐμπουσι, δ ν τα ὦ 

“πόϊ πλοῦπομ Ἑκῶτος ἁϑισϊεικνύμδν Θ΄ κατὰ ὦ 
ἅμιλλαν ἣν τὰ μυρμήκων τινες, κοὰ σηόῥων. 
εἷν λέγουσι ἣν γευθούχων. ψήγμά τε χυθῦ 
καταφόβειν εὖ σπτοτάμους καθ᾿ ἅτπτόβ (ὃν 5 

ξκρικοὺς, οὐ σὲ ταῖς κατὰ τὰς ἑορτὰς πτομσ. 

“ταῖς, πολλοὶ μὰν ἐλέφαντόϊο τσξμστον τοῖς 
χυσῷ ἀυφσμημθύοι κοὰ αῤγύρω,, πολλοὶ δὲ 
πεθρίσπα κοὰ βοϊκοὶ ζδύγε, ἐἰθ᾽ ἃ «ραπιὰ 
ἀεκοσμημϑύπ κοὰ μυσώματὰ σὲ Σ᾽ μεγα!α 

λων κοὰ λεθήσων ἔρατήρωμ ὀργηξωμ τὴ πὶ 
ἐνδικοῦ χαλκοῦ, κρὰ τρώπείαε σὲ, κοὰ ϑρόν 
νοιυκοὶ ἐκπτώματα, κρὰ λουπσῆρόι»λιθοκολλα 
σα τὰ πλεισιχγσ μαράγσδσις τὸ βαρύλλοις,κοὶς 
εἴνθραξιν ἱνδικοῖς.κοὰ ἐδδὴς δὲ στοικίλῳ χρυσό 
“τασός, Κρὰ ασοι "οὶ γγαρσϊ λει» 
κοὶὰ λέουτοῖν χιϑτιοσοὶ οὶ δὴν στοικίλων ὀρνὸ 
ων, νὦ δὐφθόγγωμ πλλθθ-. ὃ δὲ ἀλώταρχθ’ 
φησὶν ἁμάξας τετρακύκλους» σφνα)ρα κο- 
μι(ούστις δὴ" μεγαλοφύλλωμ δ᾽ ὧν ἀπέιργεν 
“ται, γϑύν ἦι τιϑαοσ δυομθύους ὀρνέων, ὧν αὐ: 

᾿ φρωνόταηυ μδν εἴρμκε τὸν ὠρίωνα,λαμπεῦ 
σατο σὲ κατὰ τἰὼ ὄψιν, νὼ πλείςίω ἔχοντας ὦ 

.) “ποικιλίαν, δν καλούμθινον κι;τρξα, τέ γα 
ἰσίξαν πιῷ. μάλιστ ἐγγίζειννπέὼ σὲ λοιπίω 
εἰκονογραφίαν σπχῤ ἐκάνου λψσήξομ. Φλλοσό 
φοις τε οἷς βραχμᾶσιμ αὐτιδιαεροιιῦ τῷ πρίέ 

μνας δῥισικούς ἕνας κοὰ ἐλεγχτικους. οὖὺ σὲ 
βραχμαῦας φυσιολογίαν κοὰ ἀξρονομίαν κἀ- 
σκέϊμ, γελωμϑύους σα ἐκόνων ὡς ἀλαζίώσς 
“(οἱ οὐνοήπους. πούπτωμ σὲ «ἦν μὰν ὀρεινοὺς κῶ" 
λέζνι, οδὺ σὲ γνυμνάτας,, εὖὺ σὲ πολισικοὺς 
κοὶ πρφοιωθίους. κοὰ εὖν μῆὸ ὀρεινοὺς συραᾶς 
ἐλάφων χλϑοι, πήρας σ᾽ ἔχον ῥιζῶν τὸ φαρ 

μᾶάκων μεσχς, ερρασοιουμνους ἰατορικίω με᾿ 
σὰ γοκτείας κοὰ ἐπτωσϊῶμ:νἡ πόδιάσήων, «δὰ 
σὲ γυμνῆτας [κα τὰ τούνομα γνμνοὺς σ]α( ὦ 
“υσαιθοίος ὁ πλέομ,ἀαρτόρίαν ἀσκοαῦπας, 
ὦ ἔφαμῆν πρότόδουν μέχρι Ἑπῆ κρὰ ποιά» 

Ν -“- . 

τονταικοὰ γωυαῖκας σὲ συ έϊναι μὴ μιγνυμξ 
νας αὐτοῖς. πούτους δὲ ϑαυμάζεϑνα οἴχφι, 
ρόντως «δῦ ὃ πολιτικοὺς σινσυνίπτες Ὁ] πτόσ 

ὅδ νὰ σινϑῦσι λιδυκας νὼ ἀαρστοίίιφγ τυψναν]ίως ζρῖς ἀπόσιψ ὄνανθ ρα οὐκοῦν ὠμπέχειϑηφορήμαΐα. 
ὡμκῶ 
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.ἸΒΒΕ ἘΞ ΕΎΘΕΙΟΝ τὶ ΟΣ ΥΣ  Τ ῸΥ 5. 

κὑμαΐ δὲ κοὰ τσωγωνοτροοφεῖμ, -σαὐύ τας ἀ- 

ναπλοομνους σὲ μιτγοοῦ ὅγαι τὰς κόμας. αὐ 
πεμίσίωρ Θ΄ ἢ ἐν γαάγγίω φησὶν ἐκ ἥρήμω 
σϊών ὁρῶν κα ταφόλόμϑνου πες νόπου. ἔπει» 
σϊαὺ κατὸὰ τίν γάγγίω γγύκτοι “πόλι, ὑδιν 
τρέφειν σεῶο ἕω μέλοι πτχλιξσθρωμ» ποὰ τίὼ 
εἰς ϑάλα Ἴκν ἐκβολῆς. ἣν δὲ συῤῥεόντωμ εἰς 
"αὐτὴν, οἰσϊαὐίω τινὰ καλέ, πηοξέφει σὲ κοὰ 
ροκσϊείλους κοὰ σιλφῖνας, λέγε) κοὰ ἄλ 
λα τινά. συγκεχυμδύως δὲ κρὰ αῤγῶς, ὧν οὐ 

φροντισίον. πεῶδειπ σ᾽ αὖ τις πούτοις. κοὶὰ 

σὰ σταροὶ τόϊ σϊαμασκίωοῦ νικολάον. φησὲ 
γαῦ οὗτθ᾽ οὐ αὐτιοχείᾳ τῇ ἀϑὲ σϊάφνῃ, ντὰν 
φατυχεῖν τοῖς ἰνδ᾿ῶν πρέσβεσιν» ἀιρὰγμθύοις 
σταραὶ ἰαίσαρα τὸν σεθαςὸυ, οὕς ἐκ μδ Φὶ ἐν 
“πισολῆς πλείους σϊαλοῦ ὥνα, σωθ ὦ αοὴ τρῶς 
“μόνους, οὗς ἰσϊῶν φησὶ, πούς σ΄ ἄλχους πὸ 
“μήκους δὴν δοϊῶν οκφθαρίιῦαε ποπλίον. ἰώ 
δ᾽ ἀδισολίω ἑλλίμωικίω οὐ διφθόδιᾳ γεγραία. 
θύω, σϊαλοῦσαν͵ ὅτι πῶρθ᾽’ ἐϊν ὃ γρέψας. 

ξξακοσίωμ δὲ αῤχων βασιλίων. ὅμως πόβὲ 
“πολλοῦ στοιοῖπο ΦΙΛΘ- ἄνακ καίστκρι. κοὰ Ὁ» 

“πιμΘ- ἄν διοσθυ τα πχρίχων ὅπ βούλε, 
σαι, ποὰ συμπρά ει ὅσα καλῶς ἔχει. τοιῶσ 
σὰ μδὸ ἔφη λέγαν τίὼ ἀδισολίω. τὰ σὲ κομε 
ὥρύτα σίϊῶραᾳ πεοσφνἐγκοι ὑκτὼ οἰκέτας γν 
μνοὺς, ἦν πόδιζώμασιρ. ἄναε σὲ τὰ σϊῶρα τόμ 
πεξρμαῦ» ἀρ τῶν ὥμων ἀφπραμδυνουν ἐπ νϑ 
“πίον πὸ βραχίον Θ΄. ὃν κοὰ ἡμές εἰσυμᾶν, 
κοὶ ἐχίσῖνας μεγάλας, κοὰ ὕφλν πογχῶμ σξ- 
και κοὰ χελώνίμω στοταμίον πγοίπφχαν, ποδβ' 
δέκα δὲ μέζω γυπὸς. συωζῶ σὲ, ὡς φασὶ κοὶ 
δἀθίώᾳσι ματα καύστις ξαυ τέρμ. πτοιέμ ἢ τό!» 
σοὸ εὖσ μὴν ἀϑὶ ἀακοπραγίᾳ ζστοαῦτας ἀν 
σταλλαγίω Δ σταρόντωμ, σοὺς σΐ τῶν ἄυ» 

πραγίᾳ καϑιάνγόρ ὥτον. ἅπαντα γαὴ ἔα- 
σὰ γνώμίω πράξαντα μέχρι ναῦ., ἀπγύαε 
σϊξν» μὴ τὶ δὴν ἀβουλήτων γρουίζοντι συμπὲ 

σκ. πρὰ διὰ κοὶ γυλῶνπα ἄλλεῶνα γυμνὸν ἐ- 
᾿σγαληλειμμῆύου γὺ πόδε(ώματι ἀϑὲὶ πτἀὼ ὧν’ 
ρα ἀϑυγεγράφθαι δὲ ρ τάφῳ, ζαρμανοχή 
γας ἰνσϊὸς ἀτὴ βαργόσας κατὰ τὰ πτζτριαὶν 
σϊῶρν ἔθη ἑαυτὸν ἀντοθανατίσας ἰιὥται. μετὰ 
"δὲ τί ἰνδεκίω ὄδιν ἡ ἀριανὴ μόῥὶς πρώτα 

φΦὶ νοῦ τοόρσαις, “οἷς μετὰ τὸρ ἰνυόμ σπτότας 
᾿μόμικοὰ δὴν ἄνω σατραπειῶν, τῶν Ἐκτὸς τό! 
ταύρου. τὰ μϑϑνοτια κοὰ τὰ αὐκτικα μόδα, 
σῇ αὐτῇ ϑαλα"ῆκ . κοὰ τοῖς αὖποῖς ὄρεσιμ ὦ» 
φορεζομδύα, οἵοππτόβ κρὲι ἡ ἰνσενοὶ, κοὰ ἴθ᾽ αὖ 
Ὅσ᾽ ποταμῷ Ὅρ᾽ ἰνσϊῷ,, μέσου ἔχουστε αὖ» 
-ηρνοξαυφὶ σε κοὰ ἐνδεκῆς. οὐτόυθῳν σὲ πῶς 

662 
(ὐοπιδη ὃ μαυθαπε πιτίσητ, δύ ογί πΊ 6 Ὁ 1Ὡττί 
εἄτες αὐἰτγαηΐ, Αττεπιίογαβ ααέποῦ ἢ, ὥλῃσ 
σοπὶ εχ Ειποάϊίς πηοπτίθιι5 δα αἰπἰίγιιπι ἐ οἴε τσ 
τί: ἃ σαὶ αὐ (ταπσεπι αγθὲ ρεγπεπεείγ, το 
πιοῦτί ἃ Διιγοσδπ ας ΒΑΙθοτἤ γα, τς [π τγᾶς 
τε ἐστεάί, [τεπὸ ὐεηδάεηη πη εχ ἡ5 εἰϊς, ηιυΐ 
1π εαπιπἤσπητ. ΓΝαιγίγί( ἐπ ἐο ςγοςοά!ο5, 
δί ἀε!ρῃίπαβ δα α!ίι, δ αἰία αιια δπι ἐπολεπι 
δ εοπίαίς, δ τηἰπίπιξ εταπήα. Ε!ίς εᾷ 
αἀάαίροίζπε, {ια ἃ ΓΝίςοίδο Γλλπιαίτεπο ἐν 
εὐητατι τείεττ επίηγίς ΑΔιπείος πίε, σα αρυά 
Τρ πηεπὶ εἰξ, [πάἀοταπι Ιεραίος υἱάίῇς, αἰτέ 
αὐ Οαίτεπι Δπρουΐϊαπι πεπεγαπε, χυΐ αυ]- 
ἀεπιρίμτε5 εχ ἐρίοα Πσηίβοαπτατ, ἰς τες 
ταητασπῃ (ἐγατί εγαης, σὸς αἱα{{{Ὸ ἰς αἱτ, ( α:- 
τὲτί ἰοπρίτἀΐπε ττΐος τπα σοῦ εχ ραῖτε ρετίςς 
τλῆτ, Ἀαάίτετίαπι ερίΠοἰαπι (ὐγασδαὶ ἑοίίς 
ἐπι υπειη ήδη [ογίρτατη, π΄ αἰ πατεῖν 
Ῥογιπ εἴς, αυ (τε εἴ ετ, δέ εἰτπὶ εχ οςητίς τὰ 
οἰδθυς ἱπηρεγατες, (ὑπίατία τα πηοπ δαγίεἰτίατα 
πιατίίαςείς, δέ ραγαίυπι (ες συόσιηαπε πὸ“ 
Ιυετίαδίταπι ἐχῃίθ εις, ἃ ἰπ φαρυίτιιη τε 
ὅζαπι ἐπετίς ορίτυ!ατί, Εἰας αἰεί ίη οἐρίἐοἷα 
ςοπτίη ετί, Δ] Ατα ρύδτεγεα εἴϊς ἀοπα, οὐοο ἔδεε 
ὉΟ5 ΠΙάο5 ἐπ δ] σας! 5,αγοπιαείδ, εἰ ἐδ ττ- 
τος, ΕΠ διτοπὶ ἀοηα, Μ]εγουτία ἃ ρύοτο γα". 
«ἢία αῷ Πυιηγετί5 ἐχεγταπι, σα πος οἰ ίστις, 
Ἰτοῦα πίρ εγδ8 ἰη σεηζα5 δύ (εγρεπίεπι ἀέςξ ον 
Βίτοτιπι, δ τε πίη εν Πιμαία ἐπὶ ττίαπι εἰ δέ 
τουιτπι, δύ ρετἀίςοπι α]ττε πηδίογεπι, ἃ (εν 
ταῦ ετίαπι (5 αυίς ΑἸΠοεπίϑ οσσετεπιδαίτ, αιοα 
αἰή ἐπ τέθις αἀιτογίι5 ίαςούς ἀΐσιαπειγ, τπτὸρτϑσ 
[ξητία πιαία ειισίαηι, αἰ πὶ τε δι “ποι τ8 
αυσιηλάπηοάαμι ῃίς, ἵΝ πὶ συΠΊ Οὐνηΐα οΧα 
(επτεητία ᾿νπσαίς ἐεοίες, δ εαπάπηι Πὲ τα 
ταῖ,πε σαί σαοά πο ες πργπεγεῖ πισιοῦαπ 
τί. Νηι δ τίἀεπτοήι οαπι δύ ἡσπαν, ὃ ππ’ 
ἄἰυπι πα τοσαπὶ ες δἰ γπιαῖ, δ ἱπίογίρταηι ἔα 
{Πεὶπίοραϊτατα : Ηἰς δοεῖ Ζαγπιαποςῆαροθ 
Ἰπάιι5, ἐχ Βαγροΐδ, ψυί (ει ἀππὶ ραιγίδην [πὰ 
ἄογαμι σοπίπεταάίπεπι ίς ἱπγηπγογίαί ἐπ [οςίτ, 
ῬοΙ [ηἀίφαι εἰ Ατίαπα, ρεπιαυερίοη β ρᾶγ5, 
αυκ ροί ̓ πππὶ εις οδτεπιρεγας. ἃ {ὰ- 
Ρετίοτιι ἰΑτγαρίδγυπι, πε ἐχῖγα Τ δυτιπι 
ίυηε, 40 αιπγο δί ἰεριεπιτίοπε εοάεπι πιδ΄᾿ 
τί, δέ εἰἴάεπι πιοητίθιβ τογπηίπατα, αΐθι5 
Τηάία δέ εοάεπι Πυπγίηε [πάο,Πΐ ἱπτεῦ ἐαπὶ 
Πυίτ, αἴηας [πα απι, είτεγίι5 σεν ὸ δὰ οςοίάεπα 
τεπι ρούγείίᾳ υἵσιε 26 ΤΠ ολπὶ, ας ἃ (αίρ ἥς 
Ροττίς ἐπ (ὐαγπιαπίαπι ἀ εἰςγιδίτυγ, ας φαδάτί" 
ἴατοτα Πτῆσυτα,. Αὐήῆταῖς ἔτασαε ἰδτιῖς, Ὁ 

“ἰὼ ασόῤαν ὑκτεινομθύα, μέχρι Φὶ ἄπο ἰιχασίων πουλῶμ ἐς Καρμανίαν γραφομβύες γραμμῆς, 
ὥρτε ἄναι τεηραϊπλόυρον τὸ χῆμᾳ . Τὸ μλν ρων νότιον πλόυρὸψ,, ἀττο τῶν ἐκθολῶν αῤχετας 

χο νόνῦ, 



634. . 5ΒΘΥΚΑ͂ΒΟΝ 
1παἰ δ Ῥαιίαΐεπα οἤής ἱπείρίς,, Πηίς ααῖοπὶ 
(ὐλιπιαμίαπι τεγί5 δέ Βευοί ἤπιι5. οβ, [Β΄ 
δεπς ργοπιοπίογίαπι δα δυϊέγιιπι ατἰ5 ἐχροίι 
ἕασν, Βοβεαλίη πηι ἀεβείείε τ ἐπ Ρετίι 
ἀπὶ, [ἡ εα ρτίπιύπι Δτρίεϑ μαδίτδης, εοάεπι 
ποηγίηε συο Ατθίβ ἤσπιεπ ἀρρε! δε, αυοά 
εο5 ἀίεχυςητίριι Οτίτίς αἰ ογυτίπας, πη] εἰς 
τὲ Πλϑ,ογδπι δαδεητεβ, ας Νδαγοθαδ αὐΐτιας 
δ ἱρί [πδογιπιραῖϑ εἰξ, Βοίΐεα ππε Οσίϊα, 
φεηε θεῖα ςοπαϊτίοηίς, πτουπι ργατογπδι 
φαῖίο πε} ς ὃ οὐξίπσεπεογαπι [46.ε(Ὁ, Ῥοί εα 
Το Πγορμαρσοχῖ οτα [ερίεπι πα Π]Πἐπππὶ δ τα 
ἀτίησεπίοτγπαι, Ροίεα (αγτπδηπίογαπι {Γ πὶ 
τα Πα δύ ἱερείπ σεπιοτᾶ αἱςρίπ ΡεγΠᾷιτἃ 
τς πηίπετία ἰαάία (τπ0 2 11 πΠᾳ δ ποηίῃν 
φεπία, πε γορπασοτγῆτερίο ἐεσὰς πταίὲ εἰς, 
ἃ πιαρῃα εχ ρατίς δι βϑογίδιιβ κατε. Κ᾿ αὐίτας 
ἐπε ραϊπιατ,αςλητίί, ταν τίς, ἀπατιπι, δέ 
ἀοπιοπίςί εἰδί πταχίπια εἰς, Ν᾿ εἰσαπεαγ ρίίςί- 
δυς,ταπι ρΠ, ται εούσι ρέζοτγα, τ Δ 4185 ρ[α 
εἰἰαἱε5,Ας οἰδί!ες ροίατς, ρεςσοσιιπι σα 65 ρί" 
(ςίδυι ργαδξι, ἀοπιίς! ἃ εχ οὐδίθιι5 ςεϊουιιπι 
δ οἰγεογαπι ςοης 5 παρ εχ ρατίς είτε, 
ἕναν γαίμπι δέ [υ]εγούγαπι ααπι οοἵϊεε ρος. 
ἤλης, ροτίδς πιαχίϊ ας, ἐ ποτε τ ἤπιε πγοτ- 
τατία. ἰπ αιίθὰ5 ρίίςες (αδίριμταν, αὐ (Οἱ τα 
αἰλητυτ: ροίξεα εχ Πί5 ραπεῖ. ςσῃείαᾶτ, "απὶξ 
εἰραι 1 αἀπλί(ςξιε5, δα δ ππο]ας μάθει, 
ααδηζ ἰετγαπι ποι Παρεᾶς, Ὁ πο πεηυδαημ 
τὐἰγαπ εἰξ, (4 επίαι ΑΓ ες αἰτεστί ροτείξ, ες 
ςἰάιϊιπε εα5,οι πὴ δειγίες (ππι]αρίάίδθι:5 ἡ5,4 αἱ» 
Ριι5 ἃ (λσίτια5,δζ υχίίοΠὰ ργςαία ἐχαςιτᾶτς. ρὲ 
ἔτος ραττίηι πῃ ςρίβ ραπατῆ8 αἰβᾶτ, ρατεία( ἢ 4 
ἐτεηπεητοῦ Πτ)ογαο5 εὐπητι Οδρίμππεςοϑ γετί 
δ. εχ ςοτιίςε ρα! πηάύιπι ἰδ 5. ΝἼςτα μος εἴ 
(Πεάἀτοἢατηίηϊ8 σαᾶπι Πα ἐχυα, ἡπάπιτε 
[χὰ ΔΙ4 πιαρίς, Εα τπϑυῖ ὃ δαυατᾶ πο’ 
Ρίαἰαθοταῖ, πη αἰζατε, πες πιυΐτο πλεϊίον εἴ, 
αυᾶπιτερίο ἰςμτΠγ ορπασογιιπι:εγε [ὩΠΊεἢ ἃ’ 
τοπιαία, ργςοίριἐ παγάτπι δύ τυγεγῃδηλυῖ Ν. 
[εχαη τί ἐχείοίτας ἢ 5 ρύὸ τεόίο {γδι5 ἀτεζε- 
τι, οἀὐοταιίογεπι {{π||] Ἂς (Δα δτίογετη δε’ 
τεπὶ Ὠλδεη5.Ας ἀεἰηἀυτία ασιυίάεπὶ (Ὁ «Π{- 
Ὁπ1π| τειῃριι5 εχ [π64|4 ἀϊςείϊετε. Ταπς ἐν 
πίπι (Ἰεάγοῇαί τίθας αδαπάαι, δύ Πιυέπα 
δί αηυα ἀπρεηταν, ἔγεπιε Φεβείπης, (σαάσπε 
ἐπχθτεϑ ἴῃ (πρετίοτίθυς ἱερτεπιτίοη 5 ραγίί' 
διις,ίΏ [οςἰς5 πιοπιδηίς, πε Πιιηίη 15 ἀπ- 
εἶα ςαπιρί πηατί ργοχίπιί ἰγγίραπτιν, ὃδζ ἀπ υΐϑ 
δρυημάλης, ΑΙεχαπήεγ δηυδίιαι ἑπηιϊπ{- 
ἴογες ἰη ἀείοετία ρυσπιπε, ὃ ἐο5 {υΐ ΠΡί δ 

ΓΕ ΓΕ ΟΠ ΒΒ Δ ῬΌΊΗΙ 

πο ὶνόυῦ, κοὶ Φὶ πα Παλίωῆς, πιλδυτῷ δὲ 
“πῶς ἑαρμανίαν, κοὶὶτόὶ πτόρσιποῦ κολστυ 
 σύμα ἄπραν ἔχον ἐκκειμθύίω ἱκανῶς νόν 
σὸμοέντα εἰς ὧν κόλπτον λαμβανοι καμπίω, 

ὡς ἀϑὲ τί στϑρσίσῖᾳ, οἰκοῦσι δὲ αξξιδῃ' πρῶ 
σον, ὁμώνυμοι πογχαμῷ αδει, δοίζοντι αὐεδὰ 
ἀὴ δὴν ἑξῆς ὠρειτῶν, ὅσου χιλίων φαδέωμ τ» 
χονταῖν σπικραλίαν, ὥς φησι νέα δ᾽. ἰνσίῶμ 
σί᾽ ὄλῃ μδῤῥὶς κοὰ αὕτη, τ᾽ ὠρξτου ἔθνΘ" οὗ 
πόνομον.. τούτων σῖ᾽ σπταράπλους χιλίων ἃ’ 
καρκοσίωψ ὃ δὲ δὲν ἑξῆς ἰχθυοφάγων, ἑπῆα» 
κιοιίλιοι τυσραπώσιοι, ὃ δὲ ἣν ἀαρμανίωμ, 
τοιοχίλιοι ἑνήκκόσιοι, μέλρι “πόῤσισίθ». ὥρἢ 

οἱ σύμπαν τδῖν μύριοι διοιίλιοι γὐνακύσισι, 
ἁλιτρνὶς σ ὄὴρ ἡ δ ἰχθυοφάγων, νὼ ὥσϊᾳῳν» 
ὁ)»: ἡ πλέα » φοινίκων κοὰ ἀκαύθης πινὸρ 
κοὶς μυθίπψς » κοὰ ὑσϊάπων δὲ κοὰ τροφῆς ἧ- 
μόρου ἀπανις. τοῖς σ᾽ ἰχθύσι γρῶνποιι, κρὰ αὖ 
ποὶ ποὺ ϑρέμματα, κοὺ τοῖς ομξρίοις ὑσίασε 
κοὰ ὑρυκποῖρ, πρὰ τὰ ἔξρξα δὲ δῇ" ϑρεμμάτωμ 
ἰχθύων τευξαλλ ει. οἰκήσεις δὲ σπτοιοιαζτοιι οῖρ 
ὑξίοις δὴν ἀντῶν χρώμϑινοι,, κοὰ κόγχροις ὀδρὲσ 
ων τοντλξον » ὅρκοις μδν ταῖς πλδυραίς κοὰ 
ὑδράσμασι, ϑυρώμασι δὲ παῖς σιαγόσιψ, 
οἱ ασόνδυλοι σ᾽ αὐτοῖς εἰσ ἐν ὄλμοι, οὐ οἷς τα 
σευσι τυ ἰχθύας ον ἡλίῳ κωατογήμσανπόῦς 
ἀτ᾽ αρηοπποιοαῦτοιι σίτου μικροὶ καταμίξαν 
στόϊτυκοὶὶ γοῖρ εὔλοι αὐτοῖς ἐσὶ σισϊηρου μτὶ ὄν 

“Θ΄ κρὰ ὧδ μὲν Ἀπον ϑαυμασόψ . κοὰ γορ 
ἄλλοθον οὐὲγκα ὦτα δειυα τόν. ἀλλ πῶς ἁδνν 
κόσηουσιμ ἀγρτοιβοντα. λίθοις με ζι φασ ἐμ, 
οἷς κοὰ τὰ βέλκν κρὰ τὰ ἀπκοντίσματι τος 
πυρακτωμβίᾳ ὀξαύουσι. γούς σ ἰχθύας, «δ 
μὲν ᾧὖὺ ἐλιβαύοις κατοσῆῶσι, οἷ σὲ πτλάσους 
ὠμοφαγοῦσι, πόδιβάλλονται ὃ κοὰ δικτύοις 
φλοιοιΐ φοινικένου, ᾿σόβκευτοι δὲ τούπτμ 
ἡ γισδωσία,ϑὰ μὰ ἰυδυκῆς ἐν ἔμετον ρ(6), 
φὶ σ᾽ ἄλλες ἀσίας μδλλομιπκοὶι τοῖς (καρποῖς 
κοὰ τοῖς ὑσίωσιμ οὐ σειν πλίω ϑόβους, οὐ στὸ 
λὺ μένων Φὶ ἣν ἰχθυοφάγων. αὐωματον 
φύρΘ’ δὲ ναβόὺν μούλιστε, κοὰ σμύρνης, ὥς 
Ἃ τίὼ ἀλεξανό)οου ςραπιωὺ δσϊδύουσαν, οὐ 
αἰ ὑρόφου κοὰ Ξτρωμαίπωψ τούτοις χρδῶτα 
δυοοϊχζομθύίω ἅμα κοὰ ὑγιεινόπόδου τὸν ἀ- 
δὴ ἔχουσαν πϑδὶ (δ. γγυξῶτά σ᾽ αὐ τοῖς ϑὲ 
βους τί ἐκ φὶ ἰνδικῆς ἀφοσὸν ἐπίπησες συ 
νεθη, τότε γα ὄμβρους ἔχειν τίὼ γκφδωσί-. 
εὐνοποὶ (δὺο στοτα μοὺς πληροῦ τα, οὶ πὰ ὑ- 
«“}ία. χειμῶν Θ: σ᾽ ἀϑιλέπειν. πίσηευ σὲ 
εδὸ ὄμέρους οὐ “οἷς ἄνω μόδεσι φὶ πῶσαβε 
καίοις, κοὰ ἐγγὺς δὲν ὀρῶν. πληρουμθύων σὲ 

τῶν “σποταμῶμ, κοὰ τὰ πσεόίᾳ πὰ ππλησιαῖζον τὰ γῇ ϑαλα)ῆ στοτιζεῶτα, κοὰ ὑσ)ρείων δύστορεῖγι, 
πϑέσεμνψε σῖ ἐς τίὼ ὄβημον μεταλλόντὰς δὴ ὑφοάωμ᾽ βασιλεὺς, κοὰ τοὺς νκύσχθμα αὐϊορῖ". κοὰ 

Ὧφ᾽ σόλῳ 



| 
| 
ὯὩσ᾽ σύλῳ κατασκδυώσαν τὰς. τριχῆ γᾺ διε 
᾿λὼν τὰς διωιάμεις, τῇ μδὸ αὐτὸς ὥρμεσε σὰ 
δὶ γυφρωσίας ἐς στίμαν Θ΄ Φὶ ϑαλῴήες ὁ 
πλείσυυ ποφντάκοσιους ττζδζου ς ἵν᾿ ἅμα νὸ τῷ 
᾿γαυτικῷ τί στχαραλίαν ἀϑιτησίειων στρα. 
| σκόναάζι. σπτολλάκις σὲ κορὰ σωυάσηων τὴ 9π- 
᾿λάῆα, αὶ πόρ ἀπόρους κοὶ τραχείας ἔχούν 
σης τὰς ἀκτὰς, τίὼ ἡ πιϑεπεμψεμετὰ ἔμρα 
σπϑροῦ οἵᾳ Φὶ μεσογαίας, ἅμα χειρούμϑνόμ τε 

᾿σίὼω αβιαυίω ̓  κοὶ πε ϊόντα ἀϑὲὶ ἐὺ πόπους 

κὐτῶν, ἐφ᾽ οὖς ἀλέξανα!ο- «ἰὼ πορείαν εἰσ 

χεον ὃ ναυτικὸν ναβῷῳ τὸ ὀνησικρέτῳ Ὅρ᾽ αὐ 
χικυβόῤνητη σταρασυὺς, ἐκέλόυσον οἰκείας 
εἴίσιως ἁθλλαμβανομδύίους, ἐσπχικολουθείμ, 
κορὰ αὐτιγτχραπλέιν οὐ τόὶ τῇ ττορείᾳ, κοὰ στὰ 

κρὰ φυσὶν δνξαρχΘ: "σῖκ πόϊ βασιλέως τιν 
λουῦτθ’ τἰὼ ὁοϊὸν,, αὐτὸς μετοπώρου κατὰ 
πλειαϊδὺς ἀϑιπολίω ἑασόῥίαν αξα τε πόὶ 
πλοῦ, μὴ πὸ μᾶν δὴ τονδυμάτων οἰκέων ὃν- 
τὼν, ἣν ἡ βδαρθαβων ἀδιχειρομύτωυ αὐτοῖς, 
κοὰ δξελαυνόντωγ. καταθαῤῥῆσαεγ ἀπελ 
βόντιΘ- τῶ βασιλέως,νὸ ελδυθόῥιάσαε. ἔρα 
“σόρός σ᾽ ἀκῤ τὸ ὑσίζασον αξαμθν Θ- οἵ ῥκ 
χωτῶν μει κρὰ σοαγκῶμ ἐς μαρμανίαν, στολ. 
λά οἵ ἐεπαλαιπώρει ὃ ἀλίξανσ)5 Ὁ’ καθ᾽ ὅσ 
λίω τίὼ δοῖον οἵ λυπρᾷς ἰών. πτόῤῥωθῳν σ᾽ 
ὅμως ἐπεχωρηγεῖτο μικροὶ καὶ ασαψιχ,ὥς τε 
λιμώηεν Ὁ ςράτόυμα, οὶ τὰ ἱπτποζύγια ἐσ 
πίλιπε, κοὰ τὰ σκόύν κατελέστερ οὐ ταῖς 

ὅσδυῖς κοὰ τοῖς σρα»πὶσϑοις. ἀὴ δὲ δὴν φοινίσ 

κωμ ἂν ἡ σωτηρία, τόν τε καρπτοῦ, κοὶς τό ἐγ’ 
κιφέάλου. φασὶ σὲ Θλλονεικῆσαε πὸρ ἀλίξαν 
εἴοου, ἰκαὲ στό ἐσύτα τὰς ἀρρέας, πὼς τω 
κατίλουσαν σξαν. ὡς σεμίρα μις μϑ δῇ ἰν- 
σἱῶν φόύγουσα σωθέκ, μετὰ οαὐοϊρῶμ ὡς ἄσ 
κύσι, ἀὐύρθ΄ σὲ ἐσῆαὶ, ἐὶ διωύαιτο αὐτὸς το- 

Οὕτου «ρὠτόυμα οασῶσαι σὰ φὶ αὐφὶ χώ 
φας, νικῶν κοὶι τιχῦ τὰ, πὼς δὲ τὴ ὑ-ποίᾳ χα- 

λεπὸν ἣν κοὰ Ὁ ἰαῦμᾳ,, κοὰ Ὁ βωθθ- φὶ 
«αμμουνκοὶ ἡ ϑόῤμότες ἔσει σῖ ὅστου κοὶι ϑῖσ 
νόν ὑψυλοὶ, ὥςτε σῶς Ὁ σϊνοιδδῶς ἀὐκαφὶς 
ρεν τὸ σκίλη,καϑάπτόβ ἐκ βυθοῦ, κοὰ αὐασ 
βαίσεις ἄναι, Εἰ καταξαίσεις. αὐάγκη σ᾽ ἣν 
κοὶ φαθμοὺς ποιῶσι μακροὺς οἵ τὰ ὑσ 
ο)ρέα, σἤχκοσίων κοὰ τιυπτρατοσίωμ τὰ δὲ 
ων. ἔσι σΐ ὅτε κοι ἱξαποσίωμ νυκ: πτοροιῦσ 
σὰς το πλίομ, πόῤῥω δὲ τῶν ὑσ)ρείων ἐορα- 
σποπεσῖδύον:» οὐ τοιαίποντα σχόίοις πτολλοῖ 
κις, "Τό μὴ Ἐμφορεϊδ)οὰ κατὰ “ο δ Θ-. πολ 

λοὶ γα ἐμπέσηοντόυ: σιὼ ὅπλοις ἔσπῖνον ὡς 

| 
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ΤΥ ΒΒ ἘΠῚ ΠΡΌ ΒΊΟΝ νον ΝΜ δ 6; 

«ἰλίϑί πιαπ!οπ ες ραγαγεπι, ΝΑπὶ ςορῆρ (τἰατί 
ἀπὶ ἀἰαἱ{15,[ρίε εἰππὶ ἐχεγοίτς ρατίε, ρεῦ (ες 
ἀτοίϊδπι ργοίς ἐξα εἰ, γεπηοῦι ἃ πγατὶ 4υ"|Π’ 
φεητίς ([λ 5 ρεγ ρ ατίπυαπι,υ Ππηὰ] δί εἰαί- 
{{οταπὶ ςοπληγο Δπ| ράτάτεῖ, δ ἱρίς ποππιπ 
αυᾷ τηατί ἀρρτγορίπαηπατετ, σαοά αἰ Πς1ε5 αυΐ 
ἄεπι δύ αίρεγαϑ αὐὲα5 Παθεθαῖ, ἐχεγοίι5 πεγὸ 
ρΡαΐτεπὶ σπὶ (γαίεγο ργς πε πῃ τηεαίτεγγα,, 
πελπι, τς δ Ατίαπδηι καρετγεῖ, δ ἰῃ ἐλάσαι ο 
«ἀριοςεάεγεῖ,ίη αὐ ἱρίε ἵτεῖ ἐγαῖ ἰαόξυτιιδ. 
εἰα πὶ αῦτς ἴΝαγο τγαπαίς, δζ Οπεἤετίτο πα 
αἰττπὶ ργοίεζϊο, ίαεη5 ας ογάἀίπαιὲ (εηπεῖεπ 
τατ, ἃ εἰ ἐπ ετί ρεϑετεζπαιίφαγεηε, δι εὰ 
Νεασομβτείετι, ίάτεσε τεῦ ρεζαρέῖς, ἱρίμπι 
{π αὐταπηηο {60 πείρεττίηα ἐκογιᾶ ΒΡ] εἰλοσ, 
παυίρσατί ΟΠ Ποοορ ς,ειαπὶ ποπάτιπι αρτί ἢ 
τας (ρίζατγξι, ΒαγΒατγίβ ἐοϑ ἀουἐείδυδ,αῖς υτ 
σερεθιβ, ἰΔπ ἐπίπι αθεὔτετερε ΠΡετίαῖς ὃ 
δὐάαςίᾷ ςερεταπτ, (γάτεγιῖς Ὁ ΕἸῪ ἀαίρε πιο- 
πεησ,ρεῦ Ατδςποῖος, Κ γδηραβ ίπ (ὐλυτη8" 
πίαπι ρτοίςέξις εἰ, ΔΙεχαπάετγρετκ οτί! τοῦ 
τᾶ τοῖο ἐτίπεγε ρεπιυτία Δ δογαιίτ τ ἐἰσοίπηπσ 
ταπτῦ ρᾶτα Πυσεα2 δ γάτα πεηίςθᾶειεε εχ εγοί 
τι5 (ἀπο Ρτεπιεγείαν, ὅ( ἰαπιξια ἀςβςεεγοητ, δζ 
ίη τῇς εὐ ςΑΠ τίς ἱπὴρ εἀἐπηῦτα γε! πηπετοηΐ, 
Ραϊπιατᾶ πόι5,8ώ πε ἀπ|8 πηυΐτοϑ ἔσγυδιο, 
τε. ςῦτ ΑΙεχβάγα ππππιορεγε εσεεπαι ες, 
«ὦ ἀίβ]ςυτατες (ςίγετ, εχ ἔπι σὰς οδείπεθδαῖ, 
ϑειηί πη ΠΊ συ Ππ ΧῸ ἱποοίπιξ ἐυδῇῇς, Ογσς 
τὰπι αογὸ ςιπὶ νη, ροῆςει ἐρίε του ρεῖ ἕα 
ἀεηιίος ταπεῦ ἐχεγοίτ ἱποοιπιεπιεάμςετες 
Ριχιεῖ ςεῖεταβ ἀπἘΠςουίτατος ταις εγατ {15 
δ Ἄτεῆς ρτοίιππάίτας εταγάου, Ν ΟΡ 5 ἐπίος 
εἶδ αὐεῆς σα πγ{ πι πίε ρα πεσγιαπάς ἀϊΠουΐ 
τεῦ Ρε(65 γείεγεί ροτεγᾶς, ἀη]ιαπὶ εχ αἰΐσασ 
Ρτγοίαμαο,αςο!ἐΐα σις ας ἀφο] ἔγεχαεα 
τία εἰᾶτ, Α ἀπας ἀΐιγηα οτίατη ἱτίποσα Ισρα ἤε- 
τί ορογίοθαῖ, ργορίε Πυδγ πὶ πορίᾷ ἀυ τε π᾿ 
τεπῦπι χυλάτίσεπιππιες Παάίοτιιπι,πόπιπ 
Πύλη ετίατα (εχςοεητῖ, Γεαπεητίυβ πού τεῦ 
Ασερᾶι (αίίτα ργοου! δας ροπεβᾶς, ίο ρα 
ΠΌΠΊΕΙΟ ἐπ {γίςεηί8 [12 45, πο ρτόρῖοῦ Πτίπὶ 
Ὠίπγί5 ἐπ ρΙεγεηταγ, ἴΝαπι πα τί Δ 14Π| Πᾶ- 
αἰ, εαπὶ ΒΙΡεΡδης, δγαγίς πη ἐπὶ (ς {πγπιοῖ 
φεηίες :πάς ἱπιιπιεία εἶ, ἐχδηίπγες Πιίταγ 
Ῥαπί. σΠυαργορίει Δτι8ε Οπη 65. (πὶ ὈΓΘΙΕ5 
εἴξης, εοπιαυηίπασαπιιν, ΑΙ]ή Πεί ραγάϊίεί, ἐπ 
τη εαϊα υἱΔ αἀ (Οἱ ἐπ ἑαςεραηιῖ, ἀείη ἐς τγεσ υἱὲ 
οὐπὶ πιαπίπιτπι ας ρεάππι σοΠ οι πχοτγίεραπ 
τατ,Ας {{4Ὁ τίσογε φιορ πούγογε ἀθπ Πουγεητυτ, 

οὖν οσοξούχιοι, φυσώμϑνοι σί᾽ ἐπέπλεον ἐκπεπνδυκότόι,, κοὶ τὰ ὑσοέις βραχΐα ὄντα διξφθειρωνε 
οἱ σὶ οὐ Ὅ.᾽ ἁλίῳ κατὰ μεσίω δοϊὸν ἀπυγορδυκοότόῦ' ἔκειντο ϑοῦ δέους. ἔπειτα προμώσϊεις μετὸξ 

- 5- Ν - Π ᾿ ε δ. σὰ ν' ω} » ᾿ ἈΝᾺ 

σγχλμοῦ πτοσϊῶμ , κοὶς χειρῶν, εύνισκον σταραπλφσίως , ὡς αὖν στὸ ῥίλους κοῖὰ φρίκης ἐχόμδνοις 
ων δὰ συυεθαινε 



ὅ6 ΦΡΤ ΒΟ Ἐ ὃ 

᾿ (οπτίσίς εὐαση οὐ ποηη}} {τεῦ ἀςεΠεώκητος 
ςοηίορίτοητατ, ἴοπτηο δ(α(δἰταίης προγαΣ 
τί απᾶς ροίϊεα τατιπὶ εὐτούς, ἃ οπιηίμ 
ὀἐἤςαϊτατς εἰ οἰ ἀερετίδαπι, Επετε χαίροις 
τὐαΐτας αὐαπιπας ἱεγιαγεητας, Παιία πὶ 
υσοῳ τούτςητίς ρεῖ ποζέεπι ἐπ ουτοητίβ, πὰ} 
τὰ τοΐροτα, δ ἱπεηΠ|α οδγαίς, ὃδζ πιαχίπνα 
Ρλεβτερία {πρε! ε{{|5 ἀεἰ εἴα εἴξϑαρε υἱατᾶ 
ἄπςε5 οὐ ἰοσούιπι ἐπιρετγίταπιὶ ἢ. πιεάίτετγα 
Πεαπὶ αἀἰππετίεγπηε, ἀεὸ υἱ ἠδ ΔΠΊρΓ π5 παῖε 
ἀρρᾶτετει, Τυοὐ τεχ πιο! ρες, πλοχ δά αυος 
κελάαπι [τὰς ργορεγαιίς, η απο ρο ιαπη 
εἴοαίξεί ἀαυα ροςυϊξία ἐπαςητα εἰς, ἐχετ οί 
Ρτορετὼ δοςεχίτ ας ἀείποερ5 υπιε 44 ἀίεπὶ 
(ερτίπιιπι με Πτοτεδτη τερίοπεηι ργοίεεειι5 
εἰ, Ααυίς απ άδη5. ροίϊεα πιοχ ίη πηεάίτεισ 
καπελτη (ςςεἴδίτ, Ἐγατανοῦ ἰδυτο πηι {5,4 ἃ 
συίϊατα, ἰυπηεπία οαληία σπὶ ἰραπια ἑῃ τος 
κεν σοπΊίτία 5 που δέ ἐπιογίεθαπτυτ, δρίηα 
ηυκάσιῃ πῶ ίριι8 ἐπ τεγγδπ ἔμ{|5, αεπιδά- 
τοοα ςαςαπιεῖεβ, εγαῖ ίαςςο ρΡ]εηδ: σΐπ5 δἵσ 
ρειοίπες, ἱπ συοάςφ δηίπιϑ! πεία της, (ά 
οευΐίς ἐχοαςαδαης,, Οὐαάας ραἰπια πλυ]" 
το5 ἐπεολρδηῖ. Α' ἱεγρεηχίδιις ετίαι ρετί- 
εὐϊυπταάετας. ἵΝδηι τη ἀγεηα απ} 5 ΠεΥ 
Ὁ) ηιιαεάαπη ἱππαία,, ἰςγρεηίεβ σοι αδαι: ἃ 
αιθαυς (δ ί, ΠΠςο πιοτίεραπεαγ,, Τίςαητ ἃ 
ρυά Οτίεας, Πετὐξετίς πεπεηίδ ἰα ρίζας ρύσσ 
λε{{πί, Οὐπιῷ Ῥιοϊεπιαιιο ἰΔυςία5 ρετί» 
εἰἐτοτυτ, εγαης ααεπάαδηι ΑΙεχαπάτγο ἰη (0 
τπο αἰξίτΠε΄, ἀτῷ εἰ τα ἀίςεπι σι απο ο΄ 
Πεπαιίῇς,, ΄υλπι ςοπιείτααι ἰΔυςίο ἐπιροηί 
ἐπίςίτ., ἐχρετγεζίαπι ἃίοπιηο, ὃ υἱήι πχεηιο“ 
κεπι, Πιιείτ4π| τ ἀίςεπι ἱπ επί, αυσ πλὺ]" 
ἐλ λάετλϊ, αἴηις δί ἱρίσηι, δ αἱέοβ υἱὸ5 ἑυί, 
ἔς, Δςοβθαγθατοβ συ ἱπαεηταπι τεπιεάίι πηι 
τἰαϊῇεηι, ἔς ΔΙεχαηάτο ἀεάίάίΠε, Ν᾽ ετἰ{1- 
εηΐ]ε ργοίεοϊὸ εἴ, αἰίψιεπι εαπὶ γερί πάτα 
ἔς: (εἀ αὐιηδιίοηίς σγατία αἀξιηςία (ΑΔ εἰ, 
Τίε(εχασείϊπιο ἱῃ (Ἰεάγοοτιπι γεσίδηι 4}0 
ΟΟτίείς πεηίξε, σπὶ ἐχεγοίταβ ρα αἱαπὶααυίε 
εἰει, η (ὐλεπηδηίαπι ργοίξέτυς εἰ, Δ αἴταῖς 
Ατίαπο ἰαίας ῃυϊαίπηοάιί πίη οὐας πα εΐ, εἰ 
εἰτετίοτίς (Πεάγοπογαηι ὃζ Ουίζαγιτι ἐεύγϑς, 
αὐυα Ργοχίπιέίπιπγίηςι, ΜΙ υΪΑ επίπι εἰ σε 
ἄἀτοία, δ πῃ πηςάιτεγγαπεασπι τες τ, αυσαίῳ 
τῆσδ ςοπείηραί, ει Δταςποίος,εῖ Ράγορᾶ 
πλίΠλάΑς5.ἀε αι, Εταιοίμεηες ἤς ας, τι} 
εηίπὶ Βαδεητας σιοά συΐάεπι πιε!υο ἀεἰρί!5 
αἰςαπλι5, Τίς εὐσο Δτίαπαπι αὖ οσίεητε [ἢ 
«οτεγπιίηατί, αὐ αυγο πηαγί πιαρπο, δ δαί 
[οπε Ραγοραπλίο, ὃζ (ἐυεπείδιις πτοητΡι15 

ΘΟ α᾽ Ἃ ἸΑΡΊΤΙΣ 

συυΐβαενε σῖξ σπισι, κοὰ ἐκτραστομδύοις τὰ 
δοῖον κατασϊαρθεὶν ἐρατρυμλύοις αὐ ὕπνο 

γἱοὲς κόπου, ὑςόβήσαν τόϊ’ οἵ οἱ μὰν ἀπώλον; 
σο πλανη ΤᾺ ὑσϊῶν, κοὰ ΔΕ) ἀφορίας ἅπαύ 

χωνεκοὰ καύματθ'". οἵ σ᾽ ἐσώβθασων, στολλι 
σαλαιπωρϑθοντδιἡὐτολλὰ ἢ κατίκλυσε κοὶς 
τὴν σωμάτων, νὺ ἣν χρπςποίων ὑϑιπεσὼυ χει 
μάῤῥους νύκτωρ, κοὰ Φὶ βασιλικῆς δὲ κατά- 
σκόυῆς ὄξηλέφθα πολλὴ, νὼ ὧν καθοσίνγοαῦ 
χων τε κατ ἄγνοιοιν͵ πολὺ εἰς τἰὼ μεσόγαι» 
αν επβαπτομλύωμ, ὥςτε μηκὲτι ὅρᾷμ τίὼ θιι- 
λαπαν.ὃ σωωεὶς ὃ (ασιλεὺς, Ὁ} αὐτὸ ὥρμησε, 
ζατήσωμ τέ ἠϊόνα" κρὰ ἐπ εισῖὰ εὗρε, τὸ ὀρύσ 
ξας ἐἰσῖν ὕσίωρ στότιμον, μεταπέμπεται Ὁ 
σρατόπεσυυ.. κοὰ λοιστὸν μέχρι ἁμόρῶν ἐσηϊὰ 
σλησίου Ἀφ φὶ ἠΐονος, δυστορῶν ὑσ)ρέας ἐπφτ, 
αὖθις εἰς τίὼ μεσόγαιαν αὐεχώρασε, ἰω σἱξ ἧς 
ὅμοιον τῇ σϊάφνμ φυτὸν, οὗ Ὁ γδυσάμϑνου δῆ 
ἑπποζυγίων ἀπὲθνφσκε μετὰ ἀϑιλνψίας (ῦ 
ἀφροῦ. ἄκανϑα δὲ ὧὺ ἕαρποὺς ἀϑὲὶ φὶ γᾶς ἐ’ 
σρωμϑπ,κα ϑιάίστϑβ οἱ σίκυοι,πλήρφς ἣν ὀστοῦ, 
“οὐτου οὲ δανίσϊδυ ὅσ’ οφϑὰλ μὸν ἐμπεσοῦς 

σαι, παῖ ἀπετύφλου ζῶον. οἵπτε ὠμοὶ φοίνε 
κόν' ἔπνιγομ πτολλῦς. ἣρ δὲ ἀϊνδιωθ- κοὰ ἀπὰ 
δ ὀφεωύ. οὐ γοὺ τοῖς ϑισὶν ἐπεφύκει βοτά 
νη. ταὐύτίω σἵ᾽ κουοσεσϊυκοτόι ἐλαύθανον, 
ΣῊΝ, πληγμύττες ἀπίκτανομον δὲ τῖς ὠρέμ 
σαὶς τὰ ποξόύμοα το γχοίεὅναι ϑανάσιμοις φαᾷ 
μάποις ἔφασαν, ξύλινα ὄντα τὴ πεπυρακτω 
υϑϑα βωθφύ παν σηολεμκαῖου ἰινδυωδύειψ. ν᾽ 
ὕπνῳ σὲ πἴδαςοίνται ζιυὶ τῷ ἀλεξαύσηρῳ, σίᾷ 
ξαι ῥί(αν αὐ πόττρεμνον, ἰ ἰμελόνσωε ηρέθονα 
σα ἀδιτιθοαε ρ᾽ πρωθούτι, ἐκ δὲ τό ὕπνου 
γϑόμϑ ομεμνψμδυύίου φὶδψεως, εὑρέν ζει αῦ 
σαὶ τί ῥίζων πτολλίευ ποιφυκῇαν,κοὰ χρήσα- 

ὥαρκοὰ αὐτὸν. τὸ «δὰ ἄλλος, ἰδόντος δὲ ἦὐσ 
βαρέαρους εὐρομῆνου τὸ ἀλέξημα, ἱπσηκόσῳ 

υΐῶαι τῷ βασιλεῖ. εἰκὸς σϊέ σινα μίιωύσαε 
σῶμ εἰσ τωρ" τὸ δὲ μυβῶσϊδι' πτωσετίθει, τῷ. 

λακέιας χείριν. ἐλθών σ᾽ εἰς Ὁ βασίλειον ΣῊ 

γιφρὼσίων ἑξηκοταῖ Θ' ἀρὰ ὁρῶν, διαναπώ 
σας τὰ πλήθη μικρὸμ, ἀπῆρον ἐς τἰιὺ ἔκαρμαᾳ 
νίαν. τὸ μϑὲ σϊὰ νόσιον φὶ αφιανῆς πλδυρὸρ 
“οιαύτίω! τινὲ ἔχει πάν φὲ σταραλίας διάθε- 
σιν, ποὰ Φὶ συδῥκειμδύης πλησίου γῆς φὶ δὴν 
)γαφβρωσίων » πρὰ ὠρετῶν. πολλή σ᾽ ὅὴ κοὰς 
εἰς τἰὼ μεσόγαιαν αὐέχουσα , κοὶ ἃ γεοῆρω“ 
σία μέχρι τό! συυζψαι δ)οάγγαες χε κοὰ ὧν 
φραχωτοῖς , κοὰ σταροστα μισίξσίαες, πτϑρὶ ὧμ 
δῥατοΐδρντις οὕτως ἐίρκκῳν, οὖ γοὺ Ἐχομδά 
σιλέγεαν βέλτιον στόδὲ αὐ δ, δοί(ζεῶνα μὴν 
γαρ φησι τίὼ αιανίω ἐκ μῆὸ σῶν πῶς ἴω 

Ὅε᾽ ἰνσϊῷ, τεῶς νότου δὲ τῇ μεγάλε ϑαλζῆκ, πὸ αὔκτον σὲ Τρ ττκροστκμάσῷ, κρὰ τοῖς Ἑξῆς ὄρεσι 
μὲλρε ; 
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Ι ΣΙΝ δεῖ δ 9 ὁ ΝΠ Ὺ ἃ 
| μἱλχικαμασίων -συλῶν, τὰ σὲ πτῶς ἑασδαν 

| σοῖς αὐ τοῖς ὅροις, οἷς ἡ μὴ σαρθυἰωὴϊ πῶς μϑ 

͵ 

γί, κρὰ πόῤσισῖᾳ διώοιςκαι. πλάτ- σὲ φὶ 
χώρας, τὸ τό ἰνδυῦ μᾶκ’, τὸ ἀτὸ τό πταρο- 
᾿ παμιίοῦ μέχρι ἣν ἐκξολῶμ,μύρισι κοὰ δισιί. 

ΟΛιοι σοίδιοι" οἱ δὲ τοιαιλίους φασί . μῆκθ- σὲ 

ἂν καασίωμ πυλῶυ, ὡς οὐ τοῖς ἀσιατικοῖς 
φαθμοῖς αὐαγὲγρασῆαι δεν. μέχρι μϑὸ ἐλε 
ξανόρέιας φὶ ον αίοις ἀῷ καασίωυ πυλῶμ 

χ Φὶ πταρναξας, μία κοὰ ἡ αὐτὴ δσῖος. ἐῤ 
ἡ υδὺ ἐπ᾽ δυθέας οἵᾳ δὶ βακτοκανῆς, νὸ φὶ 
“-πόδξάσεως τό! ὄρους εἰς ὀρόαπανα, σὰ τίὼ 
ἐκδάκτηρωμ τρίοσυμ, ἅ τις ὅλην γὺ τοῖς πταρο΄ 
στα μισισῖαες. ἥ σ᾽ ἐκρεπετοαι μικρὸν ἀὴ 

αίας πῶς νότου εἰς “τοφϑασίαν φὶ ΦΝ 
ανῆς. ἀπτὰ πάλιν ἡ ληκτην μέχρι ἣν ὅρων ῷ 

ἐνδεκῆς κοὰ πόὶ ἰνόδῦ,, ὥςτε μα κροτόβδα ὄξιμ, 
αὖτε ἡ σς ἣν φράγγων κρὰ ἀαραχωτῶν Ξαιδε 
ων μυρίων τογνϊακι φιλίων τοιακοσίων ἡ πᾷ 
σα. εἰ σῖς ἕως ἀ φίλοι «δῦ χιλίους τριακοσίους, 
ἔχοι αὖ Ὁ λοιστὸν ὸ ἐτ δύβέας μξκΘ- φὶ 
χώρας, μυρίων κοὰ Ἀδ υρβ μία πολὺ 
γα Ἰλαήου φὶ παραλίας" ἀαὺ τταραυξῶσι 
σινόυ αὐ τὴν πεὸς τοῖς μνοίοις τὼ καρμοωΐ- 
αν ἑξακισχιλίους τιθούτοιν ἢ γαὺ οὖν σιὼ Ὁῖς 
γόλποις φανοαῦτοα τιθούτου". ἢ σὰν τῇ γὴν 

πος ὦ πόϊ πόῤσικοῦ κόλττου σταραλία τῇ ἀαῤ 
μανικῇ, ἐπεκτείνετιι σὲ πούνομα Φὶ ἀῤια» 
νῆς μέχρι μόβους τινὸς κοὶς πτόρσῶμ, κοὰ μή 
σϊων.κρὰ ἐπι ἣν ππῶσαῤκτωμ βακβῥίων, κοὶὰ 
σογδιανῶν. ἐσὲ γαῦ πως κοὶ δμόγλω οι πᾶ 
ραμιαρόν ἡ ἢ τάξις δν ἐθνῶν ἡριαύτη; σταριὶ 
εδὸ Τὴ ἰνσϊῶυ οἱ σταροπταμισάσϊαε, ὧν ἱσωόδ' 
κειτοί ὃ υταροπιαμισὸς ὄρίΘ’, ἄτα ῥαχωτοὶ 
“πονότου. ὦ τ᾽ ἐφεξῆς τεὸς νότον γκεόρωσηῃ 

νοὶ συὼὺ Ὁῖς ἄλλοις Οῖς τίὼ ἰϑαλίων ἔχούσιψ, 
ἅπασι ὃ πόρὶ τὰ πλάτη τῇ) χωθίων ἥδάκεί 
σαὶ δ ἰνσῦς. τούτωυ σῇ ἐκ μόδους δὴ ἥδε ὃν 
ἰνσϊὸν ἔχουσι τινα ἰνόθὶ., ττρότόδου ὃν τα ππρ 
σῶν ἀφέλερ μϑὸ ὃ ἀλεξαν!ρΘ- ἣν αρικζ 
νῶμὦ κατοικίας ἰδέας συωετήσατο, ἔσίωκο 
δὲ σελόυκ- ὃνικάτὼρ σαν δοοκοήῳ, συυβᾳ 

μᾶν Θ΄ ἀδϑιγαμίαν, κοὰ αὐτιλαξὼμ ἐλέεφανα 

σας τοφντάποσίους, τοῖς τἰδοσταμισάσϊαις σὲ 
στχράκειν ται πρὸς τίὼω ἑασόραν ἀριοι,, τοῖς 
σὲ αραχωἴς σδ)ράγγαι,νὼ "»ἴς γιδρωσίοις. οἱ 
σ᾽ αριοι "οἷς φράγγαις ἅμα κοὰ πρὸς αὐκῶν 
φτχράκειν τοι» πρὸς ἑασόῤαν, ἐγκυκλούμε 
νοι μικρά πως. οἱ δὲ βακτοιανοὶ, τῇ τε αίᾳ 

] 
Ϊ 

δίων, ἡ σὲ καρμανία “πῶς τίὼω “σαραξτακλ“. 
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υἱᾳ ἰπ Οαἰρίας ροτταβ, ΑΒ οζείφεπίε ἥϊάεπι 
πιοητίδι:5 φαίθιι5 Ραττμία ΝΜ εαίαπι πεγίι5, 
Ολεπηληία πετὸ Ραγςταςεπαπι εἰ ΒΕΓ ΓΠΔΠῚ τεὐ 
{ὰς τεὐπγίπατα εξ, Βερίοηίϑ [2εἰταο εἰ [πα ὲ 
ἰσησίτιο,ὰ Ρατοραπιο τής 46 οἰξία ατος 
ἀεείπι τΜ}}Π{ Παάτοτγιαπι, πππε Πα Χ [11 πἩΠᾺ 
[ιείληϊ, δι Ιοηρίί4ὁ ἃ (αίρ 5 ροττί5 ἀρ] εχ 
εἰ, αὐίπ Α ἢ ατίςίϑ ἐτπεῦιθιι5 ἀεἰςερέαπι εἰ, 
ΪΝπι ΔΙεχαπάγίαπι υἱφ,ηὺς ἀριἀ  τίοϑ εἰϊ, 
ἀ(αίρής ροττίβ, ρεῦ Βαγιῃιᾶ, πὰ ἐλ υἱὰ 
εἰ, Ῥοίϊεα εἰξ χιια γείϊα ἱτ ρεγ Βαζιαηᾶ, δέ 
πιοπιίς τγαηίςεπίαπι, ἱ ἱπ Οτοίραπα ἤτ ροῦ 
(τἰυΐαπι, ας ἐχ Βαύτίς εἰξ ἀρια Βαγοραπι 
(,άας. ΑΙτετα ραυα!απι αν Α τία δυγυμι υοῦ 
(5 ἀεβεξίς ΡγορΒιπαίίαιι Ὠγαπρίαθε “ρος 
Πεατυτίαππι υἱῷ α [πα πιοῆτες, δ [πα υπὶ 
Παυπιεποίυλτε εα ημ5 ρεγ Ὀγᾶρας ἐς, ἃ ἄτα 
«Ποιος,απίπεγ ἰσσίον εἢ ΧΡ πΉ ΠΡ 15 (1.64, 
ἃ ςζς δὲ Φυΐδ αὐΐεπι πλ}Ππ δύ τΓεςοπία ἀείτα 
Παῖ, ΠΑΡ εθίς τε 4 ταπὶ τερίοηί5 ᾿σοίτυ ποῖα 
ἰπιεύϊαπιΊ  πΆ}}Π, 4 ας 20 πλυ το ἐπ ποῦ 
εἰξ 4υάπι τηατίτίπγα ογαὰ : επί! ποππα! δα 
τα Πα (δι πιδπίαπι αὐ ἂς, (εχ πη! ΠΠ ἐπὶ ρὸ « 
πεηζέβ, απ ἐπί πὶ στα {ΠῚ θῈ15 ΡΌΠεῦς ἐπὶ 
ἀεδαπιυτ,αιῖςαπι ογα(ὑλγπγαπίςα,ς πίε 
Ρεγἤειπι {π|πῚ εἴς, Ἀτίαπα Ποπιοη υἱῷ δά 
Ραττεσὶ συλη ἄδπι Βετίαγαπι, ἃ Μεαογᾶ, δ 
(ερτεπιτίοπα!ίαπι Βαξγίοτ,ας δον αίαποτ 
εχίεπάϊτησ, ϑαπεεπίπι ]αδί εἰυίαςξ {ἰπροιαῦς 
(επί ογάο εἰ Πιμαίπισάί, δέςε [πα ἀπέ 
Ῥαγοραπιί λα’, Πυίδι5 Ρατοραπις πῶσ 
ἱπιπιίπες, Ροίξεα Αὐδεποτί δα δυξέγιιπη, ἀεἰπὶ 
ςερ5 αὐ αιπέγαπι (ἸΤεάγοίπί, 8. 417 χυΐ οὐδπι 
μαδεητ, οπτηίθι5 ἐπίπι δα Ἰοσογαπι ξαείτα αἱ σ 
πὲς [πάτ5 αὐΐάςεῖ. Εογυπὶ χυς ἱξυς [πάτιπὶ 
χης, ραίτεπγ παρ εης [πάϊ, σὐτη ργίας εἴεπέ 
Ρεγίᾳεαπι, εα ΑΙ εκαπάεγ Α εἰλη δ αὐ εγηίτ, ὃζ 
Ρεγίείς ςοπἤίτιπς, ΡΒοίξες δείσυευς Νίσου 
ἐΑ ἀεάϊει ϑαάγοςοτίο, ςσιγαίῖα εἰιπὶ ἐο αἰδπηίτα 
τες ΡΥῸ ἤσ ̓' εἰ ερπαπες φεςερίτ, Ῥατοραπ 
[415 αὐ οεςείάεπις Ατῇ δαΐασεητς, Δ ταςποτίς 
ἃ (ὐεάτο[ής Ὠγᾶρία, τῆ δύ δα ἀαυίοη πὶ 
δ δά οςε4επεέςηι [γδηρίβ αὐίαςεπι,Π! σα πὶ 
ἔὐπὶ συοάξπιοσο εἰγοπάατί, Βαζγία Πα δ ἔς 
πίῆταπι ἃ τία δἀίαςετ, ες Ῥαγοραγη 2 615, ἐκ 
4πος ΔΙεχαηάεν (ὐδιισλίυπη τγαπίςζεπ τ ἐπ 
Βαζπτίαπαπι. Τείποερ5 δά ὁςςίἀςπτιςεη ἃ “ 
τής Ραμ αἀίαοεητ, ζ Ιοςα (ὐδίρίδγιτη ροσία 
ταπι, Αγ ί5 αὐζεῖι δα αἱ γα (ὐλγπταηίο ἐπ 
(οττας Ροἴ σα το 6:13. (τ πιαπίο, ες (Πεδτοῇδς 

πρὸς αῤιςδρὸν πτχράκειν τοῦ, κοὰ τοῖς παροπαμισάσϊαες, σ, ὧνπόρ ἀλέξανα)ο Θ- σαϑέξαλε δὲν ἀαζ 
κασου, ἐλαύνων ἀδὲ τίὼ βάκρων. πρὸς ἑασόβραν ἢ ἐφεξῆς εἰσὶ τοῖς αΡίοις π᾿ ἀρθυαῖοι, κοὺὰ τὰ πόρὶ πὰς᾿ 
καασίος αύλας πρὸς νό ευ δὲ Ούτοις ἡ ὀδυμθ’ φὶ ἑαρμανίας. α ἡ λοιπὴ ἑαρμανία, ὸ γισ)ρωσία, 

πὶ 2 γνοία σ᾽ 
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ϑεύρτα ἀξ τηοῃτδηλ πιαχίπιε ζορποίςεῃ 
τοῦτ, ἔτ αιτίϑ απ ποτέ πὰ τί εἰξ ΑἸεχδη. 
ἥεγίςααι Βείμπην εκ Βα ία ἐπ θα φγίαπατη 
Ρετίξευταἑ εἢ ΝΑπι ἐπ Ατίδηᾶ αεηίς, ροίἑεα 
ἵπ Ὀτᾶρας, αδί ΡΒ οίας ἀερυςμεηί5 ἰη Πα 78 
Ῥατυπεηίοηίς Πἰίαιη ἱπτεγειηίτ, Βαττίς διε πη 
ἱπτειίεογοδβ, αἱ εὐτη, τ ςοηΠ ςοπίοίιιηι, 
ἐπτετεπιεγαηῖ, αγίπι Ἐςδαιαηδ. [ίσυπτ ἐοβ τὰ 
τηο 5 ἀγοπιεφαγήβ ἈΚ Χ, ΧΙ πε ἀΐογυπι {τ΄ 
πεῖς, ἴῃ ἀΐοθιβ κιρειασῖο, γεπι ςοηίεοίε, 
᾿Ῥταηρα αἰίοσιί Ρεσςἐιπεῶτε5, αἱηί ςορί΄ 
δία ποη μαῦξι, Ναίοίταν αρυ 605 ςαἰδίτετοβ, 
{)είπας εκ Ὠταηρίς ΑἸεχαπάει πεηίς ίῃ ΒΕ’ 
ψπογσεῖα5, 05 ΟὙτὰ5 {ἰς ποιηίπαιίς, δύ ίῃ ἐὰ 
«Ατδοποίοβρεγ Ῥαγοραπιίλάα5, ρ]είλάε ος΄ 
«ἰάεπες πὶ εατερίο πιοητδπὰ εξ, δί πῃ εὰ 
τυποηίπσεβαί, ]υλτε ἀἰΠςυΐτεν δαίραῖ, (ε 
ἔτοααξηταβ υἱοὶ, δύ γεγατη οπιηί ςορίοί! ρύϑς 
τοῦ οἰεαση,εογιπη πιο οίλ5 Ιεὐαᾶς, ἃ 4 {{π|» 
ἤτγαηι ππητπᾶ τποητίσπι παδεραητ,αα ΝΜ] ετί, 
ἀίοπαίες Βαγορδα σέ ρατῖεβ ἰπάΐςα ἔππε, δέ 
Ατίαπα δα ἰςριζιτίοπαίεβ, δζ οζοί δια! 5 Βᾶ- 
ὥγίδηδ. ΗΠ γεπὶς ἐδί ρετγαζία, δέ υὐθε σοπάϊία, 
ὩαΡεΏ5 [ἀίατι αὐ ἀεχίζαπι, απ αἰτίη ΒΑ’ 
ἀἰτίαπαπι, ρον ἱτεῦ ἀυ Ροσίρυβ πυάιιτη, ργατεῦ 
αυᾶπι το πιίπιο, οί πο πλμ]το, [Γατίςοίο 
ταπιεη,͵η {ὰπλππ|α {γυππιεητί ἱλορ δ ες πε 
τούιτι καγηίθυς πείςεγεηταν, αἴ 5 σγα 5 
ρτορτει!σποτᾶ ρεπιτία, (εᾷ δα Πᾶς ςγυάίτα- 
τεπιὶςοπεοημπεηδᾷ [Πρ ςορία αἀεταῖ, (Ου πα 
τοάεοίπιο ἀίε αὐ ἢγ Βεγηδςιυ !5,ε υτθὲ πὶ 
ς«οπάίάετγαι, Α ἀταρία ρΡετυςηίς, Βαέτίδης οὐ 
ζει, Οἰτοα μας ρατζες, τος [πα 5 τητ ςοη τοῦ 
ταίηςε, εἰς (ποαγίμα, εχ οαηπίθι5 ας (ἃ 
Ῥαγιδίς σας [πάία ργοχίπα,  ἴλτ 0 Ατία 
πᾶρεῖ Ατσδεμοῖοϑ δζ ἀίςὰ πιοπίαηα Χ ἀ ἢῸ 
ποῖ αὐ Π 5 ΠΠαάίοτιπ,, δ ἤδης τερίοπεπὶ 
Οὐγάτεσαδ οσιηῦ ρεγππεδατ, δέ σ ἢ 5 ἐο5 “ε 
ρατέτετεςυίλθαπτε,αῖ ς ΑΙεχϑατγοίπησεγεη 
εὐτὶ ἃζ ρτοίς ὁ (1 ἐάετη εν τόρι5 αὐτί οχ 
ετοίτ5 ρεά εἴτι τίη ετε ίῃ (ὐαττηλπίδει ςο 
εὐτγείιης, Ραιΐο ροήὲ ἱΝελίςῃι5 ἐπ ἄτα" 
δίευπι ἤπια παυίρδαίς, πγα]τα δύ ρτορίεῦ 
εὐτοτγεβ δύ αύυπηηδ5, ὃ ςείογτι πηαϑῃ ἔτ" 
αίπεπι ρεγρείαι5 .  υληπαυδπὶ ποι [Ππ|ίν 
[ε εἰ, πδυίσαητεβ τηυ]τ σαιττς,, ΠεγυΠτδ΄ 
τε πιαἶ {0 {{πιριίπιῆς Πρ οαγιητς, εἰ] 
τη λοίς πχείας φαᾶτη ρετγίσυ!πι αΤαίτ, ΒΙατί" 
ται ἐὺ 5 {γα ραης ρἢγίεζεγιπι πχαοηίτι- 
ἀΐπες, Πασέτη πγαχίπγυτη ὃ δος πλυ λταπὶ 

ἜΒΑ Ο ΧΙ Σ 6 Ἑ ΘΥΘΆ ΑΔ ΡΣ 

γνοίη στ᾿ ἐν τις τὰ πρὶ τίὼ λεχθᾶσων ὕρθ» 

νέμω τι μᾶλλον, σεῶσισσρήστες πίω δῖον, ἡ ἐσ 
Ἀήσατπο διώκων οἷ πόδι βποσὸν, ὡς ἀϑὶ βά 5 
πηρων ἀλιξαναῖρθ’ Ἐκ φὶ παρθυϊωῆς. ἐς 
γα σίὼ αῤιανίω ἧκῳν. εἰπ᾿ ἐς σ)ράγγας, ὅ- 
στου Φιλώτας αὐέϊλε δ ρ παῤμδνίων Θ᾽ ον, 
φωράσας ἀϑιξονλίω, ἔπεμψε σὲ κοὰ εἰς ἐκ 
βάτανα εὖὸ πρὸ ̓ ΄ν ποατόδα αὐτό αὐελοαῦ 
σας, ὡς κοινωνὸμ φὶ ἀδιξουλῆς, φασὶ σ᾽ αὐ- 
«ἦὺ ἀϑὲ σ)ρομαάσίων καμήλων ὁσῖον ἁμδβῶμ 

σοιάκοντα, ἢ πρὰ τοαράπκοντα, ον σεκριτοιέ 
ους διανύσαι, κοὰ τελδυτῆσαι τἰὼ πράξιψ. 
οἱ σὲ α)ράγγαε πϑῤσίζοντόν' τἄλλα κατὰ ὼρμ 
Βίον»οἴνα ασανίζουσι. γίνωτοιι δὲ πιαῇ αὐτοῖς 
καἰ τόρ Θ΄ εἶτ᾽ εἰς σ)ρα γγῶν. επί τε «δ δύ. 
ὄῤγέτας ἧκον, οὕς ὁ {πῦρ Θ- οὕτως ὠνόμασε, 
κοὰ εὖυ αφαχωτδν, ἡ τοι σΐᾳ δ᾽ τοαροπαμιί 
σάσίων ἴσο πλεαιαοῖθ’ σϊύσιψ. ἐπι σ᾽ ὀρεινὴ 
κοὰ ἀεχιονόδλυτο πότε» ὥςτε χιλεπῶς ὦ- 
σϊδύξρ. πουκναὶ μϑύ τοι ἐώμαε δεχόμδναε, 
«σαύτων ἀύστοροι,, πλίω ἐλαίου, τπσαρεμυς 
θοωῦτο τὰς δυσκολίας. εἰχον “κ οὐ αιτόλᾷ 
σὰς ἀκρωρέιας. ἔσι σὲ τὰ μεσημβρινὰ μ᾽ πδὶ 
ὄρους πόδ τοιροπταμισοῦ, ἰνδεκῷ τε κοὰ αια 
να. τὰ σὲ πῶσαῤκτια τὰ μδ πῶς ασόμαν 
βάκτρια "οἷς βακηρίοις βαρξαῤαψ. σἤχχεις 
μέσας οἵ αἰντόῆι, ᾿σωδῥοϊξξιον ἔχων τίὼ ἐν- 
δικίω, νὼ πόλιν ἐτίσας, ᾿ασόβάκοισῳν εἰς τ΄ 
βακτοιανΐω οἵᾳ ψιλῶν δοϊῶγν.πλίω πῶ μίν 
θου ϑαμνώσιυς ὀλίγης ἀγορούμηθ- κοὰ τρσ 
φῆς, ὥςτε ταῖς δὲν ἐς πίωῶν (ἀρξὶ χρλῶτα, 
παύχοις ὠμαῖς σῇ τἰὼ ἀξυλίαν. πῶς ὃ τίὼ 
ὠμοσιπίαν., πσεσήιτον ἣν οὐ τοῖς  σιλλορ 
στολὺ τσιφυπος. πορντικοκοΐκατοῖυ δὲ ᾧ. 
“τὸ φὶ ἐπιδϑδέσης πόλεως κρὰ δὲ χεμαόίωμ, 
ἧκον ἐς σα ψα πόλι φὶ βακτριανῆς. πε 
εἰ τικῶτα σἐ που τὰ μόρα Φὶ ὁμόρου πῇ ἰνδι» 
κῇ, κοὰ τίὼ χραοινίω ἄνας συμξαξνει, σε σὲ 
δὴν σσὸ τοῖς πυαρθυαίοις αὕπα πρῶσεσιαίτα 
ἰνδικῇ,, δεέχει δὲ φὶ αῤιανῆς οἵ! αξαχωτῶν 
κοὰὼ Φὶ λεχθέσας ὀρνῆς, σπιδίους μνοίους οὖσ 
νακισιιλίους . ταὐτίω δὲ τἰὼ χώρων δὲεξιὼμ 
ἐμρατόλός, (αταςρεφόμν Θ’ ἅμα δ ὦτει» 
θοιῶπας., κει συμμίξαε τἰὼ ταχίςίω αὐδϑύ- 
σίων Ὅρ᾽ βασιλέι. κοὰ σία πόρὲ «ἦν αὐεξὸ χρό 
νους αιεσδῳ τὶ σιωυζόῆοαμομ εἰς τἰὼ καρμανίς 
αν αἱ πσεζαὶ διυαίμεις ἀμφότόμαε, κρὰ μι’ 
κρὸμ ὕφόδου οἱ πτόρὶ νέαρχου εἰσέπλεον ἐς "Ἂν 
“πόῤσικὸν πόλπτομ » πολλαὶ ταλαεπτωρήσαν, 
“δι; κρὰ οχ τίὼ ἀλλίω ταλαιπωρίαν, τὸ πὰ 

μεγὶθα δὴν ἀκ τ, ἀκὸς μὰ οι, πτὸς οσόῥβολίω ἡσθλεσιηκῳύαε “πολλαὶ εὖ πλόύσαντας. ὅμως σ᾽ ομῶ ὦ 
εἰρήκασι πσαρασϊελοιῶτοῖ» ἅμα κοὰ "» τ δαςοὺ αὐποῖς σερίθιΘ". διότι σπετῶσσυκία μᾶλλομ ἢ κίνόδωω Θε. 
«ασῆρχε γοῖς ἀληθέσι, ὦ δὲ μάλισε ταρζ ἥφ;, φυσιτήρων μεγέθει ῥοιῦ ἀττόργαζομδων μὲγων ἀθράομ 

κοι ἀχλαῷ 
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 κρὰ ἀχλιῦ ἐκ ἣν αὐκφυσιμάτων. ὥςτε τὰ 
“πὸ ποσίῶν μά)! μὴ ὁρᾶϑαι. ἔπειθ᾽ οἱ καῦκ, 
γιμόνδυ τόϊ πλδ, “ἐδιότων τοῦτα δὰ αὐβρώ 
πων, τίὼ σῇ αἰτίαν οὐχ δρώντων, ἐμίώνσαν 
ὅτι ϑηοία ἐκ. τάχα σ᾽ ἀσταλλο)ῆοιτο σάλ. 
70 ἀκούσαν τὰ νὴ ἰξρότου, Ἐκ τούτου νὲ 
ἀρχΘ᾽ ταῖς ναυσὶν ἐπῆγε μδὺ Δ ῥόθιον, κα 
 ϑαπόΡ ἐκώλυον, τὸ ἅμα ταῖς σάλπιγξιν 
 φόβε τὰ ϑυοία ἐσίωυον, ἀτ᾽ αὐεφαίνερ κα 
᾿πρ πρύμναν, ὥςτε ναυμαχίας ἀγωνίαν δεῖ 
χν ὦν ἀφίςατο, λέγουσι μδν ὃν κοὰ οἱναῦ 
σπλιοντόῃ' εἰς ἰνόνὺς μεγὲθα θποίωμ, κοὰ ἀδι- 
φανίας. ἄλλ᾽ οὔτε ἀθρόων. οὔτ᾽ διφόβομὲν 
γων πολλάκις, ἀλλ᾽ ἀχίσθκθςύτα τῇ ραυγῇ 
ΕΑ τῇ σάλπιγγι ἀπταλλαεῶπε, φασί σ᾽ αὖ 
σὰ υδὺ μὴ πλησιάζᾳν τῇ γῇ, τὰ σ᾽ ὀΞᾷ σΐχλν 

᾿ βυύτων Ψιλωύςντα, ἐκκυμαίνε ὅτι ῥᾳδίως, 
᾿ κρὰ χορηγῶν τἀὼ λεχθᾶσαν ὕλίω :οἷς ἰχθυσ 
᾿ φάγοις πόδὶ τὰς καλνβυοποιΐας. μὲγιβθ’ σὲ 
δ δ φησιν δνξαρχθ’ τοιῶρ κρὶ εἰκοσιμ 
ὀργυιῶν. πιςδυθούτι δὲ ἱκανῶς κσσὸ ἣν γὺ τῷ 
ϑύλῳ φησὶν δνξαρχθ’, δξελέγξαε ψσύσιΘ’ 
ὀν ὡς ἔζη τὶς οὐ πῷ στύρῳ νος» ἡ ἀφανίζει δ 
“ποὐρμιῶούτας, ἰιόδκουρου γαῤ τινὰ πλὲ 
ὄντα, ἐπεισῖκὶ κατὰ τἰιὼὺ νῆσον ταὐτίω ἐγ 
γένει, μηκὶτι δραθίειῦαε «πσεμφθοντας σῖξ τι» 

᾿ γαρϑι τί ζάτησιν, ἐκβίακ μδὼ μὴ ϑα- 
ῥδν ἐς τίὼ νῆσον ἐκπλέοντας. αὐακαλέ δὲ 
ἐραυγᾷῇ ον αὐθρώπους ὡ μησϊρνός σὐ σὰ» 

κούοντ Ὁ, ἐπανελβῶν. ἁποῦ ἣν σ᾽ αἰπτωμὲ 
γὼ τἰὼ νῆσον, αὐτὸς ἔφη πλόύσαε,, κοὰ πτῷ 
ὑρμιϑεὲς ἐκθϊωαε κόρους ἣν συμπλόυσαύε 

'τωρ»κοὰ πόδιελθέρμ τὼ νῆσομ, ὡς σ᾽ οὐσῖον 
εὕρισκον ἔχν- Τὴ ζαουμλύων, ἀιγνόντα 
ἐσανελύων, κοὰ δισϊάξαε εἷὺ αὐθρώτπτους, ὡς 
ἡ μδὺ νῆσος ψόν σα τὠὼ αἰτίαν ἔχοι. τὸ γα 
αὐτῷ κοὰ ποῖς συμεκβάσιμ ὃ αὐτὸς σσαρξαι 
αὖ φβόρΘ».ἄλιΘ’ σῖς τις Ῥόπος ὍΘ ἀδῥκού 

ρῷ τό ἀφανισμὲ συμβαξη, μυρίων ὄντων σῖυ 
ναῦν "ἢ ἀαρμανίᾳ τελδυτοία μλύ δι τ ἀν 
“πὸ Σ ἰνανὺ ἐκβολῆς. ὁ μλῦλ δι πρῶτον αὐφὶ 
ἄπρου ἔκκειτῇ σεὸς νότου εἰς σὴ μεγάλίω δἅ 
'λααν. πτομίζος ὃ πὸ οὐμα πὶ πϑῤσικοῦ κόλ 
του πῶς τίἰὼ ἀρ φὶ δυσϊαίμονΘ- ααξίας 
ἄκραν οὐ ἐπόψει οὐσανοκώμσήετῇ τεῶὼς τὸν 
νπόρσικον κολτπτομεξως αὖ στυάνμι τῇ σπτόρσίν 

δ)υ πολλὴ σὲ τὸ τῇ μεύγαξᾳ ὄδν ἐκτανομθάα 
μεταξὺ τὸ γισ)ρωσίας νὰ Φὶ πόρσίσος, ἴθαλ 
λῴηουσα πλίου φὶ γεσρωσίας πτὼς αβκῶν. 
σἱηλοῖ σῖ᾽ ἡ δὐκαρπεα. τὸ γοῦ ποίμφορθ’ ώ 

μεγαλόσϊονο)οος, πλίω ἐλαέας, "ὦ ποταμοῖς 
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δύ εαἰἱρίποπι ταπταπὶ γε Πατίοηίθυις ἐχείτᾶτες, 
αὐ ΄πα δῆτε ρεάο5 ἐγαπτ,ςοηίρίς πο ρος 
(εητ, ϑεἀ ςιπὶ παμίρατίοπίβ ἄτι ε5,1}} 15 τπιοπ 
τίσις, δ ἐλυίτη ἱσπογᾶείθας πα ἰςαξης, θς 
[85 εἴϊε ηιιο ἕδος τυθαγαπι ἐοπίτυ, δύ ρίαν 
(α ἐχαυάϊτο ἀςεάετγεης, ΝελύςΠι5 Πδιιο5 πὶ 
Πυΐαπι ερίε, αι πταχίπιξαγοοβαῖ, ας τα δίς 
Ρεῖια5 ἐχιεγγαίτ, Πα απ δ5 αΒοιηἴε5, 2112“ 
Ϊε ςεττατηςῃ ἃ ραρρί τηίπααπτατς ποι πιὶ [αν 
διτὸ ςελπεγε. υοτ ππης πη [πα παυίρᾶι, 
Βεΐαατιπι αυίαξ πηαϑηίτι!πο5 τοίογᾶς 196 
ῃες στερατίτη πες(πρίυϑ (ε οἤσγαης, (ε αἰίςε 
ἄδηῖ οἰαπλοτε ας τ} 5 τερυ ας, [τς σας τοῦ 
τὰ πεηυσληυᾷερρτγορίησυατε, ΟΥ̓Δ ττοτὸ ἴϑττι 
ἀἰΠοϊατατγεπι ἃ Πα ίθις [εἰς εἴ ςί, δ τατον 
τίατι (λει ἐπάαταιη τορσετᾶ ἰςπτῃν ορἤῆασίς (ὰρ 
Ρεάίτατε, ΓΝεατοἝ5 ςετοτῦ πιασῃ τα πη οἱ 
ςεηὔπι δ τεγηὔπι ραίπιπ τείογτ; το ἡ δι: 
τε πὶ ρῥγΟΌΕΓΟ ἋΡ ἤ5 παρεδαταν χη εἰαίϊε ε΄ 
ταῖς, Νεαύςπαδ [αἰ τη γεάατγουίε αἰςείς, ὃ 
(ηζαΐα αυσαπι εἴτι ἐπ γα ῆτα αὐτο ἀςσεάεπ 
τος οίεγεῖ, Νλτα απ σηνθῈ15 αι δα πὶ ργοΣ 
Ρείηίυϊατι παι ραίϊει, πα παυαπὶ ατη ρ ας υἱ 
ίυ5 εἰξζαπάς Ποιηέπες δα ἱπασπίγοηα πτίίςί, 
εὐπὶ {πίη πιΐαπι ἐχίγε ποῦ αἰσ]ογέητ, ε ρσαῦ 
τεγπδυίσᾶτος οἴλππογε ἀπη [05 τεοζαγξί, πος 
πλίης ἐχαυάίεπες, επεγί (ππτ, οἰππ| (τ8 1 ΟΠ 
πε οτίπηζ ἔῃ ἰη(ἱᾷ ςοηίεττξι, παυίραίς ἰς α{- 
εἴτις Δὐδίϊα δαί ςυπὶρᾶττε ΠδιυραΠΓ ΠῚ ἐς 
στοίπι, ἰηίαἱᾶ οπηηῦ ςοΠ αὐξγαίτς, οἰπιώρ πα} 
ἴαπιὶ φυσἤτογασι πε ίρίιπ ηποηϊετῖ, τε 4ε 
(ρεγατα τεαή{ε τῳ ἀσςαίἰς ΠΟ ἐπί] οτί, 
πιίηατί, πη ὃζ ΠῚ δύ (οςής ἰάεηι πῆς ἴῃς 
τοτίτιις, (ξ 4 αἰέίας ργοίξο ἐχί τῇ πιοάτι εἴϊε [Φ 
Βο ἀεδαίτ,.ἃ ἰη Πηίτα δοςίάετο ροίϑίμτ, (τσ 
πιαηία αὖ [πα{ οἰέο υἱτίπτα εἰξ, αἵ ρτίπη αι 
ἄεηι εἰ ργοπισπεογίυσι 6 δι γ 1 ΠῈ ἕη πΊὰ- 
τε πλσπίπι ἐχροίταπι εὐ, πὶ πεγὸ ΡογΠς 
εἰ [πιι5 ο5 ἱεςοτίς, αὐ ργοτηοπτιοτίαπι σε! ςίς 
Αταθδία σιοά ἑη ςσίρεζέα ες, Ρεγ τα ππιτῆι 
πετίας ἱπΠεὐξίτιτ, σασαί Βειίο ςοπίατερα 
τατγαντυπηίρ ίηῃ τηςαίτεγγαποᾷᾶ ίητογ τεήτο 

ἤΐλτα Ραυτῃίαπιέρ ρογτίρίζουτ, ῥ᾽ αϑ ταπηοῃ (ἧς 
ἀτοίϊοε ργξευλγίςας Δ4 Δ4αϊοπεπι, αιιοί [οοσ 
εὐπάίτας ἀεοίατας, Βατγιΐα εηίαι οπηηία 
ἔτ, δ πιᾶσπὰς δύθούεβ σίσῃπίς.,, ρυφτεῦ 
οἶεασι, δ Παπιίπίρας εἰὲ ἱγγίσυα., (Ἰεάτγοσ 
{ἰὰ πειὸ ραγιπι αἰ ξετε ἃ τότγα [ςπτῆγ ορ μα“ 
σογαπι, αὐ ἴπρε ἐπὶ ζεγ{{τὰ5 ορρείπηδε, 
αυδρτορίεν δηπί ἐγυόδι5 ἐπ Ρ΄ατες ΔΠΠῸΒ5 
τοςοπάπης ΟπεΠογίγας τγασέγ ἤσσηςπ ἘΠ᾿ 

κατάῤῥυτθ᾽. ἡ δὲ γεόδρωσίᾳ σχφόβει μἰκρὸν τ ἣν ἰχθυοφάγωμ, ὥς τ᾽ ἀκαρπία κατέχει στολλζκις, 
σδιὀφυλᾳῆουσι δὴν οὐ ικύσιον ἔκαρττον εἰς ὅτ πλῴῳ ταμιδυόμδαρις ὀνασικριτ θ᾽" σὲ λέγει στοταμὸμ 
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ἐπι ατπιδηία, αυοί δυτί Πτίρίεπν εγατ, [τε πὶ 
ατσεῃτί ο (515 ὃ ατίβ8 δύ τυθτίςος τοίη τον 
Ὡληῖ, ἃ πιοηῖεοβ ἀποβ,αἰτεγαπι τίς πίςί, αἰτο- 
τατα (αἰΐ56, Εαθειῖ ετίαπι ἀείετια ιαάΔπΊ, 
΄υδε ίατη οαπὶ Βατι μία δέ Ραγείδοεπα ςοπίυῃ 
φαταν, τεπὶ ἀρτίςα!τατα5 ΒΕΓ ς 8 Ππλί!ε5,ρτς 
εἰραξ υίτεπι (ὑατπγαπίςαηι ἃ ποίετί5 πιοοίταν 
τλπι, αυας ίαρε Βίςυδθίτα! εαλ ταςεθλιπι ἰοίζ, 
τηλϑῆίς αςίηί5 ἃς ἀεηῇς, Βαγ εἰξ εηίπι εδππὶ 
ἰπςυπάϊογεηι εἴς. ΕΠ ργορτοῦ ἐ]αοσιηι ν, 
πορίπι,αἴπηί5 ἐπ ΒΕΓ] ρῥΙυτγίπι αταπίαν, δί 
αἰίηιπι ΜΜίαγε (ἀςτἢςαπε: ει ίο! απὶ Ρετίς 
Ἔχ οπιηίβιιβ ἀἤς ςοίαπε, ὃ ΒΕ] σοί (απε, 
ἵἴνεαιο υχούεπὶ ἀπείτ, ἢ ρτίι5 Ποία ςαραΐ 
δυλρυκαταπὶ δή τερει ρογτυ! είς, ̓ ὰ οχ ςα τ“ 
χἱαίῃ γεσία ςο!] οςαία, Πη συδην αλΠταϊίπι ἔς 
«Δ}5,ρᾶπε ρεγηςες, ροίϊεα ἀεσυ αι εἰ φαΐ 
διειήίς, [πα Πατίι5 εἀεπάαπι ρτα ει; αἵ 
{1Πε ργϑεοΐατιι οἰ, οί πγαΐτα ςαρίτα ἔσπτ ]]Δία, 
Ναας γείεγε, (ὐαιπιαπέζατ ποτε ἃς {εν 
τ οποπὶ πιαχίπια εχ ρᾶτῖε Βεγίτασι εξ, ἃς 
ἹΜεδοτυπι,ς ΒΕΓ οἱ {Ππ|18 Πγλίτις εἰξ, 4 Δ ΠΊ 
1|η8 ἀπε τταηϑίγειατί ρος, ΒΟ Οὐδεπιαπίδηι 
Ῥεῖ εἰξ,πλυ]τα (Δπ  ίη οσὰ {Π|π|5 ππιι5,, χαΐ 
Αἱ ἐα ποπιίπατας, ϑεα Ισσ ἐπιαίοσ ίπ πιεάϊίτου 
ταῖιεα, ρτοεἰεττίπι ίη ἸΙοηρσίτ πε δε ΔὉ 411’ 
ἢτο δ (αγπιδηία ἰπ Γερεεπιγίοπεπι ὃ ΜΙ εάί 
(25 σοῆτες ρετιξ τ, ἃ τεεεία εξ πάτυτα, δύ ἃς, 
τίς τεπιρετίς. ἵΝΑπὶ οτὰ πιατίτίπγα αἰταοί εἴ, 
Δευοητοία δ (τυ πᾶ ἱπορδ, ργατεγζ ραίπια 
εἰππι. Ἐα ἰἢ ἡυδίιτοῦ πα 5, δύ φιλάτίηρεπ 
εἰς 4475 τπιε]} (πὶ οςς ςεηίςεις, ἃ ίη ἤππιεη ἐς 
Βεδιίς, φασί (δὲ Ογοδίεβ ἀρρεἰϊϊαταν, Βἐερίο 
πετὸ αἷττα ῃᾶοςβρεετίς εἰς, δύ οπιηί ἔεταχ, 
δ οριίπτα ροσουαπι πυίτίκ, Παπγίπίδι5 δέ [ὰ 
σαδι ρΡἰεηλ. Ὑ εττία εἰ ἢγ επιαἰί5 ας πισταπα 
Δαυ!οηςπ πεγῇι5. [ἢ ἐχιγεπγίβ εἰ ραττθ5 
{υπι ςαπιλείοτ ραΐοτες. Γσρίταο εἤ(ΓΕτγα 

. κοί Πεηί οἰ Αςειλ)ίη ἱερτιςξιτίοπε εἰ αίρίαβ ροσ 
(5,34 ν 111 τα 11Π14 ΠΤ 4, (ςουη 4 ριοπηστιοτίά 
΄ηςεάᾷ οςευτγτγξεία, δὲ οἰ" αι εἴ ἐπ (ὐαίρίδϑ ροῦ 
145 ποι ρΙ υτἃ ἀπο. ΠΏ {Π| Ὁ. [144., Ε Ορίτἄο 
πε (πῃ πιεαίτογγαηεα, ἃ δι αἱ Βετίερο- 
{{π| Πα, αιτατιοῦ πα Π πὶ ὃ σι Βίης υ- 
σαείη (ὑατ πηαπίε ἤπε5 Ππηΐ πλί]ς ὃ (ἐχοξια. 
ἸΝαιίοῃες πο πηττερίοηξαις Βα οτος 
ΔρρεϊδητιΓ, [τεπὶ Δεβειηεπίάς, δ πιαρί 
΄υί ῃοπείιι σιοά υἰξΐ σοηπ5 ἐξόϊδη- 
τασίτεπὶ Ογττή δ ΝΜ ]αταί. σαογααι αἰἥ ργα 
«ἰαίοτεδ ἔπης, ΔΓ δρουίςυϊογες, Ἐτίεγὲ δα 
Ῥοετῖς ραν οἰ  ίητον εὖ δ. ΒΑΡυ οί ροἤία, 

Ῥ3ἌΨΠΕΠΛΑΒ ΟΣ 5 Ὁ ΠΊΕ Ἃ ΡῚ 

ον γῇ ἀαρμανίᾳ καταφόβοντα ψήγμαϊα μυ, 
Οὗ πρὰ ὑρυκκτόὶ ὃ εἰναι με πταῦλομ, κοὰ αἢγύα 

ρου, κοὰ χαλκοῦ, κοὰ μίλτπον. ὄρη τε Εἶν σῖνα, 
Ὁ υμδὼ αρσονικοῦντο ἢ ἁλός ἔχει σῖε τινα κρὰ 
ὄδαμον συυάσηυσων σφ πῇ στχρθναίᾳ κοῖς, 
τῇ ντχἤαλίωᾷ, γεώργια σ ἔχει ἴδ απτλήσιςς 
“οἷς ττόρσικοῖς, τοί τὰ ἄλλα νὸ ἄμπελον. ταύ, 
σης σῇ ἡ ἰαῤμανίᾳ λεγομδύη παῤ ἡμῖν, κοὶὰ 
δέπηχωυ ἔχει πολλάκις ὧν βότραυ παυκνό 
γαρά τε ὄντα κρὰ μεγαλογαρα » [ὦ εἰκῶς 
κά δύδῥνετόμαν ἔϊναε, γοῶντῇ σ᾽ ὄνοις οἷ στον 
λοὶ κρὰ πρὸς πόλεμον ασοαύει δὴν ἵστσπωψ.ῦνομ 
“κα ϑύουσι Ὅρ᾽ αρει, ὃν τοόρσαε σέβοντοιι ϑὲα 
ὧν μόνον. κρὰ εἰσὶ πολεμικαὶ. γαμέ σ᾽ οὖσ 
σίεις πρὶν αὖ πολεμίου ζεφαλίω) ἀρ τεμὼν, 
αὐρνέγκοι ἀϑὲ τὸν βασιλΐα. ὃ δὲ Ὁ ἐρανίομ 
μδὸ ἀϑὲ ἣν ξασιλείων οὐατιθησι, τίω ἢ γλῶσ᾽ 
σαν λεσηοτομκίας καταμίξας ἀλδύρῳ, γδὺ 
σάμϑν Θ-, αὐτῷ δἰ σίωσι Τρ αὐφνέγκωντι ΟἿ: 
σοῖς οἰκείοις κατασντησιχῶνα, οὐ δυξότα τ Ὁ» 
σ᾿ ὅδ ν, ᾧ πλέϊςτκι ζεφαλαὲ αὐἰωεχθησαννξ 
ἀρχ Θ΄ σὲ τὰ πλείοσι θν κοὰ τὼ διάλεκσομ 
[7 ἀαρμανεδν, “πόῤσικά τε κοὶ μηδὲ καὶ ἐἰρια 
κεν 70 5 σύμα τὸ πόῤσικοῦ κολπου, μέζον ἣν 

αὐματθ' ἡμόῤφσίου. μετὰ δὲ ἰιαρμανίαν ἃ 
σπόρσις ὄξει, πολλὴ μδ οὐ πῇ πεχραλίᾳ 7 ἀπ᾿ 
αὐφὶ ὀδνομαζομβύου ππδρσικοῦ κὄλπτου. πολε 
λὴ δὲ μείζων οὐ τῇ μείγαξᾳ, κοὰ μάλισα ἀϑὲ 
μῆκθ- Ὁ ἀν πτϑυότου κοὰ φὶ ἀαρμανίας, τα 
“τ τὰς αῤκτους. κοὶ πὰ σπτόβρὲ μυδέων ἔθνη. 
πρίτη σὶ ὄδῃ κρὰ τὰ φύσει» κοὰ τῇ δὴν ἀόδὼμ 
ἔράσει. ἡ μὴ γαρ παραλία ἀαυματηράπε ὦ 
Εἴ αὐεμώσιᾳς, "ἡ ασανίςν ἀαρπτοῦ ὕδ,. πλίω 
φοινίκων, ὅσον οὐ τετρακισχιλίοις κρὰ τεβασ 
πκοσιοις» ἢ τρικποσίοις δ  εταζομθύν Ξόδίοις, 

καταςρίφουσα εἰς σπτοτα μὸν μὲγισου τὸν ταί 
τηκωλούμᾶνον ὑροζτίω, ἡ σ᾽ ̓ ααὲρ ταύτος 
ὄλι πώμφορθ- κοὰ τυεόεινὴ, κοὰ ϑρεμμάτων 
ῤίτα τπροοφός, ποταμοῖς τε κοὰ λίμνανς ττλιε 

θύει Ῥίτε σι ὄδὲψ ἡ πτὼς δορωὺ χειμφλιθ᾽ κοὶὰκς 
ὀρεινή, πτὼς ὃ ταῖς εχχώταις εἰσὶν οἱ κα μψλο 
ξυσκοί, μῆκΘ’ μᾶν οαὖ ὅξι κατ᾿ ὁδῥατοδδούῃ 
ᾧ ἀϑὶ τὰς αὐκίυς͵,νὸ τὰς καασίους πύλας, 
“τόδ! ὀκτακισιλίωψ,κωττ τινας πτῶσπισῆού 
σας ἄκρας. λοιπή σ ὄὰὴμ ἀϑὶ ἀχασίους τούς 
λας οὐ πλέους, ἡ δὴν διοσχιλίωμ. πλάπτ- τῷ 
οὐ τῇ μείγαξᾳ ἄῷ σούσωυ εἰς πόῤσαξττολιμ 
φιίδιοι τιτρακισαίλιοι οἹχκόσιοι, ἰκαύπτ δυθᾳν 
ἀϑὶ εδὸ ἑαρῤμανίας ὅρους, ἄλλοι χίλιοι ἕξακώ 
σιοι. φύλα “κε οἰκέὶ τἀὼ χώραν, οἵ τε σταειοά 
“- ῃ ν Ἐ6' 5 , ᾿ ͵ 

ρές λεγόμϑνοι. ὦ οἱ ἀχοιμανισίαε, νῷ μάγνοιῳ 

οὗτοι μϑ οιὖ σεμνοῦ τιν" ἐἰσὶ βίου ξελωτοίέ. ἄρτιοι δὲ κοὰ μαραχοὶ Ἀπορικοὶ, ἄλλοι δὲ γεωργικοίν 
φχσῖὸμ σῖὲ τι κοὺ, ἅ ὀνσὶς μόῤ!θ- γεγγύψτοα φὶ πόῤσιδῦρ, κεταξὺ αὐφὶ (ομλνα νὸ φὶ βαᾳβυλωνίᾳς, 

ἐχόυστε 
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ἔχουσα πόλιν ἀξιολογωτάτὠν σὰ Οὔσκ. οἱ 
γε πόῤσαε ἀρατάσαν τοῦ μήσϊωμ,κοὰ ὃ εὖ 
ε(ϑ'δρῶντοῦ' πίω υδὺ οἰκείαν γί ἐπ᾿ Ω 

τοις που τα ομβίω, τἰὼ ὃ ΟΘυσισῖᾳ φὐδοτε 

ὡ κορὰ πλησιεςόβαν τῷ βαβυλωνίᾳ οὐ τοῖς 
ἄλλοις ἔθνεσιμ. γὺτοκῦϑτι 6 ΕΡ φὶ ἡγωμονί» 

᾿ κεβασίλειον. ἅμα κοὰ τὸ ὅμορον φὶ χώρας ὧν 
ποδεξάμϑνοι, κοὰ Ὁ ἀξίωμα Φὶ πόλεως, κοὰ 
ἐρϑήον Ὁ μησῖξ στονε ἀαθ᾿ ἑαυτίὼ τίὼ ὃν» 

σίσϊᾳ πραγμάτων μεγάλων ἐπίξουλομ γεγο 
γγύαε, ἀλλ᾿ ἀεὶ ὑφ᾽ ἑτόβοις τσσαβξαινὸ οὐ μὲ- 
ρΘ σετάκται συτήματθ' μάζνθ’ “λίω ἃ 

δα ᾧ παλαιὸν ἃ ἑατὰ οὖ ἡρωας, λέγεται 
γοῦ σῖὰ τὸ ἐτίσμαᾳ τιβωνοῦ πδὶ μέμνον Θ’ στὰ 
σρὸς, ἔὐκλον ἔχουσα Ἑκατὼν κοὰ εἴκοσι σπσῖ! 
ὠνονταραμήκας οἱ σήματι. ἡ σῇ ἀκρόπολις 
ἐκαλέξ μεμνόνειομ. λέγονται κρὰι κίοσιοι, 
οἱ Οὐσιοι. φισὶ δὲ κοὰ αἰούλ- τἰὼ μυτόδα 
μέμνον Θ- ζιοσίαν. ταφίιυαε σϊὰ λέ γωτοῦὶ μὲ 
μνων πόδὶ πτέλτου φὶ συρίας στχρὰ βασῖαῦ 
“ποταμὸν, ὡς ἔΐρηκε σιμωνίσϊης οὐ μέμνον! δὲ 
θυράμξῳ ὃν σϊαλιοϊχκῶμ. “ἢ τῶχΘ' ᾧκον 

δὕμν»» Φὶ πόλεως νὸ ἱδρ ,κοὰ βασίλεια στώς 

ραπλησίως, ὥρστόρ τὰ δ βαξυλωνίων δ ὃν 
σῆης πλίνθου κοὶὰ ἀσφάλτου, ἰιαϑιάπόρ ἀρή» 
κασί τινόῖν. πολύκλειτός τε σϊχκοσίων φυσὶ 
ἐὸν ἰεὐκλον, κοὰ ἀτέχισον. κοσμήσαντας σὲ 
σὰ οὐ Οὐθις βασίλεια μάλιςαχ ἣν ἄλλων, οὐ 
σῖν ἡ “ἤν, κοὰ τὰ οὐ πτόρσαιπόλει,κοὰ τὰ οὗ 

στασαργασῖαες δ᾽ ετίμησων.. κρὸ γε γάζα, 
φἰοὰ οἱ ϑασαυροὶ, κοὰ τὰ μνήματα, οὐ τοκῦστς 
ἰὦ Ὁῖς πόδσαις, ὡς ὧν πόστοις ὀδυμνοτόβοις, 
«οἀ ἅμα περγονικοῖς, ἂν δὲ κρὰ ἄλλα βασίν 
λεια τὰ οὖ γάξιαις, ον τοῖς αὐωπόβω σίου μόβε 
σι φὶ πόῤσισῖθ-. κοὰ τὰ οὐ τῷ παραλίᾳ τὰ 
ἀατὰ τίὼ δκίω λεγομθύζω. τοῦτα Ἷδ τὰ ἕα 
σὰ τίω τ πϑρσῶν αῤχίώ. οἱ δ᾽ ὕςόβον ἄλ’ 
λοις, κοὰ ἄλλοις ἐχρήσαντο, ὡς εἰκὸς δύτελε» 
εόνοις τισὶν » ἅτε κρὰ Φὶ πόῤσίσῖ- ἁλα-ἥω 
εϑόπο ὥο τὴν κακεδόνωμ, κοὰ ἔτι μάλλον ὑ- 
“πὸ ἣν στκρθυαέωψ. κρὰ γαῦ εἰ βασιλδύοντοα 
μὲγρινωῦ, ἴδιον ἔχσιλξα ἔχονται οἱ τοόῤσαε, 
σῇ γε ἄμε, πλέσου ἀγρλείστον τοί! 10) Ὅν 

σαρθυαίων στῶσέχουσι βασιλεἰ.τὰ μὴν οῦ, 
σις ὧν μείογαίοις κέ ποι ὑϑὶ Ὅρ᾽ χίασῃ ποτὰ 
μῷ πόρδαιτόμῳ κατὰ ὁ (δύγμα. ἡ σὲ χώρα 
μέχρι φιϑαλάζες καθήκει, κοὰ ἔσιν αὐφὶ ἃ 
πσαραλία μέχρι ἣν ἐκβολῶν σγεσθυ τι τό τίσ 
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δζ ϑυί υτθεπὶ εἰατίδίπιδπι πα Ρεῖ, πὶ θεῖ2 
(π ας Ογυ {υρεταιίς ΝΜ] εα5,ςυπὶ ρτορτίαπι 
τεύγατα (πῃ υἱτέπηί5 ἴτατα αἰἀετεητ, δια Ππ ς 
τὸ ἑπτετίυς ὃ Βαδυ]οηία ὃ δ᾽ 5 σεπείρορεσ 
Ρίπαυαπι, ἔπ εα ἱπιρεγῆ Γεάεπὶ οςλπογιητ, [2 
πλι] ἃ τερίοηίβ εοηππίᾶ οἤεηάεηπτες,υ τ 
Ὀί5 ἀϊσπίτατεπη, δύ χορ πιαπίπηαπι εἴ, ΘυΠ 
πυπηυᾶεχ (είς πταρπίβ γέριι ἱηΠ 4 ατ απτ, 
(εἀ(ετηρεγίἀδαττ ἔπετε,ίη ρατῖτε πιδίοτί5 ςῦ 
πεητας ΓΟ] οοατί, ἢ Πογοιπὶτεπηρούς, δαί 
εηίπὶὰ Τίιἤοπο ςοπαίτα ἀΐςαπίατ, Με πὸ 
τίς ραῖγε τη Βέτι Ο 8( π κ λάίοτιπι, ρατα 
ΟὈΙσρα, οι5 ἀγχ ΝΜ] επηποπίιπι ποςαθατῦς 
δυ [ἡ ετἰᾷ ΟΠ (ἀπε ρρεϊατί, Ναπὶ Α εἰςῃγσ 
[5 ΪΜ]επιποηίϑ8 πηαίγεπι Οἰίδίαπι οςαῖ, Με 
ταποῃ ἰρίς (ερυΐτιι5 ἀἰςίταγ είγοα Ραϊτατη 55 
τία ἰαχτα Παπιεη Βαδαπγίυς Βίπχοπίάες αἱτ) 
ἐπ επιηοης ἀἐτπγγαηθο Γεἰαοοτᾶ. νι τὸς, 
πιοσηία δ τεπιρία δύ γεσία {τ αξέυτα ετᾶς Βα 
Ῥγ!οηίςοίς {πὰ εχ σοζἐ{ Ιάτεγς δ δίτι πεν" 
πε,αῖ αυίά4 εἀίδεγᾶς, ΒΟΙΪγ εἰετιι ἀἰείς ἐαπὶ ἢ 
πεπιοσηίθιι ἔα ος Παάίογ απιθίτι απ 
τερίας ἀρυὰ δυία πιαχίπιέ ἐχογπαίϊεμσ, αἰ Π{γ 
ἰοπηίπα Ρεσίερο!ταπα ες Ραίβ ραύ δὰ πιᾶσηο 
ρεῖε ςοἰπεγαπτ, ἴδηι ὃ ραζαὰ δζ τ είδατί,8ς 
Ῥετγίαταπι πιοπαπηξια ἰδέ ἐγᾶτ,ατ ἐπ Ἰοςί5 ρτὸ 
σεηίτογῶ πιιπίτίογίθυ5, Ετᾶτ εἰίαπὶ γεσίος ας 
Ἰίς (Πδδίς πη Ππρεγίογίθιβ Βεγίις ραγτίραδ, δ( 
ἴῃ οὐ ἰυχία οδτα Πυς (ἃ ἀΐςεραῖ, τς ἢς αι 
ἄεπι σαπι Βετία ἐπιρεγατξι, Βοϊειίογεβ αατξ 
Α]ή5,ατῷ; α]η5 ἢ ππττεηυϊογίθας (ατιάεῖ)) 
ἀτροῖς Βειία ίαπὶ ἀϊπιίπυτα, δ ἃ ἸΝ]δοεάοπέ 
Ρυβς Βαγιίς ρΙατίπημτη [δ εἰαῶα, ἵΝαπι ὃζ 
{ὐδπες Ρετγία τερηδατ, ργοργίμεη γερο πὶ πᾷ 
Βεπιεβ,αἰτίδι85τἀπιεπ  οποὸ ἴτπε ἱπίετίουεβ, 
εἰ Βατιβογυπιτερί δὐπετγείςιπητ, δυία ἰτα ἐπ 
πχεαίτεύγαποα ίαςεητ, γπ5 ΟΠοαίρεπι Πιυπικξ 
ἰυχία ροπιξ, ἐ ερίο υἱῷ αὐ πιᾶτε ἀείςξαίτ, Ε΄ 
ἰὰ5 οτὰ εἴξ καὶ πη Ρ, Ῥεγί τα ογας, αἴ Δ4 ΤΊ ρτία 
οἴτία, γέαπι τ Παπὶἐετ  Πλάϊογα ΟΠ οδίρες 
Ρεγτερίομςαι ἤπεπο, ίπ σαηάεπι ογαπι ἀεί! 
Ὠίτ, οὐαὶ Πα Π5 4 Ὗ χήβ. [πτεῖ διηλ ἐ’ 
πίπι ἃς Βετίλπι πιοηΐδῃα ἡπϑΔπ| δίρεγα 
ἃ ργαζυρῖα ἱπιεγίδςεηϊ, τας Δα συ 25 Πα“ 
Βεης αἰ ηςυϊτεῦ ρεγαίας., ὃ Ποπιίη ε5 ρος 
ἀδιογέβ, χυΐ πηεγοεάειι ἃ γερίθα5 ἐχίσεθδησ, 
δρυά ἱπρτείϊυπι σαί εχ 8819 εἰξ ἐπ Ρετ(Ὧπ|, 
Ἀᾳ6ἱε ΡοΪγεϊετυς, (ποοίρεπ) δέ Εὐ]α πηι, 

γοιος, ἀὸ ἣν ὅρων Φὶ πόῤρσικῆς παραλίᾳ» σϑσϊίωψ, ὡς ποϊσιλίωψ. ῥα δὲ οἵᾳ φὶ χώρας ὃ χρζασαης ἐς 
“ἰὼ αὐτίὼ τελδυτῶν παραλίαν, ἀτὸ δῷ οὐξίων τὰς αῤχας ἔχων. τοαρεμ-πίτηει γαρ τις ὑρεινή τρα- 
'χϑα,κοὰ ἀπότομ!Θ' μεταξὺ δῇ σουσίων, κοὰ φὶ πόρσίσιθ’,ς νὰ ἔχουσα σῖυασαβοσῖα, κοὰ αὐθρώ» 

στους ληστίς, οἵ μιδδοὺς ἐπράἥοντο κοὰ αὐτδν ἐδ βασιλέας, ἀατὰ τί ἐκ ύσωμ εἰς πόδσας ἐσξ.» 

λἰωκ φησὶ δὲ πολύκλατθ’ ὡς λίμνίῳ τιν συμβάλλου τόν τι χρῴασίω, κρὰ τὸν δύλαιον, κοὰ ἔτ 
αὐ Α Ἂν τίγριρ» 



69: δ᾽ Ύ πὰ ΒΌΟΥΝ Ὑ ὃ 
δ Τίφρτίπιίη Ιασυπὶ σαεηαᾷ ἱππεῖς, ροῖςα 
ἔπιε ίῃ παῖε επγίζεγο, [ὐχτὰ ἰΔς ἐπηροτί εἴ 
{ς,σατα Ππγίπα πιατίβ ππογοεβ πὸ γεςίρίαπτ, 
πες επτίττατ ργορτεῖ ςαταταζίαϑ ἐς Πα ιΠἰγία 
[λος,ρεάεῆεί ἐτίπετε δὰ πλεγοαῖσπι ργοῆςί- 
(ςαπιυς,  υἱάδαι ἀΐςιπς οὐϊορίπτα [ἰΔ44 εἰν 
{ευΐῳ δὰ υτϑεπιϑυία: αυ4πὶ πεγὸ πο! ας Πα 
ταΐπα οπτηΐλ, απο δαί ρεγιλάδε, ίη Τ στίς 
Πυπιξίπῆσετγε,ας εἰ Επρῃτατίς ςαπαΐες, χαΐ 
ἐπιεγηιεάή (πη,  ργορίεγεα δὰ οἰδίᾳ Ραί 
φείηι ποηγίπατί,  εαγο ἢ 15 σα πὶ δ {135 ΡΥ ς τε 
πδιισατίοπεπι ραἰ τε ἀίςατ, αὐ τ τεγηγίη 
εἰι5 εἴϊε Επρατδῖει, δ ίη οὐς υἱς Παέτατί, 
΄αυΐί πιεῖςες εχ Δταθία ἰςἰρίας, ἃς ἀείποορ5 
ιιαθιπι ογαπ, οὐ Βιρηγατιία, 8ζ Ρα[είστίος 
ςοηίαρί, Γςοςα πιεάία οπιηίλ ἃ ἰδςὰ συ ος 
ςυρατί,υί Τ ρτείπιίη {ε τοςίρίτ, Οφητιτπι οεῚ, 
Πλαή5. ΡαΠείρτίπι αὐπαιίσαμπτί, ταί εἰς, ας 
εχ δι5ἰη ΡενΠᾷ ἐποίς, εαπιῷ ἃ ϑιη!5 Δ οε 
{ἰλ41Π|5 1 κ. ΒαΠείρτίπιπετὸ αὸ Οτοαδιίάε ἄπο 
Βὰδ τ Πδι15 ἐεγὲ Παάίοτγε,, πδυίσατίοηξ ρον 
ἴλοιιπι ίπ οβ ΤΊ ρτίοϑ ἑαάἀίογαπι τ ΣΧ εἴς, Δα 
ος ϑυϊαπιηι πίςιπὶ Πα δίτατί σαίη σεηιί {125 
«ἥς ἃ διης ἀϊπαπιξ, ΔΡ οἵε ΕυρΠγατίς υἱῷ 
Βαδγυ]οηξ ηδυίρατίοῃξ εἴτε ῥεῖ οςα Βεπε Πα, 
δίιαῖα ίαρτα τγίᾳ πα ΠΠ|4 Παάίογαπι, (ὐπείϊοτί. 
τὰ αατποτ εἴς, Ευρηταῖξ, Τίρείπηέρ (πη ἸΑοίττι 
αὐίτίεγο : τατίαπι Επρ τγαίεπι ἐᾶι ἐρτεῖν 
(τ, Ρτορτίο οτε δά πιαγείππ οί, σης δ αἱίς 
ςοπΊρίυτε5 δησυίε Ν᾽ χίοβ τγαηίεὐηεί ἐγχτα 
Ῥειᾶ, ας ΑΙεχαησεσ υἱ ρογπγεδιί αὐ ΒεΥ 
{ἰςᾶ5 ροτίαβ ὅζ [οςὰ αἰία, τα πῇς τεσίοπεηι, δ ζ 
υἱάεε ργορείδῃβ ρυίποίραϊεδ εἰτ5 ραΐτο5 ὃζ 
«πείαυτοβ, Πα ρεῖ τοττξρούα εγᾶς, Παρ. ε΄ 
ἴω ΔΙϊαττεηιίδ επί. δ ππυίτα Ππιίπα (ταί οσ 
εἰς, χυκ τεσίοπετίσαπε,  η Ρεχίο πη ὧς 
{εγαπτιγ, Ναὶ ροίἐ ὉΠοδίρεπι, Οορίβίαβ, δ 
Ῥα(είστίς, Ζαί ετίαπι εχ σία Πυίγ, [τς Ογτιις, 
4αυί εἰγοα Βαίατραάαβ, Ρ εγ φασδαι Βεγίδπι ἤιι" 
{4 ἐο τεχ ἀρρε δι εἴ δαὶ ρτὸ α σεδάα 
το Ογευ5 ἀϊἐυ5 εἰ υχιὰ θεία ρο! πὶ Δ 16- 
χαηάοῦ Δταχς ιγαίεςίτ, Βεγίωρο! 5 πγαρηίῇ- 
«δ τεσίας ΠαΡεθαῖ, 8. [ἀρείςα (ππιρτυοίϑ. [α 
Αιαχεπὶ εχ ΡῬατγαταςίς ἀείςεπεπίεπι ΝΊε- 
ἅιις πῆι, εχ ΝΜ εὐΐα ἀείατυς, Ηἰρεῖ ςοπ- 
Ὁ ]]Π6πὶτογι οπηηίαπὶ σγαςσεηι, ὃ (λυ πὰς 
ηίαε ἰυπόΐληι ἀείογιιηίυν, δύ οὐίεπτα!Π θῈ5 τεσ 
σίοηίς ρατείθιις, υξαδιηοάα ἃ Ρεγίρο 5. 

σ Ε Ὸ 5 κὶ  ῬΞ-Η. ἰ 

ἂν σίγριν, ὧτ' ἐκάθον δ ἰὼ ϑάλα αν ἐκ- 
σδισθναις. χες δὲ τῇ λίμνῃ κοὰ ἐμστορέίου ΕΑ 
δὴν ποταμῶν μὴν οὐ δεχομϑύύων τὰ ἐκ φὶ θα 
λάῆας, ὁδὲ καταπεμπόντωμ οἵα «ἦὺ καϊαβ 
ῥάκτας ἐπίτησες γλμομθύους, πιζῆσί ἐμπτο. 
ρδυομύων. ὀκτάκοσιους γἋ εἰναε στίόγους ἐς 
Οὔστ λέγουσιν ἄλλοι. ἄλλοι σῖς φασι εδὸ οἵᾳ 
σου σων ποταμὸς εἰς γὗ ῥδύμα “Ὁ τόι τίγριΘ’ 
συμπίσηγεν. τὸ τὰς μεταξὺ διώρυχας τὸ ὄϊν 
φράτου. οᾷ δὲ ᾧξρ ΚΙ τὰς ἐκδολὰς ὑνομάζε 
ὧι πτασίτιγριψινέαρχ΄ ὃ τὸν παρώπλοαν 
φὶ σουσίσδὺος τοναγωσία φήστες, πόδας αἰντόὶ 
λέγει ὧν δύφράτίω ποταμόν. πῶς δὲ Ὅρ" 
ςὐματι (ὠμίω οἰκειῶπι τίὼ αὑυοσεχομλ νων 

χὰ ἐκφὶ αραβίας φορτία ̓ ς σιωάσηαν γῶ ἐσ 

φιξῆς “ἴω δ αράξων σπαραλίαν, (6}} σύμις 

σι τό δὐφρέτου κοὰ τό »τασιτίγρι(θ', Ὁ δ 
μεταξὺ ποῖ ἐπέχαν λίμνίω, τὰὺ σοδεχου 
μδάδω ἂν πίγριν. αὐαπλόύσαντι ὃ τῷ στασε 
“Ἰγρᾳ σὰ  δίσς πσρντήκον τα, κοὰ ἑκατου, τἰὼ 
σχεδίαν ἐν τίὼ ἄγουσαν ἀδι ον ;ἐκ φὶ πόβ 

σισὺς, ἀπέχουσαν σούσων στέδεος ἑξήκοντα, 
πον δὲ ντασιτιγριυ ἀπό ὁροζτ:οῖ δὲξχειμ 
“πόβὶ δισχιλίους σοδϑους. οἵὰ σὲ φὶ λίμνης ὃ- 
“: Φ εύμα τό πἰγριθ’ ὧν αὐώπλοων εἰνας 
Ξιιδίων ἑξακοσίων. πλησίου δὲ τό! τύματΘ" 
Κώμίω οἱκεδ)οι τί σουσιωνί,, διέχουσαν 
δ ν σούσων στδίους τορντακοσίους, ἀτὸ ὃ τόϊ 
δυφράπου μὲχοι βαδυλῶνΘ’ ὧν αὐάπλοιιν 
ἕϊναε οἿὰ Φὶ οἰκου μδύης καλῶς «πδέωψ πλεῖ 

ὁνων,᾿ι πρισχιλίωμ. ὀνησίκοι τ" σὲ πσαύ ταὶ 
φησὶν ἐκξάλλων ἐς τἰὼ λίμνίω 5 τόν τι ὄν» 
φράτίω, κοὰ ἂν τίγριν.. υιπτεσόν πὰ δὲ στοῖ; 
λιν ὧν δυφραϊπέιυ ἐπι φὶ λίμνας ἰσϊίῳ σύμα» 

“τ πῶς τί ϑάλααν συυάσηεν. δι δὲ κοὰ 
ἄλλα πλέω «οναὰ,, διεκβαίνοντι πὰ ὺ ποῖς 
οὐξίοις κατ᾽ αὐτί τἰὼ πϑρσί σία» ἃ κοὰ αὖν 
“πὰ βίᾳ διδλύρ» ἀλεξανοοθ’. καπά σι πὰς 
“τόῤσικας ταὐλαᾶς» κοὰ κατ᾿ ἄλλους πόσους 

διεξιὼν τἰὼ χώραν, κοὰ κα τουησύσαι αὖ δύ» 
σίων τὰ ἀνοιώτατα μόλε. κοὰ τὰ γα(οφυν 
λάκιανᾧ ποίρύτοις χρόνοις δξεπλήρωτο οἷς 
σϊασμολόγισοαν τοόρσαι πἰὼὺ ἀσίαν. πτοτα- 
μοὺς σὲ δεέξα πλείους δῦ διαῤῥέοντας τἰὼ 
χώραν, κοὰὶ καταφόδομβύους εἰς ἡδὺ σπτόρσι» 

κὸν κόλστον. μετὰ γοῦ τὸν χοιξασίω ὃ κοπρῷ ὦ 
“ας δ), εἰ δ πτοισιτίγρις ὃς ἐκ φὶ οὐξίας κοὰ Ι 
αὐτὸς ῥέϊ σι δεκοὰ ἀῦρθΘ’ ποταμός, σῇχ φὰ 

γοἰλης καλουμῆψας στόῤσίσ ῥὲωνσπτϑβὶ στασα γάσϊας» οὗ μετίλαξε τὸ ὄνομα ὃ βασιλεύς, αὐτι Ὁ 
γρασϊάτου μετωνομαδὲς ἀύρθ’, πῶς αὐτῇ ) πόρσαιπόλει, τὸν ἀαράξίιω διὰθ. ἂψ δὲ ἡ πτόρ σαΐπτον 
λις ἔχου(ᾳ βασίλεια ἐκπρεπϑ» κοὰ μάλισοε τῇ πολυτελέᾳ δὴν κειμλύωμ, ῥ σ᾽ ὃ αῥάξες ἐκ ἣν ἔδας 
σάκωμι συμβάλλει σ᾽ ἐἰς αὐτὸν ὃ μῆσθς, ἐκ μησϊώας δρμηθές . φόβον τοι σὲ σῖ! αὐλῶν(Θ- σπτομφόρου 
σιμάσηοντ.- τὴ ἀαρμανίᾳ κοὰ ποῖς ξωθινοῖς μέλεσι φὶ χώρας, καϑάττόρ κρὰ αὐτὴ ἡ στόρσ αὐπολις. 

ὕ οὐέπρησε 



τ ΑΕΒ ΕΟΘΙ οὐ ΞΟΥΙΝ Ὧν ὃ 
᾿ φὐξπῤασε 5 ὁ ἀλέβανσθοΘ- τὰ οὐ πόρσαιπό 
λει βασιλεῖς, τιμωρῶρ τοῖς ἕλλησιψ, ὅτι ἐᾷ», 
κείνων ἱδρεὶ κοὰ πόλεις οἱ πόῤσ αι πυρὰ τὸ σε 
σϊήρῳ διεπύρθσων. ἀτ᾽ ἐς “τασαργάσϊας 
ἧκεικοὰ ὅτῳ σ᾽ ἣν Βασίλειον αῤχαῖζογ. οὐτχῶ 
ϑθαὴ κοὰ ὃν ἐύρου τάφον ἀσῖῳν οὐ σἴδασίει» 

᾿σῳ, πύργου ὃ μέγαν, τῷ σϊάσει δὴν σἸγνσρων 
οὐαποχεκρυμμλοβ κάτω μδν «δῥεὸμ, ἄνω ὃ 
ςἱγίω ἔχοντι κοὶ σακὼμ » «ονίω τελέως ἔχον 
σὰ τἰὼ ἐϊδύτυ, σῖ; ἧς σὥδελθεν ἄσω φησὶν ἀ- 
ρισύξουλ Θ- ἀελδύσαντΘ’ τὸ βασιλέως, αἷ 
κοσμῆσαι του τάφον ἰσίαν ὃ λίνίω τε χουν 
σίι, ὐ πράπείαν σιὼ ἐκπώμασι, κοὰ τοῦτ" 
λον χρυσίιῦ, κοὰ ἐὥδῆτα πολλίω), κόσμον κε 
λιβοκολλυτομ. ἡ] μδ σαὺ τὼ πρώπίω ἁδι, 
σἹημίων τοιῦτ᾽ ἰσϊξμ, ὕς δου δὲ συληθίισαε, 
'κοὰ τὰ ἡὰ ἄλλα ἐκκομιδϑἑμαε. τὼ ὃ ἀλινίω 

ϑραυδδίιῦας μόνου» κοὰ τί πύελον μεταθον' 
σῶν, τὴ νεκρόρ σῖ᾽ οὐ σϊῆλου γηυξ ὥὰ,, διότε 
“πθνομόὺ ἣν ὄβγορ ἐν,οὐχὶ τό σαβάπου,κα, 
σαλιπόντωψ ἃ μὴ διυατὸρ ἦν ῥᾳδίως Ἐκίῃ- 
μίσαεισυμξβίκαεὺ ταῦτα καὶ πτόρ φυλακῆς 
σήβικφμθόης μάγων στὰσιν λαμέξανον ἣν καθ᾽ 
ἡμόμαν πρόξατορ, σΐᾳ μίωὸς σὶ ἵππον. ἀλλ᾽ 
δκτοσισμὸς φὶ ἀλεξαύοῆου «ρατιᾷς ἐς βά 
κραὸ ἰνσθὺςγγτολλ τε ἄλλα νεαδῥιδδί κε 
“ταρεσκόύασε.κοὶς σὴ τὸ τόθ᾽ οὐ δῇ νεωτόδι 
ὥδούτωμ τσωδρξον. οὕσω μδὺ ὃν αῤισύβουλθ’ 
ἐϊρακερὸ ὁ ἐπίγραμμα ἢ ἀγμνυμονδύᾳ τό, 
“ο᾽ ὦ ἀνύρωπε, εγὼ ἐῦρός ἐμι,ὃ τίὼω αῤχίω 
σοῖς πόῤσαις ὑπησάμαν Θ’, ὁ φὶ ἄσιας βα» 
σιλεὺς, μὴ ὃν φθονήσης μοι "πὸ μνήματίΘ΄.ὃ» 
γησίκοι τ. ἢ ἐὸν μ» πῦργον δεκάΞεγομ εἴρε 
κεικοὰ οὐ μλὺ τῇ αὐωτώτῳ ςἔγμ κα πε τὸν 
(ὕρον. ἐπίγραμμα σ᾽ δὲν ἑλλίιυιπκον, πόρσι, 
γοἷς ἀεχαραγμθύου γράμμασιψ. ἐνθασ ἐγὼ 
ἔξθμαι ἐὐρΘ’ βασιλεὺς βασιλήων. κοὰ 
ἄλιο-πόδσιον πρὸς Σ αὐδρνοωῦ, μέμνκτ δ᾽ 
ὀνψσίκοιῶς͵ νὰ ὁ ἀϑὲ πόδ σϊαρέισ τάφῳ γράμ 
μα πόσ' φίλθιἐρ»ῖς Φζλοις, ἱσιπεὺς 
κοὰ τοξότης αῤίους γῃυόμίω, κωυνγῶν ἐκρά, 
αὐ, παύ πα πποιδρ ἡὶ ἀμίω, αβιφος σ᾽ σα 

λαμίνιΘ’ πολὺ μδὺ δι νεώσον Θ- ὃὐ ἣν. λὲ 
γειὴ δίσεγου τὸν πεὐύργομ,κρὰ μέγαν. γ᾽ δὲ τὴ 
“πόρσὼμ σ]χσυχᾷ ἱσθου δι, φυλιί ει ὃ ἂν 
“ἀφογ ἐπίγραμμα δὲ τὸ λεχθρ᾽ ἱλλίωικομ, 
(ῷ ἄλλο πόρσικου πρὸς ἋΣ αὐ νοαῦ. «ὅν ὃ ζ 72 

σαργάσϊας Ἐσίμησε ἄνρος, ὅτι Ἄ ὑσζτίω μά 

χίω φὐίκψσῳν ἀςνάγίω οὐτιχῦϑα,Σ μῆσυμ, Εἰ 
“Ἅ αῤχίω ἡ ἀσιας μεϊήνεγκῳν εἰς ἕαυ Σ, ἡ πό 
λιν κζισε, νὼ ξασίλφον κατεσκόύασε “ίκας 
μνημέϊομ. παύτα ὃ τὰ γ᾽ τῇ πόρσιδὲ χρημαΐᾳς 
ἐξεσκδυκ( κ ἐς Τὶ Οὐ ιγνὸ αὐτὰ θγσαυρὸρν 

ὅδ 
ΔΙεχαπάεν Ρετίςρο {τη Υ ἐρῇϑ ζοπογετηα 
τίβ, Οἱ τα εἰ (Πγοοος, απόγασι δ {ΠΠ{|ΙὩςτὰ ὃ 
{6 68 ἔσττο ἰρηίζ παϊαοης,, [εἰπάς ἑῃ ΡᾺ 
(τ ϑαάᾶ5 πεπίτ,αδί ἐγαῖ απτίχαδ τερῖ (τς 5ς 
Ηἰς Ογτί(ςρυϊτιταπι ἐπ Πουτίς αὐ ας, τυντί πη 
ποίφπέπγχαρπατη, γρογιπιὶ ἀεηΠιαίε οςςυ" 
τλπ|, ἃ Ραττε ἱπίεγίοτγε (οἱ 446], (ἀρετίοτς τε 
ὅἶο ἃ ἔᾷςε!!ο ἐχογηδίδπι, σιυοί ρείαπρι 
{πὶ αἀίτυπι παΡερας. Ρὲσ εἰππὶ Αὐπορυίις 
ἱπιγοίς (ε αἱ, αθεητε τερε. διχαείςρυις 
γλπὶ ἐχογηδίϊο, ες δυγέδίη ᾿ς ἰίςαπι υἱαά τς, εἰ 
πιοηίλπι ςὰπΠ| ροςιΠ!5 8( ἀυγειπι 8} 10} υπ|; 
πείξεπι ρἰ ατίπηαπν, ὃ οὐπδίαπι 2 ρί} {5 ἑη στ, 
Πάταπι, Ατῳ ἢςς υἱαΠΠῸ ἃ Πγπηαῖ, ειιπὶ ρτίανὸ 
δεςείδ ες, ρο εα ἀίϊγερτᾶ [αἹΠε ας ςατενα αι 
ἄςπι δίροττατα, εὐ ίςαπι πεγὸ ςοηἰγαδαν, ὃζ 
ΑἸ απ τα πίρ οἰ πη: πιούζυῖιπι ιιτοπν, δ. 
πυίπαδπι ἀρρατεῖε. οὐ ἤοη δαίγαρς, (ο« 
Ριπαἀατογ οριι ἔεγατ, χυί ἐα γε [“τιεγᾶτ αιιος 
αἰροτίαγε πεφαίαεγαπε, (δια αυίάετη ςοητί" 
σεγσηῖ, συπὶ τη σογαπι εσυἱοσία ἱπηροίτα εἰν 
(ει, υί φαοτίέε οαεττ δεςίρίε θδπτίτ αἰίπιεπ 
Δ, ποῖ πιο [δ 115 Δυζεπιεασαπι, ἵΝαπι Δ [ς 5 
Χαπαγί Ρίεπεία ἔῃ [ἢ δέ Βὸ τίς ρουπιυ τα 
ἱππουαγί ργαθαίτ, ἐ σαίδι5 Βος πᾶ εξ, 8 ς 
επίαι Δύο αι γείεγε, δζ μυίας Ερίφταπι, 
τπγατίς πηεητίοπείη (Δςίἑ, ' : 
Οὐ Βοπιο,ερο Ογτχγιςβίυπι Πα τοχ, υΐ Ποὺ 
{1 πτρετίππι ςοηίταί ἵν ἐρίεισ αὐίμὲ (οροἱ 
τυγαπλ ἡ! 4ςα5, 

(Οὐ πεἰογίταϑ αἰξ τυγγίπι πα τα δυϊατίς ἐχςεῖν 
(αν ίαΠο, δύ ἐπ ἱπρετίογς ταδυΐίατο Ογέυπι 
ἴαςετε,ςασι γοςο Ερίφταπιπιαῖε Βετί!ςεἰς ἰἱ 
τετί5 ἰπίςαρτο: Ἂς 
Ογγυδβεϑο,τεχ οἱίπι γεσ πὶ ςΟάϊτας ἢΐς (πὶ; 

Ι4επὶα]ίο ἐρίρταπηπιαις Βεγῇςο, ἱπ εδῃ 
ἄστη (ξητεπείαπν, (ΟΠ εἤετγίταβ αυοαυς δί ἐρὲ 
ΘΥΑΠΊ Πγλτ5 {ΠΠ{π5 πιεπτίηίς, συ οὐ ἐπ Π)ατγή (ς; 
Ρυΐευγα ἐγ, Πος τηοάος. 
Δπιίςιιδ τίς ἔα, δ ἐαθτες δύ ( οἰζίατοῦ ὁρ 
τίπλ8, αςπδίογεβ [πρέγαμιί, ὃ οπγηία ίαςετε 
Ροταί, Α τας δαίαπγίπιιβ πγαϊτο Ηίς ταπίον,κς 
ἐεστ τυττγίπι πηλοπᾶ {π΄ ὅζ ἀτιο τα υΐατα Πα“ 
Βυϊς, εὐ π (ἀςςείδίδε Ρετίατ ςοπαϊιᾷ [απῆςες 
(ερυϊτυτᾶ τπιετὸ αἰτεγυατί, ἰη χα γσουπι ερί 
οτᾶπηγα ἱπεγαι(υτ δητὸ ἀἐχίπιι5)εῖ αἰ Ῥεῖ τ 
Ἑατη ἐπ εαπας (εητεπτίᾷ, [ἀςίγοο γγυς Βδίαν 
βδαδδ ΠαΡυΐτ πη Ποποτε, πο ἰδέ Δ (ἔγαρεπι 
[Μεάᾶ υἱείπιο ργα!ο ἀρετγαυίς, ἃ ΑἸία ἐπι 
Ρέετίυπι ἔῃ (ε τγαπίξα τ,υγθε σοη τα, εἰ γερία 
ςοπίειτόδ ἐπ᾿ πγεπιου ἰδὲ τη ΟΠ πιεπειπί. Βα 
ςυπίδ5 πετὸ Οπιπε αυας ἐπ Ρετίϊ ἐγαπι, 81} 
(λεχροτιυίε; αι φυληπιᾶ δέ ρίᾳ “ἶν» 

δ (μ: 



6954. ΦΥΚΊΑ ΒΒ ΟΝ ΥἿΣ 

δί (μρεἰ οι ες ρίεπα εγαπί. ποη ἴαπλεῃ ἐλπὶ 
τεσίλπι ἐχίΠίπιαβαι, (εὰ Βαρυ]οποπὶ απ 
ἐη απίπιο μαβεῦδαι {5 οπληίηο δητείειγε, ας 
4αυείς εἰ τπείλυτί (εγυαδαπταν, Τταάπης 
Ρταῖεεα συαςς Βαδγίοης δύ πῃ. «αἴτί5 ἐγδηῖ, 
΄υα Δ Ποςίαπιρτα πῦ ἔπεγε,ίη Βεγα δ δὰ 
{{5ἐπαξία (ας ταϊεητοτῖ χα, πα ΠΠ 4. δυπτ αυΐ 
ἀϊςᾶει, όπου}! οπιπία ππάΐφ Ἐςδαδίαπα ον 
Ροτῖαῖα Δίςιητ αἱε ς δύ τ Χ πα Πα ταί εη- 
τουαπι, ν 11|πη {4 ποτὸ, ιςε σι Γ)ατίο ἐ 
ἹΜεάίαίαρίεητϊε ἐχροτίαῖα της 40 ἡ5 ἀΐγον 
Ρῖα,αΐ εαπὶ οςοίαξτε. ΑἸΙεχαη ες τὰ ΒΑΡῪ 
Ἰοηεπιίοπρέοπηπίδιι5 ἀπιεροπεβαῖ, αἱ ἐπ 5 
ἐλπὶ δζ τλασηίταΔίηε, δ γερὰ σατεγίδ ἐχςεϊ. 
ἴειε., ἵΝαπι δυΐληα ἐν ΑῚ ταν ορυΐεητα τ, 
ἐεοιτίάιιπι ταπλεπ ὃ οἴ πποίυιτι ἀεγεσι μαδεῖ, 
Ρτείεττίπι ςίτοα υὐθεπι, ας ἢ|ε ἀίςίτ, δ εὸ υὐ]ὰ 
«εἴς δί (εγρεητες,Ρεῖ εἤδγει), ἀιπι 0] εἰ ἰῃ 
πιειίάίε, υὐ δίς υἱα5 τταπῆτε π6 ροίδίητς, (ε πῃ 
τις ης ἱπτείςερῖα ςοπ οι ἐπιεπτιν, συοά ποῖ 
Πυλπι ίη τοῖα ΒετίΑ ςοπείποίς, Πυλπαυᾶ Δι1- 
{ἰγα!ίου ἐἢ, ΙΔαετα αποφίτίρία ργοροίϊαία 
δίιὸ ἐχοα! εβετί: ογάευπι ίη (ο]ε ἐρατίαπι ἐτα 
ςοητετί, “πεπηλάπιοάππι τ] πὶ ἢ. πιουτλ- 
τῇδ. συαρτορίεγ δά ἀπο συδίτα τεγγδαι τες {8 
ἐτηροπυητ, οπιι ἱρία ργορίεί οηυϑ ηριυ» 
ἔα ἔυπι  Ιοπρα, οὐπι!οπρίς (ΓΑ έδ 115 σῶγε 
ἀῃτῖ, δύ πιαρσῃηίς ἀοπχίδυς ἱπα ίσεδηϊ ΡΓορίοΣ 
«ἴἴσπι, Βαϊπιαςεας διιῖεπὶ ταρε5 ρεςυ]ίατα 
αυίϊάάλαι ρα, Ναπι σαπι ΤΟ] ας Ππε,ςαηι ἰπ.- 

ε πετεγαίςαης, Ποη ςεσητςίη ραΐίεπ ἐη[ετίο" 
ει, (εἀ ἰπ πρετίογεπι ραησυηίαγ, ρίορίεῦ 
Οπιι5,1Ππάᾶε πιεϊίας τεζέι (υ[ίη εητ, Α εἰξιι5 
«Αια ἀἰςίτατ, σα ἐςρτεπιτίοπξεγία πιοη 
τε5 συ 44π| αἰ εἰ[5ίπιί ἱπιπλίπεηΐ, απ Οπηηεπὶ 
δοτεα!ς Πατιπὶ εἐχείρίμης, Ἐ]ατί επί δύ (π8- 
{ΐπχεϑ ἃ πιομείθα5 ἤρίγαητεβ. ςαπηρο5 ΠΟ αἴ 
τίη σιητς, (τα ἰη δυπτα!ογαδιη!ς ρεγίεγαηταγ, 
Ἑλὰυδιίς τη η|Α εἰς, ταπερταςίρα ἐ,ταπὶ 
κεἰ! αδτι τεύγαῖῃ αἴξα ἐχυᾶ εἴείπος τείτιρ ον 
Ἄλητῖ. Εγυηιεηίο δά εὖ αδυμάληε, οἰ ὃ οτος 
αὶ δχ ετἰτίςιαιίη ρἰαπίτίε σε περ ίιπι ἔεγας, 
ποπηυησηυαπι εἰίαπιὶ ἀπςεηταρίαπι, Ἰάςίτοο 
ποη ςεῦταβ ροζοά8 ἰαςίατ, πΠαπι ογεῦ τα γα! 
ςε5 σεγπιεη ἱπιρεάίαητ, (Ἰτπι είτε π ἐὰ ΠΟῚ 
πιαίςετεπίυν, ]Δοεάοηες {δέ δύ ἐπ ΒΑΡ γίοπε 
«15 ςοπίειετυπε, Η  πΟ (τίοθες αοίεθᾶι, (τά 
Ραΐος χσιοίαᾷ ἰη εχιίγεπιο ἔεγγαῖοβ ἰπ τευ γα πὶ 
ἀεῆρεητιεο:ροίτεα εἠπιοξίες, ρΓῸ εἰς ρα] πλίτε5 
«εηγίτεἰᾶτ, [Π πηεαίτετγαπ εα πενὸ ρ] πεί πη, 

ΘΈΟΔΘΆΑΆ ΑΡ Η. 

κοὶ κωταὰσκδυῆς μεσ, οὐδὲ σᾶ “ ἁγέιπὸ “ὸ 

βασιλειον, ἀλλὰ τὼ βαξυλῶνα, κρὰ διφνοεὶ 
“ ταὐτίω ππωκατασκδυάζεν . ἐαὐτοαῦθα 
σ᾽ ἔκενην ϑησαυροί, χωρὶς σὲ δ᾽ βαθυλῶ 
νι, κοὰ δὴν οὐ Ὅρ! «ρατοπὲσίῳ δὴν πϑρὶ τοῦ 
“αὶ μὴ λεφθούπωμ, αὐτὰ τὰ οὖ σούθις, τὸ τὰ 
οὐ πόῤσιδι τιῆαχρας μυριάσϊας παλαύτωμ 
σξεταϑ κε, τινὲς δὲ κῦξι τρύτε λέγουσιμς 
ἄλλοι σὲ πατα πιαὐποῦον συμαχθί αὶ πα 
ρασιοϊώκασιψ εἰς κβάτανα ὑκτωκαίσεπρς 
μνοιάσϊας ταλαύτωμ, τὰ δὲ σϊαρείῳ φυγόν 
σι ἐκ Φὶ μηόδῆας σωυεκκομιϑούτα πάλονττς 
ὑκτακισίλια» διήρπασαν οἱ δδλοφονήσαν" 
“δῦ αὐτόν. τίιὺ γραῦ βαξυλῶνα πθέκρινον 
ὁ ἀλέξανοῇρΘ- ἡ ὁρῶν κοὰ Ὅε᾽ μεγιύει πολὺ 
ὑσόρθάλλουσαν, κοὰ τοῖς ἄλλοις. δύσϊαίμωμ 
σ᾽ οὐστι ἡ σουσὶς ἔκπτυρου δὴν ἀόβαὰ ἔχει ἴίαα 

ματηρὸμ, κρὰ μάλισις τὸν ττόρὶ πίὼ πόλι, 
ὥς φησι ἐκέν(-, τὰς γοαῦ σαύρας» κοὰ «δὰ 
ὄφεις, ϑόδος ἀκμάζον Θ- τὸ ἁλίου κατὰ με 
σημβοίαν. μὴ φθαψειν σἱχβίιαε πὰς ὁσυὺς 
σὰς οὐ τῇ πόλει, ἀλλ᾽ οὐ μέσαις πόδιφλὲγε- 
δια" ὀντόρ φὶ “ππόρσίσι Θ- μκσοϊαμοῦ συμξαϊ- 
νει, ἀκα τόρ νοτιωτόμας οὔσης λουτρὰ ὃ 
χὰ “ποτιεθονύτα ἢ ἐκθόβμαίνε ὥναι ἡ ναχῆμος 

“σὰς σὲ ζριθεὶς σχασαρέσας εἰς πον ἥλιου, ὦ“ 
ληθεῶτε, κα ϑτίστόρ ον τοῖς ἱπνοῖς τὰς ἀϊγ. 

ἐυς. διὸ κορὰ ταῖς Ξἐγαες δὲ σὶύο ποήχεις 
“ἰὼ γίῶ ἀδιυτίθεῦναι., κασὸ σὲ "τόν βάρους ἀ 
ναγκάζεϑοι «ονοὺς μᾶν,, μαπροὺς σὲ πτοιέί. 
εἶπι ὐὺ οἴκους, ἀγρρουμβύους μακρῶν μὲν δ 
κῶν, σεομδύους σὲ μεγάλων οἴκων σα ὁ πυέ 
γ΄. ἴδιον σὲ τι σποίοχειν πἰὼ φοινεκίνίω δὸ. 
κόν. Ξὅρεαὺ γοὺ οὐσαν σπταλαιουμβνζεωυ, οὐκ 
εἰς Ὁ κάτω τίὼ φγόῦσιν λαμβανειν,. ἀλλ᾽ ἐς 
ὁ ἄνω μόν!’ ἐυρτδιδτι Ὅο᾽ βαῤάᾳ,κοὰ δίλ 
σιορ οὐέχειν τίἰὼ ὀροφίιώ αἴπιου δὲ δ ἐαυμά 
χὰν λέγυτοι πὸ υπόβκέδαε πες αὐκτομ 
ὅρη ὑψηλαὶ τὰ περεκοεχόμθνα ἅπαντας (ὧν 
Βορέιους αὐξμους. ωδῥπετέις δὲ ωνξοντον" 

ἀν ἣν ἀρωτηρίων μετέωροι; τῶν τε τυεδίωμ 
“πῶσάηγνται, ἀλλικὶ πσαρελαύνουσιμ εἰς τὰ 
νοτιώπόδα φὶ σϑυσίσ!θ-. αὕτη σὲ νίωεμέ»" 
αες κατέχετοι. κρὰ μαϑλισι τότε, ἰὠίκα . 
σησίαι τὼ ἀλλίω γίιῶ καταψύχουσιν ἐκκε 
καυμθύίω ασο ΤΨ ἀαυμάτων. πολύσιτ Ὁ. 
σ᾽ ἄγαν δὴν. ὥςτε ἑκα τοντάχρεωυ σῖ ὅμας 
λοῦ κοὰ ἐκοιθϊω κοὰ πουρὸν ἐκτρέφειν" ἔσ 
σ᾽ ὅτι κοὰ σακοσιοντάχοων. διόστρ οὐσὲ 

᾿ 

“συκνεὲς τὰς αὔλακας σίμνουσι, πυυκνούμε 
ψαι γα, Κωλύουσιψ οἱ ῥίζαε τἐὼ βλα)είω. ἰώ σ᾽ ἄμτσελον οὐ φυομθύζω πρότοδυν μακεσδνσυ ἔα τε 
φύταυσαν ἰὰἀκᾷ, κοὰ οὐ βαξυλῶνι,οὐ ταφροδύον τόν, ἀλλὰ παἤάλος ἅτε σεσισϊνρωμθύος δ᾽ ἄκρωμ 
“ππήονϊδυγατ᾽ ἀξαιρομῦ του αὐτὶ δ᾽ αὐ Τὶ ἀλίμαϊα ζᾳθιφύτου Φυβεως ὦ δ στα μεσύραιος πολλάκις, ς 

κρὰ σὰ 



ἐ ΠΕ ΕΞ ΡΕ ΟΥ ν ξ αν Υ ὃ 
: χοὰ σον πο ῷ' ἐμὼν ἄλλο τ᾿ ἄλλως σιυΐβα, 

᾿ κοὺ φισὶν ϑνέαρχ Θ΄ μεὸ κα θησϊγγῶν ἀϑιχω 
οίων τυγχάνων, ἰωίκα Ὅρὶ σόλῳ γταρέπλει 
“πῶς τίω βαθυλωνίαν ἐκ “ ἐνδεκῆς, ὅχι στῶ 
σύρμους οὐκ ἔχειμ,οὐ σ᾽ αὐθρώπων δύπορευ 
οἷος τ᾽ ἣν δῇ ἡἐγησομλύωμ κατ᾿ ἐμπειρίαν, 
γειτνιᾷ σὲ τὴ σουσίδι φὶ ξχένλωνίας, ἡ σίτα 

κίωὴ μδὸὺ πρό πόρον, ἀρλλωνιώτις σὲ ὕςόδον 
“πῶσοαγορδυ θέσι. ἀκ ἣν αῤκτωμ σῖ᾽ ταῦ. 
καιντοίι ἀμφοῖυ πες ἕω, ἐλυμαῖοι τπ, οὶ τ 
ραιτακίωοἰ, λαςρικοὶ ἀνσ)οσῖν, κοὰ ὀρεινῇ ῥα 
χείᾳ τοεποιβότοιν, μᾶλλον σ᾽ οἱ σταραύτακη, 

νοὶ γοῖς ἀγλλωνιάτοις ἐπίκειν τοί, ὥςτε κοῖς 
χᾶρον ἐκένους σϊχτιθέασιμ, οἱ σ᾽ ἐλυμαῖοι 
ἐᾳκένοις, κοὰ τοῖς (ουσίοις, τούτοις σὲ κοὲὶ οὗ 
οὕξιοι πτρασολεμοῦσιν, ἡ ον σέναῦ, ὡς ἐν 
πος, ]ὰ τί ἣν στχρθυαίων ἰσιαὺ., ὑφ᾽ ἧς ἐἰ, 
σὶν ἅπανπου οἱ ταύτη. δ μὰν ουὖ πραῆόον, 
σωνεκένων, δῦ πράῆουσιυ ἅπαντι, κοὰ οὗ 
ὑσήκοοι αὐ δὴν, κἀσιαζόντωυ σὲ, ὅπτόρ συμᾷαέ 
νει πολλάκις κοὰ σία κοὰ ἑῷ ἡμῶν, ἄλλον τ᾿ 
ἄλλως συμᾷβαέν ει κοὶι σῖὴ κοὰ τὰ αὐτὰ πιᾶστ, 

σοῖς μϑὸ γοῦ συωζιύεγκῳν ἡ ταραχὴ, τοῖς δὲ 
παρὰ γνωμίω ἀπίώτησον « ἡ μϑὸ σία χώρᾳ 

ἥτε πόῤρσὶς, κοὰ ἡ (δυσιανὴ »ιαύτα, ἡ δὲ στὰ 
φταλίαᾳ πηναγώσῖας ὄλη, κοὰ ἀλίμαν Θ΄. σἤξ 
ὧν οαὖὺ τὰ τὐνα πὰ στϑρσικὰ » κοὰ τούτοι:» 
κοὺ μήσοις τὰ αὐτὰ, κοὰ ἄλλοις πλείοσι, ῶς- 

οἱῶν ἀρήκασι μὲ πλείους τὰ δὲ ζαίοια, κοὶς 
ἡμῖν λεκτίον. ποόδοαι ποίναν ἀγάλματα 
εδὺ κοὰ βωμοὺς οὐχ ἰσβονοντοί,, ϑύουσι σὲ 
οὐ ὑψυλῷ πόπῳ;» Ὃν ὁρανὸν ἡγούμϑνοι δ[α. 
“πμῶσι δὲ κοὰ ἥλιου, ὃν καλοῦσι μίβθραν " κοὶς 
σελίιώἑωυ, κοὰ ἀφροδι τίω, κοὶ πῦρ, κοὰ γαῦ, 
κοὰ αὐέμους, κοὰ ὕσίωρ. ϑύουσι σ᾽ οὐ καϑιι- 
οᾧ τόπῳ, κοὰ τόυξάμανοι, σπαραςησάμϑνοι 
“οἱ δβέιου ἐφεμμᾶδον . μελίσωντ ὃ τὸ μά. 
γου τὰ ἰρέᾳ στό ὑφεγουμλύου τίἰὼ ἱσβουργί» 
ἀν, ἀπιᾶσι διελόμηνοι “οἷς ϑεοῖς, οὐ σον ἄγ,» 
νέμαντοι μάλ» (δι γα ψυχῆς φασι τό ἷε 
ρείου σϊ ξ ὧτα τον ϑιὸν, ἄλλου ὃ οὐσῖῳνός, ὅμως 
σὲ τόν ἐπέπλου τὸ μεκρὸν πιθεασιψ, ὡς λέγον 
σί τινόῖν ἀϑὲὶ τὸ παῦε" σἠχφόβόντως σὲ ἴθρ ῶν 
οἱ, κοὰ Ὅρ" ὕσίατι ϑύου σι, Τ᾽ μὴν πυρὶ πτῷ 
τιβούπτου ξηροὶ ξύλα τὸ λέτπτους χωρὶς, “π|’ 
μελκὰ ἀδιτιθοντοι" ἀνωθον" ἀθ᾽ ὑφάώπηυσιμ 
ἔλαιον καπταχέαντοῖ"γ οὐ φυσῶντοι ν» ἀλ΄ 
λᾳὶ ῥαπίζοντου". εἷὰ δὲ φυσίσαντας»ἢ νεν 
κρὸν ἀϑὶ τοῦρ ϑοντας»" βόλξιζν, ϑανατισι. 
σῷ σ᾽ ϑσῖατι ἀδὲ λέμνν, ἢ ποταμὸρ," κρίώϊω 
ἐλθόντσι. βόθρον ὑρύξαντόῦ' εἰς ὥξου σφα- 
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ποἤεοῷ τροτε ἔξερε αἰίτεν δε αἰτίου ἐπ: 
ϑίτ, Πές ΓΝεαγοβι,πεςτᾶς υἱὰ ἀτιςος πάσα 
πᾶ5 Παδιμῆςε, σαπὶεςχ [πα ἐπ Βαδγ!οηίαπη 
εἰαϊπε παυίσατος, αι τες Παιίοπες μλεγα 
Ροτεγαῖ, πες ποπιίπίδιι5 ἀρ τπάδτεῖ, σαί ρετίς 
τὲ ἀπςετζε. δύ Πα! δυτεπι ΒΑΡ υ!οπίςος υἱείηα 
εξ ϑίταςεπα, αιος Ροῆςεα Δ ροϊοπίετί5 εἴ 20 
Ρεἰίατα, ΔΊ ΒΑΡαδ ἃ ερτεπιτίοπε οτίεητεπι 
πυετία ΕἸγ πο ί ἐπχπγίπεητι δ Βατϑτδοοηΐ, ἢῸ 
ταΐπ ε5 [Δίγοπε5, δύ αἱρεγίβ πιοπίδιἔτειί, δε 
πγασίς Ραγφρίαςεηί ΔΡοΙοΠίδείς ἱπιπιίπξι, πὶ 
ἀεεοβρίυτίπιαίηἰείδης, ΕΠγπιαί δυτ ΠΠο 5 
δ ϑιπίος, Οὐμπὶ Εν πποείς πεγὸ Ψ χή ρυσπᾶι, 
ᾳυληῷ πυης ΄υίάεπι τηίΠ 5 ργορτεγ Ρασιπος 
τα ροτεητίᾶ, τ ἐσοὸ εχί[πίπιο, Ζίθ 15 ραγεπε 
οὔτηες, Ζαί Ιοςὰ ἐἃ ἱποοϊαητ: φυᾶίς ἢίς Βεης 
μαρεπτείβιις, δ οαηπες ΒαΡεηι ηιι {{Π18 ραξξις 
ἀἰοίἀεπερες πεγὸ, Παρ ά (δ ρε ἢς, ετίαπι πος 
ἤγο ἐεπιρογείςρε αἰίτεν δὲς Δ] τευ εποπίς, (ες 
πὸπ ἐδάεπι οπηηίθις, Οιδυίάδαι εῃ πὶ τ 
ται 8 ργοάε, χα δ υζάαπη ργαίεῖ (επεεῆείς 
λπὶ εὐςηίς, ἂς Ρεγίϊοα χυίάεπι, δί δυαπα τε 
Θίο τ4]5 ἐπ: τ πιαγιτίπηα ρα! υἱτίδ. ετίἸροῦ 
τυοίᾳ, ΙΔείξεο Ρεγεί ποτε, ἃ ἢΗί5 ΝΜ] αἱς δύ 
4] η5 ςοπηρ]!ατίθιι5 ἡ ἀεπὶίμπητ, ἄς χυΐριις εἰ 
Ῥεγπιί Δίχεγιητς, ἰαπιεη ἀϊςεπάα ποές τ“ 
ἀεητυν 405 Δα Γεπὶ ατίπεητ, Ρεγς ἢες {{2{τ 
85. Πεςαγ85 οτίριητἀςτίἤςαητ πη Ιοςο ἐχεεῖν 
(ο,(αἸυπι]οτεαι ρυτᾶτ,ςοἷ ἅτ οἱ, υξ 1{- 
τῃτᾶ ποςητ]τεπι ἴσπατη ἃς Ν ἐπειξ, δ ἱσπξ, 
δ τε!υτξ, δ πεπίος, δύ Δηπαηι, ϑαςγίςαητίῃ 
Ιοςο αγῦαο εἴπ ἱπιρέεςατίοπίθας, δ ςογοηα: 
τη Ποίαν Πἀτιταπτ, (πὰ ποτὸ τπασυς, απ: 
(λετἱΠείο ργαείξ, πισργαιίπι σαγπεβ ἐπ υεη 
αἀἰυμετίτ, θεᾶς πα] ρατες 4 Π5 τε θα, Ὠϊςᾶς 
εηίαι ἀειπὶ ΠΝ Ϊ πες ργαῖεῖ Ποίας δηϊπιᾶ, 
ΪΝοπηα!έ (ατέεετα) ργςοσζάίογαπι ρατίεπι 
ἱρητἐππροππης, θγσείρινδίρηί ὃ λασος ἰαοτί" 
Πεαπτ,ίρηί αὐίέα Πρ ἱπιροπεηιεβ, αθεπιρτο 
ςοτείςςε, δ ἀταίπα προτίπίεεϊα : ἀείπήε ἐπέ 
(0 οἰεο,αςςεηδυπε,ποπ  πίρίγαπιεϑ, (σὰ αεπ 
{Πτε5,)υ ἢ αυΐς ἱπἰρίγατνίε, ας ηοσεσιπι 
αυΐςησαπι, εοσπυτηύε ἴῃ ἱσπεπι ἐπυπγίίετί, 
πχοίτε ρῥΙεςξίταγ, Αιχμσ ίλογα ρεγασαηε πος - 
το οΣ [ἡ Ιἀσυπιυε] ἤπιπιεη τεἶ ἑοητεέπι ἐεηία 
ἐπίε5; (ςγοΡεπὶ είπης ; ἐδιέβ Βο[είδπι ἱαριι» 
ἰλτι, ςαεπτε5 πε συ ρτοχίπις δήσας απσοίσς 
πεςοητίηραταγ, τη ]υδπὶ οπιηΐα ΡΟΙ αταγίς 
Ροίίεα «αγηίθυς ἔπρεγ πιγετο, ἰΔαγόπε ἱπιρον 
{5,645 πηαρί (αἰ Π|δ 115 υἱνσίς σου υγαηις 
δί (Δ εἰίς ἱτηρτεςατίοηίδις συίδαίθαπ, οευπι 

γιζζοντῷ, φυλαΠόμϑνοι με τι πλησίον οἔματ' σἐμαχθέμ, ὡς κιανοαῦ τόσ, ἀντ᾽ ἀϑὶ μυῤῥίνίω,Ἀ σι 
φνίω σἤχθούτόν' τὸ ἐρια,ῥαθόθις λεπηοῖς ἐφάσηοντῇ οἱ μγοιρνὴ υπιίδοσιψ,αηρασφσογγδν ἔλαιον ὁμᾷ 

γάλακτέ 
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Ἰαζε δα τλΠς πιίχεαπι ἐπίρεγραπε, ΠΟ {ἢ 1“ 
φηςπι,ηες ἐπ ἀηυλπι,(ξἀ (πῃ τεγγδπ. [πλρτεςα- 
τίοπες ρεῖ πταϊτπι τεπιριδ αοίαητ, ἰαίςίςυ] 
αἱγρατῖ τηγτίςίπαγ τεπι τεπεητες, Ια ( ἂρ’ 
Ρααοεία αδί πιαχίπηα εἰξ πιά σοῦ πλυξίτ0, 
΄αΐ Ργτειμί ποςᾶταν, δ πιυϊτα ΡενΠςοτ ἄεο 
τ τέρ[4.π6 εὐἱεγο, (ςα Πίρίες ΄αοαᾶ τηδζϊᾶς, 
ἐπ υλτη τηδίίεο πεγθεγαητες, δυητῷ Βγγε, 
τω (ρα συξάαπιίποξεία, πη ΄αοτῖ πχοάίο 
«τὰ εἴϊ, [ἢ ἐᾷ πτασί δέ εἰπεγεπι πη! ταπι δ (σ- 
πεπὶ πη εχτίη σα ι1ξ(ογυδηῖ; φυὸ φαοτίαίε πὶ 
φυε η, πηργεςατίοπες ἐαείαπί, ρεῖ Ποῦαπὶ δῆτε 
ἑρπεπι αἱγσάτατῃ ἰαίςίςα]ππὶτεπεητεβ, Π] τὰν 
ἐείς ἐπέ {5 ποδί, εχ αὐτὰ Ρατίε ἀερεπάεητί 
δυς, αἀεὸ αὐ υέττο ἰαδία ςοηίερᾶς, Εἰαςίπ Α͂“ 
παίιἰ5 δ. Απιαηί ἀε!αδτί5 ἤπης Ναὶ δ ῃῸ 
ταπι δέ ἀε! αδταίαηι, ες Α πταηί λίυα πη ρου 
ραπι ἀπείτυς. Ηας ποβιμάίπιις, {18 δ (- 
ηυξιία πη εἰποτής τγαάυπεαγ, αι ἐπ Παπιεῃ 
Ῥειίφ που αὐ υτίαας, ες Δα πειγ,ῇες 411 
αἀπταΐ, πεσπιούίαππιίηήςίπε, πες 288[α αεε 
ἐπιτηιπήα ἐευίἀελητας, Ουἱσιηφ ἄεο ἰδοτί 
ἤςεπε, ρτίπιὼπι ἱραΐ ἱπιργεςατίοπες Δείιπτ, 
Ἑ ερες μαδεητεχ εαάεηι Πίγρε, Οἱ ποῦ ρα’ 
ταετίτ, αρίτε ὃ μύας Πίο ἀπιρυζαίο ρτοιςίταν. 
Ῥθαςαπευχοτες φυᾶπιρίατεδ, δέ πλυ]τ85 ρεΠΠ! 
ςεβ ἴσης, ργορασαπάα (ΟΡΟ] 5 ογατία, ᾿ἐ ἐρες 
αυοίαπηΐς ργαπιία ργοροπυης ἤ5, Ζαΐ ρίαγες 
ΠΙίος εὐΐάἀετίητ, ρυετί πες σχυλτίυπιδηπᾶ (πὶ 
Ριτγίς ςοηίρείαπι ποη πεηίπητ, ᾿Ναρτίος ἰῃ 
ἑηίτίο πετηϊ Ξαυίποίη ςεϊεδγαπειγιροηία5 

γνιργοῦφειν ἰπτ μα ἰλαιᾶ ργοςεάίε, ςοπιείτο ργίυϑ πιαῖο πεῖ 
δας μετβο ς,ιλεἶ  τπεα 114. ρτοείετ ( ΠΙἢΠΠ] ἐο ἀίε, Ἀ' 
Ὁεἰίο ἰδ. “» χαίητο υἱῷ δά ΧΧῚ ΤΙ απηιη ἀϊ απ ρίείαν 
τ θὶ Σ το, ἰΑςυϊατί, ἐχυίταγε, δζίῃ ρυίπγίβ πεζὰ ἀίςες, 
πριν, Ὀιἐρ!πᾶγαπι πιασιΠεῖς σοηείπεητί(δίπιίδ α’ 
πρρῖσνς ἰσπταγ, αἱ 45 44 αἰΠτατεπὶ τοι ας ἰῃ“ 
κάγμηι. (5 (ετυητ, ειτπὶ τα ὃ πῆς σαητι, εοτῇ δί εἶα’ 
Ῥγιηοῆνά- χογαπὶ αἰγογαπι λα τείείεητεβ, Οοηρτερᾶί 
ἐπα διὰ ἐοβίῃ ὑπ ἰοουπΊ, τί ἰοπίτα αητε ςεπὶ ἐσ 
Ἐῤ5ικαρ. ΄. εἰκατοϑ, Ἀπαυλπὶ (6 ἀγπιὰ δὰ πεπατίοπε, ΡῚς 

Βείᾶε εἰδ ἀτιςεπι αἰ επὶ ἐκ γερίς ΠΙ 5,4 (ὰ- 
{τλρϑ Ρεΐ φυίϊπηυσαρέπος, “πεπισπτγεητξ (τ, 
ααΐ θεῆς, ίοςο ΚΣ ΧΙ ας Παάίογα ἀείεῦ 
ταίπαίο. ᾿ϑεροίςιης ετίαπι ταϊίοπεπι ἐούυη 
΄ὐυκ {| αἰ ςετίης, παλὰ!} δζ( ποςεηι, δ ἰατυ8 
'δίίρίχίταπι ἐχειςεηίε5, δά αἰτιπι, δα ἰτίρυς, 
δα ἰπλδγος, δ τουσγεηταπὶ τγαηῇτι5. Γ᾿ οςεῆ 
ἀτη1α δ υείξες ἱπιτηαἠΔ5ἰεγυαγς. δ ραίςε» 
το, δύ τυΠίςατί, δ τυ}. (γ] υεἤ τ. πείςί αὐ 
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γάλακτι νὸ μέλιτι ξεκραμβύου, οὐκ εἰς πῦρ 
οὐχ ὑσίωρ, ἀλλ᾽ εἰς τοὐσίχφ Θ΄. τὰς σ᾽ ἐτσωσ 
σι εἰς πτοιοιεῦ τοί σπτολειὺ χρόνον ῥάθσίων μυ- 
οἰκίνων λεσηῶν σϊεσμίω κατεχοντόῦ;, οὐ δὲ 
σῇ καππασυκίᾳ, πολὺ γαρ ὄξι Ὁ ἣν μάγωμ 
φῦύλορ»οἵ ρὲ; τούρεθοι καλοῦσι. στολλα δὲ 
κοὶ δ πόῤσικῶν ϑεῶν ἱόρά. οὐδὲ μα χοώρος 
ϑύουσι, ἀλλα πορμῷ τινὶ ν» ὡς οὖ ασόδῳ τὸς 
σῆοντοῦ .ἴς" σὲ κρὰ πσυραθέϊα, σεκοΐ τιν δῖ ἐσ 
ξιόλογοι. ν᾽ ἢ τούτοις μέσοίς βωμὸς, ον ᾧ πολ 
λή τε αποσῖὸς, ποὶ τοῦρ ἄσξεουν φυλάπου, 
σιψ οἱ μάγοις παϑ᾽ ἡμόμαν δὲ εἰσιόντ δι᾽, ἐστον 
δδυσιψ ὥραν σγεσδρ τι, πιὸ τῷ πυρὸς Τὴ σι" 
σμίω ὃ ῥάβσϊων ἐχοντόνγτιαῤας πόδικέμε 
νοι πιλωτὰς, καθακιύας ἑκα τόβωθον  μέχαι 
στό καλύσήειν τὰ χέλι» κοὰ τὰς παραγναῇί 

σίας. τοιῦ τα σὶ οὗ "οἷς φὶ ναϊτισες, κοὰ πόὶ ὃς 

μανοῦ ἱδῥοῖς νονόμέοτκι, πούπωμ σὲ κοὰ σιπκοῖ 
εἰσι ποὶι ξόρνου 'πτδὶ δμιανοῦ στομπόνει. τοῦτα 
μδὺ οαὺ ἡμξς ξωρῴκαμῆν . ἐπᾶνα σῖ οὐ πιχῖς 
ἄλλαις ἱσσρίαις λεγυτοι, οὶ πὰ ἐφεξῆς, εἰς 
γοῦ ποταμὸμ οὔτ᾽ ὑροῦσιμ, οὔτε νἱγῆςνποι 
“σῷ σακ»οὐσὲ λούονται » οὐσὲ νεκρὸμ ἱκξαλ- 
λουσιυ,οὐσί ἄλλα δὲ δυκοιύ των ἄνα: μισαί 
ρά ὅτῳ σ᾽ αὖ ϑυσώσι ϑεῷ, πρώτῳ Ὅϑρ!" νοὶ 
ὄύχοντοι, βασιλδύον τοι οἵ᾽ ἱποὸ τὴν ἐτὸ γί» 
νους ὃ σῖ ἀπειθῶν, ἀγοτμπβεὶς ζεφαλίω, κοὶς 
βραχίονα ῥίσηεται. γαμοῦσι σὲ πολλὰς κοὶς 
ἅμα παλλακὰς τρέφρυσιυ πλείους πολυτι» 
κνίας χάριν. παθξασι σὲ κοὰ οἱ βασιλᾶς λα 
“πολυτεκνίας [ατ᾽ ἔτ΄. τὰ σὲ ποεφόμθια 
μέχρι Ζ» τεήαρων ἐτῶρ,οὐκα γυτοα οἷς 795 
νδύσιρμ εἰς ὄψιν. οἱ δὲ γάμοι κατὰ τὰς αὐχεὶς 
Φλ ἐαρινῆς ἐσεμόβίας ἀδυτελοιῦ τοί, στερόβη 
χεται σ᾽ ἀϑὶ ἐν θάλαμον πετῶ φαγὼν μῆλοψ, 
ἢ ἀαμάήλου μνελόμ, ἄλλο σῖ οὐσῖοὐ τίὼ ἁμὲ’ 
ραν ἐκένίω. ἀ σὲ τυγύτε ἐτῶν ἕως τεταβ 
σον, κοὰι εἴκοσι σχοκισίδύον τοὶ, »ο δύειμ, κοὰ 
ἀπκοντίζεψ, κοὶ ἱστποϊζεῶσι, κρὰ ἀλκθόύεμ, 
δισϊασκάλοις τε λόγων σοῖς σωφρονεστίποιῷ 
“ῶνται, οἵ κοὰ τὸ μυϑώσϊδι τὸς “Ὁ συμφί» 
ρον ἐτσαναϊγονπόυ πλέκουσι πρὸ μέλους χω- 
εἱρκοὺ μετ᾽ ὠσϊῆς ὀβγα ϑεῶν τε, κοὰ δὴν αὐέ 
τὧν αὐαδισυντοῖ’. σαυαίγουσι οἵ εἰς γα τόν 
στὸν ψόφῳ χαλκοῦ πὸ ὄρϑρου͵ διεγείροντοῖν 
ἀϑι᾽ ὀοπλισίαν, ἢ ϑήραν, τάξαντόῃ σ᾽ αὐαᾷὶ 
-αρντήκοντά ἡγιμόνα τῶν βασιλίως πινᾷ 
ποαίοῖων αὐτοῖς, ἢ σχιτηραπου, πρέχονσι ἔμεν. 
λδύουσιψ ἔπσεῶαι, χωρίον ἀφορίσοιν τ δι τοὶ 
αἰκοντα, ἢ πα] αράκοντο φἰδίωγ. ἀσταυτόσε 

σὲ κοὰ λόγον ἑκῴφου μαθήματΘ’, ἅμα καὶ μεγαλοφωνίαν, κοὰ νδύμα; κοὰ πλδυραὺ ἀσκραῦπδι, 
κοὰὼ πρὸς καῦμα σὲ »κρὰ πρὸς ψύχθ’, κρὰ ὅμθρου, κρὰ χομάῤῥον οἤχβαίσεις, ὥςτ᾽ ἄβροχα φυ» 
λα ῆΐον, κρὰ ὅπλα, κοὺς ἐδδῆσα,, κοὰ ποιμαίνειν δὲ κρὰ ἐγραυλῶν, κρὰ ἀαρποῖς ἀγρίοις χιδῶτα, 

σόῤμιίνθῳ, 
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σῷμίνθῳ, σῇουοβαλοίνοις, ἀχρασε, πῶλοιῦτρ 
σῖ οὗγοι καβσϊακόῦ", ἀρ ἀλοπίας τηρεφύμεν 
Ψψ0Ι. καρσῖα γο Ὁ ουὐσ)ρῶσες,κοὰ πολεμικὸν 
λέγωσι «ἡ σὲ καϑ' ἡμόδαν, δίαιτα, αῇτθ’ 

μετὰ Ὁ γυμνασιομ,κὸ μάζα, κοὰ ἀαῤοῖεμου, 
κοὰ ἁλῶν χόν 49". κοὰ ἔρέα ὀπηὰ, Ἀἐφϑὰ 
δ ὕσϊατίθο" ποτὸου σὶ ὕσϊωρ. ϑηρδύσσι ὃ σαώ 
νικ ἀφ᾿ ἵππων βάλλοντος κοὰ οξδύματα, 
κοὰ σφρνσὸνοιιῦ τόν", σἹείλης σὲ φυ»»υργᾶμ, 
κοὰ ῥιζοτομέιμ ἀσκοῦσι, δπελοστοιεῖν Εἴ λέ 
να, κοὰ αὔκυς Φλλοτεχνέψμι ὃχ ἅσηοντῇ σὲ ἣν 
ϑυρδυμα ἣν οἱ ποαζόξς, ἀλλὰ κομίζευ οἴκασε 
19’. τέθωτοι σΐ πὸ βασιλέως ἀθλα σού“ 
μῦν κοὶς τὶν οὐ τοῖς τοςνταύλοις. κοσμοαῦ πο 
οἱ οἱ παοϊεσῖδ χρυσῷ “Ὁ πουρωπτὺρ πιϑεμέ. 
γῶν ον τιμῇ. διὸ οὐσὲνεκρῷ πεῶσ φόρουσι,κος 
ϑιάπόρ ουσὲ Ὁ ποῦρ ἡξ! τιμίω,, «ρα τόύουσι 
σὲᾷ αξχόυσιμ ἀρ εἰκόσιν ἘΣ ἕως το γντηπον 
σάγπτοζοί τεγκοὶὶ ἱσπτπς, ἀγορᾷς σὲ ἐχ ἅσον 
σοι ούτε γο τσολοῦσιμ, οὐ τ᾽ ὠνοιῦ τοὶ. ὅσ 

σλίζον τοί δὲ γεῤῥῳ ῥομδοεισίει, “δα δὲ σὰς 

φαρίτρας, σαγαρεις Ἐχόυσι κοὐ κοτησῖαοι 

πόδι σὲ τῇ κεφαλὲ πίλημα τουργῶ του ̓ ϑώ, 

ραξ σὶ᾽ ὄδιυ αὐτοῖς φολισίωτός, ὅλης σὲ “οῖς 

ἡγεμόσι μὰν αὐαξυοὶς πηριπτλβ, χυτὼμ ἢ χειρί 
σίωτὸος διπλᾶς ΐως γόνατθ’, ὃ ὑποῳφνοῖντας 
υϑὺ λόυκὸς, ἄνϑιν- σ᾽ ὃ ἐπανω ἱμώτιομ, 
ϑόῤους μϑν πορφυρουῦ ἡ ἀυϑινον κχειμῶν 

σι ἀνϑινον, πιωραε τδαπτλήσιας τοῖς δὴ μα] 
γῶν, ὑστθσϊυμα κοίλου δεπλοιῦ, τοῖς σἔ στελ 
λοὶς χιτὼμ ἕως μεσοκνημίου͵ κρὰ δὲ πλᾶς ῥά: 
κΘ- σὲ σινσὺνιόμ τι πόδὶ τῇ κεφαλῇ, ἔχει σ᾽ 
ἑκας Θ'τύξου, κοὰ σφρνοδνζι. σπνοῦσι στο 
λυτελῶς τοόῤσαε, τιθουτοῖν κοὰ ὁλομελῆ νὰ 
“τολλ αὶ κοὶ ποικίλα, πόσμ- τε λαμτεῶς 50 
λῆς, ἐκτσωμάτων Τε δὴ ἄλλωμ, ὥςε χουσῷ, 
κοὰ αὐγύρῳ καταλάμπεῶτά, οὐ οἴνῳ τὰ μὲ 
γισῦς βουλδύοντποιι, κοὰ βεθαιόπόρα Τὴν ον 
νήψει τίθοντοιι, ἣν ἡ] τὰς ὁσυὺς σιυυαντών 
σχωρ, ἐν μᾶν γνωρίμους κοὰ ἰσοτίμους Οιλοῦ 
σιπεῶσιοντας, τοῖς δὲ παπανοτόβοις πτάρα 
ξάλλουσι τἰὼ γνάθον» κοὰ σϊεχον τοι ταύτη 
“Ὁ φίλημα. οἱ σῇ ἔτι παπεινότόροι πτῶσκυ, 
νοῦσι μόνο. ϑτιίσηουσι δὲ ζμρῷ πόδιπλάοσον 
πόυ τἀσώματα. «ὅν σὲ μάγους οὐ ϑάσηου- 
σιν, ἀλλ᾽ οἰωνοθρότους ἐῶσι. τοις σὲ, κοὰ μπ 
“ράσι συωδῥχ εὖνοι νρνόμιςαι. ποιαῦτα μὴν 
σὰ θη, σε σὺ ἴσως, κοὰ τοῦτο δὴ ἐθίμων, ἅ 
φύσι πολύκροιτθ'. ν᾽ γοὺ σούσοις ἑκάτω ἣν 
βασιλέων ἀϑὲ τ ἄκρας ἰδέα τοσεποιπῶ ἄσκα 
σιν, κοὰ ϑησαυρὲς, κοὰ ἡδαϑέσεις ὧν πράτ 
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τοὐπιίητηο, οἱαπ θυ 5»ργείβ ἀστοίδυς, Ατ- 
4πς ῃί ατάαςεβ ποςδηταγ, εχ ἔσττο αἱαζίοβο 
Ναὶ κςατγάα οτος ας Ὀς ἢ Πςούπτηι σπατλ ον 
τί ία παι σουαπ οἷ15 ροίἐ ἐχεγοιτίστ εἰἐ ρᾷ 
Ὠΐ5 ἀυΠίπιι5, δύ ςατάδπηαπι, ὃ (αἰ {5 σταηῦ, 
δέ ςαύπε8 αἴϊα εἰ εἰίχο;, Βοτιϑ εἰξδησα. Ν ἐς 
ῃδιζαζαιτς ρα δ (αρίττλ5 Ὁ ἐπυΐβ πιίτγοπσ 
τε5. δ [ππάἄα υτζες5. δητευ ει απο [ἐπιρὸ 
τε Ηΐς σχογςεητατ, πὶ αι οτοβ ἰσγαησ στ ταάέ 
(ες εἤοάίπηίζ,αιτατγηῖα ἑξαεί στ αὐ πο ἃ τες 
τίρ 5 πα εης, Ῥαειί ττοπατίοτιεπι ποπ αἴείπ. 
συηῖ, {εξ πιο5 εἴν ἐατα ἀοτπατοξετσε. (ὐατία 5 
δί ε«ατετουῖ αυα τὰ. απ φαςηπῆήϑ οχεγοδτῦ 
Ρια πιὰ Ὁ τεσε ρτοροπῦταν, Ραετγί δυτο ἐχ- 
οτρδηξαῦ, Ρυτορσιίη πσποῦς μα ζι, φυατα 
πες εἰιπὶπιοτίο ἀρροπῦτ: σπεπιαπηοάτπι 
πεοίσηαζ,οῦ πσηοτ ἡπεπὶ εἰ ἀείςγιπε, Μ1Π| 
τη, δί πιαρ γατ8 οετης ἃ Χ Χιάππουίς 
Δα αυίπαιαρ ει πη δ ρεάίτος ὃ εαυίτεβ. ο- 
γαπι ΩὉ αἰτίη στῆς πὶ πες ἐπισητ, πες τς Πν 
ἄσης, Δυπιαπτις ἢ ςεῖγα ἐπ τ οιυθί Πσατᾷ ἔλ. Θεία, τὸ γῷ 
Εἰδ, ρύφίοῦ ῥνατοίγαβ, δα ρατίπι ὃ [ς85 παΐῦε, ἐν. 
εἰτοῦ σαροΐ ρίϊεστη υγυτα, εἰτοῦ ρείέα5 τπο- 
ταςς (απαπιοίτη), τίη ςἐρε5 ἀπαχυγίά ἐπι τ, 
ΡῬίφην μα ἐπ, δύ ταηίσαπι πιαπίςατᾶ, ἀΡΙΔΠῚ, 
ΘΈΛΕΙ το 115) Οσ[15 (αΠ ]τατα σαπά 4 οἴδ, ἐχ- 
τοιίου πειὸ ρατ5 ςοϊοτε πέεξία, Αιηίδιιπὶ 5. 
[λές ρυγρατσυην 116] πατίππη, ἢ γεπΊλε ααῖοπι 
ἘΔΥ στ» τίατα 5 Δ σΟΥΠΠῚ [Π{{||5 {ΠΠπ|116 5. τα], 
ςεαπιεηίσαι αἰτασηι ἂς ἀπρίπι. ΜΜυΙτο 
τιυπίςατῃ ἀπρίαπ σουίς, δα πηεάίατη ας: τᾷ 
ἀείςεπεητεπι, οἰγοαι σαρυτ ϑίμοπή ραπε 
ηἰ πο ππτεη. (5 αὐσα δ ἔαπα ατίτατ, Βεν 
(α Ιασεέ ςοσπδηζ, ἰτοστα δ πλιτα δύ πατία ἃΡ 
Ροπεηζοβ. ες δ ροοιποσαπι οὐηδέι ἰρίεπ- 
«(α{{Π᾿Ἰπλς, απο δ ἀύσεητο τεΐα! σεῦ, Γλετα- 
5 πιαχίπιίς ἱπίέγ τπίπιιπὶ σοη α]ταπξ,, “πᾶ 5 
1Ρ| Πυπιίογεϑ ραταητ,  αα ίη (οὈτίετατε πὸ 
τίης ἀς!Π ΡΒ εγαῖα. 8. ποτίς δ βε ]πα 0, ἐπ αίλ ος 
εὐ, ,εο5 οἰςααπείυτγιί! δα Πὲ!ΟΥγο5 τπτ,60 
τᾶτ. δοῖΙα (ςρ εἰ ἄτοούροτα σογα ΟὈΠπδες5.Ν12- 
φοβίπίεριϊτοβ δαί, εὐεη 405 ἀἐπγίτιατ, ΕΠΙ κα 
τηδίτί, εχ ραϊτγίο πιούε ςοηστοάίυηξ ἂς Ρεύ 
(αταπι χυίζ πτούς5 (πη αἰ ίπιο 41.114 οτῇ 
τη δά ἀεπάείσπητς, φυςε ἃ ΡΟΪγοτίτο ἀϊςαπτατ, 
αυοάτερα αι {π|λ5 κ4ε5.πΠπιοητε [Ἀείᾶτ, 
δί τῃείλιιτοβ δύ εσατα πα ἐχίσαης {δέ τεσ 
τεςοπάδης, θεης δάπηγίηί ταῖς τε πιοπμαπιεπ 
ται, Εχίσειε 605 ἐχ οὐὰ ΠιδΥ τί π|8 ΔΓ ΘΠ ΓΙΠῚ, 
εχ τπεαίτείγδηςα., αιιοε πα τεσίο σία, αὐ 
ςοἴογεβ, πιε ςαπιεητζα, [Δ ΠΔ8Π|» τιεἶ Αἰ ἐπ ταὶ ε, 

ποντο φόρων, ,σσομνήματα Τῆς οἰκονομίας, πράἤεὥνὰ σῇ ἐκ μῆρ τῆς δαλίαςαῤγύριο, ἐκ σέ φὶ με» 
, Ἁ Γψι "τὰς Ὶ ν ᾿ » 2 ν " ΟΥ̓ Ύ -“ , 

σογαίᾳς ἃ φόδει ἐκάϑη χώξα, ὥςτε κοὰ χρώματα κοὶὰ φάρμακαγκοὰ τοίχο ὁρέων, ἧτοι ποιδτο ϑτίτόδού, 
ῃ κοὰ ὃ ἐμ 
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εοάειῃ πὸ ἦο δύ ρεσοσα, Ττίρατα ἐπ ταΠς 
ἃ γλατίιπι Εοπσίπιαηῖ,, φαΐ οπτηίαπι Ποιηίη 
ῬαΙοΠευτίπι5 ἔπίτ, ἐχοερτα Ὀγδοίογα δέ ὦ], 
τπιλταπὶ ἱοησίτα πο: αι τη εγαῖ, αἴ σο Πα 
ςοπτίησετοι. ΝἼαχίπιαμι δυτί αἴ ἀύσεητί ραῦ 

ἘΤιρις Ἰσειοη τ6 πη τ 1η ο ἀΠοη5 Εἴς, ἐπ Πιιπηπγ5 ροτεχίσαα, 
ἐγααμχῖε ορ ἘΟαιη στατίοτα {114 αὐ τῃείαατί ςοπίεγματίο, 
ΕΟ Ρμίορ- ποτὰ οχιἰπιεηζας, πυαιηπηογῖ πεγὸ τλητιπὶ 

Ἔα εἴϊε, φυδητιτη [τί5 {τα αἰπιητ: δ τα πτιιπι δι, 
ονάώίονα ἢ τίρεγσατεύς, σιδηταπι πηρεη[5 (Ποίας. Ῥετ 
ἱᾳαὰ πποιβ [ατατη πλοτε5 πλᾶισηα ΟΧ ρᾶττε τεπηρεγατ (πῃτ, 
«οπέϊανι, σ᾽ ὃζ {Ὁ οραἱεητία τεσ εβ ἐπ ἀεἸ οἰδ5 Ισχητί 
τἰρείαιγος ἀρβιχοτίπε, δά εὸ αἱ τς εχ Δ Δ ςεοϊίςα 
γεῤάειδος βου γ ας ἐπε, αἱπυπι αατοπὶ ἐχ ϑγτία σαοά 
εχιινιξεμν, ΟΠ ΒΩ Ξ ἀϊ ἢ Εαὶ τὰ 
σστιΒαείη Ομ αἰΥ οητ ἀἰςίτιτ,ασαπὶ εχ Πα], συὸς 
ἐζγργες ρᾳ- Εἃ ΟΠΊΠ ΠῚ οἴει εὐἱΠίπγα, ας Ατείςδηι ΠΕ πγΐ 
γα βάείϊ. πιατῃ ἀγαςίηπγὰ πυίπ 5 αρρεηάετεῖ, ἔχ οὐπηΐσ 
{7 γρθάϊαιε Ἰγ15 αατῷ αγατίβ, θ ετίαϑ οἰατί Πί πιο 5 εἰ ἃ. 

Ρια (ὥταςοϑ σοητείσίτ, σα α πιΠ1| (τος ἐπὶ 
Ρεταπογαας, αυΐ Α Π4πὶτεηπεῖε, ργβῖεῦ ἐ0 5. 
τος ἡ τροοβιπος (γφ οί ΠΠ|05 ἀπίξα ποιιεγᾶϊ, 
τι! ρεγραγῦ δαπιοάππι σαλπεῖ ἔαπιὰ ρεῖςεν 
ΡίΠΘπας Νπὶ πες Ε]οπηοταβ Μεάουιπι, ὅγγὸ 
χαιπυ τς ἱπυρογ ἃ ποαίτ, Ν πὶ οαπι Αι εργρτίας 
ἼΠῃεθας5, δ εαγαπι εἰ ΡΠ οσηίο ἀταϊτία5 πΠοηλί 
ποτ, ποηυα Βα γίοηίς δ Ἐςδοταποιῦ ορες 
ςοητίςιπετ. Αι ς ρείπτὸ αυίάεαι (Πτοεείς Β εν 
ίπ ἱπυρετααογαητς, [γα αετὸ πὸ τοί Δ Πρ, (εὰ 
Ῥαντ ρ εγεχίσια (ὉΠ 11π| ς5 ΤΑΙ γι (ηἰ ἀοπλί 
πιατί. [405 πὸ αία, τοί ὃ ΑἸγατιείϑ τεπηρούε: 
{εὰ {᾿ αιιᾶπὶ [πιᾷ παρε ραηζ, εαπη δημ(εγιης ἃ 
Ῥετί5 (πὰρ εγατί. Ρετίς ᾧ ρυίσησηι Μεάοτγᾶγεβ 
εὐοττογιητ, Γγ ἀοβ ἀρέσεις; δ (γα οί ηαί 
Δία εγατ, 5 ραγαοτᾶτ οΙξπιοάπηιίη (γα. 
«ἰδαιτταἤ εἰεητοκ,(ς ρ ὁ πγυϊτίς ἐρ ςετταπλίπί 15 
αὐτί (απτ, Α {Ὧπὸταπτεη υἱῷ δά πλαῦε τοπαε- 
ταηῦῖ, ἄοηος ἃ Μαςεάοηίδα5 ἴππὶ 4: εἰ ἰατί. 
γε ἐὺ 5 ρυἐπγῦ ἰη ἱπηρογίο σοη τα ίτ σα 5 
{αςςείτον (απ γίες ΠΙ 5, ἃ ΓΜαρίβ (α᾽ατιις 
εἰἰ.δερίεαι πετὸ Βετία: σαί Μίασοϑ ἱπίεγεπιε 
ταης, [)Ατίο Ηγ[(ρί5 ΠΟ ἱπιρειία ταί ε- 
τε Οὐτ5 Ππςςεί]οτο5 πη Ναι(ἐπιάεπενάτλ σας 
εὐτπὶ θάσοιῦς ἐππας 5 ἑητεγίοοςς, Γλατί 
τερεπὶ [είς αυαηζῷ ἐ Πέτρο γοσία πῦ εγατ ϑοα 
εὐπὶ ΔΙ]Ιεχαπαον ῃῦς οιχοστΤετ, ρίς ΣΧ 1.4 Πηί8 
τεσηδλαίτ, Βοίϊεα Α(ς ἐπτρετίσηι ἐπ σσρΙαγο5 
{αςςεἰίοτεδ. δ 4Ρ εἰβ ργοίεέϊζος ἀΐαί(ππΊ7,)ευεῦ 
(απιῷ εἰἰ. Ῥεγπιδηίτ τἀπλεπ Δηηΐ5 Ὁ Ὁ, δύ 1. 
παῃοίατῃ ρετίεἀπίᾶς γεσοβ σαί οἹπι Μδςςε 
ἀοηίθαδ ρατοίς, πὰς Βα Πούτπὶ τερίρ5 
(αὐίεέϊος μαθεπε. 

ΦΕΟΟΘᾺΑ ΔΡ ΗἯ, 

κρὰ ϑρέμματαὰ ὁμοίως. Σ δὲ οἴχγάξανσὰ δὰ 
φόρος, σϊαρέιον εἶν Σ μακρύχφρα,γνὸ κάλλιςομ 
αὐθρώπωυ, πλὴν 7 μήκες 7 δραχιόνωψονὸ 
πήχεωμ, ἄσγεῶν καὶ τὸ γονάτων δὲ πλέει 
σου, χενσομ» κοὰ αῤγυρον οὐ κατασκόυαῖς 
Εἶν . νομίσματι σὲ αὶ στολλῷ «πρός τε τὰς σίω 
φεες ἐκένα ἀεχαρισμλψα νομίζειν μᾶλλον, 
κοὶι πες ἰκειμκλίωμ ἀπτοίεσιν, Τὸ ἢ νόμισμα 
Φ πῶοτὰς χείας αὐκὲν ἱκαν ὀμεῖν, κότῆεν ὃ 
στάλιν Ὁ Ὅϊς αὐαλώμασι σύμμεβωψ. τὰ μϑὺ 
Εἶν εθν σωφρωνικεὶ ποι πλέῳ. σῇ; ὃ ὁ πλδῶυ 
εἰς ῥυφίω) σξέπεσομ οἱ βασιλξς, ὥξε πυρὸμ 

ἂν Ἐξ ἄοσα “ αἰολίσῃς μεϊδεσαν, οἶνον σῖεκ 

συρίας Ὁ χαλυξωνιομ, ὕσίωρ δὲ εκ “ σύλαίξ 
τοαύποωμ ἐλαφροτιχῶμ, ὥτ᾽ οἱ ἀπικῇ κοτύλᾳ 
δραχμὴ ἀφολκοτόδομ αἶν, σωυΐθν ἢ τοῖς πόδ 

σας φν συ ξοίάτοις γηυξοῶ] Ὁ δαρξαῤων . νος 
“οἷς Ἑλλησίυ, ὄχι  μλν ἄλλωυ δσῖονες Ὁ Φὲ 
ἄσιας σῤξανδν ἑλλίωωμ ὥρξαν, δσί βδήσαν 

ὅσϊ᾽ ἐκεῖνοι τέτος, δοϊ οἱ λλίωες ἐν βαρξᾷ 
ρους ἀλλ ϑμικ ρίψμόνον ἐκ σποῤῥωθῳν ἀκοῆρο 
διηρός γδυ ὅτε τ δ σύρων, ὅτε ὦ μάσίωμ 
αὐχίω οἰσῖῳν. δὲ τὴ αὖ ϑάβας αἰγυπήϊας νά 
μαζων, κοὰ Ὑ ἐκέ, κοὰ Σ γὺ φοινίκᾳ πλδθνψ, 
δὲν γὺ βαθυλὼνε,νἡ νείλῳ͵, ὦ Ἐκξα τούνοις στῶ 
ρεσιώπησε, πρῶτοι ἢ τούβσαε, κρὰ ἑλλίωων 
ἐπῆρξαν" λυσϑι 5 ἐπῆρξαν υδναλλ᾽ ὅτεῦ 

ἄσιας ὅλης ἐπάρξαντες, ἀλλὲ μόδας τινόᾳ 

μικρδ, Ὑ οὗτος ἄλυος μόνομ- τὸ τοῦτ᾽ ἐπ᾿ ολὲ 
χων λρύνωρ Τ' τ᾽] ἐροῖσον, κοὰ ἀλυάτεν. ἀρα 
“πέρφντες οἵ᾽ καυὺ πέῤσῶν, ἐ ἰκαὲ τι “ἢ δύξας 
ἣν αὐποῖς, ἀφηρίθησων Τ᾽ ὑπ᾽ ἐκάνωμιπόβ 
σαι οἵ ἀφ᾽ ὃ κατίλυσαν τὰ μήσϊαγ, ὅυθὺ "ὦ 
λυσῖων ἐκράτσησοιν, κὸ εἷὖὺ ἐς ἀσιαν Ἑλληνάᾳ 

ὑπηῖθσς ἔσίον . ὕςόῥου ὃ "ὁ διιέκσαν εἰς τίὼ 

ἑλλαοῖαᾳ. νὴ ἡ ἤαθούτις πολλοῖς κοὰ πολλά͵ 
κις ἀγῶσιν ὅμως δὶετίλεσων ἌἍ ἀσίαν μὲλρε 
Ζ ὧδ ϑαλάμ τόπσων κατέλονζες, ἕως δ 

μαπεσδνων κατεπολεμηθφσοι, ὃ μδν ὃν εἰς 
“ ἡγκμονίαν κα ταςτήσας αὐεδ, ἀύρΘ- ἰμ, 
σχσεξάμανος ἢ ὥτου καιμξύσης ὑὸς, ὑττο ἢ 

μάγωνκατελυθε. τότες σῇ αὐελόντας οἱ ἐσ 
σἤχτσόβσαε,σϊαρέω τῷ ὕταασο παρέδοσαν 
“ἢ ἀρχίω θ᾽ οἵδ τότα σα δε χέμανοι καὰ 
λυσον εἰς ναοσίιω. ὃν ἀγρκήενας ξατῶος ὃ σὺ 
νόχος,κατέςασε σϊαρέιομ δκ ὄντι “ γγίας 
βασιλίωγ. ὥδξον ὃ καταλύσας ἀλέξανσῇρος, 
αἰνὸς ἥρξε ὃ ἀαὺ φὕσεκα ἔτη, εἰπ᾽ εἰς ταλείδς 
οἤχσεξα μβύος» Εἰ οἷὺ ἀϑὺ γονὰς τοῖν μεριδδ ἃ 
( ἡ ἡγεμονία φὶ σίας διελύθη. σιωΐμεινᾳ 
σ᾽ ὅσον ποφντήποντα ἐπ “οἷς σχκοσίοις ἕ 

ση. ναῦ σί᾽ ἡσῖκ καϑ' αὑτοὺς σιωυεςὼ ταῖν οἱ πόδσαι, βασιλώας ἔχουσιν, ὑπηκθους ὑπόβμοις βασὶ « 
λόῦσι, πρότερον μδ μακεσῦσι,ν εὖ δὲ παρθυκίριςν 

ΣΤΡΑΡ 



ΤΙΒΕΚΒ ῬΕΟΙΜΥ ΘΕ Υν ὁ, 

ΟΠ ΣΥΤΡΑΒΩΝΟΣ ΤΕΩΓΡΑΦΙ» 

κῶν βιθλίον ἱξκαεσῖε» 
καῈ - 

ΥΠΟΘΕΣΊΙΣ, 

Τὸ ἐξιαισϊέκατου περὶ τἀ οσσυῤιαν χώραν, 

οὐ καὶ βαδυλὼμ, καὶ νίσιβις, πόλεις μέγιφ χισιοὶ τὐρν 

ἀσιαύίον ἐν, καὶ μεσοποταικίανοσυῤιαν πάσαν,φοὶ 

γίκίυς.παλαισίνἀν, αραδίαν πᾶσαν,καὶ ὅσα τῆρ ἰν 

σἱ κῆρ τὴ αῥαδιῳ, Π σωναΐσει»κοὶ τὰν σαραπανῶμ, 

ἀὺ σκενῆτιν καλεῖρκοὶ υᾶσαν τἀὺ παραηφμένηρ, 

τῆνιηρῷ θαλάδε ν,κοὶ τῇ ἐρυθρᾷ. 

ἜΞΞΞ ἔτι σόβσι δ κοὶς τῇ σουσιᾳ 
Ἰ νῇ σωυαϊσσσιψ οἱ ζοσύν 
(Θῖός. καλδσι σ᾽ ὅτω τἰὼ 

Ἱ βαδυλωνίαν, νὴ ππολλίωω 

7 "ΕἿ Φὶ ἀύκλῳ γῆς, ἧς οὐ μὲ, 
ἔξ. ΠΡΞΞΞῚ ρει, κοὰ ἡ ἀπουρία ὄδψ, 

οὐ κΚὶ πόν ἡ νῖν Θ' κοὰ ἡ ἀπλλωνιάτις Ω ἕλυν 

μαῖοι, νὼ ἡ ϑαετνέκας, "0 ̓ πόδι Ὁ ζάγρομρος 

χιωνῖτις, τὸ τὰ πόδὶ τίὼ νῖνου τοεσίία, αὗλο, 

μίωέτε, τὸ καλαχίωὴ κοὰ χίωὶ κρὰ ἀσῆα 

δἰιμά, κοὰ τὰ “ὃ μεσουτοταμίας ἐθνν, τὰ πόδὶ 

γορσϊναξος, νὼ «δὺ πόδὶ νίσιξ᾽ 'νευγοϊόγας, μὶ- 
2::τὸ ζδύγματος, Σ ἠδ] Σ δυφεώτην, κρὰ “ἃ 

πσόδαν τό δύφράώτο πολλῆς ἰώ αραξόυ κα 

σίχοσι͵ τὸ οἱ ἰσϊίως σοὺ ἥϑνωῦ λεγόμϑνοι σύ 

οι μἶλοι κιλίπκων πκοὰ φοινίκων, κερὰ λιβύωμ, 

ποὰ αὶ ϑαλάες Φὶ {51 ἀγύτήιον πσελαν 

γος, κοὶς Σ ἰσριτὸν κύλπορ. δδκα σὲ τὸ ἣνσύ 

φὼμ ὄνομα; οχτέίναε. ἀῷ Ὧ φὶ βαξυλωνίας 

μέλοι  ἰοσικὸ ολπὸ, ἀξ δὲ τότο μέχχι τό 
σύξένου πουγχλαιὸρ, ἡγὸῳ καττπαδθ σι’ ἐμ 
φότοροι, οἵ τε πτὺς τῷ ταύρῳ, Εἶ οἱ σεῶς Ὧρ᾽ 
“πόντον μλρι γωῦ λόνκοσυροι καλδντῖ, ὡς αὖ 

ὄντωυ τινῶν σύρων, κοὰ μελαϑωμ, οὗτοι σ᾽ ἐσ 
σὶν οἱ ἐκτος πὸ ταύρα. λίγω δὲ ταῦρον μέχρι 
τὶ ἀμανδ σἠχτέάνωμ τόνομα, οἱ σ᾽ ἱσσροωῦ- 
σις τἀὺ σύρων αῤχίω, ὅταν φῶσι μήσῖος ἡΝ 
αὑτοῦ πτόδσ ὧν καταλνθῆναε, σύρος ἢ νο μῷ 
σίων»ἐκ ἄλλος τινες ἐὺ σύγος λέγοσιμ, ἐλ’ 
λὰ αὖὺ οὐ βαθυλῶνι, »ὁ νίνῳ κατισκόῦασ - 

μϑύσς τὸ βασίλειοψοὧν ὃ ἡὰ νῖνος ὃ ἢ νῖνορ οὐ 
σὴ ἀτορίᾳ καϊας, ἡ ὃ στο γαυὴ ἡστόρ νὼ δὲε 

οἴξξχ:» Σ ἀνάρα, σεμίφαμις, ἧς ὅξι ἀπίσμα, 
ἡ βαξυλώμ.ὅτοι σ᾽ ἐκράτησαν Φὶ σίας, ' 
“Σ σεμιράμισὸς, γώοὶς Ὁ ἦν βαβθυλῶνεέργων. 
“πολλαὶ δὲ τὸ ἄλλα ἡ] τοᾶσανγ ἰυ7 σχ:σιὸν σϊέί 
κνυτοίι, ὅσιι Φὶ ἠπτείου παύτιις ὄν, ἦτε χώ- 
ματο, ἃ σὶὰ καλᾶσι σεμιράμισος, κοὰ σ χη, 

κοὶ ὀλυμάτων κατασκόυαὶ, κοὰ συοίγγον 
σῶν οὐ αὐτοῖς, κρὰ ὑσλρέιων, κοὺ ἀλιμάκων, 
κοὰ διωρύχων οὐ πυταμοῖς,, κοὰ λίμναις, 

δοῦ 

ἸΥΒΑΒΟΝΙΝ ΠΕ ΟΟΚΆΑΡΗΪςΟ- 
τὐπι 8 εἰ Γ᾿. εςίπτα ἰεχίυς 

ἈΔΛΟΥΥΜΕΝΤΥΜ, 

δεχιη [4 οεἰπιης εἰγοα Α[[ὙΥ4η1 μου ἀτμγ,ἱπ 4μα ΒΑΡῪ 
Ἰοῃ οἴ, ἐν ΝΙ[ δὶς, γθος γιαχίηια;, Ἰιοηῖ εἶγοα Ἀἀϊαϑεηῖ, 
(7 Με[οροταηιίαηι, (Κ᾽ δγγίαηι, 7’ Ῥραηϊεῖαπι, (σ' ῬαΪα- 
[ἔπαηι., Αὐαϑιαηὶ οθιπεπι , (σ᾽ 4φμά μη; ἱπάϊσα Αγαβίαπι 
το  ἰΜσ ΜΚ. Ἰ οι δαΥ ἀ ΟΠΟΥΙΠΊ ὙΟΟΙ ΟΠ ΘΗ, 4 απ σε πεἰἰπῇ 
κοεαῖ, 7᾽ οηιποτι ΒΗ ΥῸ γιατὶ, Κ᾽ πιουῖηο ἀἀϊασομ το. 

ΞΞ) Ετῇϊα: ἂς ϑυίίαπε ίυποπηέ 
κκὰ ΔΠΗγτῆ, ἔς εηίπι ΒΑΒΥ]οηίΖ 

Ππο (5 Ὁ) δ( πιαχίπταπι οἰτοα  δητίϑ γα, 
ΠΣ, ΝῚ Βίϑηίς ραεῖοπι ποζδηξ, οὐΐας 
δι ΣῊ ἐτίαπι Δ τυτγία οἵδ, ἰη χυὰ (ππε 

ἰκε-ϑεϑδί ΚΟ, ΓΝίητις, ΔΡΡοΙ!οηίατίς, Εἰγ- 
πγοεί, θατϑῖαζα, δ ΟΠασηετί5, Ζαρτο πιοητί 
Ρτοχίπγα ταὶ Οδαιρί Νίπο αἱςίηί, ἃ οἷο» 
ταεη, δύ (ΔΙ αςἤεηα, ὃζ ΟμαΖεηα, ὃ Ἀἀίαρε 
πᾶ, ὃ Μείοροιαηγία σεηίεβ, (Τογάγαί5 δ 
ΜΜυράοπίθυ: 5 ργοχίπια {π| οἰζςα ΝΙΠΡίπι 
(σητ, ἤδῷῳ αυΐαα Ευρἢτατίβ ροπι, ἃ δά πιὰ]- 
ταπιτΔῃ 8 ἘΠρΠγαΐεπ) τεσίοπεπι, ΠΙἀ πὶ τας 
Βεβτεπεηῦ δέ χαΐ ριορη ἐπᾶς Βγτγίαρρε! πη. 
τι. υἱχας αα (ἸΠςε5. ὃ Ῥῃστηίςςε5 ὃ 1 
Ρε5. ἃ Ἀςεργρτίται ρείασις, δζ Πίσυπι [6 
πὰπὶ. ϑυτογαηι ποπιοη τὈπάετς υἱάείαν ἃ 
Βαρυϊοηία σις δά Π΄σαπι Ππιιπι, δζ Ὁ μος 
οἱ ἐπὶ υἱπαυς δὰ Ἐπχίπιπι, Ω υᾶζε υὐτίῳ ρ- 
Ῥαάοςεβ τισι σαί Δ4 Τ αυταπι, (ταὶ ααί δά 
Ῥοπιυπιίδεςης, δα ποςυΐαπετεπηρα ἴεν 
ςοἰγεί ἀρρε!!αητιτ,ας Π Ππε αἰ αὶ 5υτί ηίστί, 
Πί ἀυτεπι ἐχίτα Γαυγαπὶ (της, ΤΑυγπι αἱ. 
ςο συμ αυί αὐ ΑΙπιαπαπὶ τε ποπιέη ἐχ- 
τεπαίς, (γε ἀε δυίοταπι ἱπιροτίο (δ υῃτ, 
σαὶ Με 405 ἃ Ρειί5 εππετίοβ ἀΐίςαπε, ϑγύος 
απτεπὶ ἃ ΝΜ] 4,5, Ὠυ]105 Δ] 5 ϑυγοβ ἐητε}]ν 
σαπε, ααᾶπη ΄υΐ ΒΑΡ Οηςπι, ἃς ᾿Νίπυπιτς, 
σπί «ἀρεῖ εἤεσείσητ : Πυλγαπ) ΔἸτεγδαὶ ΓΝ σ 
παπ| [οεἰίςει Νίηυϑ πη Διυτία σοπ  4{{ σα 5 
τχοῦ δειλίαν τέσηο (ποςεάςη5, ςοπα Ὁ 
Βαδγίοπεηι, αἴσυς ἥ ΔΙίίαπιτεπαοχαης, 865 
ταϊταπιί 5 Ορεία ρίδῖοῦ ἐξα.) απο ἀρ ΒΔ- 
Ὀγ!οποην ἕαπε,, πλαϊτα ΡεΥ ππίποτίαπι ἔετὲ 
μιδης ὁοπτίποηζοπι οἰξεπ πητας., υἱὐ ἀσσός 
τε5. σαὶ δεπιίγαμηί{5 ποςαηΐαί, δ πιοσπία, 
δύ ταππίτοπίηι αὈτίςϑ, δέ αηυαἀππέιι5, δύ 
(ςαἴα δί [οῇϊα ία Ππιπιίηίθιις δέ ἰΙαςυρα5, δέ 
πίε, δ ροηῖοβ, Ροϊετίβ πεγὸ {5 ἱπτρε5 
τίασι τε! υείπης αἵπις δὰ ϑαγάαπαρδπι, 

κρὰ ὑσϊ ὃν, κοὰ γεφύρων. ἀπέλιστομ σὲ τοῖς μεϑ' ἑαυτοὺς τίὼ αῤχίω; μιλες πῆς σαρσϊαναντίλου, 
ΠΏ 2 κοὰ δ6- 
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δι Οὐδαςυπι, συοά ροίαίῃ Με 405 τταηβῖα 
ταπὶ εἰς. Θεα Νίπιις ροΙ ετετίοβ ϑυγοβ, εχεῦ- 
ΡΙὸ ἀεἴεα εἴ. Ἐὰ πτυΐτο πιαίογ εγὰς Βαργίον 
πε,ίη Δευτίος σαπτρο Πια. Δ τατία {ἰπ||}{5 εἰς ἤς 
ἰοςί5, σὰς εἰγοα Δύθεῖα σης, 0 Το γσην ἤιιπηξ 
ἀπτεγπλεαίππι παΐροετ, ΑΥΡεἰα ἐπίπι δά ΒΑΡγ- 
Ἰοπίαπι ρειτίη σης, δ ἰαχεα ελπὶ ἔπης, ΤτλΠ5 
Τ᾿ γεαπιπετὸ Ατυτία οαπιρί» ΓΝίπιτηη οἰγοαηι- 
ἑαςῦε. Πα Ατατία σα υἱςιι εἰξ ποπιίης (ἴλπ 
σαπλεἶα, αρια αιτεαι ἱ )ατίπ5 {σροζαίι5 απνίπε 
ἐπηρετίαπι, αυᾶγε Πές] Οςτς ἐπ ἰσῃ 5 εἰς, εἰ 5 
ποηηοη (ὐΔπιεἶ! ἀοπλι:5 ἐπεεγρτεταῖ, 5ίς επί πὶ 
εὐπὶ [ατίας ΕἸγ(ἰαίρ 5 Πἰίπ5 ποπιίπαιίέτ, οσπι 
ροιεΠίοηεαι ἤλης σδηλεῖο ἀεξεῆδε ίῃ δἰ τη 
ταῦ ἄατες, ργοίογτίπι ἐπ αίὰ. αυα ρεύ ἀςίεττα 
ἔῃ δογτίαπι σσπὶ οπογίθιι5 ἱγατ [πὶ αίθ, τερί 
ετίαπι αἰίπγοηζιτη εἴας, Ἰαςεάοπεϑβ σαπὶ μᾶς 
πίςππιτεπιεπι οἰ εγοης, Δτιθεῖα αοτὸ παδία 
τίοπει αἀπλίγα δ! 6π|,ΑὉ Αὐτθεΐο,αε αδάσησ, 
Αιβιιοηπαί Π]ίο ςοηάϊίτα, οίεοα 0 618 δέ ρύοὲ 
ἰίαπι δ αἰξοτίασι Γα{ΠςΦ ἀΐαυ!σαγαητ, αὐ ἔς 
(ςείρτουίρα5 ταί ἀογσας ΡΟ Αὐρεΐα δ ΝΝ 
ςατοτίι τη οἤτει, ατεπὶ [ς ΑΙεχαη ἄού πον 
ταίηδαίτ, αἱξέο ἀρὰ Αγ εἶα ργα ον εἰ ππιξ 
(λρετ,ίη τλητα αἰ απτεία ίη αυᾶτα [Ὑγους. Κ᾿ ε 
σίοίρία Ατιασεξηα ἀίοίταγ, (Οἴτοα Δύο] εἴ 
πτ}5 [λεηγείτία5. Ροίξεα εἴ ἔσηβ, φαΐ παρἢν 
184 ἤιπς, ροίξεα ίσηῃεβ, δέ ἄιεηεο τεπηρ! απ, 
δύ ϑαάταςς [τῇ τεσίλνείπ5 ηαί ΗΠ αἰ αίρί5 
ΠΙτα5 ξαίτ, δ σαρτεεταπι, δζἸοςὺς αδί σαροῖ 
{τα {τυ ΐαπ σαπὶ δε εποία εἰ Βαδγίοης σοπ 
ἰαπέξα5. Βα υ]Οη ἴῃ σατηρο ἑαςεῖ, πιυτί ἀηθέ 
τὰπι παρεῖ ος σι, ὅτ, ΣΧ Χ Χ ναδίοτα Εἰας 
«ταί τίη επὶρεάιιπι τ Χ ΤΙ. ΔΙ εἰτπ4ίπεπι 
ἰητοΥ τὰγγα5 σα δίτου τη απ απασεηῦπι, τατ- 
χίαπι ἱρίατιπι σχασοπίπι, υἱᾶπι Πρ εΥ πιοσηί 
δ υ8 τατ ἰαταπη, αὐ αΔ ἀτίσος ΟσςιπΎφητοϑ [λοί 
1ε ρειιγαπίίγε ροΠίηε, ν τάς δίμος εχν τρε 
ἐἴαςυ 5 αππτπὶ ἀἰςίταν, [τεπ οττί ρεηῇ 65 ἕῃ 
ἤσατα ααλάταῖα, σον ΠΔτὰ5 σα] θεῖ πᾶ. 
τετηὔπι εἴ ἱπσογπι, ΕΠ [οσηίς δ 15 σοητίπεη 
τατγίείς ίη [οτοίρί5 πχοάππι ἱπτειοί ἀεητίΕ:15, 
{{π|5 (ὰρ εγ Ρ {5 ἐπ αἰ εατοτίαττ ἐα! οΠΠἀτιιτα ἔου- 
ΤῊ Δ ΠῚ, Α {115 Πρ οὐ αἰίᾳ ροΠιαγᾶ, Ρέας σοπσασα 
ίυπε δ τεύτὰ ρίεπδς, αὐ διΐδοτοβ πιαχίπιαβ τῇ 
ῖ45 τεςίρετε ροΠίηϊ, εχ ἰαρίάε ςοῶΠ| ὃ Βέτι- 
γαίης Πυιόῖα;, τλαγίρία (ἢ [οτηίςε5 δ ἰοσηίςῖ 
ἰπτοτίοἰίοπος. Βα ργεηνατ ΡυΪ]Ατ αἰσεηπις 
ἰςαἴλτεβ μα εῖ, δ ςος ἢ (85 ἐρ[15 δαίαςῦτεβ,ρεῦ 
4805 ςσείπιιὸ αηπα ἘΧΕΙΡἤτατῖε ἰπ Ποτίοϑ δέ- 
Γετεθαταν Δ Πουηίηίθ, αὐ πος ἱρ( ςΟΠίτατίς 

ὙΠ ΟΝ 35: ἃ ΕΟσΘΒΆΒΑΡΗ͂, 

κοὰ ὑρξάντου, μετίςν δ᾽ ἐς μήδυυς ὕςόδον ἡ 
μὰν οαὖ νίνωμ πόλις, ἡφανίδδησαν ποαραλοὴ 
μα μετὰ τἰὼ ἣν σύρων κατάλυσιψ. πολὺ ἣ 
μέζων ἣν φὶ βαξυλῶνθ’, οὐ πεδίῳ κειμί, 
νη Φὰ ὠτουοίας. ἡ οἵ ἀπουρία, ζὶ πόδὶ αίκα 
λὺ σύπτοις. ὁμοίᾳ δὴ μεταξὺ ἐχουστε πὸ λύώ- 
τον ποταμόμ. πὸ μδιὺ οαῦ αρξυλα φὶ βαξυ- 
λωνίας ὑπαρχει καὶ κατ' αὐτίω ὄἄξιψ. ἡ σὲ πῇ 
πόλαίᾳ ποὺ λύκον. πὰ τῆς ἀπουρίας τον 
δα; τῇ νίνῳ σπτδρίκευτοι. ον σὲ τῇ ἀπυρία ὄλ 
γαυγάμηλα ἰώμαι, φν ἢ σιωυξθᾳ νικεθίιζαι, 
κοὼ ἀποξαλξυ τίὼ αχίω σϊαρέον. ἴσι μὴν 
ομὺ πόπ (Θ’ ἐπήσημ(): οὗτι’, κοὰ γούνομα 
μεθόρμίω δυύῳν γαρ ὅδι καμήλου οἶκ(θ..ὠνό, 
μασςε σ᾽ οὕτω σίχρει ὁ ὑσιίασον, ἰππῆμᾳ 
συὺς εἰς σχτηοοφίυ τῇ καμήλῳ πῇ στιυςπο 
πεπονηκῆᾳ μάλιφι τὐ ὑσίον, τίὼ οἵ πῆς 
δῥήμου σκυϑίχς μετὰ τῶν φορτίωμ, οὐ οἷς 
ἣν κοὰ ἡ σὔχροφὴ ὍΝ βασιλεῖ. οἱ δ τος 
μακεσῦνδι", σοῦ μϑν δρῶντι ἀώμιου δύτι- 
λὲς, τὰ σὲ αῤξηλα κατοικίαν ἀξιύλογομ, ἀπά 
σμα ὡς φασιμ αἤβηλου τό ἀβμονΐω, «πόδι αὖ 
θελα τίἰὼ μαϊχίω κοὰ νίκον κωτεφήμησαν» 
κοὰ “Εἷς συγγρα φόύσιμ οὕτω τταρἰσίωκον, 
μετὰ δὲ τίἰὼ ἀρβηλα, πὰ Ὁ νικωτόρκου ὄν 
οδ ὃ πῶσωνόμασρν ἀλέξαν σ)96) νυκήστκᾳ 
πἰὼ πόδι ἄρβαλα μάχίω, ὁ κάπροι: δδη στον 
σαμὸς, τὺ ἴσῳ οχεάματι, ὅσω κοὰ ὃ λύκιΘο, 
ἡ δὲ χώρα αὐτακίιωκΥὶ λέγεται, πόρὶ ἄρβα» 
λα σῖεξι, κοὰ σϊυμητγοιας πόλεις. ἐἰϑ᾽ ἡ τᾶ 
ναϊῷϑα τσπγὴ, ποὰ τὰ πονρεὶ, κοὰ ὦ Φὶ αὐξο 
αςἱδρὸν., κοὰ (ἀρσϊάκοι τὸ σϊχρείου τό! ὑςώ, 
ασου βασίλειομ,κοὶι ὃ ἀυντχοιοσὼν, κοὰ ἡ πὶ 
κάπρου διάβασις, συυυάσησ(α Ἀσίᾳ σελδὈ 
κέκ,κοὰ βαξυλῶνι. ἡ δὲ βαθυλὼν, κρὰ ας 
πη δὰ ὄξιψ ἦν παεδίῳ. ἣν σὲ ζύκλου ἔχει ταὶ 
τάχους πριᾳκκοσίωμ ὃγσϑήτον τῶ τγύτε στζ- 
σϊίων.. ππάχος σὲ “τό πέχος ποοϊῶυ σῖυο κοὶς 
“ριάκοντα ὑψ Θ' δὲ δὴν δ μεσοπυργίωγ, πά 
χας τρντήκοντα, δκ δὲ τούργωψ ἑξήκοντα, 
ἡ σὲ τοαροσί-φὶ ἀϑὶὺ τό τάχους, ὡς τίθοιπ’ 
στο γὐ ωντιοσῇοομεν ἀλλήλοις ῥᾳσίίως, στιά, 
πό) τὴν ἐπα ϑεαμάτωμ λί γωτοίι κοὰ ρ, 
κοὰ ὃ (ρεμαςὸς ἰῆπο, ἔχων οὐ τιτοαγῶνῳ 
φιὐ μα, ἑκαςίω πλαυροὺ τι δζρων πλέθρων. 
σαυίχετῖ δὲ ψαλισϊώμασι κωμαῤῥωτοῖς, ἀδὲὴ 
“σιῶν ἑἰαουμβώοις ἐυξοφσϊῶν ἄλλης ἐπ᾿ ἄλ 

λῃ. οἱ σὲ ποε!Ποἱ κοῖλοι πλύρεις γῆς, ὥςς σῖξ» 
ξαῶσι φντὰ σϊφύσλοωμ δὴ) μεγίσων, δ ὑσηῆς 
πλίνϑο κοὰ ἀσφάλου κατεσ κόυασμβύοι,, 
κοὰ αὐποὶ 5 πρὰ αὰ Ψαλίσῖσι", κοὶ σὰ κα. 

μαρώματα. ἡ σ᾽ αϑὐωτοίπτω οἰγη πβάσες ἐλιμακωτὰ ἔχει. στχρακειμάύους σ᾽ αὐταῖς » Κοὰ κὸ 
χλίας  σί ὧν τὸ ὕσίωρ αὐῆγου εἰς ἐὸν ἀῆπου, ἀπὸ τοῦ δύφράτον σαυεχῶς, οἱ στὸν ᾧξρ γεταγμθύοι. 

ν 
δὶ 

δγαρ 



ΒΕ Ε Ὁ Ε ΟΥ ον ὁ 5 ἘῈ ΤΥ δ 

ὁ γαὺ ποταμὸς οὔχ μέσον ῥᾷ Φὶ στόλεως «τύ- 
δἔέαίος ὁ πλέτΘ'.ἀδὲ σὲ Ὅρ᾽ ποταμῷ ὁ ἀπ, 
πθ'. σι κοὰ ὁ τό βήλα τάφος αὐτόθι, ναῦ 
εδὺκατεσκαμρθύος, ξόρξης σῖ αὐτου κατί, 
ασασῳν, ὥς φασιψοὴν δὲ τουραμὲς τετράγω 
νος δ; ὑσήῆς πλίνϑα, κοὰ αὐ τὴ σπσιαία πὸ ὕ, 
4[Θ-. στχδιαξα κοὰ δὲ ἑκῴςν δῇ πλδυρῶν, ἰώ 
ἀλίξανοῆοος εθσλεῶ αὐασκόυάσαε. πολὺσί 
ἂν ὄβγου τὼ πτολλδ χρόνσ. αὐπὴ γὴν ἡ χὸς εἰς 
νακαθαρσιψ μνυθίοις αὐαϊοάσι σνοῖν μίιωῶμ 
ὄῆγον ἣν. ὥς ὀκέφθη Ὁ» ἐγχειρκθον ἀδιτελὲ 
σαε, ἴδ χρῆμα γοῦ ἡ νόσ Θ᾽, κοὰ ἡ τελδυτὴ 
συωΐπεσε Ὅρ᾽ βασιλᾷ. ἣν σῖ ὑςόρου δοϊεὶς 
ἐφρόντισῳν. ἀλλα κοὰ τὰ λοιπαὶ ὠλιγωρήϑη 
(Δἰκατάρινναν τ πόλεως, τὰ δὰ οἱ τποόῤσαε, 
σὴ σὲ ὃ ύνος, κοὰ ἡ δὴν μακεσδνων ὀλιγωρία 
ὑτόδὶ πὰ τοιαῦτα. κοὰς μάλισι ἐπεισῖὴ τἰὼ 
σελσύκφαν ἀϑὲ Ὅν" σίγριτι πλησιου πὶ βαξν 
λῶνθΘ' τ᾽ τριακοσίοις που Ξησῖίοις ἐτείχισε 
σέλόδυκθ- ὃ νικαἸ τωρ. κοὰ γοὺ ἐκεῖν᾽" κοὰ οἱ 
μετ᾿ αὑτὸν ἅπαντες πόδι ταὐτίω ἐασούσῖᾳ 
δαν τἰὼ πόλι, τὸ ὁ βασίλειου οὐτικῦϑτ μὲ 
«ἰώενκαν. κοὰ σϊὴ κοὰ ναῦ ἡ μὴν γίγονε βα- 
ἐυλῶν Θ’ κεζων ἡ σ᾽ ἐραμ Θ᾽ ἡ πολλῆ, ὥς 

Ἐπ᾿ αὐφὶ, μὴ αὖ δκνῆσαξ τινα εἰπτ εν ὅπ ἵν 
φη τὶς ἣν ἀωμικῶν δὲ δὴ) μεγαλοττολιτῶν 
τὴν οὐ αῤκαδεᾳ. δβδημία μεγώλυ δὴν ἡ μεγάν 
λα πόλις. οἵ δὲ τί φὶ ὕλ᾽ψς ασούιν, ἐκ φοι- 

νέκων ξύλων αὖ οἰκοσυμαὲσ αυτελοαῦ ποι, ὦ 
εὐ κοῖς τὸ «ὐλοῖς, πόδὶ δὲ εἰ Ξύλους Ξρεῴον, 
πες ἐκ φὶ κωλούμης σχοινία πόδιτιθεασιν, εἰ τ᾽ 
ἐπαλεφον τόν γρώμασι κατα γράφουσι. τὰς 
οἱ ϑύρας ἀσφάλτῳ. ὑψυλαὶ σὲ κοὰ αὐτοί, 
κρὰ οἱ οἴκοι κἀμαρωτοὶ τσαὐτόν' οἵχ τίὼ ἀξυ 
λίαν. Ψιλὴ γοιὺ ἡ χώρα, τὸ ϑαμνώσίυς ἡ πολ, 
λὴ, αλίω φοίνικί(:, οὗ Θ΄ σὲ πλᾶςΘ' οὐ 
πὶ βαξυλωνίᾳ, γολὺς σὲ κοὰ οὐ σ ὅσοις. κοὰ 

οὐ τῇ ϑαλίᾳ πόρσι!. νὸ οὐ τῇ ἀαρμανίᾳ. 
(δῥάμῳ σῇ ἃ χρῶνται. δσὲ γοῦ κα τομξρδντῇ, 
«ἁἩϑαπελήσιᾳ ἢ κοὰ τὰ γὺ σῦσοις, ιοὰ τῇ σιταν 
κίωξ. ἀφώριοο οἵ ̓ὐ τῇ βαξυλωνίᾳ καθικίᾳ 
»»ἷς ἀϑιχωρίοις Φιλοσύφοις, ποῖς χαλσϊαξοις 

“πῶσκαγορδυομῆύοις, οἵ πιόδὶ ἀςρονομίαν εἰσὶ 
ποπλέεομιπϑασοιδντῇ σῖξ τιν σιν τὺ γηνεθλια 
λογενοοῦς οὐ καπιεσϊεχον ταὶ οἱ Ἑτόδοι, ἔστ᾽ 
κοὰ φύλόμ τι Ὁ τ» χχλδαίωμ κοὰ χώρα τῆς 
βαξυλωνίας ὑτο ἐκένωγμ οἰκομβύκ, τολυσιά 

(σὦ νὸ τοῖς αραψι, ὁ τῇ ἡζὶ ποόδσας λεγομὲ 
ν᾿ θαλαϊῆκ. ἐσ: σὲ Εἰ ἣν χαλδαίωμ δὲν ἀϑρο 
γομικὼν γρνη πσλέω.. κοὰ γοῦ ὀρχίμω οἱ πιν δῖ’ 

“πῶσαγυορδύοντοίι, κοὰ βορσιστπινοὶ κοὶὰ ἄλ 

γδὶ 
ΪΝαπι ἤσππι πλς ἀίαττι αγ  οα ἰ,τευ ἱτ εἰα5 [- 
τίτ4ὁ {ἰλἀίαπι οσσαραζ, πουτί πρεῦ Ππππε 
(απτ δέ ετίαπν Β εἰἐ(εἐρυίτατα εἰς πυῆς οὐυτα, 
παᾷ ΧίεΥχοβ εγαίτ,αι ἔεγταν, ὰ ργγαπηίς ητι5 5 
ἄδπὶ εγαῖ συλάτατα, οχΊΔτείε σού Π{ {ππιέία, 
[λ6417 α!εἰταίπε, οι 5 σποά ῳ ἰαυς {Πα ππι 
οὈτίπερας Ηδλης ΑΙεχαηάειτεραίαγε συ]; 
(τα ς πλυ {Παοτίβ εἴτι, δέ πὐυ τ τεπιροτίσ, 
(παῖ (ΟΠ ππ Δα ἐχρυγσαη πὶ τείγαση “Κ, πη 
τ 5 Ποπιίπᾶ, ἀπο ι5 πιεπίδιι5 ρα εγαῦ) 
ηυοά ἱπεσερείαι ρετῆςετγε, πὸ παίατί, ΠΙτο ες 
πίττα που 5 δ πιούβ ςοπίεςαία εἰς, [4 ρος. 
τίοταπι ποπΊΟ σαγασίτ: σαίπειίληι εἰ τὰ ἢ ες 
οἹεξίαίαπης, δζ υτθ 5 ραζτεπι Βετίς ἀϊγπεγαηῖ, 
Ῥαττοπὶ τειρ 5 ςοη ππηρίι ὃ Μαςεάοπιιηι 
περ! σεπτία,ρτς (οὐτίπι δὲ ΘεΙ σιςιι ἵΝίςατου 
δείεμςοία Δα Τ  στίπι σοπαά ας δα {{4{4  ( (ς 
Βαδγίοπί ργοχίπιαπι. ἔνδαι δ {πὰ ροίετέ 
Οπτη (5 οἶγοα πῆς αγ 8 πιαχίπιορεῖς πάτα, 
ταητ, δέτεσηί ςαρυτεἤξοεγαητ, ζ πᾶς ΒαΡγ- 
Ιοπε πιαίοσ εἰς, φυληζῷ πιάση ἐχ ρᾶτίε ἀείες 
τα αὐ ἃ ἔλεε ἀε εὰ ἀίςί ροί{ε, ηποά ἐς πᾶς 
σηίϑιπθίθας, ααα ίη Ατοαάία ἐγαπέ ἃ συοάᾷ 
αἰεϊα εἰς, Μίασπα οἰπίταϑ πασᾶ (ΟΠ τ40 εἰ; 
Ιπ εὰ ργοριεγ σποι ἱπορίαπι εχ ρα πταςείβ 
ταύ 115 δύ ςο! απτη (5 α ἀῃςία ἰαςίατ, Οἰτζουπε 
ςοἰπτηα5 ἔππε85 ἐχ τοῖα Πίρυ]α ςσίςέϊοβ ρο 
πυηῖ, ροίξεα ἐὰ ἐΠ πίςηεεβ σου 5 ρίποτο 
Ροττα δίταπιίπαία δ αἴτα [ππέταπιὶίρία, ᾧ 
ἀοπτυβ, υς οπηποβ ρύορτεῦ σηοεσπι ρεπι 
τίαπι [οτηίσαηταῦ, ἵΝαπὶτεσίο πηάσπὰ ΕΧ ραΓ- 
τε πιι4, {1} Παδεςργατίεν ἐγτατίςε5 ὃ ραἱπιᾷ 
΄ὰς δ ἐπ Βαρυ]οηία δ ἱπ ϑυΠδηα, δύ ποτα 
Ρειίία, δέ ίῃ Οαγπιδηία ρεγπηαΐτα εἴ. [πιρτίςς 
αὐτοπὶ ποῖ πταηταῦ. οαπι ἐπι υίθι15 ζαγεαῃῖς 
δαίαπα ϑίταςεηας {{π||{|5 εἰς, (ὐσπηίέστεα εξ 
Παδίτατίο συσᾷ ίη Βα γ]οπία ρ]οίορἢ 5 
πα σεηίβ. οἰ ατίπιτμ οίγςα ρμΠοίορ ἢ πεῖς 
(λυτίϊιι5, σαί ΠΑ] ἀκ ἀαρρεϊϊαπτιγ, δαπτεκ 
εἰς ΄αί σεπειῃ!αοσίαπη {Ππηι]ςητ; (τὰ ἃ σ8 
τετί5 ποη γεςίρίπηταν, Εἰ αἱία Ομ α! ἀσξεοσιιπι 
πατίο ὃ Βαργιοηίς γεσίο ἃὉ εἰ5 μΠαβίτατα, ἃ- 
ταίρι δ πιλτί ρτοχίπια, σαοά ΒεγΠςπιὶ ἃρ᾿ 
Ρείϊαταγ, (Ομαϊάαούαπι αἰϊγοποπιίςογαπι 
σεπείατηῦϊία ίαπι, ἴΝαπι συίάδληι (γος Πεηΐ 
ἀἰςαηπτας, αυίάλπι ΒοιΠρρεπί, δ αἱ σοπιν 
Ρίαγεβ, σαίταπηθδτη ρού (ςζἴα45 εἰάεπι ἐε τες 
Ὀὰ5 αἰία5 αἴας αἰΐαβ ορίπίοπεβ ἰεαυηζαζ, 
Ετ πιδιμεπιατίςί σαοηας, ἐς ποπημ}}5 ἐὸν 
τ πΊ πιεητίοπεπι ἑαείαπε,, σαοπιδάπηο ἀπππ| 
ἀς Οἰάεπα, δ ΪΝαδυτίαηο, δύ Βυυιάίπο Ναπι 

λοι τολέους, ὡς οὖν κατὰ αἱρὶσεις, ἄλλα κοὰ ἄλλα λέγον ποῖ’ σπτόρὶ δὴν αὐτῶν σϊόγματα. μὲμνην πα δ 
κοὶὰ τῶν αὐα)οῶμ φὐίωρ οἱ μαϑαματικοὶ, καϑαϊπόρ ἰεισίίωα τε κοὶ να βονοιανοῦ,, κοὰ σουσϊίνου. κοὰ 

Ἁ 

ἈΝ 3 σελόνκΘ: 



ΟΣ δ.ΊΚΑΡ ΟΝ ΕἸ ΕΟ Δ ΡΉ, 

δι ϑεἴσαςισ ἐχ 5οϊσαςία ΠΑ! ἀσι εἢ ατῷ ἃ, 
10 «Ορίατεϑ {Ππ|πὲΞ αὐτί. ουρ ρα οἰιτα5 εἰς 
᾿ίδης δέ Ἀρομίηίίαςτγα. [πη ἐὰ πγαχίπια [{π|ῇ. 
εἰ εἰς, ες πιαχίπια πείρεγαἐοπ πλυϊτ 0.64 
Ἰσσὸπιαίοτοϑ ίπης Ὁ πῃ ςατετίβ [οςί5 ςαρίσηξ, 
δ ίη εἰαπι ςΟ ἀΐαπῖ. Βα ν]οηίοτα εσίο αν ο- 
τίεητε ςορί ε(εξ ἃ δυ[ή5 ἃ Εἰγπγα 5 δ Ραταν 
ταςζί5: ἃ πχετίατς πετὸ, ἃ Ρεγςο ἤπα εὐ Πα]. 
ἀαἰϑ8υίς δα Φταθες ΑΙείεηοβ: Ὁ οςοίάξις, 
Ὁ Αταθίριις δοεηίτία ας πη Δ ἀπ απι ὃ 
(Πογαίςᾶ: Δ' ἐξρτεπιίοης δῦ ΕἸατπιοπήβ ἃς 
ἹΜΜεαίςυίφ δα ζΖαρτῖ πιοπεξ, δί σεητῖεϑ ςίγοα 
εἴ παδίτατε5. δὲ ἐσίο ἃ πααἹτἰ5 Πυτηίη δ. ἐγτίσ 
σαῖ, χαοτῇ πιαχίπν (τπτ Γίρτίβ δ Επρἤταῖεβ. 
Ἡςεπηίπι Πυπιίπα (σεςᾶ α ίπης, ροίὶ ἰη ἐΐςα 
δα αὐταῖς ΑΓα ρατῖεβ ἀεΠποητία, δ  ᾿ αἰτε- 
τυπυ(ρίπ παυίσαϊ, εἰ πῃ εὖ ηας πᾶς δείειιςα 
αἰοξ(Ορίς αὔταίςας εἰν εἰγοαπηξαπεί 'οςο, 
τατι ἐπτρουί) ρετ αἰτετᾶ αετὸ Βαργίοηξ, (ὰ- 
Ῥτατεία πα Πα Πλαίοτᾶ, δες Βεγία πο]ξίος ἀε 

κα]αῤῥάκίαν (γα αΠτία πα υίσατίοπξ ργομίρεγε, ἢ ἐλπαῖεβ 
τλΔ πὶ [Δέϊοβ ςοἰγαχεγαπε, ἐχιγαπεατ πα, 
Ποπᾶπιειι Α!εχαηάευ σαπὶἀπξιλίϊοει, τος 
΄υος ροταίε τε[έτυίε, ἐο8 ρτϑείεττίαι αί (Ὁ- 
Ρίπι ἀείετεδαης, δ [ο[{85 πιαχίπιαβ ἀαςί εἰ, 
ταυίς, ἐχαηάαῖ εηίπὶ Επρηταίεϑβ πη αἰξδες, ἃ 
πεῖε ἱπείρίεπβ, οὐπ] ίαπι πίσε5 η ἘΤατπιοηΐᾶ 
{{χαςπππε,ας πεςεῆς {πἰξασηατί για » ἀταπε 
οὈταί, πΙΠ πυίς ἱπστασητζεπὶ Παχαηι, δίδαια 
τὐπτι πίπὶ ρεῖ [Ο{{25 δ ςαπαίε5 ἀίεττας, ἐπὶ 
δἀὐπιοάμ ΝΙπι η Διεσγρτοιλίχας οὔ ἢος 
ηιίάειι ςαηα]ε5 ἀεάαςξι (ππτιίεα ορεία πλα]. 
τὰ ορα οἷξ, αι οὐπὶτοῦγα ργοίση ἠα ἢτ, δέ 
τ 0}}15 ας αςί[ε σε άλτ λοι] ε Ὁ Δα υ8 τγαίτατ, 
δί ςἄροβ πιάαῖ, χ Π{π|5 ἔο [45 ἱπηρίετ, δί εον 
ταπι οἵα οὐἐεταίς, πα ετγυτίαι ααπάίαηι εἴς 
ἔαποηξῆοτί ςοπτίησίε, αὺς ἰη ςαπηροϑ ἐστείς 
{Δ:1ςὰ5 δέ ρα α 65 δα πιαῖε εἢϊοίππε, δ ἀσὰπ 
ἀίπεια, ὃ σιοτῦ ἀγα ἐπί δ ι15 τατία σοπίεχυῃ 
ταῦ παΐίλ, σαοτᾶ σα Πχαί4α (αἰςίρίπητς, Βίτα- 
αἰτίῃ ςε {{Π|π||πτατνςοεῖεζα πιστά, δί Πτυτο ἘΧρεῦ 
τία τε! η φυπηξιπιης οτίαπι ποία αὐ Πἀίποα ϊο. 
τείϑ, δ ετατίθα5 Ππλ{Π|14. Εἰςς ἱπυπάδιίο οπτηί 
πο ρτομίδειί ποι ροις, αἴξευτί δυτξ αἰίχιο 
τεπχεσίασπι ροτείξ, σαοά ορτπτοτῖ ρείηςίρα 
ορας εἴτ, Βὲ σπηεάίσπι εἰς, πταΐταπι ἃ ἡ πασσπι 
εἰξιοποεπὶ οδίἐγαςεπάο ρεοίβρεγς, [οάγιπι 
πετὸ γορ! στο πη π ἡπτᾶτη [{π|ι15 ΟΠ είς, ες ἐχ- 
Ρυτσᾶάο δ οἵὰ δρειίξάο ρυγρατίο [Δς{Π{5 εἰ, 

σίλόυπ» σ᾽ ὁ ἀὸ τῆς δελόυκέας χρλσῖας 
ος ὄν, κοὰ ἄλλοι σπλάους ἀξιόλογοι κἴναοες; 
σὰ σὲ βέρσιππα, ἱδλεὶ πόλις ὄξιυ ατεμισος 

γὦ ἀπτόλλων Ὁ’, λινουργέϊον μέγα. πελαϑύου, 
σι σὲ οὐ αὐτῇ νυκτόβισίσυ μείζους δ οὐ ἄλλ. ς 

λοις σόστοις . ἁλίσκοντοίι σΐ εἰς βρῶσιμ, τιοὰς 
παριχδύονποιι, πόδιέχετοι σ᾽ ἡ χώρα τὴ" Βα 
ξυλωνίων, τῷ μὴν φὶ ἠοῦς, σύ τε σουσίωμ 
κοὰ ἐλυμαίωψ κρὰ ποαραιτικίμῶμ. ἀ δὲ 

φὶ μεσμμβοίας» “σὺ τῷ πϑρσικοῦ ῴλπου, 
κοὰ ἣν χωλσϊαίωμ, μέχρις αξάξων τῶν ἀλε- 

σίιωψ. ἀ ὃ φιξασόβμας ὑπτό τε αῤάθων ἣ. 
σκίιωιτῶν μέλοι φὶ ἀσ]χ βίης, κοὰ πῆς γ902 

σίναϊας. ἀκ δὲ τῶν ἀῤκτων ὑπό τε ὧρμε 
νίωμ κοὰ μῴσϊωψ, μέγοι Τόὶ ζάγρου » κοὰ τῶρ 
πόδὶ αὐποεθνῶμ. δ βοια δ᾽ ὑπὸ πλειὸ. 
νων μδν ποταμῶν ἡ χώρᾳ, μεγίτωρ σὲ ποῦ 
“τ δύφράον κοὰ πό τίγριθ’. μετὰ γουὴ 
«ὧν ἰνδικοὺς οὗτοι λέγοντος σἹδυποβδύᾳν.,. 

κατὰ πὰ νότια μόδη τῆς ἀσίας οἱ σπτότα - 
μοί. ἔχουσι οἵ οὐὐαίπλους, ὃ μὴ ἀδὲ τί ὦ. 
σαν κοὶ; τὺ ναῦ σελδύκειων. ἡ δὲ πις, κώ 
μη ἐμττορέου τῶν ἀύκλῳ σόττων, ὃ δ᾽ ἀϑὲ 
βαβυλῶν:, πλειόνωμ. ἢ πριαιλίων φοτδι 
ων. οἱ μϑρ οαὺ πσίρσαε εὖν αὐάπλους ἐπίς 
τησῖσιν ἄωλνειν ἐδέλοντον φόβῳ δ᾽ ἔξω» 
θον ἑφύσϊων., καταῤῥάκτας χειροντοιίπους - 
κατισκόυάκεισαν, ὃ σὲ ἀλίξωνο)ο’ δι 

ὧν ὅσους οἷός τεὴν αὐεσπκαύασε, κρὰ μάλισ 
στὸ ὧν τ τί ὦπιψ. ἐπεμελάϑη σὲ κοὶς 
τὴν διωρύγων. πλεμμυρέϊ! γορ ὃ δύφρω! 
της κατὰ τίὼ αχίιω πϑὶ ϑέρους, ἀὸ πδτα 
ρΘ’ αὐξάμῆνθ’, δίκα πήκονται αξ χιόν 
νόῖν ἀγὸ φὶ ὡρμβνίας, ὡς αὐάγκα λιμνάᾶ 
ξεν, κοὰ κατακλυύζε ὦτα τὰς ἀρούρας. εἰ μυὰ 
διοχετόῦοι τὶς τφρειαες τὸ διώρυξι Ὁ ἐπέ 
σῆον πόϊ οὐῦ κοὰ ἁδιπολάζον ὕσίωρ. κα “ 
ϑιάσόμ κοὰ οὐ αἰγύσγῳ τὸ τανείλυ. φὑτσῦ - 
ἔν μϑὸ οι αἱ διώρυγα" γυγφήωποι. χρεία 
σῖς ὄξιν ὑποργίας μεγάλης, βαθέα γῈᾺ ἡ γῆν 
πκρὰ μαλακὴ κρὰ δύρνσντος, ὥςε κοὰ ἐκσύν 
ρεται οζδίως ὑποὸ δῇ ῥσυμάτων. κοὰ γύ 
μνοῖ τὰ πιεδεαχ, πληροῖ ἢ τὰς διώρυγας, Εἶ τὰ 

φύματα αὐτὴν ἐμφρε 4 ῥᾳσϊίως ἡ χός, ὅτω ὃ 
συμβαέν4 πόλιν τίὼ ὑπέρχυσιν ἣν ὑσϊ τ. 
εἰς τὰ τρῶς τῇ θαλάᾳ πεσϊίᾳ ἐκστίσησσαν, 
λίμνας ἀηἴελξν Θέλι, Θκωλαμῶνας, εΕ ὧν. 
καλάμινα πλικετῦ πσιν  ἶς σκδύπ, τὰ ῥλῦα 

ὃ σξετικο, τῇ ἀσφαίλτῳ πόδιςλειφόν δὴν, 

»"ἷς οἵ ἄλλοις ψιλῶς λρωμβωψ.κοὰ ἱσία δὲ ποιᾶντα καλαμινανψιάθοις, Ὁ δὲ ἰ ἴδαπλόσια, πὸ μϑὺ ὃν 

σπαυϊάπασι ξωλύειν τὠὼ Ὀιαὐπίω πλεμιμύραν ἐχ οἷόμ τε ἴσως» το σὲ “ἢ δέξιυα τί ὸ σεοσφέρειν βοήθφων 
ἡγεμόνων ἀγαθῶρ ὄξει, ἡ ὃ ξοήθεια αὕτη, τέ δ στολὴν τῆδεκχυσιμ ἐμφράξ4 κωλύφν, τἀ ὃ πλήρωσιν 
ἣν ἡχόςδβγαζετ ὐναυ]ϊονγαὐᾳκαθαρσά Ὑ διωρύγων, Δἐξανοίξᾳ Ὁ σομα δἶν ἡ δχδνανακοθαρσις͵, ο δία" 

ΕἼ 
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ΠΝ ΈΟΥΜΥ Ἐν ἢ, 
ἡ δὲἐρφρδξις, πολυχοοίας σϊατῇ. συ γνυζς 
τὸ δ ἡ γὰ καὶ καλακη, τὴν ἀϑιφορκβεσαν δχ 
«ὐσοιθύφχϑρυ, ἀλλ᾽ ἀεἰσυνεφελκι ἀἀκέννηνς 

τὐ τιρεέ! σϊυσδύχωςομ τὸ «ὁμα,"ὼ τάχος. σε 
ὃ πῶς ὁ ταχίως ἀλρϑδᾶναι τὰς διώρυγας, 
τὸ μὴ γῶν ἐκ πεσᾶν δ᾽ αὐγὴ Ὁ ὕσϊωρ. ξαραν 
(σαι πόὶ ϑέρσς. ξηραένσσι νὸ Σ ποταμόμ, 
σατφνωθεὶς δὲ τὰς ἐπτοχετέας ὃ σἱαύκ) δὲ 
χε ΚΡ] ἀαερου, ὧν σϊατρ πλέῖσου Ἵ θέρος ἔμ 
στῴρος ὅσα ἡ χώρα νὴ ξαυματηραὶ. σἤχ φέρει 

οἵ σσὶν ἢ τῷ πλήθᾳ 1" ὑστα ἣν κατακλυζιῶνγ 
ὧν ἀαραδοὶ τῇ λφψνοβοίᾳ, τῷ δὲ ψ 4ο]χφθέ 
ονῶχι ἅμα κοὰ εὖὸ ἀνάπλους πολὺ τὸ λρήσι 
μου ἔχοντας ἀέλυμοινομῆύες ἃ ὑπ᾽ ἄμφο" 
πόλων Ἴ λεχθούτων παθῶν, ἐχ οἷόν τε ἐπὰν 
νορύδρ, εἰ μὴ ταχὺ δὰ 5. ανοίγοίζ τὰ «ὁμια “ἢ 
ἐβωρύγωμ. ταχὺ ἀλέιοιν:» Εἰ αἱ διώρυγες 

κὰ μεβιώζοιρν,ὥςε μεὴ πλεοναάίῴ γὐ αὐ ταῖς 
Ὁ ϑοϊωρ, μήτ᾽ Θλώπαειν. φησὶ σῖ αῥιτόβου, 
λος ἂν ἀλέξαν 4)οου αὑτὸν αὐατπελεον τ κρὶς 
(υξόρνῶντα Ὁ σκάφος, ἁδισπκοπῶν, Εἰ αὐ 
καθαέρειυ τὰς διώρυγας μετὰ τόν πολήϑους 
πῶν σαυακολουθεσ αν τωρ. ὡς σϊ αὕτως, κοὰ 
“πὰ σὐμια ἐμφράπΐαν, τὰ σῇ αὐοίγφν.ἕαταν 
νοάσιου τα δὲ μίαν σαυτενοσαν ἀδὲ τὰ λα, 
κυὰ τὰς λίμνας τὰς πτὸ φὶ ἀαραβίχο»οἴνσμε 
παχεέραςου ἔχουσιν Τὸ Ξόμα, κοὰ μὴ ῥασϊίως 

Ἐμφράηεῶνα δια μδάζιω οἵᾳ τὸ δύ γύσοτου, 
τὸ μαλακογφου, ἄλλο οὐὐοΐξαε κοινὸμ Ξόμαᾳ ἀὸ 
τιτυϊίων τριάκοντα ὑστότσερον λαβόντα χω 
εἰον, (ἐκ μεταγαγεν ὦ ῥάθρομ ταῦτα σὲ 
“ποιεῖν πτονοδυΐχ ἅμα »ὐ Ἵ μὴ Ἰαναῤαθίαν σῖν 
δ ἀσξολουήελέως ὑπὸ Τ λιμνῶν Ἀνὼ Φιλῶν 

υδὲ 

οδπεαίίο ΙΔδουίοία. ἵδη) «ὦ ἐεῖτα [είς Ὶ 
ἄατ, ὃ πιο ]]}!5 Πὲ, ασσοίίηι ἐπγπι ποη {ὑ{{|- 
πεῖς τεάεπάο δά ἱρία τγαίταν, δέ ος ἐβο 
αἰ το ετεα ας ΓΝ Απὶ ὃ τε! ετίτατε ορα εἴς, αὐ 
εἰτὸ (οὔξε εἰδλυάαπαυγ, δύ πε οπππίπο Ὁ εἰ ἃ. 

418 εἰδϑατιτγ ΕΟ ἐπίπι ρεν εἰξατξ αὐείβεϊος 
ἤυπιεπ ἀγείβείαπε, ἃ πυιπγίάε [Δ ἀετίια. 
τίοπεϑ5 8 τεπλρὶ8 ργαθετγε πὸ ροτοίς, συίθ 5 
τερίο ρεγαυίϊα δέ αΠυοί ρει αἰξατξ ρ!υτίμη 
ἐρεῖ, ἴΝδπι πί ἢ} γεξεγε ἤπε ἀαυαγ πιυϊείτ 
πεορτυδητατ ἔγασεβ, πε Πιί ἀερεγεαης, Ργρὲ 
τεεᾶ ς παιιίσατίοπε αἱ ἀξ τπ||65 {ΠΠΠτᾺ} 24π 
τεαί!5 σαυς ἱπιρ εὐίτς, αρτατί πη ροΙπιπὶ, 
τί ολτ οτὰ οεἰτὸ δρεγίαηζ, δ εἰτὸ οἰ απ 
τὐσιυτ ετηρεῖ οα τηεάίοοτίτατξ (εγυεητ, πὸ 
πῃ εἰ5 αησπατεάαπάει, πεαε εἰ ἐεςίατ. Εὶ 6- 
ἔετα Δι τορυα5, ΔΙ εχαπάτα ἰρίσπι παιίσαπὶ 
τεπ1,εἴ (τα 14π| φ εγπαητεη,,οβετί ροαξα 
ίς, δ εαὐτὰ ςαῖοστα πιυ!ἰτἀίηςε [οΠ145 ἐππιπς 
ἄλῇτε, δ οσα οδγαχίς, ες πο πα] ἀρεταί, 
Οὐπιῷ (οΠ΄απὶ ηυᾶάλπι δα ρα!τιάς5 δύ ἰλςιι5, 
αυϊίσηι Αταίδπι πετία 5, ετε απίπηδά πεῖ, 
τεὐεῖ, Πα επίεῃ οΚ ἱπιταύξδθι]!ςε, χ ορπιυῶςα 
ας Ππυσπι, ργορτεῦ ςεάεπτεπὶ δύ πιο! ἐπὶ 
τεῖταπ). 316] πουαπι Ος ρει ε Σ Χ Χ [185 
ἀίουιη καρῖο Ιοςο ρεϊγοίο, δι ττα δ Ἰτόϊο ἵ- 
τξο 45 ταπι ργοιπ ἀξ! σγατία (ἐοΠπιταπὶ πε 
Αταῦία οπιηίπο ἀ{Π|ς 5 εἴεῖ ἑα στοά, ρτο- 
Ρῖεγ Ις5 δύ ρα πάε5,ς Ῥρτεῦ δῆς ππαίτἰτια 
ἀίηςξ (ᾷ εἴεξία ἱπ(14 τ ετεῖ. ΠἸΆΡεθαι επίπὶ 
ἴῃ δῃίπτο τεσίοηξ εᾶ α!ρε(ςί, Ππτυ! ὃ εἰαΐν 
ίεπι δί τεςερταςυΐα ρατδιοίαῖ, πδαϊ σία απο 
ραττίπι ἡ Ῥησεηίςία Ογρεο ςσἤτύχετγαι, τὰ 

ἀφ τελεῶδάναι νησιάΐσσων Ἀσῖ ας αἱ πιλῆ 
θος Ὑ ὑσίατος. σ]χνοέοδι κα σὲ ἀατακίξϑοι 
σἰω χώραν αύτην κοὰ Ξόλος ὦ ὅρμηϊαρια ἤν 
σῖς (αἰισκευζῶ τὰ πλοῖα, τὰ ΝᾺ γῇ φοινί, 

ΡΠ ςατί 4, ταπὶ ςδραζία, σὰς (44.  (ερτξ ΤΠ κα ΝΜιυηενεβ 
Ρίς ροτταῖα, ροίίεα Βαδγίοης Πυιπιίπε 46» {|βεᾶιο, εο 
ξειγεηῦ, ραττίπι π Βασγ]οηΐα καἰ βεοαπεταί,εχ "ἄτι θγσὸ 
Βοτίοτ δι [αςοτῦ σγρατγίΠ|5,  Απὶ ἐπ εο 'οςο ἥν 

κα τε τὸ ἀύπρῳ ναυττηγησάμϑι διάλυτάτε, 
εὐ γυμφωτὰ, ἃ κομιῶδςντα εἰς ϑάψακον» σῦζ 
σίίοις ἐπὶ, ἃ τα ῷ πτοταμῷ καϊχκομιδδῆναε 
μέλοι ἐχξυλῶνος Ἰ οὐ οὐ τῇ ἐχξνυλωνίφ συμ 
πηξάυϑι [ῶρ οὐ τοῖς ἄλσεσι νὴ ποῖς τἴδασιε.- 
Οἷς ἀν ἡδίων. ασαύις καὶ ὕλης εὐΐκῦθα, τὺ ὃ 
κοσσαίοις τὸ ἄλλοις τισὶ μεβίαᾳ τίς ὄξιψ ὄυπτον 
οἰχ. σκεψαῶν ἡλᾶν αἰτίαν 7 πολέμυ φασιψ. 
ἐπφσϊὰ μόνοι Ἰῶν ἁπτάν ἣἶν ἃ πρεσ ἔσύσαιντο 
οἴάχῥαξες ὡς αὐ Ὁ «Σσϊ ἀληθὲς ὀρεγόμϑιν στεέν 

σῶν Εν ἀὐριογινὴ ἐπᾳσϊὴ σῖϑο ϑεὸς ἐπαυϑά 
νεῦ τιμῶν μόνος ὑπ᾽ αὐ Ὁ, τόν τε σία νὸ ὁ 
διόνυίον «ἦα τὼ ἀνριώττοιτα γεῶς Ὁ (ἂν δε 

τδλίετίοί ἱηπορία εἴ αρπα Οοῇςος υετὸ δ ηὖ 
πα]105 Αἰ ο5 πε άίοςτίβ ςορία, Ηἰος ργατεχεα 
τηαχίπγε πιοτῦ ΒΕ] Πατὴ ἀίσσης, ἃ ἃ (0101 Αταθ 8 
εχ οπηπίϊιι5 σοητίθι15 [εσατοὺ δά ἐὐπὶ πη ἠὲ 
{|Π{πποίεα γεσεγα σπρίεητξ οὐπηίδ. ἀοητίπανίς 
ὃ αυοηίᾷ 4π᾿5 ταπιῦ ἀε05 αὖ {ΠΠ| ςοἱί αἰταίς 
ἔπι, Ιου (οἡ!ςει δύ ΒαςςΠ, χυί ατα 44 υἱϊααι 
Ῥεγτίπεητ:ρτίπερα!α ἄδης, ε τευτίυπι ἐπ {ἰ 
πιλίϊς σα]τιπὶ {τί, {1 αἱ {{ττς δ ραττίαπι [δ εὐτᾶ 
τεπὶ σιιᾶ ρτίαβ μα εΡα, 5 ρεγπηΠετς, Ατῷ 
μας ΑΙέχαηάγαπι οίγοα ςαπαῖςς εἤεςίςε, εἴτε 
σαπὶ δί ρτίπείρα (ςρυ!αυταβ, συγ ρἰτιγίπγος 
{η ἸΔσαΡιι8 ἐγδης, γέρογταίο Ἐτγατοπῆεπος 

λοντας, βίτου “σσολαξαν ἕαυὲ τιμήσει, ἐρατήσαντα, νὼ ἀδιορέψαντα τἰὼ πτοβιορ αὐτονομίαν ἵ- 
χουν ἄχον πρότῶογ. ταῦτοίτε σῖν; πραγμα τόύεον! πόδι ταὶς δώρυγας τὸν ἀλίξαναθρομ,κοὶὰ «ἐὺ πὰ 
φὸὺς σκόνωρει τα (δὰ τῶν βασιλέων κρὰ σιμνᾳτῶν, εὖὺ γα πλώσος γ᾽ Ταῖς λίμναις Εἶν, δβ ᾳτοόδούὴς 

ΩΝ 4 “ἰ τῶρ 



794 ; 
ασυσαι πεπ!ὲοηζ [λςίζ5, σαί ἀρὰ Αταρίατα 
εγδητ, Φἰςίτ ςαπὶ 42 εχίε ποη Παρεσου 5 
τοιτάποο πιζαῖαβ ἀρεγα{ς, ας ρεῖ {105 υἱῷ 
ἴῃ Οὐ οἰγτγίαπι ἀ εἰεετίν εἰ ἰη ἐὰ Παπιίπα οὐππὶ 
Ρειε,αυα εἰτοα Κα Πποςοίατα, ἃ (Πα πποη- 
ταπι Ππατ,ατοΡ (δ{ εἴασα ὃ πογαρίπεϑ είτε, 
τε, ας μαμὰ (τίο 8η πε [πη ἃ ἀϊχοτίς, Ν πὶ 
Ἐσρθιτατία εἴξαίοπεβ, ες ἄτα ποτία5, δ 
ἴδοις, δέ ραϊιάες εἤίείπητ, ατατί Ρεγςο ρτον 

χίαχο σης, ΠΠΠπγιι5 αὔτ χα εα αἰτίπγίτ, πες (Δ. 
πὸ πτυΐτιι εἰς, πες ρεϊγοία5. Ουατς ποι π|ΐ- 
{{8 εταῖ. ἀπ ἐπ πᾶτε ἐπ ρ Ε}}|, (τας {Ὁ ἐεττᾶ 
αἰττα ὦ (εχ τα ΠΠ{4 Πα ίοτα {ςςἀπὶ δ γί ἀᾶ τε, 
φἰοηζρεγπιεαγε, ργρείεγτίπι σαπὶ ΤΊ Ρ4ηι5 δ 

Ἀπ θαπιιβ, ὃ. Μαγίϊαβ πιῦτεβ πγεάή εἤξεητ, 
ἌΑιφ Βί φαίάεπι μας αἀἰςᾶτ. ΡοΪγ οἰετβ πέσαῖ 
Ἐπρἢῃταιξίπυπάατε, σαπ1Ὀ οὐ ζατηΡῸ5 πιαχί- 
τος ἔοαταί, πιοπτ πεὸ πόπα]]ο5 ἀπο ις 
αὐ 115 Πλάίοτᾶ αδ εἴς, (ὐΔ{105 δα αἴ ε 4{’ 

ἤιε, ποῦ δαπιοήᾷ αἷτοβ, πεύ πα ἀς πέτρα 5 

ΡτοΠΌ5,πες ςοπξετταπι πίπίιπι αιμεξλ οπξ 
ἐπάυςεητεβ. πὶ πιαχίπιο πιοητίστη αἰτίτα{ί 
ποίη Ὀοτγοα θιις ραττίδα5 αηΐ, α]τγὰ Ἐςθατα 
6.8.1 Δι γα] δι πεγὸ (οἱΠ{Ὁ5 Ας ἀἰ]λγατοβ ΡῈ 
τίγαῦ ἀερτίπιί, πα] πιαχίπιᾷ δηθὰ ραιταπὶ 
ἃ Τίσει εχείρί. ὃ 4 τας υΠτίπιο αἰςίταγ,αρεττὲ 
δίχα εἰ 1 ἐοίας επίπι ςαπιρῸ5 ἀείςοη- 
αίτ, δέ πε πιοπείᾶ αἰατιἀ 65. σας ἱπα ἄλγε 
ἀϊσυαπεανίπς σααϊίτατξ σαλπάαπ) πραεῃτ, ρᾶῦ 
εἴπι χα οχεα!ία ηλαοίς ἀιτο Ππέστ, ραττίπι 
αυὸα τηοτίαοπαίία ἀἰ[αταπῖ, δεά ηἰχ πὸ πιο 
αὸ αἰεἱτσαίπε πιοπείξ, ἐρα ςΠπιατίθιι5 ἐπα τὰ. 
ταῦ. Ἐτ εἰαίἀεπὶ πηῦτίβ σοτεαῖεβ ραττεβτηαρίβ 
τίαιθιι8 ἀπ σαητατ ζῇ αὐταί 5, δζ, ἀ{αιτίι8 ἢ]. 
ἴᾳ ηἰπεπιτετίηςητ, Ὁ ῃς υπιίταςς ΤΊρτίβ εχ 
{πρτοπιίς Ε]αταιεηία ραττίθιιβ, αασ πηι Βᾶ. 
Ὀγἱοπία ρτοχίπια;, πίπα! ἐπὶ αδι (ας ρίας 
ποίαπέπηυϊατα, ατροῖς 4 ααξγα! ]ατετε ἀε- 
{τεπιἀεηίοπι, ππίπας ἱπυπάαθίτ, Επρἤγατεϑ 
τετὸ εχ ὑπεί ρατείθι5 δαυλὶ ες ρίτ, ΠΟ οχ 
απο πιοηίε οί σαι, (ες εχ πιυϊτ5.. αὐ ἴῃ ρετα- 

φτατίοης Ε]ατπιεηίες ἀφολγδαίπιαϑ, δα αίτα ἐν 

τίαπι Πυπιίπί5 ἰοπσίταδίης, αυδητζαπηίη τὰν 
σῃὰ δζίη ρατια ΕἸαγαιςηία ρεγουγτίτ, 8ζ αυδη 
τὰπὶ εχ ραίια Ε]ατπιεηία ρὲ αρρδαοοίδπι 
δί Ταυτιπι πλάζς ΤΠαρίδευπι πᾳ ἀεἔοττυτ, 
ἐηξετίοτεπι ϑγτίατη ὃ ΜΜείοροταπιίαπι ἀ{Ππ πε 
πυίπαπ59ε( αυαητῇ το χασαι εἰξ αἱ Δα ΟΠ 4 
δ. ΒΑ γ!οποπλ, ας ἰαπηπια εἰξεγίσίητα εἰ (εχ 
τα Πτἢ Πάίογαπι τα ησυίάειι σΔηδ[ε5 δῖ, 
εἰποπτ, Παοίπης. ᾿ὲ εσίο Πογάευπι ἔοτι αλη. 
ταύτη αἰτίᾳ πι1|. Πᾶτη πιο ίος5 τγεσεητεηο5 αἵ 
ἔεττ ας ἀἰςίτυτ. Οχτετὰ πετὸ ἐχ ρθη ργςθεῖ, 

,ΤΚΆΡΒΟΝΙΦ ΠΈΘΟΒΟ ΑΒΗ, 

δὲ Ζ λιμνῶν μυκδδὲὶς 7 πὸς τῇ αραδίᾳ ᾧπ 

σὶ τὸ ὕσίωρ ἀρούυϑὴ δεεξόσίων αὐοΐξαε τσάν 
ρῦς ἀϑὲ γῆς. τὸ δε ἐπέινων “σσοῳ 6 βΈ ΟΣ] μέχρι 
τοιλοσύρωμ,οὐαὐλίβεονγ ἢ εἰς ὧν π τοὶ ῥινοκό 
λυραν. νὸ τὸ ἐἰάσιορμ ὅρος στοτιαμὸς τὼ ποιέῖμος 
σἀςικ λίμνας, τὸ τὰ βαραθρα ἐκ οἱσῖα σῇ 
ἐ πιθανῶς ἐρηκον. αξη τοι δὐφράτο ἰδεκχύ 
σεις αἱ ποιῦσαι τας χρὼς τῇ αραβίᾳ λίμνας 

νὸ τοὶ ἐλκυπλησίου εἰσὶ φὶ 5] πτδριςθαλάτ' 
σις. ὃ δὲ δεείργωμ ἰδ μὸς, ὅτε πολύς ὕδτυ ὅτε 

“σετρώσϊας, ὥςε ταύτῳ μάλλομ εἰκὸς ἂν βι: 

σαόδαε ὁ ὕσῖωρ εἰς τὼ θάλαϊαυ. εἰτ᾿ καρ 
γῆς, εἰτ᾿ ἀδιπολᾶς, ἢ πλάυς τῶν ἑξακισιλί- 

ων Ξδέων σἸανύειν, ὠνυσῆρον κοὰ ξαρον ὅτω 
κοὰ τοιῦχοα δρῶ ἦν μέσῳ ἰειμθύων, τοῦ τε 
λιξαύο κοὶ τόν αὐπιλιξιανς τό! παοσίσ, οἱ δὴ 
σα γοιχῦπο λίγυσι, πτολύκλείος σῖς φησε μὴ 
πλεμωνρεν ὧν δὐφρώτέω, σὰ γδ τπαεδίωμ 
φόδεῶι μεγάλων » τὰ σί᾽ ὅρα πὰ μβὺ δεσιλέ 

ους ἄφες ναι «τι σϊίους. πὰ σὲ ζαοσια μόλις ὦ 

χιλίους, ὅπανυ ὑψηλὰ δσὲνιφόμθνα σῷου 
σἤρως, ἐκ ἀθρόαν ἀδιφόροντα τῇ χιόνι πἔ τῆς 
ξιν. ἐπ αὶ ἡ τὰ ὕψιν 7 ὑρῶμ οὐ τοῖς ὑτσερεκα 
ἔχτανων μόδεσι τοῖς σεῶσθορειοις, ἀεὶ ὃ σοὶῷ 

προνόνῃ σιζόμονα» ἡ πιλα τυνόμθνα πολὺ 

“ἀπεινδὼν, ἅμα δὲ "ὦ ᾧ πελὺ τό! ὑσ]αϊζος οὐ 

σἸεχεῦναι ὲν πίγριψ. πὸ μὰ ὃν ὕσοκεν ῥηδῳν 
φανόρῶς ἄποτιψ. εἰς γοῦ πιαὐτὰ ἐατόῤχε 
στοὰ τοεοῖία,", ὅτως τὰ τολιμμυρᾶμ λεχθον 
σὰ ὕψα ΣΝ ὑρῶν αὐωμαλίαν Ἐχει.τσὶ ἦὰ ὄξνρ 
μϑύς μάλλουϊὰ βόρφα. τοὶ τολαϊαυόμονα πος 
μεσμμξροίωὰ, ἡ δὲ χιών, καὶ ποῖς ὕψεσι ἀρίνετρ 
μόνομ, ἀλλ εὶ νὰ τοῖς ἀλίμασι, τότε αὐτῷ σρΘ 
τὰ βόρεια μερενίφετου μῶλλον ἢ πὰ νότιας 
Εἰ ΤἈ χιόνα συμμθύσσαν ἔχει μᾶλνομ ἐκᾶνα, 
ἢ ταῦτα. ὃ δὰ ὃν τίγρις ἐκ 7 νοτιωτώπωμ ἐφ 
ρῶν τ' ἁρμυνίας, ἃ πλησίωυ ὄξι τ βαθυλωνέ, 
ας» σεχόμβνος ἐπ τ ν χιόνωμ ὕσϊωρ ὃ πολὺ. 

ὃν ἃ τι ἐκ τῇ νοτίς πλδυρᾶς, ἡ, αὖ πληΐς 
μύροι. ὃ σὲ δυφράτας» ὁ ἀ ἀμφοτέρων οἷς. 

χετ τὰν κορῶν, »ὦ ὅπ οἷ ζνὸς ὅρους, ἄλλα πολ. 
λῶν» ὡς ἐσϊαλδμῳν ον τῇ πόδιηγήσᾳ  ἄρμες 
νίας, πε ςιθεὶς τὸ μῆκ- τό ποταμοῦ , ὅσομ 
ἦδὰι Ὁ οὐ τὴ μετάλῃ ὡρμρνίᾳ διέξεισι, Εἴ πῇ με 
κρᾷ,, ὅσου ὃ ἐκ τ ἁρμονίας," τ μικρᾶς ὥρμα, 
νίας τὸ τὶ καστπασυκέας οὔ ταύρα διεκθα 
λὼν ἕως ϑαψαίκα φέρετ, “ἡ ἀάτω συρίαν»ϑ, 
τἡὁ ἐδ μεσοπτοταμίων ἀφορίζων, ὅσον ὃ πο λοι 
στον μέχρι βαξυλῶνος γὰ “ ἐκβολῆς ὅμδ, ῥισ' 

μυρίωψτὸ ἑξακισχιλίων στεστωγο ταὶ Λᾶν πόδι. 
τὰς διώρυγας ποιαῦσα, ἡ δὲ χώρᾳ φέρει ἔρια 
θεὶς (δὼ ὅσας ἐκ ἄλλκ, νὴ γ πριακοσάχια λέ; 
γῦσι. τὰ δὲ ἄλλα ἐκ τόϊ φοίνικος τὐδέχονταε,. 

κρὲ γῷ 
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κοὰ γὦ ὩΧΑῚ ᾿ αὐδὸν κοὰ οἶνομ, κρὰ ὅξος, κοὰ μέλι, 

ἄλφιτα, τα τε στὰ: καὶ τσανγοῖα ἐκ τῦτα. 

σοῖς σὲ τὸν οῆσιψ αὐτ' αὐθρζκων οἱ χαλκές 

χῶντῇ. «Βρεχθιᾶνοι δὲ τοῖς σισιζομβύοις. εἰς 

“ροφίω βυυσ »κοὶὰ πώξάτοις. φασὶ ι δ᾽ αν νὼ 

“πόῤσικίω ὠσίίωυ » ὧὺ ἡ στὰς ὠφελέίας τό φοί 

γικ λοι ακοσίας κοὰ ἑξάκοντα σχοιθμὲν, 
σαι. ἐλαξῳ ὃ χρῶνται τῷ σμ(ω μίνῳ ποπλέομ, 
οἱ σί ἀλλοι πτόντοι «σανίζον τοι πούτου τόν 
πῷν. γίνεται οἷ γὺ τῇ βαθνλωνίᾳ ἡ ἄσφαλ’ 
π-π-ο- πολλ λό ἐν ἃς ὁδαπόλγύας δὰ οὗ οὕτως ἐΐ“ 

φκῃν. ὅσι ἡ μὴν ὑγρὰ ἰὼ καλοῦσι νάφθαν, 
γίνετι φ᾽ σῇ σουσιο), "ἢ ξηρὰ ὁ διωνα μδύα πῆτ 

σκῶνα ον τὴ βαβυλωνίᾳ. ταύτης σ᾽ ὄξιν ἡ 

πηγὴ τό να φϑα πλησίων . ππλημμύροντ" 
σὲ τούτου Σ] τὰς δὴ χιόνων τήξεις, κοὰ αὐ- 
στὴ πλυροῦ τοι οὶ ὑπεόῤχυσιμ εἰς τὸν τρτὰν 
μὸν λαμθανει. γντοῦϑι σὲ σαυίς ανται βῶς 
λοι μεγάλαι πῶς τὰς οἰκοσομας ἀϑῆκοσίφαι, 
“ἂς σὰ δὶ ὀσῆας πλίνθον. ἄλλοι σὲ κρὰ τίω 
ὑγραὺ οὐ: τῇ ἢ βα βυλωνίᾳ γίνεδθοι φασί. πσι’ 
οεμᾶν οὖ φὶ ξηρᾶς, εἴρῃ τὶ τόσου δ χήσι, 
μομ Ὁ Ἐκ τὴν οἰκοσυμιῶν μάλιστ. φασὶ σὲ 
κοὰ πλοῖα πλίπεῶαε, ἐμ πλαῶδγύτα σ᾽ ἃ“ 
Β΄. λτ πυκνοῦ ὅσα. τἰιύ σ᾽ ὑγραὺ ἰμ νά, 
φθαν ἀχλοῦσι, παράδοξον χε συμβαίνᾳ 
“ἰὼ φύσῳ. πϑῶσαηϑεὶς γουὴ ὁ ὀνάφϑας πυ’ 
οἱ πλεσίοψ, αὐαοσποίζει τὸ πῦρ, (καὶ ἑαλλοίσ 
σῶς αὐτῷ σῶμα : πθ(ἀ γάγας φλέγωτοι, σβὲ 
σαι οἱ ὕσῖατι οὐχ οἷον πε ἐκκαίε το ἃ μᾶλ, 

λορ,πλίω αἰ πανυ πολλῷ, ἀλλα πηλῷ τοὰ 6- 

ξα,κοὰ τυσ]"οἰᾳ,κοὰ ἰξῳ πνιγγύτα,σθῳύνυυ 
σοι, πείρας σὲ χοιν φασὶν ἀλεξανόῆοου οὐ 
λουτρῷ πῶλίας παισί! πόὶ νάφθα, κοὰ “πῷ 

(ἀγαγῶν λύχνον φλεγόμϑνου σε κοὰ του παξ 

σχ,εγγὺς Ἑλύαν τό ἀγρλεῶτπα, σπλίω »τολλ 

σφύσρχ ἀαταντλὲντοῖν τῷ 5 ὑσίατι, ὑφίχυ» 
σαν κοὰ δ᾽εσώσαν οἱ πόδιεςῶ τόν", στύσεισὶό. 
ν΄ σῖς φασι τό γ᾽ πῇ ̓ βαβυλωνίᾳ νάφθα 
“ἂς πηγάς, τὰς, εν δῇ εἶν ἡ λόυκδ, ταὶς σὲ μέλα 

νος. πότωμ τας δ» ἂν θέν ὑ ὑγροῦ. λέγω ὃ τας 
“Σ λδυκὸ. ταύτας σῖ εἰν ταὶς ἀδιασῶ(ας τὰς 

φλόγας. τὰς ϑ: Ζ μέλανος, ἀσφάλτα ὑγρᾶς, 

φ αὐτ' ἐλαέσ εἷν λύχνος Καίασι. πτέλοι μὴν 

ὅν ἡ ἱβαθυλώμὴ ἐμ μκβόπολις πὶ ἀοσυρίας,ναῦ 

9 σελόύκεια ἡ ἀδὲ [6 πίγρει λεγομλύψ σλη 

σίου σ᾽ ὄλι ἀώμψ, ἰκπησιφὼψ λεγομλύα μεγά 
λκἸχύπῳ σῖ ἐσποιδνῷ χφμάσιου οἱ Το θυαξ 
ὧν βασιλξς, φφόνμῆνοι Θσελδυκείωψ ἵνα μὴ 
“ασκχθμδύοινο τὸ Σσκυθικὲ φύλα τό ϑρα 

ΕΟ ν ΕΣ 9. 767 
Ἐχ (ἃ επίπι ρϑηίς 8( πιεῖ 8 υἱπᾶ, δύ χοετᾶ ἢς, 
δ τοχία πατία. Νας ες ρτο ςατδοπίδ. θυΐ 
ξειγατῇ υταητυτ Οὐ πη ἀπ πηιαςογατί σό Β115 
δί ουΐδιι5 ἐπ ρα αἱ ἀλητιν, ίσαητ εἴΐε ςατσ 
πιοη σιο44π| εχ Πςσπηλίη συο (Ὁ Γ δέ ίεχα 
Βίητα ρα! πηα αὐ] Π!τατε5 παι πτογοπτατν ΟΙ ἐο ἔτον 
πιεητία (εἰαπτίπο υταηΐ. (ατογα Ιοσα Πα 5 
Αὐοτίβ ρεπιτᾷ παρ ητς. [η Βαργίοπία εἰίαπι 
δίταπτεη πλυτ ἰη παίςίταν,, ἐς χαο ταῖν, 
{{πεπε8 ἀ οί: Π4υίπ|. χιο παρ μιῆδη τον 
«ἀπτίη ϑυΠ8πὸ ἄρτο παίςί: ατία πετὸ, σιοά 
«σρεϊαίςετε ροτειἐ ἰη Βαργ!οπίο. συΐὰ5 θη 5 
ε(ἰ ριορετρίππι ΝΑρμιΒᾶ, Ἡσοςαὔείπαπάλπ 
[Ε ΕΧ Παείαξείοπε πίαίαπι, ὃ ἐρίς αιὐρείαγ, 
δζ εἤαϊοποπιίη Ησαΐιπι ἔα είς, ΗΙς σ!εῦς πιὰ 
χίπγο ςσςγεπηαηςατ δα ςεα!ῃςία ἰἀοηςα;, 185 
εχ ςο ΠΡ 5 Ἰατετίθ 65 Πότ, ϑύυητς ηαί Ιχυί4α 
ετίατα ἱπ στο Βαργ]οηίο ἱππαίςί ἀίσλητ. 1) 6 
ατίαο χυίάεπι ἀἰέξπι εξ, πο ἡ ργρίεττίπι δά 
«αἰῃςεία παϊες, ἀίςσπητ ετίαπι παιιίσα σοητοχί, 
4πε Βίταπγίηςε {141 ςοπίπίρεητας, ΔεΙυΐ, 
ἀυπι, απο παρμιηδαὶ αοςδηῖ, αἀπιίγα ὈΉΠεπὶ 
πυδηάδπη παζυτγατη ΠΡ ει πὶ ίσπί λα πγοτᾶ 
εαπὶ ςουτίρίς. δ {{ςοτριιβ εὸ ΠΠπιπὶίσ ηἱ δά“ 
πιοιετίβ. ἀεἤασταῖ, πες Δα πα 110 ρέϊο ἐχσ 
τίη σαί ροιοῇ, (εξ πιασίϑ5 ἀγάετ, πίΠ πᾶ] ἀε πτα 
ταπι(πρετηἰαάἀετί5, ὕσσπο δ ἃςεῖο, δύ αἰτι. 
πιίης, δ τιΐτο ορρεε πὶ Ἔπχείπραίτατ, Κ πᾶς 
ΑΙοχκαπανπτγαααης, ἐχρεγίτίος στατία, ραεγο 
οὐ 8 πη ΒαΪποὸ ΠΑΡ ΠΑ {προσ πο] αςεῖ, 
πδηγδαάπιοιπ]ε,αἴ ργορ ἐ ραν τοτιι5 ἀεῆλρτα 
τεῖ, πιῇ οἰγοσ ἴαητο5 πτιίτα 48 ΠΔΠΊΠγ45 εἰπέ 
εἰΠξητ,ας ρυετᾶ (ἐγ οητ, ΡΟ[ 40 Πέτ5 αἰεί, 
εχ [οπτίθ 5 παρμτῆς Βανγίοηή, σαοίάδπι ηΐ 
σγαπι παρᾶ, αποίαᾳ αἰ δα ργοάυςογο: ἅταρ 
ἐχῆς αἰίοϑβ ε]ε!υί{ (πρῃ υτί5. εο5 (αἱ τες 
υΐ αἱ παρῃτμαπι μαεητ, πὶ δί Παππις 
αὐτίρίᾶτ. Εο5 πεγὸ ηαί πίρτί Βίτιπιΐητ5 Ππτ]σ 
αυίαος5 εἴϊε, δ ρεὸ οἷεο ἱπ [αςεγη 5 υτί. Βα ΒΚ 
Ιοπ οἱ ἐπὶ Αἰγιία ξαίτ ππεῖγορο ἐς, πᾶς 8εἴειι- 
εἴα εἰϊ ας 34 Τ στείπι ἀϊςίτιγ, Ρτορε φαπὶ υἱν 
ςἃ5 πταχίηπγι5 εἰ ποπγίπς (τε ρἤοη, ίη ’ὰο 
Ῥαγτῃουιπιτέσεβ Ὠγεπηαραητ, δε! εἰιοίας ΡΥ σ 
εὔτε5,ης ἃ δεγτίςα δύ πα Π τατί πατίοης ορρτέ 
πιεγεῖατ. ΕΗΠίς υςα5 οἰαίτατίς ροτεητίαπι δοτηα 
σηίταάδίπεπι παρ ες, αἀεὸ τι ΡΑυτΠοΥα πλαϊτί» 
τα ίηεπι δ δρραγατ οπιῃ πὶ τες ρίας, ας πεν 
ΠΑ]Ί4 δέ πεςει[ατία αὐτί ςία {Π|15 {πρρεἀίτετ. [ἢ 
ἐο Ρατιβούαπιγερ 8 ἔπ ΠΥ ἐπλς ργορτεγ δετίς 
τοπῃρογίοπι ἀερεῖε (οΙεητ, αἰζατοπι πετὸ (πὰ 

“ιωτικᾷ. διυώμει δι ὃν πϑύυκῇ πόλις αὐτὶ κόμης ὄν. υῇ πὸ μέγεθος ποσὅτό ὅργε αληθοὶ δε χομλύη, κοὰ Ἄ 

{κα τασκόυίω ὑπ᾿ ἐκείνων αὐτῇ κατεσκόυχσμβύη, (Βα πὰ ὠνια (ἴ τὰς τίχνας πρωσφόρσςὶ ἐκείνοις 71 

στορισμϑύκ, ἐώθασι καὶ οὐτιαῦθᾳ Τ᾿ χάμῷνος διάγν οἱ βασιλς σὰ ὦ σὐάερο, θόβος ὃ γ᾽ ἡ ἐκξαταίνοις, 
κοὰ τῇ 
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Ἡγιςδιία δζ ΕςΡαίδῃϊβ στ, ρτορίει εα αυας 
δῃτίααα ίλπια οΡτίπες, Ετ ασαεπιαάπιοάᾷ Βά- 
Ὀγϊοπίαπι τεσίοπεπι υοςάπλ8, [ς ἱπἀἰσεηα5 
Βα γίοηίοβ ἀἰςίπηυ5,π6 ΑΡ πυθ ες ἁγεσίον 
πε. Α' ϑεϊευςία πειὸ πεηπαζξ, δ ΠΠηΠς ἔξ 
τι Ὠίοσσοπεπι ΡΒ οΙορἤππι διοίςυπι, Εἰ Αι 
τοῦ Διτοπηίία, ἱπΠ σηίϑ5 εἰ ἰτἃ5ν φαίη σξείς ἃ 
475 ἃ δεϊεαςία αἰ 2π5. ρίυτίηγᾶ δά οΟΥεπτεπι 
ἐχροπΠιία, αυεπιδάτηοάπηι δίταςεηδ πὶ δ 
εαπιῖτα δ ορυ]εηία πίει Βαργίοηξ δ 80» 
{ἀπατη Ἰδοεῖ, χαᾶτε ἐχ Βαρυίοης δ0(4 εἰῃητίσ 
[υ5,τοταπι εν ΡοΥ δίταςεηδίη εἴΓ, Δ ἃ ὀτίεπ, 
τεπὶ πετὸ εχ δ8{|5 ἐπ Βεια πιεαίτεγαπεαπὶ 
εὐπείθιι5, τεῦ εἰ ῥεῖ Ν χίᾶ, σαειηλάπιοάαπι 
ἢ5 ηυί εχ ΒετΑ ίη πιεάίος (ὐαγπιαηίοϑ ρύο- 
Βείίςαπτατ, (ὐατπταηίλτη ἰσίταν ἃ (ερίεητγίο, 
τς ΒετίίΔ εἰγεαπάαί, το πγυΐτα εἰξ ευπὶ Ρατς 
τΑςεηί5 δί Οοἴρίς ςοηίπηξία υἱφ δά (ὐδίρίας 
Ροτίαβ, πιοπίαπίϑβ ἰδ σεπεί. ας αττοςίΠή8. 
δυήία ςοσἰπησίτας ΕἸγαιαίτίςα, τος πλάσμα εχ 
Ρατῖε αρετα εξ, εἰ [Δγοηίβριις γεξεγτα. ΕἸ πταί 
εἰς 'ΜΙεάίαᾳ, δ ηαυα Ζαστο ίαπης ρῥχίπια. (ούν 
(αἰ πιστὰ εχ ρατῖε (ἀφίττατῇ (αητ, ααζα πιο 
ἄπτηι δ πιδέδηί εἰ5 πη τίμα, 0 {επιρεγ]αῖτο. 
εἰηία ἐχεύςοπί Ρατυᾶ οςηίπι ας {τετΠ]ἐπὶτερίο- 
Ὥεπι ἱποοΐξζεες, εχ αἰίεπο υἱπεῖς. ὃ υλ]εητῖος 
εἴς οροιῖεῖ, (ὐπιπεβ επίπι  Ε]12ςε5 ἔππτ, ὃζ 
εὐπὶ Εἰγηταί ταπι Βαθγίοπῆς, ϑυίήε θεῖ, 
[ππὶ σεγετέητ, {105 ἐπ ἰοοἰφίατε Παρυιευτ γε, 
ἀεςίπι Ποιλίπαπι τ ΠΠ|ὰ σοπίεγοπέες, Ραγοία- 
ςεηΐ, φυλπηπδηι πιασίβ ἀστίςατιτὯπ| Ἔχέῦοε 
απτ, σαᾶπι οήαί, πες ἰρῖτπγ ἃ [ατγοςί πῆς 
δἰ ξίηξι, ΕἸγπιαί ρΓ 65 τοῦτα ροΠ4εητ, Παᾶπη 
ἱ, ἃ πιασίβ πατίὰπιν, ()απσυηῷ τὰς ἔεγαχ 
εἰξ, ἐπ. 5 αστίςαϊτοτοβ Πα εῖ: τηδιαπαπετὸ 
τα Πἔτο5 παΐτίἐ πηᾶσηᾶ εχ ρᾶτίε ἰασίτἀτίοϑ : δ 
σαπιταυΐτα {τ πηα]τασα ἐχοσοίτ ἐπγίττίς, Μὴ, 
ἄς σὐπὶτοχ σούαηι ροτεητίαιη πταχίπιαπη ἢ, 
Βεαῖ, ποι ρατίτυν Βατιπογσαιτεσί οστεπηρεν 
ταῖς, Παςσαιαάιησάππι αἶή. Ἐσάεπιηοαο (ς 
εἰσα ΜΜιαςεάοπδϑ παδερᾶτ, ΄αί ροί[πχοάτπὶ 
ϑυτία ἱπιρείαπούαπτ, Ἀπείοςδυπι αὐ! 4επὶ 
ΙΜασπιηι, ἐπὶ ηαί Β εἴ: τεπιρίαπι (ρο]ίαγε 
ςοπδϑτι5 εἴ. Πηίείηγί ατδατί εχ (είς δάοστί 
ἑπτεγεμπηεγτηῖ. ΒαυτΠ 15 ἐχ Πὲς πα {{ΠΠ|{π᾿επεπε- 
τλητ ςἀοίδτς, δ τὄροτε μοί απ !εῃ5 τεπηρία 
εἴϊε αριά εος ορυΐεπία, αἱάζο ρ πιίπέηνε ΟΌ 
τὸρεταπίεδ, αἰ πγᾶσπα ἱπιταίίτ: ὃζ ΠΑ 415 τοπὶ 
Ρίαπι ας ίαηας, συοῦ Α Ζατὰ ἀἰοίτιτ» σορίτ, 
«σοοιν τα Π δ τι ταὶς του Δ 0]1τ5. (ὐαρτὰ εἰξ 
ετίαπι ρεορὲ ἤστης Ησαγρῃοητεπῖ εἰ εττςία 
τηάρτᾶ οἰαἶταδ. αν ρτία5 ϑοόοςε ποσαδί, 
Τιοβίσπείη εἐαπὶ τεσίοηξ ἀρτίογεϑ ἱπσύεί15, 

ΣΥΤΚΑΒΟΝΙῚ5 ΘΈΟΘΕΘΆ ΔἈΡΗ͂, 

κοὶι τῇ ὑρκανίᾳ σΐς τἐὼ ἀδυιρτῴφαν δὶ σᾶ 
λαιᾶς σέξας. ὥασόῥ δὲ βαξυλωνίαν τίὼ χώσ 

ραν καλδμὶν, οὕτω κοὰ εὖ ἄνορας δ ἐκ 
θςν βαξυλωνίσς καλέμϑν, κα “ὃ πόλεως, 
ἀν ἀξ “χώρας. ἀν σὲ Φὶ σελδυκέας ἡ“οΨ 

καὶ ἐκέθῳν ὦσι, καὶ ϑυίστῶρ διογθύε  σοἴκον 
Φιλόσοφον 51 σὲ τὸ αὐτεμίποι στόλις ἀξιόλο 
γ00) διέχοσοα πογνπακοσιος “ἢ σελδυκείας 578 
σίους» πρὸ ς ἕω Ὁ σλέοψ,κα θυ πόβ κοὰ ἡ συτίς 
κίωκοκοὰ γοὺ αὖ τη πολλή τε κοὰ ἀγαϑὴ, μὲ 
σμ βαξυλῶν Θ' σέπτακτοι κοὰ συυσισῖ-. ὦ» 
Ξε οἷςεκ βαξυλῶν᾽ ἐς σοῦσις βαδίζουσε 
οὔκ φὶ σιπακίωῆς ἡ δοϊὸς ἅντα ». πε οἴω σ᾽ 
ὄξι, κοὰ τοῖς ἐκ σούσώμ εἰς τἰὼ μεσόγαεαν φὶ 
“πϑρσισῖθθ-, σὰ φὶ οὐξίας, κοὰ φὶκ φὶ πόβ- 
σίσῖ-. εἰς τὰ μὲστ φὶ ξαρμανίας. τἰβὼ μβὼ 
οὖ ἀαρμανίαν Ἐγκυκλοῦτοζι “τὼς αξκῃν 

ἡ τξρσ ἐς» γολλὴ ουσιε, ταύτῃ δὲ σιυυάτῆα 
ἡ ππαραιτακίμὴ κοὰ κοσσαΐα μέχρι καασίς 
ων πουλῶμ,ὀρειν αὶ κρὰ λεορικαὶ ἔθνῳ, σῇ ἢ σὸν 
σίδε ἡ ἐλυμάτις, κοὶ αὐτὴ πρραχέία ἡ στολλὴχε 
κρὰ λπσρική, πῇ ἢ ἐλυμάτισε, τὰ πόῤι Σ ζζ, 
γον "ὸ ἡ μκδια.κοοσαῖοι μδύ ὃρ εἰσὶ ποξότῃ ἃ 
πλέου, καθώπόρ τὸ οἱ συυεχᾶς ὀρεινοὶ πεῶνον 
μόύοντες ει, χώραν γον ἐχοσιν ολί γίω 7ε τὴ 
λυπραὺ, ὥς ἐκ Τὴν ἀλλοόβίων αὐάγκη ζίι, ἀ. 

νάγκῳ δὲ κοὰ ἰσχύειν. ἅπαντες γαῦ ἐσι μάχε 
μοι. ποῖς γδμ Ἑλυμαΐοις συυεμαίχον μύριοι 
τὸ προισίλιοιγπολεμᾶσι πρός τε (χβυλωνίσς 
κοὰ σύσισς οἱ ἢ τ δαιτακίωοὶ μξλλου μϑὺ Φὰ 
κοοσαίωψ ἁφιμελδντῇ γῆς, ὅμως ἢ κοὰ αὐποὲ 
λαξποίων δκ ἀπέχοντι ἑλυμαῖοι δὲ κοὰ μέ 
ζω τότωμ κὶκτίμποι χώραν κοὰ ποικιλοτξ 
ραν, ὅσιι μδν ὃν ἀγαθὴ, γεωργὸς ἔχει οὖν φὗοξ 
κοαῦσες, ἡ οἷ᾽ ὀράνὴ φρατιώπας βεφει,ποξός 
“σας ὅν πλείςας, πολλὴ σῖ ὅσα, σπτολὺ κοὰ τὉ 
φρατιωτιρομ πιαρὶ χετῖ, ὥςε κοὶ ὃ βασιλεὺς 
αὐ διύαμιν ἀεκσημος μεγάλην, ἐκ ἀξιοῖ 
Ὅοἱ᾽ ἣν σϑθυαέωμ βασιλᾷ ἥδαπλησιως Ὀῖς 
ἄλλοις ὑπήκοος Εἶΐ. ὁμοίως ὃ τὸ πιὸς ὧὐ μα 
κεσῦνας ὕςόδου εὖὺ “ σνοίας αχοντας δι. 

κε. αὐτίοχον μὴν ὃν Σ μὲγοων Ὁ τὸ δήλου 
συλοῦ ἱδρὸν ἀδιχειρήσ αντα, αὐέιλον ἀδιθεμε 
νοι καϑ' αὐεὖῦ οἱ τολησίον βαίρξαροι. ἐκὸ Ἔ 
ἐκάνῳ συμξανπων ποαισϊδυθεὶς ὁ σἱοθυαΐξος, 

χρόνοις ὕςόβον ἀκούων τὰ ἱδλεὶ τολύσια ποσὰ 
αὐτοῖς ,δρῶν σ᾽ ἀπαθοιῦπας ἐμξαλλᾳ μετὰ 

διωάμεως μεγάλης. κρὰ σότε φὶ ἀβίω ἃς ἑκα 

ρὸμ ἄλε, κοὰ τὸ Φὶ αῤτίμισί- τὰ ἀζαρα, 
κοὰ ἄρε παλοαύπωμ μυρίων γάζαν. ἡρεθῳ σὲ 
κοὰ πες Ὅρ᾽ ἡσϊυφῶντι ποπαμῷ σελσύκφᾳ 
μεγάλη πολις. (Ολόκη δ᾽ εκαλῶπο πρότόβοψε 
Ῥᾶς σὶ ἀσὶν ἐς “δ χώραν εὐφνς ἀσξολαὶ, 

Ἐπ 
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ΤΥΒΕΝ ΒΕ ΟΥΝΜ Υ ΕΣ 

ἐκ μὴν Φὲ μηιδέας κοὰ φὶ πόρὶ ὧν ζαϊγρον τό 
σον οἵᾳ φὶ καοσα(αχτικῆς, ἐκ δὲ φὶ σεσίδος 

. οἴ τῆς γχθιαυῆς . ἐπταρχίαε σῇ ἀσὶν αὕπτοι 
! 

Φιελυμαέας, ἅτε γαβιαυὴ κοὰ ἡ μχοσαξατὶ 
πῆς τρίτη σΐ ὄξῳ ἡ ἐκ φὶ πόρσίσιθ-,ἴςι ὃ τὸ 
κορδιανοὶ ἐπ ἀρχία φὶ ἑλυμαϊσὺς, ὅμοροι σ᾽ 

ἐἰσὶ πότοις σαγαπτίωοι τε κοὶ σιλακίωοί, 
διυκχοέαε μικρας, τοσαῦτα μὲν κοὰ γοιχῦπος 
Ἐθγω προ τω τὰ ὑπόῤκεέμᾶνα φὶ βαξνλωνί 
αοςπτὸς ἄρκτου σὲ τί μησίϊίων φαμᾶν, κοὰ 
σ“ίὼ αιδυίαν , ἀρ σὲ οἱύσεως ἡ ἀσχθίων, 

κοὰ ἡ μεσοποταμίᾳ, “ἢ μδρ ὃν ἀοϊχξίιυας ἡ 
πλέςηποιοῖς ὅξι, τ αὐτὴ Φὶ βαξυλωνίας 
δρῦς δίῳ, ἐχευσα σῖ ὅμως ἄρ χοντίζ ἔδδου, ἔς 

ὅτ ὅπτη οὶ; τῇ ἀρμβυίᾳ πτθχωροῦστε. οἱ γαῖ 

μῆσθι κοὰ οἱ ἀομλψιοι,τοίθι σὲ βαξυλώνιοι, 
σὰ μὲγιςτς τῶν ἐθνῶν τῶν ταύτῃ διετίλοαν 
οὕτως ὁ ἀρχῆς συυιςῶτες, ὡς ἀλλήλοις ἐ’ 
“:πίθεδαι, κατὰ ἀομροὺς ὧὺ οἰκείους ἀκῷ 
«οἱ, οὶ πτέλιμ σἤχλύεον. κοὰ ὧδ μέχρι κοῖς 

“ἢ: τῶν παρ ναίων ὡθικρατείας διέμενε, 

τῶν γν οαῦ μσίων κοὰ τῶν βαβυλωνίων 
Ἐπτίοχουσι πιίρθναϊοι,, πῶμ σῖ᾽ ἁομλνίωμ 

οὐοῖ ἅπαξ, ἀλλ᾽ ἔφοόδι μον γεγόνασι πολ, 
λύκιο. αὐαπράτ οἱ οὐχεάλωσαν, ἀλλ᾽ 

ὅγε τιγράψης, κρὰ ἐῤῥωμήψως αὐτεπεκρω - 
σησονς ὡς ἡ ποῖς ὡρμλνιακοῖς εἰρα τοί, 
μού αὖ ἀοϊχείιωὴ τοιαύτη. καλσαῦ τοῦ οἵ 
οἱ ἀοϊα δἱιυοἱ, κοὰ σακκόπτοσξες . πόῥὶ σὲ φὶ 
μεσοποταμίας ὁδδρὰν ἐφεξῆς, κοὰ τῶν πῶς 
μεσημβοίαν εθνῶψ. ἀϑιόντες ἀδιμικρὸυ πρό- 

σόδον τὰ λεγόμανα πτϑρὲ τῶν εὐνῶμ πτῶρ στῶ 
ᾷ τοῖς ἀοσυρίοις, τἄλλα μὺν ο(ὐ ἕοικε τοῖς 
“πο σιπκοῖς, ἔστου σὲ, Ὁ καϑεφαύαετρές ὧν» 
σῇρχς σώφρονας ἑκάςης ἄρχοντας φυλῆς» οὗ 

πῶς ἐπιγάμους ἰόρας ππῶσάγοντες εἰς 
πλῆϑθ’, ἀπτοζηρύηουσι τοῖς νυμῴῷζοις ἀεὶ 
πὰς φὐτιμωτόδας πρώτας, οὕτω μδρ αἱ 
συζυγίας τιλοιῦτοι οὅσάκις οἷ᾽ οὐ μιχϑῶ 
σιν ἀλλήλοις ἀριθυμιάσαντις αν ίςοαν τοίὶ 
ἙκαϊσεριΘ- χωοὶς, δρθροὺ δὲ λούονται, πρὶν 
ἀγγέου τινὸς ἅψα οι. τοαραπλησίας γαρ 
ὥασόΡ ἀτῷ νεκροῦ Ὁ λουτγροὸμ ψ τθει ὄλημ. οὔ. 
τῷ πκρὰ ἁῷ σαυουσίας, στάσαις σὲ ταῖς δὰ 
ξυλωνίαις 169: κατά Ζε λόγιου, ξονῳ μίγνν 
τα πρός τι ἀφροδίσιομ , ἀ(ικουμθύαις με» 
πὰ πολλῆς ϑόδαπείας κοὰ ὄχλον. ϑώμιγγι 
σ᾽ ἔςεσῆχε ἱκάτη.. ὁ σῖς πτῶσιὼμ ἰατα 
ϑὲς Ἐπὶ τὰ γόνατω, ὅσον καλῶς ἔχει α΄ 
γύφιου, συγγίνετοιι, ἄπῶώϑον τὸν τεμε- 

95) 
εχ Μίεαία συίάειη εὐἸοςίς Ζαστο ἐπ διβιε θοῦ 
᾿ΜαΠαθατίςαπι: εχ ϑυ{14,ρεγ (Πα ίαπδπ, (ας 
Βίαπα δ ΝΜα([δδτίςα ΕἸγαπαεοσιη απε ρτο- 
τηποίας, Γεττίας ἑπ στε εἰἘ ἐκ ΒΡ εε18.6{Ὲ ε- 
τίαπι Ογγθίδηα ΒΓ γπηοεουύιτπὶ ργουίηςία, Η!ς 
Πηίτπιί ας δασαρεηί, δύ δέλςεπί, ρατι ἀπὸ 
Ρτποίρατας Ἰπὸ ἀν (απι σεηῖο5 σα οτίεη- 
τε πὶ ποτία5 αἱτγὰ ΘΑ υἱοπίαπι Παρίταπι. Αᾷ 
{ερτεπτίοπεπ Με ήταπὶ ἀἰχίπτα5 δί ΕἸΑΥ πες 
πίη. Δ ἃ οςοείάεπίει εἰς Α ἀΐαθεηα, δί Νς. 
(ὁροταηγία, ν]αχίπια ὦ ἀίαθεπα ραγ5 ρ[απίω 
τίε5 εἰξ, εα ρταείειτίπι (πα ρειτίπετ αὐ ΒαΡ γα 
Ιοηΐδπν, Πυ,ΠησΔπι ργορτίιπι ρτίπείρ πιὰ» 
Ῥεῖ, ποππηπαι1π) Ε]αγπιεπίος Δα ἢεεγείςίτ,. 
ἴναπι Με, Ηδεσπεπή,Ας ΒΑΡυ]οη, ρταίες 
ΟΠΊΠΕ68 [145 σεπίε5 απο ᾿ς {ππτιίτα ἐγδηΐ Δ 
ἑηἰτίο ςοη( τε, αὐίςξ ἐπί απ άοτίγεπίατγ, 
αὐοαίφ ορροτσπαπι 4 αν, Γαγ!πὶ το ἢ 
«ἡ! ατοηται, σασα πφ Δα ΡαγτπουπητίπιρεΣ 
τίστη ρεγπηδηίς, ΝΜ] εα 5 ἑτα ατῳ Βα. γΥἹοπή 5 
Ραγίῃί ἱπηρεγαπτ, ΗΠ αγπιοπήϑ αὐτῷ Ππ ΠιτΑ 1. 
[ππαοπος ταπτ (περ ἐ λόϊα Πππῦ, οπηπίηο δι 
τε πὶ σαρτί ΠιΠ Πυδηιπιὸ ΓΊσΥδη 5 (τίπτε, 
δι1ι5 Ηλγηγεηίαςί5 ἀξ πὶ εΠ᾿ δ[οττίτου γε {τίτ. 
Ααίαθεπα σαυΐάεπι εἰς Βυαίπηο 4{, Α ἀἰαεπέ 
ετίατι ϑασσοροάες ποςζαηταν, [)ε ΜΙ είοροτῖα, 
τγία εἴ σοπίίρα5 σὰς δα πιοιί{ πεύρσαῃι, (ες 
ἰπςερ5 “ἰςοππι5,{| ρτίπ5 ραῖτα 4ς πηοσίρ. ΔΓ 
(γτίοτῶ ἐπουίπιιβ ρ ογίεςατί, ΕΗ] τας ἐπ ςςτετία 
Ῥετίατα {Ππ|{π8 πτπτιργοργί πεγὸ μα επί, 
σα {18 τγα5 αἰγοβ ἱπίεστοϑ ἂς ρτίποίρα 
1.5 ργαβείδτ, σαί ρεἸ 145 μα 1165 ἐπ πιεάίαπι 
τα αἰτίτα ἀπ ργοάαςοητόβ. ε45 ρει ριαςοπ 
Ἰοςαη 45 Πσηίῆςᾶτ,ας ρτίπγὸ ε45 σι ἀίσηίο 
τεϑίσητσ. δίς ἐπίπι ςοίπ σία ρα εο5 ςΟΠοίπη, 
ταῦ, ποτίε5 πετὸ σοί εγ πε αγστυ, αι ἴσος 
(στα {πῆττί, ἰλσαπιυτ πππὸ ρυυίδη ἡυίςβ 
αἰτίη σαητ. εἴ ρογίπας εἰ5 [Δ Δ ΟΥΠῚ π᾿ ΠΊΟΥ ΠῚ 
εἴς ἃ ςοίξιι, ατφ ἃ πιοτγυίβ. σηπίας Βα γῖο 
πίοτγσπι ππιΠ εὐ, 105 εἰδ, ἐχ σαί αι ἀλη 
{η αἰίψαα τε Ν᾽ ἐπεύξα ς Ποίρίτε ρεγπη(ςετί, 
σαπιταγθα δύ σατ ῥ᾽ υτίπιο δα {ΠΠππ|ποπίεῃ 
τἴθιι5, συα! δεῖ ἢ ποῆγο ἀπο σοτοπδίαγ, 
Οὐ πειὸ Δ6 εδπὶ δά πηίταηίαγ, ροΠτοίαρετς 

Ἂ Μοίο ἷξε 
φεμάμνι [ΟΥ̓ 
διηάηι δώα 

εἰπ5 σεπίθα5 αύσεπίο συδηίτη δὲ αὐ Φε τιν, κιγγι για 
ςοἰ]οησε εὰ ἃ ἔδπο δράιεϊα, ἐᾷ δύσοηυπι εὲ ἰερ ἐμ, 
ΜΝ επετί (λογαπι εἰς. Ττεβ ἔαπτ πγασί γάτα εὸ Ρος εἰ, κι 
γᾺπῚ, Πα ἕδτη τα] τί (σπτ ἐπιεγίτί» δ πο τ] ο- εμο κεῖ τος 

γοϊία, βιὸς 
τ, δ( ἰεπᾶ, (εοτίαπι τερίο ροίτο, Ριίπιί δύ αἱγ μο, μεὶ ρ» 
οίηες ςο!]} οὐδε, εἴ ἐς αὐ υἱτε 5 0τὰ γε ἄογς; γηὶ αἰϊο, 

νους ἀπσταγαγὼμ. “Ὁ σ᾽ ἀῤγύομου ἱδρὸν φὶ ἀφροσϊίτης νομίζεταε. αῤχέϊα σί ὄδη πρία. ἢ» τῶν ἀφειμὲ ἷ 
νῶν Ἀσῖῃ φὶ σορατϑας, καὶ ὁ τῶν γ)συξοτῴπωμ, καὶ τὸ Φ γόρόνπτωψ, χωρὶς τό ὑπτὸ τοῦ βασιλίως καθι 
σαμδίου, τούτον σὶ ὅδ) καὶ τὸ τὰς στχαρθφύαος ἐκ 4, σύναε, ἰκαὶ ᾧ τὰς πϑρὶ φὶ μοιχέας σιικαζειν σἸίκαο. 

ἄλλῳ 



"ο8 5ΥΚΑΒΟΝΙΒ α 
(εουπαί ἀς [υι{{5,{πττῇ ἀς τε αβτηοϊ επτί5. ΗΙ 
ϑρίοῖοϑ ίπ 75 ἐχροπεηῖΐοβ,πτειτορσᾶς ρτο- 
τεγειτ65,Π11π| Πα] παῃ} πτουθύ Πα 15 γε πγε 
ἀίυπι ποτίζ, ἤᾶτα Πεπιο ργατογειητίπηι ας 
τα αἶτ15 εἴ , αὶ οςςυΓ5 τὉ αὐπιοποαῖ, Π αι 

. (ἰστζατε παρ ες,Ν εἰξε5 σείπης πεεγίου ἐπὶ ται, 

ὨίςΔΠὶ εχ [ἴηο τα] γε ΠΊ, ἐχίογίουξ εχ [Δ Π8,Πηΐ 
ἐζαπι αἰ 1πΊ. σοπΊὰ Εεἰ5 ραγα εἴς. ςαἰςεατηεπν 
ἴσπι που (Δ πηασηπηι, (Τείζαπτ εἰίαμι [σ !» 
ἴππὶ δύ (οἰρίοπειη ποι (τυσαίεπι εἀ πῇ σπξ, 
{π{πρετίοτε ρατῖς πγαΐο, εἰ τοί, τεὶ {πο ππεῖ 
ΑΙίχαα οἰαίπιο{ τουπαίαιη, Ν πσαητατίεν 
(λυλοιαρζεπιούίιοβ οὐ Δερυρτή, δ αἰἥ ρεῖς 
τισί, ἱερεἰαπτίη πλεῖ]ς. ςετα ςαάδιτεῦ ΟὨ] 
παπί, Γτε5 (απ Πατίοπεβ, αυας {ΓππΊεπῖο (ἂν 
τεητ, ΕἸη δ ᾿ςΒιΠγορμασί ,«ααί τα αἱαιτητν, 
σπεπιαάπιοάπηι (τεάτγοίη. ΝΜ είορ οταπηία αἷρ 
οὐεηία γεί ποπγίπαία εἰς, [ίξέιπι εἰς επίπι 
εδηγίητεν ἘπρἬτατεπι ας Τ στίπι ίαςείε, εἰ Τί 
στίπι οὐεηζαΐς εἰτ15 [4τ15 ΔΙ]! πεῖ» οςοίάεητα- 
ἰε υετὸ δζ δαίεταῖς Ευρμγαῖεθα, Δάίεριεα- 
«τίοπεπὶ εἰς Τ δυζαϑ, χυί ΕΠΑγπιεηίο 5 αἰτίντιίε 
ἃ ΜΜείοροιδιηιία.. πᾶτε πιαχίπηα αἰ απεία, 
πα ίητεῖ (ες θίυπτ,ἀ τηοητες,εἰὶ ἀπογα πλ]ς 
ἔ{ππ| δ φυλάτίη σεητοτιιι [44., αυες εαετα 
εἶ συλ Εταιοίεπεϑ ἃ Τπαρίαοο ἀϊπχίτ, ἐπι 
χία συᾷ δητίηιτι5 ΕπΡ ταί 5 ροπ5 εταῖ, (ὰροΥ 
Τίρτείβ τγαππ τα, θὲ ΔΙ εχαπάει σὐτη ἐχεύςοίτα 
(ταίεςίε, πλίηίπγτα πεγὸ αἰ ητία ραυ]ο (αρταὰ 
ς (ι]υχία δε ςπςίαπι ἔετέ ας Βασγίοπεπι ! αί 
τυς Τίρστίβ ρευίασυσπι, αὶ ΓΠορετίϑ ἀϊςίταν, 
Ῥεῖ πιεαίδιι οἰ115 ἰατἰτσἀπεηλ: ἐπ αἰτεγαπγιο- 
τὸ τίραπι ρεγσεπίξ5, τὴν αλαϊτο Θηίτα ας ἢ λ- 
τα (Ὁ τούτη ἐπ οτεαϊεαι: δ ἰσηρ ἐΐπι 15 
ἀεἰ δία 5, ταγίαπι σχοσυίτν ποη ρτοςα ἃ (ΠΟΥ, 
ἄγαα, αἴχυς δα εὸ πεῃεπιεητεῖ ἰΔσαπὶ ρει- 
τηεαῖ (ας Ετατο ἢ ἐπ ε5 δίτ) τὰς πάπα θαπι]αν, 
(15 (1{π|5 {{τ|ὅζ ρί(ςἰριι5 σατεατ, ταπηεη Παςίηῃ 
Ρατῖς Δαϊςείςαι, δ ἤδε, δ ρί(οίδ 5 αθιιπάει. 
ἱΜείοροίαηγία σοαττατίο π πιά σπόγῃ (πὲ [0 ν 
φσίταἀίηεπι εχίς, ὃζ χιοάαπηπιοίο ηδιυίρίο 
ΡεΙΓΠ ΠΏ Π 05 οἴ πα χίπιδπι οὖς ρατίεηι ΕΠ ρῆτα 
τε5 εἴ οίε, ἰΠαπεία ἃ ΤΠαρίαςο τας Βα. 
Ὀγίοπεπι (υἱὲ Ἐτατο με πε5 αὐ0) εἰξ Παάίον 
τασπι χαδίαου ΠΗ πὶ ὃζ οἐξίπσεπτογαπι. Δ᾽ 
ροητε πετὸ, χυί εξίυχία ΟοπηπιασεπδπΊ, δ 
ἱΜείοροταπιίαίηςίρίτ, πίῳ ΤΠαρίασιπ,ία πὶ 
ΠΟΩ Ρϑιςίοτα “πο Ὲ15 πα ]ΠΠΡ115 ΠΠλ 4! ΟΥι1Π|, 
Ῥετετεγπιοηταπα συίάεπιτεσίο (τίς ἔεταχ εἴς, 
Ῥατίςπι εἰς Δα ΕΠρΗγατξ ἐχροίίταπι, ζ ροα 
ἴεπὶ αὶ ππης ἱπχία (ὐοτηπισεπαπι εἰς, δ 
ἐτππὶ αι" οἰπλίαχία Τ Παρίαοῦ εταῖ,ή Παρ εηζ, 

ΒΟΟΦΒΑΡῊςΣ 

ἄλλῳ δὲ τὰς Θὰ ἔλοπῆρ, τρίτῳ "Ὁ πϑδὶ τῶμι 
βιαίων. οὖν σἵ ἀῤῥώρους εἰς τὰς πριώσμυς ἔκα 
χιθυντοῦ", τα αὐ ϑοών ον τοῦ τὴν σδεόντων εἰ πῖς, 
“τέλοι λίγάυ τό υπζβος ἄκθ- δσίεις τ ὄξιμ 
οὕτω κατῶς δὴν σταριόντωψ, ὃς οὐκ ψὐὺτυχὼμ 
εἰ τι φρονεῖ σωτήρχομ ασυπίθυτοι,, εδϑδὴς οἵ 
αὐνοῖς ὄδ᾽ χυτὼμ λινοῦς πτοσϊηρης, κοὺ ἐποὺν- 
σίύτης ὄρεος ἱμάτιου λδυκόρμικομπ μικροὶ ὅσ 
στύσίωμα ἐμ ασὲ ὅμοιον. φϑροῦσι σὲ τὺ σῴρα“ 
γὶσϊα, κοὰ σκῆσίρου οὐ λον, ἀλλ᾽ ἐπίσημομ, 
ἔχου Ἐπανω μῆλομ ἢ ῥοσὺμ ἢ ἀρϊνομὴ τι ποιδὰ 
σον. ἀλέιφοντοῦ σὶ᾽ ἐκ τό σησάμου. ϑρίωωοὔα 
σι δὲ εὖυ ἀρθανόνπας ὡς οἱ αἰγύσηιοι, ποὺς 
γτολλοὶ ἡΜάλλωρ, ϑσηουσι σῇ τὺ μέλιτι ἔκ 

ρῷ πόδιπλάσαντοῖο, χρέϊς σῖ ἐἰσὶ φατρίας 

δ ἀπόρωμ σίπου, ἕλειοι οἵ εἰσὶν οὗτοι ποὶς 
ἰχθυσφάγοι, διαςτώμδνοι παραπλησίως ὯὙ 
ἡΣΙ τἰιὺ γεσβρωσίων, μισοποποαμῖα οἵ ἀπ τό 
συμβεθηκότί. ὠνόμαται, ἐίρετοὰ οἵ ὅτι κᾷ 
ταὶ μεταξὺ πὸ δὐφρτυ;» κοὰ τό “γριθ’ς 
κοῖς δέιότι ὃ μὰν τίγρις Χο τωθινὸμ αὐσῆς μά, 
νομ ἐμλύζει τλδυρόψ, πὸ δὲ ἑασόῥιον, κρὰ νόν 
σίου ὃ ὄυφρέτης, πεὸς αὔκτου σὲ ὃ ταῦθ’ ἃ 
αὖὸ ἀρυδνίους διοοίζων ἀὴ Φὶ μεσοσποταμίς 
ἀφ. Ὁ ἦὰ σαὺ μὲγισου ὃ ἀφίςων τοι διάσημα 
ἀπ᾽ ἀλλήλωμ, ἢ στὸς Ῥς ὄρεσιν ὄδη, ᾧζ σ 
οὖν εἴα Ὁ αὐτὸ ὅττόβ ἔρηκῳν δβαγοδδρύης, 
ἀν ϑαψάκον, καϑ' δὰν τ ζύύγμα πὸ ὄν. 
φραληου ποτττιλαιὸν δὲ τἰὼ τό πίγρισίθα 
διάξασιψ, καϑ᾽ ἰὼ δεεθν ἀλέξαν 4). Θ'αὐτδὸμν» 
διοιιλίων τιηραπκοσίωψ, Ὁ σ᾽ ἐλάχισομ μὲ 
πρῷ πλέορμ δὴν οἴχποσίωψν, ΠΣ] σελδύκειωύ πα 
κοὰ βαξυλῷνα. οἤχῤῥέ σ᾽ ὁ τίγρις “ἰὼ ϑω. 

σήτιν καλουμ ίω λίμνίω ἐξ πλάτθ. μὲ- 
σίων πτόδαικωθὲὶς σ᾽ ἀϑὶ ϑιζτέδον χῶλ-, ΚΣ] 
γῆς δύνποι μετὰ πολλοῦ ψόφου κοὰ αὐχῷυ 
σμμάτων. δὲ πτολὺ στ οὐεχθεὶς ἀφωνὴς, αὐὲ 
«χει γπρέλιψ οὐ πολὺ ἄἀπὔφν φὶ γορσϊναέκς, 
οὕτω σὲ σφοσ)οῷ διεκξάλλε; τίὼ λίμνίω, 
ὥς φησιμδβατοῶδρφύις, ὥσε ὁλμυρωὺ αὐτίὼ 
οὔσαν » κοὰ ἀνιχθαυ. γλυκῆαν 2] πτόιτὶ Εἶν 
τὸ μόλ!Θ»κοὰ ῥοώσϊη, κοὰ ἰχθύων σπελαρπ, ΔΒ 
μῆκ’ δὲ συχνὸμ πρῶπὶσηωκον ἡ σιυαγῶ», 
γὴ φὶ μεσοποταμίας»κοὰ πλοίῳ πσως ἑώπει, 
στοιεὶ δὲ τὸ πλέϊσον φὶ πόδιφόβείας ὁ δύφρὦ. 
σης, κοὶϊ ἔσῃ πὸ μὴν ἀν φὶ ϑαψαίκου μέχρι δα, 
ξνλῶνΘ-, ὡς εἴρηκον ὁὀῥαγρῶδγνης τετράκις 
αἰλιοι κρὰ ὑπιταπόσιοι τρέδιοι,, Ὁ σ᾽ ἁὴ ταὶ 
ἘΡῚ κομμαγανίω ζσύγματθο, ἡπορ ὄξιμ αν 
χλτ μεσοποταμίας, δκ λαῆον δισιλίωμ 

σχδέωμ ἕως ἀϑὲ ϑάψαπομ ἴσι δ᾽ ἡ ἡ αδώριος 
δυύσϊαίμονι ἑκονῶς ἔχυσι σὶ αὐτὸ πὰ μδν πρὸς 

σῷ συφράτε,κοὶ τῷ ζαυγματιγ τῷ τι ναῦ τῷ ΜΣῚ δὰ κομμαγηνήν, (Οἱ τῷ στάλαι τῷ ἡ] δ ἰθάψακον, 
οετε 

ΣῪ 



- ὥς ῷ ἸΒφώ. 

- Φ  Φ  ΨΦῸΣ Ὄψῃν ΎΨΨψ' ν 

ον». ΚὙἘΡ5 ον νυ ον σον 

ἘΠ ῇῃ0{0 ἀῶ ΠΤ  πὩπΦὦὔβ'!'! ον δυο 6 ἀπ σῳ. 

τ᾽ ΒΕ Β ΘΕ ΟΥΜΕΥ 5. 5 ΟΟΤ 

εἶτε μύγοονες κῷ τωνομαδιυρύτες κσσο Ὁ μα 
κεσύνωμ, γ᾽ οἷς ὅξιν ἡ νίσιξις, ἰυὗ κοὰ αὐτῷ αὐ 
σιόχφαν τίὼ οὐ πῇ μυγσυνίᾳ πεθσηγόρσυσαν, 
αὑτῦ τῷ μασίῳ ὅρ4 ἀφμηνίω. κρὰ τιγρανόκερ 
σακκοὶ τὰ σπτόρι κἄρας, τὸ νεκιφόρκομ χωρία, 
κοὰ χροσίραζα, κοὰ σιννακῷ, ᾿ ἀράοσος δὲε 
φθαρκισὕλῳ λεφθες (ασο σσρίωα Ὁ ἣν παρ 
ναίων «ρατηγδ. πες δὲ τῷ “ἰγρ4 τὰ ἣν τῇ 
θυαίων χωοία, οὗς οἱ ππίλαι καρσϑύχους ἐλε 
γνοκοὰ αδ πόλεις ὧν σάρασά τε κοὰ σιτάλ 

κα κοὶ πινάκω ἀράτισομ ἐρυμα,τρεῖς ἄκρας 
ἔχουσα, ἑκαϊςίω ἰσίίῳ τόχει τε[ειχισμονίω, 
ὥςε οἵου πρίπολιν Εἶν, ἀλλ᾽ ὅμως κοὰ ὃ ὡρμὲ 
νι Θ΄ ἔχον ὑπήκοον, κοὰ οἱ ῥωμαῖζοι βίᾳ στα 
φέλαξον. εἰ ἀχὶ πτόρ ἔσϑξαν οἱ γυρσίναζοι σχ 
φόβόντως αῤχιτεκτονικοί τινότ' εἰν, κοὰ σπτο- 
λισρκαζικῶν ὑργοανων ἐμστῴροι. δι όπτόρ αὐτοῖς 

εἰς τοῦτα ὃ σιγρανος ἐχρῆ . ἐγυύίρ σὲ κρὰ 
ἡ λοιπὴ μεσοττοταμία συ ρὥμαζοις, πτομ’ 

πάνθ’ σὺ αὐφὶ τὰ πολλὰ Ὅοϊ" πιγραὺν πτῶ 
σρύειμδν, ὅς [ὦ ἀξιόλογα. ἔσι γαρ ὄύξοτος ἁ 
χώρα, τὼ δὐδβνης, ὥςε τὸ τὰ ἀφθαλλὴ βέφειν, 
πρὶ ἀῤωμαᾳ Ὁ ἄμωμου, κοὰ λεοντύθοτός ὄξι, 
φόνῳ σὲ (ἱἰ τὸν νάφθαν, κρὰ ἢ γαγγίτιν λίν 
θουνἣν φόύγᾳ τὰ ἑρπετὰ, λέγοτῦ ἢ γόρσῖνς ὃ 
“ρισηλέμο “ἢ γορδιωίω οἰκῆσαε «ὑτόδου ἢ 
τὸ ἐρετριξῖς οἱ κὐχρηκόδοντες ὑπτὸ πτόρσῶμ. 
σπόρὶ δ ὃν τρισηολέμο σϊμλώσομϑν τὺ Οἷς συ 
οιαποῖς αυτίκα, πὰ σὲ πρὸς μεσιμξοζων ἰκε- 
κλεμδύᾳ “ἢ μεσοποταμίας, κοὰ ἀγρτόδω 7 ὃ. 
φῶρνἄνυσ)οα,νὺ λνπριὶ ὄντα ἐχύσι οἱ σκηνί 
“τοί αξαθες, λαερικοί χινες ἢ γτοιμβνεκοί, με 

θιεχυῖνοι ῥᾳδίως εἰς ἄλλος τόπους, ὅταν ἁδὶ 

λείπωσιψ αἵ νομαὶ τὸ αἱ λεπλασίαε, ποῖς οαὖ 
γπϑορείοις ασυῦ τε τότωμ κακδϑοι συμβαινά 

ἡ ὑστο Φ' ὡρμδυίων. ὑπόβκειντῇ σὲ κοὰ κα τὰ 
Π ἀν σα “διχαὺτελθ" ἢ ὑπ᾽ ἐκείν 
νοις εἰσί πλέομεν τοῖς ἡ θναίοις, οὐ πλόὺ» 
ραῖς γάρ εἰσι ἑᾳκᾶνοι, τίω τε μησίίαν ἔχον- 
“όυ' τὺ τἀὼ ξχθνλωνίαν. μεταξὺ ὃ τό δύφρά 
“5 Κολι τόϊ πίγρίος ῥεῖ τὺ ἄλλος ποταμὸς βα’ 
σίλειος καλὲ μᾶνος.κοὰ, σπτόρι τιὼ αὐθεμασίαν 

ἄλλος ἀξόῤῥας, οἵᾳ ὃ τῶν σκίωιτῶν ὑπὸ Ὁ 
μαλίωμνωυϊλεγομβύων, κοὰ φὶ ἐκείνων δῥα 
μίας, ἡ δοϊὸς »οἷς ἐκφὶ συρίας εἰς σελόύκει» 

αν. κοὰ βαξυλῶνα ἐμητορδυομρνοις ὄδιν. ἡ ἦδὰ 

οἰμὦ οὐάξασις “τό ὄυφράτο, {] τἀὼ αὐθεμα 
σίαν ὄτρν αὐτοῖς, τόπο’ φὶ μεσοποταμίας. 

ὑπόῤκειτῇ δὲ 7 ποταμ » ογοίνους τιήαρας 
δηχοί ἡ θαμξύκο,ν γὸ ἐσέοσων τὸ ἱεραὺ στὸ 
λιν καλᾶσιμ, οὐ ἡ ἐμῶσι δ συρίαν θεὸμτὰ ἐ- 

78ῷ 
ααΐί ἃ Μαςεποπίθ. Μίγσέοηο5 {ππέαρΡε 8: 
τί, ρα απο εἰ ΓΝ ΠΟ 5, σααπὶ ἃ πτος ΠΑ πὶ 
Μγράοπίαμι ἃΔρρεϊαγυης, α Μ]αίίο πιοπτα 
{ταπι,ετ΄ ΓΤ ἰσταποςεῖῖα, δ Ιοςὰ ἥπςε ίαπε είτοα 
(ατα5 ἃ Νιςαρῃοσχία δέ Ὁποζαίγαζα δ δίη- 
πδζα: ἰπ 4α ϑύτεπα ΒαγτΠοσιπι ἱπιρείαῖοτ 
Οὐαί ἀο]0 σαρτιπὶἐπτεγεπιίς, Δα Τστίπι 
χης Ρασιῃογ Ιοςα; Π1ο5 απτίημ (ὐαγπςῃο 5 
ΔρΡεΙαραητ, ὅζ υγθ 68 συς 48, ἐπ. εἰν δατα 
(α, δί ϑαζαῖςα, δί Ρίμαςα πγιιηίτίο ορτίμηα, πε 
αὐςο5 {Γ65 θεῖ, ΠΙΆ [00 πγιτο οἰπ απ, ας 
αιυαί! τγίατ 5 υἱά οαῖ, Ν ἐγαπταπιεη ο8 Ε]αγπηε 
Πίο ραταίτ, ὃζ Καὶ οπιαηί εαππη αἱ σερεγαηζ, δί ἢ 
(τοτάγαί ἐχοε  [οητο5 αὐς τε ἰ ἀοραπε, ὃ 
ἐογαπι ἐπ{Γτιπγεπτογῖ " σγατίατί» σα, αὐ 65 
οδί4ετί (οἱ ἐπε, τάς ὃ ΓΤ ίσταη 8 εἰς δά ππς 
τπτεραηΐ. ᾿κ εἰίχια συοφ Μείοροταηιία ᾿ἐ ὁ, 
τλλ 5 ρΑτὲ» σσ{115 πα σπᾷ ρᾶττ Ροπηρείις 
Τίρταηί ἀςάϊε σακοῦφ ργαςίρυα εταῖ, ἵΝαπι 
τεσίο ἐσσοιπ Δ εἴς, δ πιαχίπγὲ ραίςεη {5 θο. 
μα ἀοηδα, ίετι τὲ (ἘΠΊΡ οἵ αἰγοπέ δ ἀτοπηα 
δυηοπγῖ, ΦΑΠτ εἰίαπιίεοης5, σἰσηίς Παρ ΓΒ, 
δ (Ἰαπρετίπι Ιαρίάεπι 4 (ετρεηῖεβ Πισίᾶτ, 
1ίσαπι (Ἰογάγπι Τυρτο! ἐπί ΗΠ απὶ ον άγσ 
πᾶπὶ ΠλΡίταςε, ροξεα Ετετείεπίεβ, σ᾿ 5 Βεΐσ 
(απ τὰρπεγαητς, 1) ε Γερτο! πιο πιοχ ίη τε 5 
ϑγτίαςί5 ἀίσοπλ5. Μείοροταπιία ραττε5 δά 
πιοιίαςζ πεγσεητζες, δύ ἃ ΠΟ ΠΕΡ τεπηοίδβ,ς, 
ς45. ἃ {ει ςς5, ἄταδ ες ϑεεηίτα πο  ππο[4- 
ττοςίπί (ἀπὸ Ποηγίπε5 δ ραογαῖςβ, χαί δ οΠ 
τε 1η αἰία ’οςα ἀεπιίσταμτ οἴ ργοάα εἰς δ ρᾷ 
ίςαα ἀςῇοίπητ, ασυατε ςστίησίε αὐΡγατογπιοπ- 
ταηί Ὁ Πί5 ἱπίείἐεπταν, δ ἃ Ε]αυτηεπήβ, χα 
ἀείιρετ ἱπιπλίπεητεβ ριορίεν ροίεπείᾷ υἱπὶ 
εἰ5 αἴετυης, δι ταπάεπη πε] {ΠΠ|5 ραγόε πε! Ρατ- 
τῃ (5, 4Ἱ δὰ ἰΔεετα πε, ΝΜ] εαίαπι ἰῷ Βαρυο 
Πίδπι Πα ταηίο5. ἰητοῦ Ἐπρἤτατεπὶ αι ΓΙ» 
στίπι Ππίταἰτἀ Πππιεη, σιοα ΒΑΠΙ 5 ἀρρεῖ 
Ἰατατ, δ εἰγεα ΔιπεἢΠεπιι4π| α] τα ποπγίπε 
ἘΑΡοτίαβ, ΜεγἼοαζουίρ, εχ ϑυγία 5εἰ επςίδπι, 
δί Βα γίοηίᾷ εὐπείθιιβ, ἵτοῖ εἰ ρὲ ἐο5 σαί ἃ 
᾿Μδ επί Ρ5 δεξί τος αρΡο απ, ὃ ρει εοτᾶ 
ἀείεττα. ΕΠρ ἢ ταῦ τας τγα 15 εἰ εἰς ἰσχία 
ΔΕΙΒεπι ΜΜείοροταπία Ιος, Ωπατιοῦ 
(ςῃοσποτῖ (ρᾳςίο τγὰπ5 ἤππιεη εἰς ΒατΡγςα, 
΄υάατη Ἑδείδπι δ (ετᾶ υὐδᾶ ποςδητἰη εὰ ἃς 
ταγσαῖδπι ϑυτία ἀεατη ςοἰπητς, Τ ταπίςητίθι5 
ὉοτῸ τε εἰξ ρεῦ ἀεἰοτία τΠ05 ϑοεπαβ αγΡ της 
πλογαίι ἀΐσπδπι Πταπὶίαρετ (οΠ]ἃ φυδάαπιίπ 
Βαργίοηίς ἤπε5. Α΄ Παπιίηίϑ ἐγαπίϊτα ϑοοπδ5 
τς εἰ (τεῦ ἀεγαπι υἰρίπείησαίπ, Ηίς της 

πσαργάτιν, ο]χ αὐ ἣν τὸ ἡ οσυς ὔξι σα τὸ όβίμσ μέχρι σκαηνῶμ ἀξιολόγν πόλεως, 9 εἷὸ “ὦ βαξυλωνίας δ» 

ρσςγῶπτό ἄνος οἹιώρνχος ἱφρυμβίκειιει σ᾽ ἀρ τ σχέσεως μέχρι σκηνῶν ἁμερὼμ π νςε τὸ εἴκοσιψ δόῦς: 
ρ κωμιλῆτοίέ 

Οπαγὶ, ἕμε 
τσέροις 

γαβό ῥήξ 
Ριοί. 



τῖθ ΤΑ ΟΝ Ὁ 

(ὐδαγε ας, ααΐ Δ τεείογία πα  οητ, ραττίπι εἰ, 
{ξογπαγιη., ραττέην δαποεδιτέίαιμπι ααπ5 αὐ. 
τη ἀαπτία. ϑοςηΐτοα ρᾶοεπὶ εἰ5 ρφίσεητ, ζ ρεῃ 
ἀεηάοταπι πος σα! πηι πιεάίο ογίταίεπι : σαν 
105 στατία {ΠῚ τ ἀείεττα [ασίεξητοβ, Ραταροῖα 
πγίαι! ργοτεγεπης, γε το αὶ ἀεχεγία ΗΠ απγίπςο, 
«τίπτι ἐογἐ 4 εσιτπι τίποτε. ΡΗγ ατοῃί ππετὸ 
αι εχ πτίὰς ρατῖς ἤπιπιεῃ δεςοϊαητῖ, σαπὶ ταν 
σίοηοπι παρεδης ποη πα] 4ς ἔεγαςοπι, ἃς πγΐσ 
πιι5 {τεγ[6πὶ οἰ αητ, αι πῇ σαί ἀοηλίπαταπι 
ἐχεῖςεπτ, ἔπτη ετίδην πεςίσα] ἐχίσαυης, 46 
ποητηοάεγατσηι, {ΠῚ ΠΕ ἐπίπι εἰ ἀρὰ μὸ 
ταΐῃ 5 {πτίαζία Ὀ6}65 οΟ πη πε η} 81 181 ΠΊΕ ἢ 
{υγαπι ἀεἐΠη τί πχεγσατουίθ 15 αὐ} πγ.ϑοεπα ἃ 
Βεϊεαςία αἰ πτίς Ποση 5 ΣΧ δ ν 61. Βαυτ οί 
ἱπιρεγῇ Ππες ἱππὶ Ἐπρῆγαίεβ δ υτοτίοτ τον 
φίο, οἰτεγίοτα ᾿ὰ οπιδηί τεποηῖ, ες ἄταρᾶ ΡΗγ, 
Ἰατολί αἱ ἐπ θα υ]οπίαπη : στουιιπι αἰΠ42π| 
{115 αὐ πατείςπητ, σαί πὶ οπγαηΐβ, αυίθι5 
ετίλτι Πηίτίηγί (απ τ ἃς πλίπι15 φυΐάειη ϑοεηί, 
τα Νουνδάςεβ, αὐ! ἢιππηο ἱπητργοχίηη, πγασίς 
Διὐτξ ταεηγοτίου 8, ὃζ ἃ( ἐοο]ίςειι Δτδθίᾶ ες, 
ἄσητ, Ραγτῆί ρχίαϑ ξὲ οπιαπουιμ ἀτηΐοἐτ(4 Π| 
ςοἹεθφητς ροίξεα (ναίππιπι, αι! 5 6}{ ἰί πὶ 
ἐεςίτ, αἰτί ίαπε, φαδηδπὶ πες ίρἢ πο ρατία 
ἐπα ςπεγπητ, σατη Ὀ.] πὶ οςεπά Π!}ςητ Ραςο. 
το π᾿ Δἴαπι πο, ΑΙ πτοπίαϑ αεγὸ Εαστηςν 
πιῇ «ςΟ{{Π| 0 ργο ἀἰτιι5, πα! ἐ ρα σπαιυίτατ ΡΗταα, 
τε5,4αἱ {Π|{ἀςος [Π{τταητιπη εἰτοα (ὐείατία δα 
σι { δανοίτίαπν πα υτ, ας σεία πη {ΠΠ| πο ΡΠ δθρα 
γεηγέττετεῖ, ατος Βαστηΐ ἐς ᾿ξ  ουπαηίβ εγεχε- 
τλῦῖ, Ἐτποοδῖο ίη ςο]] οησίο Τίτο, αυΐ ρογ 
ἐπ τοπηρι5 ϑγτίος ρτο εγαῖ, συαταοΥ εἰ ΠΙοσ [Ὲ 
σἰαπγοβ οΟὈ [65 τε 4{τ, ϑαγαίραδεη,  ετον 
φαίάςει, ΒΠτααηςεα,, ζ Βοοπεπι, δ ἀπ85 εο- 
τῦυτῃ ἀχογεβ, δ ΠΙίο5 συδίποτγ, (ςἀϊοπεπὶ 
τπεῖαση5. δέ πες ΠΡύ πΠάϊα Πγασγεπταγ, [π- 
κεἰ σεῦρας ἐπίπγ, ποιγίη ἐπὶ Δ πογίιπὶ (δ ὈΙδς 

τα ἔτι αγ{{Π0]}}ππὶ εχ Ἀτίαςίο σεηεῖς 4ΠΠ{|π|ν 
ΡΠΙοτ ργορτεγεα σαὸα Ραγτῃί τα! ες Ατίαςίο 
ται (πῸἀυπδητε8. ΠΠΓΟ 5 {τ} ἐπηίη 15 ἀδίεσα 
αἰτιαοἱ 5 στη ἔρεπὶ πγαϊ οῇς 5 αΐοττε, συατς 
οἷα ΠΙ αυϊσαπῳ Τπροτίαπε, ΚΕ οπγοε ρα ]οἐ 
Δοτορα τεῦ σαταπταγ. Δ στο ασί οτίαπιτεσος 
δ Ιεσατοϑ πυίίςγητ, δ πῃ σο]] οαϊίιπιπεπε- 
γε. δγτία (ἐρτεπιίοπειη πετίαϑ, (ΟἹ ςία ὃ Δ, 
πηᾶπο τεγατίπατατ, Δ᾽ τπατί αα Ἐπρἤτατίς ρθη 
το [46] ἱπτευίθπε Ὁ {Π|οο πα υἱζᾳ δα ρθη, 
τοι, σαὶ εξ αχτα (ὑοπηπιασοπδην, αἰ ἔλπι [4- 
(5 τεγπλίπαητία, ΠΟη ραιοίογα συδαάτίησεῃν 
τί5, (Ογίσητεπττετίας τεγπιίπατιν Επρἤτατε 

ΘΦΈΘΕᾺΆ ἈΑΡΉΗ, 

καρολῆται διοποὶ κα ταγωγ εὶς ἔχούΐες" ποτὲ 
υδὸ ὑσῃρειωυ δύστορος Ὁ λακκαίωμ ποπλίου, 
“ότι σ᾽ ἐσπσικοῖς χρώμϑνοι “οἷς ὕοίασι. πἶδε» 

χῦσι δ᾽ αὐτοῖς οἱ σκίω (τῷ πίω τε ἐρίώζω͵ τὰ 
«ἰὼ μεηριότατα, φὶ γοὺ δ τελῶν πράξε» 
ὡς; ἧς χιριν φόυγονπόυ “ἢ ἰϑασποταμίαν, 
οἵ φὶ όβέμου ἥδαξοώγλοντοι, καπαλισον- 
τόν οὐ σέξιᾷ πον συταμὸν, ἡμόβῶν αγεσῦντε 
“ριῶρμ ὁσϊὸψ.οἱ γοῦν τἥοικδν τόν ἐκωτόμωθον 
σου ποταμὸν φύλαρχοι, χώραν οὐκ ὄύπτορομ 
ἔχοντόυ" ἡῆου δὲ ἀπτορον νεμόμϑνοι, δμυασ 

βείαν ἕκας Θ ἰσδῖα πταραξιθλεμᾶνθ-, ἔσγομ 
κρὰ τελώνιορ ἐχφ' κοὰ τότ᾽ ὅ μἐηοιομιχαλεσ 
σπου γα γὺ τοῖς ᾿σστοις: οὶ τοῖς αὐθωϊσεσε 

κοινὸν ἀφοριϑδ μαι μέβον ὦ τῷ ἐνπύρῳ λυ 

σιτελές, δγεχουσι ἢ φὶ σελόδυκέιας αἱ σπκοναξ 

σχοίνους ὀνεπυκαίσεῳ, ὅριον δ᾽ ὄλη ἢ παρθυσ 
αἰωμ ἀρχῆς ὃ ὄνφρουτης κοὰ ἡ πτόραζα τὰ σὺ 

οὐ ὸς ἔχδσι ῥωμαζοι, κοὰ ὅ αάξων οἱ φύλαρ 

χρι, μέλοι βαξυλωνίας, οἱ δὰ μάλλου ἐκένος 
οἱ δὲ τοῖς δωμαΐοις πεθσέχοντες, οἷς στόβ κοὲς 
σλυσιόχωροι εἰσίψ. ἡπῆον ἡὰ σκίωίποιι οἷ νον 
μαϑοῖσιν, οἱ τῷ στοταμῷ πλησίον, μᾶλλου σῖ᾽ 

οἱ ἄπωθῳν, κοὶ πὼς τῇ δύρίαίμον! αὐαξίχα 
οἱ δὲ παῤῥυαῖοι κοὶ πρόπόρου ἡ᾿ ἐφρόντιζομ 
τ πῶς ῥωμοίος Φλίας. ἐν σὲ αῥίαντα πῦ 
λέμν ἔράοσομ ἡμαύκντο, νὰ αὐτοὶ αϑξαντες 
Φὶ μέχης δὲ ἔσων ἔτυχον, ἰὠΐϊκα ἔπεμψαν 
ὧδ τίὼ ἀσίων νπώκορομ. αὐπώνι Θ᾽ δὲ συμ’, 
ἔσλῳ τῷ ἀριθδω έῳ χρώμϑνος, προσῇ "ὦ πῶσ 

κῶς Ἐπολέμκσῳν ὁ σ ἐπένου σῇα σεξώμδνος 

φρασύτης, τοσ όπου ξασδοίασε πόδι τίν Ὁ... 
λίαν τἰὼ πὸς ἀαέσαρα ἐν σεξαςὸρμ, ὥσε νὰ 
πὰ τροτσαια ἔπερν ον, ἃ ἩΡῚ ῥωμαίων αὐξ.. 

Ξησον τἷν θυαἶοι. Οὐ καλέστις εἰς σύλλογον “έ 

σίου, Ἔν ἀδιςα τᾶντα τότε τ συρίας, τεῆς 
ρας ποσϊοῖας γνησίους οὐεχείρισφν ὅμερα αὖσ 

πῷ, (ἀραασάσίίιυ, (ἱ ἀ δρογτοίσσι ων φοας 
αὐἰων,κὺ βοώνωμονὸ γαυαίκῶς τότον σίύο͵, νὰ, 
{εἰς τίήαρας, σεσιὼς τὰς σίσεις "ὁ αὖὺ ἀϑι. 

“ιὔεμθύος αὐ τῷ. "σ4 γ} μυσίν᾽αᾳ ἰρχύσοντοε 
καϑ' ξαυΐξ, αὖ μή τινα σολάξμ τῷ αὐσακὶ 

ου γῳνας σὰ τὸ Εἶν σφόοῇοα φιλόσαρκως ὧν 
πσαρϑνυαίους. ἐκπτοσ ῶμ ὃν ἐσποίασε ὧὺ ποαΐξσ 

σίας. ἀφελεδιαι (ιν τίὼ ἐλπίσιᾳ ταὐτίω 
εὖὺ κακεοργόνταάς.  υδὲὺ ὃν παξσίων ὅσοι πε 
θίεισιν φὺ ῥώμη, σϊεμοσία βασιλικῶς τημεν 

λᾶντοιι. Εἴ οἱ λοι γο! δὲ βασιλες πρεσξσύμε 
νοι, κοὰ εἰς συλλόγους ἀ ικνούμνοι σΐχατε- 
“τλεκασιψ.ἡ σὲ συρία πτῶς αρκτορ μϑν ἀφώ 

φέσι τῇ {ιλικίᾳ, τὸ Ὅρ᾽ ἀμαίῳ. ἀὶ ϑαλάτ' 

τας οἱ" ἀδὲ τ ζδύγμα τό δὐφρώτον,, «ἀδιοί εἰσιν ἀξ τ ἰοσικιὃ ἀόλπτο μέχρι τό (ύγωατς τό 51 κοι 
μαγίω ιν, οἱ ἢ λεχύφν πλόυρον ἀφορίζοντες. ἐκ ἐλαίῆϊος Κ τεπρακοσίωρ, πεὸς ἕῳ σὲ ζεῖ σύφρώτα, 

κοὰ χεῖρ 



πόδ.“ αὐ θυ Ψθ ΘΜ ἈΨῪ Ἄν.  θῸς ΦΞ ὍΝ ἡβ ὍΝ “ΡΨ 

τ Ἐπ. Ὁ ἘΈΟΙΥ 95 ΣΥῸΣ 
κρὰ τοῖς γύτρς τὸ ὄυφράώτο σκίωΐταις αα» 
“ψ, πρὸς σὲ νότου τῇ δυσϊαίμονι ααθίᾳ,κοὰ 
σῇ αἰγύσῳ. πὼς σϊύσίμ δὲ τῷ αἰγυσηια κῷ 
πελάγει μέχρι ἰοσδομέρν σ᾽ αὐτὸ τίθεμβν, 
Φὶ Κιλικίας αῤξάμδνοι τὸ τό ἀμαύο,τίωτε 
τομμαγίωϊω, τὸ Ὦ σελόδὺ κίσῖᾳ καλομδύην 

 συοίας πάτα τίὼ κοίλίω σνοίανι7ελόὺ 
«οιίαν σ οὐ μδὸ τῇ ἡδαλίᾳ τίὼ φοινίκίω, 
οὐ σὲ τῇ μεσογαίᾳ, τἰὼ ἰονσϊαξαν. γνίοι δὲ 
συρίαν ὅλ εἰς τε κοιλοσύρσςυκοὰ φοίνικως 
διελόν τότ’, τούτοις αὐαμεμίχθας φασι τοῖα 
ρα ἰϑνηνἰσσίϊαΐος, ἰσυυμαέος, γαζαίους, ἀζωτί 
ους. γεωργικὸς μλν ὡς «(ὁ σύρος, κοὰ κοιλο, 
σύρους,ἐμπορικοὺς δὲ ὡς «δῦ φοίνικας. καθό 
λὺ μδὺ οὕτω. καθίκασι σὲ ἡ κομμαγίωὴν μὲ 
κριότις ξέν. χει σ δῥυμνίω) πόλιν σαμόσαε 
“σαουν ἡ ᾧ βασίλειον ὑπῆρχε. νοῦ σἵ᾽ εὐχία 
γέγονε. χώρα δὲ πτϑρίκειτοι σφόο]ρὰ δύσιαί 
μωμολίγπι οὐταῦϑα σὲ ναῦ ὅξι ἃ (σύγμα πδὶ 

. δυδῥράτον, {1 ὧν» δὲ σελδύκεια ἴσλρυποι 
φούοιου Φὶ μεσοποτα μίας » πσώρισμδύομ 

αῦ πομπηΐου Ὅοο᾽ τὁμμαγίωῷ γ᾽ ᾧ τἰὼ 

σελίώίω ἱδικλαεβᾷσαν ἀλεοτποίπραν ζιγρέ 
νης αὐᾶλε καβέρξας χρόνου ζινεὶ ἰὑΐκα τὸ σν 
ρίας ὑ ἐπεσῳν. ἡ ὃ σελδυκὲς αὐίφη μϑώ ὄξδι 
“λεχθεισῶν μόβῥίσϊων. καλῶτ ἢ τιτράπολις 
κοὰ ἔς: τ] τὰς ὄψεχόσας οὐ αὐτῇ πόλεις, ἐ’ 

πεὶ πλείσς γὲ ἐσσι, μέγιςαι ἢ το ]αρδι, αὐτιό 
χειᾳ ἡ ἀϑὶ σϊάφνμ,νὸ σελδύκεια ἅ ον πιδβίᾳ, 
κοὰ ἀστώμα σὲ κοὰ λαοδίκεια. αἱ στό κοὰ τ 
λέγονῷ ἀλλήλων ἀσελφαὶ σῇᾳ τἰὼ ὁμόνοιων 
σελδύκο πϑ᾿νικώτορ Θ- κτίσμάτα. ἡ μὴν ὃν 

΄ . Υυ 5ὃνΥ Ἢ ς 25» 
μεγίςπγτδι στοῦτγοὺς αὐ Τ΄ ἐπτώνυμθ',κ σῖ᾽ «-- 

ρυμνοτοίτη αὐπτδνγο σ᾽ ἄλλαι, ἡ μύῷ ἀπ- 
μεια φὶ γαυαικὸς αὖτ ἀπάμας, ἡ δέλαον 
δἔκεις θὰ ματρὸς, οἰκείως ἢ τῇ τετραπόλᾳ, 

κοὰ εἰς (υπηραπτέας διμρᾶτο τε ἤαρας. ἡ ἢ σε 
λδυκὶς, ὥς φασι πτοσεισϊώνι(Θ’, ἐἰς ὅστες κοὰ ἅ 

τοίλη συρία, ἐς κίαν τὼ μεσογτοταμίων ἐστ 

᾿ἡ μϑὸ αὐπιόχεια. κρὰ αὕτη τετρωπολις, 
ἐκ τεήαρων συωεςῶστ μόβῶν. τιτείχισας 

δὲ κοὶὰ κοινῷ τέχει «οὶ ἐσίίῳ καϑ' Ἐκώφομ Ὁ 

καϊσμα, Ὁ μδὸ οαὖ πρῶτον αὐ δ δ νικάτωρ 
συχῴκισε, μυταγαγὼμ Ἐκ φὶ αὐτιγονίας ὅσ 

οἰκήτορας, ἰω πλησίον ὑτέχισον οαὐτάγον 
νΘ: ὃ Φμλίππον μικρῷ πρότόδομν. Φ σὲ 
οἱδύτονον. πτόι πσλήθους τῶψ οἰ καπόρωμ ὄν 
καίσμα. τὸ δὲ πρίτομ σελδύκον πὸ καλλι 
νίκου. τὸ σὲ τύταρτον αὐπιόχου πόὶ λφα 
νοῦς. κοὰ σϊὰ κοὰ μητρόπολις ὄδῃμ αὕτη τῆς 

συρίας ὦ Ὁ βασιλειομ φὐτικῦϑτι ἴσ)ευ το Ὁϊς 

: “ιΐ 
δί Δτιαδίθιις 5εεηίτί5. αἱ οἰΒ Ἐσρηταςξ ἱαπτ, 
δαπίππι πεῦις ἐοοτί Δταθία, ὃζ ἄεσγρτο, 
οςς(ἀεπίεπι πεῖπι5 Διεσγρίίο ρεΐασο, [Π|ςτᾶ 
υἵπας, ϑγγίος ρατίο5 ἃὶ Οὐ ἰςία δ Απιᾶπο ἱποίς 
Ρίεητεβ, ροηίπιιβ (ὐσπηα σἜΠΑΠῚ, ὃ ξλπὶ ατ128 
δεῖ ειςί5 ϑγγία ρΡε!ΠΔτυτροίξοα Οὐ]οίγτία 
δί Ῥῃσπίοίᾷ ἐπ οὐαὰ υἱτίπια.. ἰη πλε ἀτεγγαπεα 
Ροπίηπγα [πάσαπιὶ, ΝΟΠΠιΠΠ} τοίατι θείαι 
πη (οα]οίγτίος δί Ῥῃσεπίςαβ ἀπ πηΐ, ἀΐςεΠ 
{65 ΠυδίιοΥ ΠλιίοΕ5 ἢ {5 εἴτε ἱπηπηίχταβ., [ἃς 
ἄαος, ΙΔππιαος, ΠαΖαοβ, δύ Δ Σοιίοβιαοτί, 
εὐϊτοτέβ συίάς, τε ϑγγοβ, δ Ο! οἴγγοϑ : πτεῦ 
ςαἴοτε8. ας ΡΠ σΠίςεβιατῷ Πας συ ἐπὶ} τι 
πίπετίιηι, δία ΠΠ]τίπι πεγο (οιηπιασεπα ρεῖ, 
Ραιυατοσίο εἴξ,, δέ υγθεπὶ Παρ εἰ πατυτα πιι- 
ταπὶ ϑαπηοίαία τεσῃί ζαρυτ»Ππης ρτοιίποεία 
ξχέϊ εἰἰ, (γουπηίαςεζτεσίο συ Π΄]υδληη ρατ 
ὑΔ,[σεςπάα ταπτεπΕἴος ἱπίοςο ππης Εἰ πὶ 
ΡὨτατίς ροπβ., ἀρ σιεπὶ {τα εἱξ Βεϊσιςίαᾳ 
ἹΜείοροταπιίς οἴ τε! Πτπὶ,σπιασεῆπε ἃ Ροπὶ 
Ρείο αὐίεΐξηι, ίῃ χα Τίσταπεβ ΟἸεοραίτᾶ, 
αὐ [ἀπὰ ἔπίτ ςοσῃοπιοπίο, ἱπτεγεηηίτ, ἐ8.4}1{5 
αυλπάϊα ςοετοίτα,, σπὶ ἃ ϑυτία ἐχοίάίτ, 86. 
Ἰευςίο δατειη ρου Ππ1πΊ, 1185 ἀἰχίπη5,Ο ρα 
τίπια εἴς, πος ετίαπι Ὑ εἰγαρο 5, δ εἰς εκ 
{η{{σπίρακυνίρυβ, σα (Ρ.{πητ, δύ {ρ΄ ατες 
ἤπε, πιαχίπιο τασῖοπ παῖπου απτ, Ἀπιίον 
«δίααρπά Γλαρἤπεη, δ Βεϊεπεία πῃ Ρίετία δέ 
Ἄρηα, δι 1 λοάίςςα, αι ργορίεῦ ςοποού- 
ἀίαπιίογογεβ ἀίςεδαπίαν, Εδ5 δείειςα Νίςα 
τοῦ σοη δίας, ΝΜ ]αχίπια Ὁ εἰπ5 ραίγε ἀΐέα οἱ, 
πιιητ{ΠΊ πιὰ αν το, Αι ραπνία ποιὸ Ὁ εἰ υχὸ 
τε. Τ᾿ δοάίςεα αὐτεπὶ ἃ πηλίτε ποπιίπαία εἰξς 
Ῥτορείξ Ὑ εἰγαρο 5 ἐπ ασαίαοΥ (Δἰγαρίδ5 ἀ{ 
τί εταῦ δεϊειςί5 (αὐ ΡοΠάοηπίο ΡΙαςεῦ) ἐπ 
ᾳυοι Οοἰοίγτία,, Μ]είοροιαπιίᾳ πετὸ ἐπ τς 
ῃᾶῖ, ΑἈΔπιίοοἢία εἰίαπι ἐείγαρ ΓΙ 5 εἰς. εχ 
αυδίποῦ ρατίθας σοπἤίτατα, Ἐὰ ρυβ]ίςο 
δύ ρῥείπδίο πλιὸ ἰεσυημάπηι απδηιηῖε ρας 
τεπι πλπίτα εἰξ, ρτίηταπι ραγίοπῃ ἵΝίςαίου Π4- 
Ὀίταυίε, Παρ ίτατοτίρ5 εχ Διπείσοηίϊα τ. 
ἐἰίς, φυλπὶ ραυΐο ρείας Ἀπείρομας ΡΠΗΠρ- 
Ρί ΕΠ 5 ρεορἐςοπίϊγυχεγατ, ϑεσαπάα ραῖ5 
εἰ παὐυ!αςαίη!5 Πα ταίογαπι, Ταεττία, 8 ἐσ 
Ιεαςί (ὐΑ!Πηΐς!, Οτατία, Δ πείοςἢ Ἐρίρμα- 
Πίβ., αἴχυς πο αυίάεπι τπείγορο 5 ϑυτίος 
εἴς. δ αυϊτεσίοπί ἱπτηρεταπί, Π στε σίαπι Πα- 
Ὀεηί, βοίεητία ΄σαίάεπι ας πιασηίϊτπα!πε πο 
πλα]τσ ἃ δε! ευςία ἰαρεγαίαν, σας δά Τ στίηι 
εἴτ, (Ὁ ΑΙεχαπατία Διεσγρτί. Ε]ας Νίςατοῦ 
εο5 τταἀυχίτ, ἤαί ἐς σεποετς ογᾶτ΄ 1 τίρτο] επί, 

αἤχουσι φὶ χώρας οὐ πολύ τε λέπετοι, κοὰ διιυάμεί κοὰ μεγέθει σελόυπέας φὶ ἀδὶ Ὅοδ᾽ σίγρει, κοῖς . 

ἐλεξαν ρίας φὶ τεὸς αὐγύσηῳ, συωῴκισε σ᾽ ὃ νικάτως γὐτικῦϑι, κοὰ οὖν ἀρ γγύους πρισηολέμου; 
οο 2 πόὸδξ 



σιΣ ᾿ς ΤᾺ Ὸ ΝᾺ κα 
ἀε πο ραυΐσ αὐ  εοίπιυδ πτεπιίοη ἐπ, ηᾶ- 
Ριορίον ΔητίοςΠεπίεβ εὐπὶυς πεζοῦ σοἸιμλτ, 
δζίῃ Οδῇο πιοητε; εἰγοα δεϊευςίατη [ΟἹ] πηίᾶ 
ςοἰεδταηῖ, Τταάπητευπι δή ἰη πτερά απὶ1ο. 
ΔΡ Διρίαίε πηή]πππι, οὐπι {14 ἀρὰ Τ γεῦ ρτί, 
τοὸ επαπείςζετει, εν ΟΠ ςίαπι εὐγαίξς: εἰ τοί 
τιιο5 Πσαοίααπι, Πα στα] ἐο ἐγαητ, [αζία ἀΠ! η, 
Ποηςείθί Ταχίαπι οί Πςπ. ατεγοϑ πετὸ (εν 
εατοκίη τε ηυᾷ οτᾶ. ρεταοίσατίοπε ἀείρ ες 
ταία, ρα Οτοπεξ ἤππιεη οὔ ἐο τεππδηῇε, 
(Ἰοτάγηι Τ υίρτο  επιὶ Πἰίαπλ, σαπὶ ΄αοίάα ρα 
εὐ ρορυϊοβ παδεγει ίη (Ἰογάγαδηι ΟΠ Ὸ5 
ἀεάυχίῆς. (πτεζογασι αὔτ ροίξετοβ σαπὶ ἅπ 
τίοςπεπίδα5 μα ίταῖς. Ν Ἰτετέπ8 εἰς Γαρηπε 
δα 44. τ. πιεάϊοςτίς μα ίτατίο, δύ ας ἐπ- 
φεη5 δί ορᾶςιι5, ἔοπίδπίβ Δ 1|85 {τ  σισῖ5, [ἢ 
καίας πιεαίσ εἰς απιπι εἰ Δίγ!απι Ἀ ΡοΙΠη ί5, 
ἃς δίαπα ἀεϊαδτῦ, ἐπ ησαο Δπείοςμεηίς5 Πηί 
εἰαχί ἔεΠὰ σε! εσγατε σοπίπεπεγπητ, [υαοί Δπι- 
Βίταϑ εἰς Π 4.1, Χ π Ξ. Ριορειπξτοηίεϑ 
[δίταν, χαί εχ Οὐ! οἰγεία οὐταπι πα επ5,ρΡο- 
Πεαία τεγγαπι {|τας,(τεγαι ἐπιεύσίι: δύ ρεῦ 
Δραπιίεπίεπι στ δέ ρτορε Δητίος ρτον 
ςεάεηϑ5, ίπ πιᾶίε δεϊειιςίος ργοχίπγ ἀεἴεγγας: 
δ εὐτπ ρεία 5 ΓΥρμοα ἀίςεγεῖαγ, πγσταῖο ηο» 
τίη ς, Ὁ {ΠΠ0 φαΐ (η ἐο ρόατεπι ἔεοίε, (ὐγῦτεβ 
εἴπ ἀρρε!!ατα5, Ηος ίη Ιοςο ἀς ΤΥρμοηίϑ {π|- 
«ὐἰηατίοης [λυ δηταν, δύ ἐς Δυμλί5, ἀς αν» 
Ῥὰς ἃ ποδίς απίρα ἀξ ἐπ ίςαπτ σηίπι ἄτα 
ςοπεαὶ μπίζς, ὃ ]πλίπίδ α5 ρεγου{ππ|,6 πππὶ 
ξασα Ιτοργαβ απτογογος, τα 5115 τεύγάγη {6 
εὐ: δ πιο οειπηροίοι, εεςίῆς, τῷ εχ 
πος Πιυμτίαί ποστεπ πα πΠπ| Νατε ἰτὰς 
δα οςείἀεητοπι Δπειίος ές Πιδίλοεεαρά 8ὲ 
[εὐςίαπι,Δ« αι (Οὐὐοητε5 οἰτίᾳ εἢ είς, δεῖσαι» 
εἴα αὖ οἰ αἰίατ ἰλά πα, ΑΔΡ Απιεσεϊοεη» 
{{π|ατδὲ ςεπεαπι ας τρσίητί, Δ᾽ πγατί Διπτίον 
«ςΠίαπι παπίσ 5 ἀπὸ ἐς τατ,  ἀ οτίεητξ ἄπ, 
τος ία δάίαςεης Επρῆτατεβ, Βαῦργοα, θεΥ- 
τῆ οσα, δ ΗἩεγδς!.,ορρίάα  οηγίίο ὑγύαπῆο 
ἘΠεγδοϊοπίϑ Πίίο οἱ ἐπι δίς. [τ Εετα- 
«Ἰ(α ἃ Μίπεγυε ΟγυΠ|4{5 τέρ!ο [ἰα4.: .ροὸ 
ἔτεα εἴς Ογειίςα τεσίο ὑῳ ἐπ Απείοςείεπι 
στ, Δ' (ερτεπιτίοης εἰξ πιοηβ5 Διητδηιβ: πῦ 
Ρτοςα εὐίααι Οσπηάσεπα, αίρ. Ογτ ίςα «ὅν 
ἐσησίτατ,εο υἱῷ ἐχτέια. Ε]ος ίπΊοςο εἢ (Σίην 
ἄατιϑ οἰαίτας, Οὐ τί Πίσας τεσίοη 5 αΥχ, ὃ αρτῦ 
[λιτοηίθιι5 γεσερίαοθ! πηι, ὃζ αυοά αι πο» 
ατίπς ΕἸοτ οαπι, (ΟΟἰεσα ἥδεςοςα Ραςοῦαδ, 
αυὶ εγᾶξ πατι σταπάίον εχ Ραιτη Π]Π5, ἀσ ἐο 
ἐπ ϑγτίατη ἐχεγοίτι, ἃ Ν επτί το ἀεἸετιι5 ε{Π. 

ΘΕ ΟΩἕκΚΑΡΉ; 
“πόδὶ οὗ μικρῷ προόδον ἐμνήδδεμδῦ, δεόπόρ., 
αὐτιοχες ὡς ἥρωα ζιμῶσι. πρὶ ἄγυσιμ Ἑορτίιν 
οὖ Ὥρ᾽ κασσίῳ ὄρει Ὅρο) πόδὶ σελδύκειων, ᾧ0; 
σὶ στ αὐτὸν ὑτο᾿ αῤγείων τοεμφύγντα ἐπ 
«ἰὼ Φὶ ἰοῦς (ἅτεσιυ, ἦν πύςῳ πρώτου ἀφας 
νοῦς γρνεϑείσης πλανᾷ ὦτα κατὰ πίὼ ἀιλι» 
κίαν.. φὐτοῦϑο δὲ ἥν» σιὼ αὐ οὶ πινὰς αΡ. 
γέων ἐπίσαε πίιὼ παρσὸμ ἀτσνλθόντας τοαῦ 
αὐηρὺς" εὖὺ σι ἄλλους συωχκκολουϑήάσαντάς 
ἐἰς τίὼ ἑξῆς παραλίαν, ἀχγνόντας φὶ ὥτά 
σεως οὐ τῇ ποταμίᾳ π᾿ ὀρόντου καταμεῖναι 
σαὺ αὖ Ὅρδ᾽, ὧν μιδδ σιὼ ἑὸν ππό' τρρισηολέμα 
γόρσϊωυ, ἐχονττξ τινας ἣν σαὺ αὐ θοῦ στα. 
πρὶ λαῶν, εἰς τέὼ γρρσϊναέαν ἀπρικῆσαε. ἢ 
οἵ ἄλλων εὖσ ἀγγόνους συμοίκονς γφνεδλας 
σοῖς οὐτιοχόύσιῳ . ὑπόβκεται δὲ τε]αρο- 

κοντιχ «τέσήίους ὶ σίζφνε, πιο τοικία μετρία" 
μέγα δὲ κοὰ σιιυπρεφὶς ἄλσθ’. οαῤῥεόμε. 
νου πσηγαίοις ϑοϊασιμ. οὐ μέσῳ δὲ ἄσυλον τέ 
μένος, κοὰ νεὼς ἀπόλλωνθη, κοὰ αρτίμισῦς, 
οὐγικῦϑα σὲ τπτανφευοίζειν εὐ Θ΄ Ὁςς αὐσιοχάϊ; 
σι,κοὶι ῖς ἀςυγειτοσι, ὑὐκλθ- σὲ Σ ἄλσους 
ὀγόδηκοντό σαζόιοι, ῥεῖ σὲ Φὶ τοόλεως σλύσία 

ομ ὑρόνπτης στοταμος. οὗτ Ὁ" σῇ ἐκφὶ ἀοίλης 
συοίας τὰς ἀαρχάείχωμ,, εἰϑ' συν γί οὐχ’ 
βὰς, αὐασϊἰσίωσι σπτίλιν ὁ ῥδύμα, κοὰ σῇ π 
ἄσγχμξων ἐς τἰὼ αὐτιύχειων προελθὼν, πτλα 
σιᾶσας τὴ πόλει, πὼς τίὼ ϑάλα“ἥαν κατὰ. 

φόδετοι τίὼ ἡ] σελδύκφον, Ὁ σ᾽ ὄνομα πὶ 
γιφυρώσανῶς αὐτὸν ὀρόνον μετίλαξε,κῶσ 

λύμδν Θ᾽ πρότόδομ τυφωμ. μυθόύουσι σ᾽ ὐ» 
τοῦϑτί που τὰ πόδι “δ ἀδραύνωσιψ 7 τυφῶ 
νΘ', ὐὖ ἀρίμους, πόδι ὧν ἐστεμδν κοὰ πρά- 
πόλου. φασὶ δὲ τυσῆόμανον "Εἷς ἀδδαυνοῖς» 
ἐν σὲ δ)οκόντα, φόυγεν καπιοῖυσιν ζυπτόὶν 
σῶς ποῖρ μὴν οαὖ δλκοῖς οὐτεμὲν πίὼ γίω, 
κοὰ πτορῆσαε τὸ ὁπ ξακβρου πογίω ἐκ σὲ τού» 
πὸ γλνεον τύνομα τῷ ποταμῷ, πτῶς σϊύσιμ 
δ ἕν ϑάλα ἥα νσϑκ4τῇ πῇ αὐτιοχείᾳ ἡ] σεν 
λόύκφαν σεῶς ἡ τὸ [ἃς ὑκβολεὶς ὃ ὀρύντηας πτοε 
τῇ, δηεχόσες Φ δ εκθολῶμ, σχδιος τεαρά 
κρύα, τὶ σ᾽ ἀνζοχέας ἱκαξ ἐκοσιψι οὐ ζπλος 
σί ἐκ θαλάτίος ἄδῳ ἐς ἀνζόχφαν,αὐθεμε 
ρὸμ. πὼς ἕω αἱ ὃ δυφῥάτας ὄν), νὸ ἡ αμβύκι 
τὸ ἡ βόροιᾳ Ιὰ ἀνάοχεια πολίχνια τυραννού 
μὴ ἀ πος ὕπτο διονυσις “Σ ἡραπκλέωνος, δεὲ 
χάσί ἡ ἡράκλφα φαδίαος εἴκοσι “7 “ ἀθαν ἃς ε 
οδ Τ ἀυρις (δὺς, ἐπι ἡ ἀυριστκὶ μέλοι τ αὐπιο 
χίσὸς. ἀγἢ Φ αρΑ ὧν ὄξι τότε ἀμοινὸν πτλεσέ 

2) ἃ κομμαγνή συναάτσηᾳ ὃ τερις ἡ ἔυρισᾷ 

καὶ μέλρι σϊσύρο τὸν αξνσ(ς οὐϊκῦύα σὶ ὄδη στὸ 

λις γίνσίαρος. ἀκρόπτολις τ ἐυριςικῆς, τὸ λεσήριον εὐφυὰς,νὸ ἀραπιλῴον ἀ καλέμδὴ πλησίομοπϑρὶ ὃ -9 
πῦς ὕπτο ὑγυζι δῆς, πτίκορος δεεφθαβη ὃ πρισξύσαῶς ἥΝῪ τ ναίν παίσίων ἀδιοραϊειν(ος τῇ σνοίᾳ, 

“΄ῇ δὲ 



᾿Ξ. Ὲ ΤΕ ΟΙ ΜΚ ΘῈ ΣΤΥ ὃ, 

“ἢ ἢ γινσῖαρῳ συυάσησσιν ἀδ στώγραε" αὖ» 
σιοχίσος, χωρίου δβυμνὸν ἡ; ] “δ ντόῤϑεσιν 
 ἀμανδι ἢ ἐκ Ὁ ἀμανσίων τουλῶρ εἰς τὴν 
συρίαν ει μϑΝ, ὑποπίτηφῥλδν ταῖς στγραες 
“Ὁ ἣν αὐπιοχέωμ πεσιομ»σῖὶ ὃ ῥέ δαῤκόυθος 
“ποταμός, κοὰ ὃ ὑρόντης κοὶ ἡλαθότας, οὐ σὲ 

πότῳ ὄδι τῷ πεσίῳ, Εἶ ὃ μελεάγρου χαραξ, 
κοὶ ὃ οἰνογτώρας ποταμὸς, ἐφ᾿ ᾧ τὸν βάλαν 

ἀλεξανόῆοου μάχκ νικήσας ὃ φιλομήτωρ 79 
λεμαῖος ἐτελόύτησον εκ τραύματος. ὑπόβ' 
πειτῇ σ᾽ αὐ ἣν λόφος ῥβαπείων ἀὴ Φὶ δμοιό, 
ταν’ καλομῆν Θ' ἐφ᾽ ᾧ δοντίσιος πεῶς νι" 
κάτάυ Σ “ἀφθυαίων «ρα]ιγόμίοιε Σ ἀγῶνα. 
πῶς ϑαλάηκ σὲ τό ἣν ὄτιν ἡ σελδύκεια»κοὰ 
ἡ πιόδίχ,θρος συμυεχὲς Ὅοῖ ἀμαύῳ, Θ ἡ ῥωσ-- 
σὸς μεταξὺ ἰοσδρκοὰ σελόύυκειας ἰφουμᾶνη, 
ἐκωλέῃ σ᾽ ἡ σελόύκεια πρότόρου ὕσία Θ᾽’ 
ποταμοί, ἔρυμα σῖς ὄξιψ ἀξιόλογου (ὦ ἀρείτ, 
σῶν βίας ἡ πόλις, δὲ όττόβ κοὰ ελδυθόραν αὐ 
“ἰὼ ἔκοίνε σπτομτπτηΐος ἄρ κλεσκχς πιγραύίω, 
“πθονότου σῖ᾽ ὄξη τοῖς ἡὰ αὐτιοχόδύσιψ. ἀπτά 
μειᾳ οὐ μεσογαίᾳ ἀειμᾶψα, ποὶς δὲ σελδυκόϊ 

σι τὸ ἰκάσιου 6ρ,Θ’ κρὰ τὸ αὐτικάσιομ, ἐπι δὲ 
πρότόρον μετὰ τίω σελδύκειαν αἱ ἐκβολαὶ 
πόϊορόντου. ἄτα πὸ νυμῴαῖον ασύλακόυ τι ἷε 
οὖν. ἄπο ἃ κάσιομ, ἐφεξῆς σὲ γτοσί δηου πτολέ 
χνακοὰ ἡροϊκλει τιἀτα λαοόσύκεια, ἀϑὲ τῇ θτε 
λάπκ(άλλισαχ κζισμλύκ, κοὰ δὐλίμανος πτὸ 
λις, χῶρου τε ἔχασα πιολύοινορμ περὺς τῇ ἄλλῃ 
δυκαρπίς οοῖς μλὺ ὃν ἀλεξανφοσύσιμ αὕτη 
τσάρεχει ἢ πλείστου τόϊ οἴνουγ» ὑπτόβκέμεν 
νον δὶ τοόλεως 60’ ποῦ καταμπελομέχον, 

᾿ς (ἀμέχι σχεσῖονζι δὴν κοου φῶν αἱ σὲ κορυφαὶ 
᾿ Φὶ μβὺλαοδικείας πολὺ ἄπωθῳν εἰσὶν, ἁρξ, 

᾿ μαάπ' αὐφὶ ἡ κατ Ὀλίγον οὐακλινόμδναε, 
φὶ ἀπαμείας σῖ ὑπϑρ κύσήσσιμ ἐτσ ὄρθιον ὕ, 
{Θ΄ αὐκτεταμνακ, λύπασε σ᾽ καὶ κετρίως 
σελοξίλας καταφυγὼν εἰς αὐτίω πκοὰ ἐμκπο 
λισρκηβεὶς στὸ κασίς μέχρι ϑανάώτο, συυσίᾳ 
φθέρας ἑαυτῷ, κοὰ τ᾽ πόλεως τοολλα μόβη, 
ἡ σῇ ἀπέμεια κοὶ πτοόλιμ ἔχει τοπλέομ ὄυνόβ 
κα λόφθ’ γὰρ ὄξιν οὐ τποεσίίῳ κοίλῳ τετει- 
χισμοήθ’ ἀαλῶς, ὃν ποιέὶ χόβῤῥοννασίζον τα 
δορόντης. κοὰ λίμνῃ πόδικειμονε μεγάλη, 
κοὰὶ τλη πλατίαν λειμῶνας σὲ βουξότους 
κοὰ ἱσεποβότους σϊιαχεομγύους ὑπόρ βάλ. 
λοντας Ὁ μὲγιϑΘ.. ἅτε δὰ τοόλις οὕτως 
ἀσφαλῶς κοὰ χόῤῥόνασ Θ' ἐἀλάϑη, σΐᾳ Ὁ 
συμξεβηκος, κοὰ χώρας ὄυπορέϊ σταμτσόλ΄ 
λας δυ ἤΠαίμον Θ’, στ ἧς ὃ ὀρόντης ῥᾷ, κοὶ 

ἮΝ 
(ίπάλτο Ραρσίᾳ ςοπίσπσυπέσ σοὺς Ἀπτίο 
ςΠεπί!5 αστί πιη {ΠῚ πγιι5,ἐαχτὰ Αι πιδηΐ γᾶ (ν 
ςεηίαπι, εχ Δ πιαηίτί 15 ροττίβ ἱῃ ϑγτγίαπι ρο 
ἤτα5, σάτα Δητίοςίο ςἄριι5 Ραστίβ ίαρία» 
ςετΡεγ εαπὶ Δ νςειτῆ5 δπτη 5 δ γοητζες ὃζ 
Εἰαβοῖαβ Πιτητ, [πος φαπιρο εἴδ ΜΜεϊεαρτέ 
πα! Πππὶ,, δ (δεποροσαβ ἤππιεπ, ρα αποί 
Ρεοϊεπιοειιβ ΡΠ οπιαίουν Βα]. ΑΙεχαπάγο ρα 
σηαίαρεγαῖο, εχ πα]ποτε ορής Η 5 ἱπτηγίπες 
(ΟΠ 5 Τταρεξοπ, ἃ {{π||Π{πιά πε ἀρ ε! [ἀτι15» 
ρα φύεπιὶνΝ επτίἀίυ5 σαπὶ ΡΗγαηίςαϊε Βατς 
τΠούππ ἐπιροίαίογε ἀεςογταιίς, ΕΠΙ5 δα πιᾶγε 
εἰς δεϊευςία δέ Ρίοτία πιοπ5, ἄπιαπο ςοσητίν 
πατ5. ὃ Κα ΠοΙ[ὰ8 ἑπτεν ΠΠπιπὶ δί 5 εἰειςίᾷ ρο» 
Πτ. δεἰςιοία ρτία5 ἄψυς Παπιίπα ἀἐςεατογ. 
εαἰη!σηίς πνταΐτίο εἰζ, Πα πίπι οπτης Ἔχ 
Ρετεῖ αυαρτορτεῖ οδίοο Γίργαης, Ροπιρες 
{6.5 εαπὶ ΠΡ εγατα {Δ ςαιπτ. Δ πείσ ΠεπΠΡ5 
λα αἰπέγαπι Α ραπγία οἰϊ, ἐπ πιεαἐτειγαπεα [τὰ. 
δείεπςσεηίδ 5 αογὸ (αἴ π5 πιοηβ»εῖ Δητίςα- 
{{π5. [τοπὶ ρτίπιο ροί δεϊεαοίαπγαπι Ογοπ- 
τίς οἤία, ροίεα Νγπιρῃαῦ ἰρεςα σποάήδλπι 
ἔδεται, Βοίξεα (ὑαίΠ5,ἀείποερ5 ΡοΠάϊιαι 
ορρίάυϊαπι, δέ Ἡεγϑε!ία. Το είπάε Γι λοάϊςεα 
ορε(πιὸ δα πιᾶτε {τὰ δ ροιταοία, Ιοςαπι Βα- 
Ῥεη5 Ρύξεῖεῦ ςατοίαπι [εγαςίτΑτεπὶ,, τίπὸ Δρ- 
{ἀπ|. Πααρτορτεῦ πιαχίπιατη αἰηΐ ραττεην ΑΤῈ 
Χαπάτίηΐ5 ρύαθεῖ, απ πιοητεπη παρ εαί δέ 
{πιπγ ΠεητεηΊ , αἰ Ποίβ ΡΙεπιπὶ υΐαιε δ6 πεῖς 
τίςε5 ἔετὸ, υίΐ Ιοπ σό ἀρ πτης ραιυ]δτίπι Ὁ εὰ 
αἰςοπάσητζεβ : Αραηιίο πεκὸ ἐπηηηίπεπί, ετε-: 
ἐἶαπι αἰτίπἀίπεπι ἐαεξ, Εδης ΠΟΙ ΟΕ 14 
πο πιοάίσογίτεν [Δ εἴα ἐξδιίε, πη ἐπὶ ισίξϑ5, 
δίυἴσυς αὐ ἱπεοτίτιηι ἃ (αΠ]ο οΒίεἤΠιις,πτα], 
145 υὐί5 ραττεβ (εσαπι (ταχίς  ραηγία υσθ ἐπι 
παδεΐ πιᾶσπᾶεχ ρατίε ορτίπιέίερίαπι. Εἰ 
επίπι ςΟ}}15 σαί ἀαπὶΠ ςαπηρο Ῥ πε πη Πί[15, 
ηὐέπι Οτοηῖεβ δ ἱπσεηβ συί (πὶ [Δ ςα5 εἰτσ 
οὐπιροίϊειϑ 5 δ ἰατο ρα πε5 ρεπίπίαπι αν 
εἰπητ τη ρτάτα ραίςεπα 5 εατ5 εἰ ῬΟΡ 5 εχ 
ςΕἸ]επτί πιασπίτπαίπε ἀπ ππάσπίας, Μιθ5 
ἐπ ταίο ίαςεῖ,εαίρ ΟΠειτοποείας ἐστε ίρί υσςα 
τ εἰξ. λ εσίοπε δ πλιτα δέ θεῖε ἀδπάδε, 
Ρεΐ συδπὶ γοπίοϑβ Πυίτ, δ πηι] ἰῃ ἐὰ ορρίς 
αυϊαίαις, ΕἸος π Ιοςο Θείεαςοις Νίςατον γαίῃ 
φεηῖοϑβ εἰερδηζεβ ΔΙ εΡας, δύ πιασπᾶ ἐχετοίν 
τι15 ρατίςπ,,Πς ετίδαι ροίΤεγίογεβ τεσε5, ὰ ο- 
Ππὶ ΒΡ 114 ἀϊςεθαταῦ ἃ ρτίπγίς ἸΠαςεάοπίθβις, 
Ρτιορίεγεα συ πιαχίπγα ΝΜ] οεάοπιιπη ρατ5, 
αἱ ἐπ ΑΓ Απι τα Πταπεγαπε.. Πίς Παδίζαπετγε. 

πόδιπολέι! συχναὶ γὺ ταύτα. οὐτοιῦϑα σὲ κοὰ ὃ νικάτωρ σελσυίιΘ- «ἐὺ τον τακοσίους ἔτρεφον ἰλὲ 

φαντας, κοὰ ῷπλίου φὶ ςραπιᾶς., κοὶ οἱ ὕςόδον βασιλᾶς.. ἑκαλξ;» σὲ κοὰ τσξλλα πσοῖε ίσο τῷ 

πρώτων μαζεσίονων,, σα ὁ «ὧσ πλάτους τῶμ μαίκεσϊόνων οὐταῦϑα οἰ ἰῆσιχε τῶν «ραπτόνομρνων. 
τίὼ σὺ 90 Ἔ 



γι4 ΣΥΒΑΒΟΝΙς 
Ῥεια υετὸ Μίαςεοπιιπι πιειγορο ίβ ἑαίς, ΡΠ 
τ ρρί ἃ ΑΙεχαηάτί ραιεία. Ηος Π]Οςο πλ}}}» 
τε5 τεςεηίεραηπτατ, ὃ ἐηπί αἰ εραπταν, δύ γεσίς 
ξαυσα, ΠυπΊλεγο Πιρτὰ ΣΧ Χ ΣΧ ΠΉΠΠ[|α4. Ἐ]αγαπὶ 
ξηινί]ατῇ ς ο ς.Ηἰς εταητ εηπούσαι ἀοπγίτο- 
το, Ὠἰς Ρε ΠΟ Πτα ἐπι σίἐτὶ ςοπ ἀπςεθαπίατ, 
δί φυίοσησαε γεί πη τατίβ ἐγαπτ Ρ ετίτί, σιδπὶ 
Ροτεητίαπι ΤΊΥΡΠοπίϑ ἱπογεπιοηταπΊ, αὶ ςΟν 
σποπλεηίο [υἱὲ [Λἰοἄοτιβ, ρΙ ατίπταπη ἀ ες]. 
ταῖ. 15 εηίπι Πίπο πο ΕΠ 5» ΘγγοΥ απ ΓΕ σ ΠΠΠῚ 
«ἀοτει εἰδ,παῖα5 (ὐα[ἀπίς,, ςΑ 6110 Διραπιί, 
ςηΐϊτπι: εἀπςαῖαβ ποεγὸ Δ ραμιίο, δ τερέ δέ 
εἰὰ5 [αι] τί ι15 ςοπηπιεπ δίας. Πυοηίᾷ πον 
1185 [65 Πιοιιοίς ΟΥ15 εἰξ, Ὁ Πᾶς οεἰτουίςίπος 
ἀπ 68 ἱππουαπάατγιπι γεγτπὶ ἐαυλ5 ἀσςερ εν 
τε,ατ Τ τ Δ, ὃ (ὐαΔηΐ, 8 Μεραγα,  Αρο]», 
[οπία, ἃς ςετεῖος οπΊῃ 65, Πα σαπὶ Αἰ ρητία ἐν 
ταῦτ, ἄς ε!ς φυίἀεπιτοσίοηίβ Πααιίπ8 τοχ εἴτε- 
εἴα εἴς, δί ἀΐα τερσπαπὶ τεπαίτ, Βα Οςςί- 
15 «ἃ ἀππαΐαις ἱεσίοηίδι5 ἃ ραπηίᾷ ςαρίεπ5, 
φὐεὸ οσΠίπαιὲ ἀπογιπι δὲ σπταπουπὶ Ἔχ οτ, 
εἰταιτη ΟΠ ἀίοπεαι αἰ ίηιπτ, πὸ πη ρτίαϑ ἐπ 
{Π Οταπ ροτείξατξ ἀεπεπίτει, ὁ αι 5 πος. 
Ὀατςοηαίτίοηίδθι5 (εἰρίς γα  ἀ{{{πτ| απ δέ 
εχετςίταπι γεσίο αἱ ερας, δύ (ἰοςἤ 5 αθαπέαθαῖ 
Ῥαγ]Αγςἢί5, ααί [οςα πγιηίτα ίη ρτοχίπιο Πᾶν 
Ὀεθαηι;ἐ φαίθυ εἴς ΠΥ [45 υ]τγὰ Ιαςᾶ, ΄αί ἐα» 
χιὰ Διραπγίᾷ ὃ Ατειυΐδαι ἑαςεῖ, ἰ(ζ Βατηρί: 
ςετγαυῦηΐ, δ [50] ςἢἱ εἰς ΠΙή τεσίο. χαί ΒΗ Αγ, 
«εἶα σεητί ΒπιεΠίπος, ργαεγδης, ἵΝοη ρτοςα 
εἰς Ηε]ΟροΙ 5, δ ΟΒ αἰ εἰς τπρ Ριοίεπιαο ρὸν 
ἔϊτα Μ]επιηαί ΠΙίο, αι ΓΜ εατίγαπι δύ [τυταο, 
εαπὶ πιοηίαηα ΟὈτίπετ, Ἐχ Β4ΠΕ (οςἤἥσ ἔυίε 
ἙΠπαϊεμα άληιας ᾿ς μΠαπιδαογαπιτεχ, σαί ον. 
ει 65 ςί5 Επρδτατεπὶ Παδίταητ, [5  οπιαπον 
τασπι ἀυγίςι!5 ἔσεγας. [ξἀ οὐπὶ (ς ἱπίατία αἵτε. 
ἕζυσι ἃ ρτίηςίρίρυ5 ἐχί{πηατες, ἐστείϊας ἱπ 
ἹΜείοροταπηίαπν,ςπι Βα Πίρεπαίϊαπι πεν 
τεῦθαῖ, ΕχΠαςσιπίδε εἶ ΡοΠάοηία διοίςιις, 
αὐἱτ Ρ ΠΟ Οροσσι ΠΟΙ τί τεπηροτίβ εὐ α{τί{, 
{πτυ5. ΑΑραπιίεηίϊυσπη τορίοηί δ4 διιτουδπ 
Πηίείπια εἰς ΡΗγΙγςποτυπι Αταδιπιεα σαα 
Ῥαταροταπηία ἀἰοίτιν, ἃ ΟΠ ΑἹ εἰἀίςα, ἃ Νν1αι- 
ίγατιοητε ἀοἰςεηάςηξ, δί τοῖα εα, πα ἄρα. 
κοΐ επί δι15 Δα δυγαπιίαςες, Ποπηίηυπι τηα- 

ὯΔ ΕΧ ρΡατῖε Βοςηίταγιπι), χαί ΜΙ] είοροίαπιίας 
Ἰπ τν (απτ ρεππη|ε5. ἴΝαπι πο 8γΚ 
τίβ πη σίϑ5 τη οῖβίρ Δρρτορίπηπαηΐ,οο πηίτίοσ 
τεϑ ίπητ, δ πηίηι!5 ἄτα ες δύ Βεεηίτα, δί οὐ- 
αἰ πατίοσεϑβ ργίποίραίαβ πα επύ, απεπιδάπιο- 
4 δαπιρ[ςογαπι Ατοιῃυί, ὃδζ ααας (ἸΡατί 
εἰν, δ ΤΙ ἐπιε![α. δ αἹία πυίσίπιο αἱ, αἴ 8ε- 
ἰεμοξίί5 αυίαξ πιεθίςοχγαπεα εἰν αιμυίπιο οἱ 

ΘΕ σΟΆ ΑΡΉ, 

τίὼ σὲ πίλλαν ὥασφβ μηβόπολιν γεγόνρναξ 
Ζ μακεσύνων πίω Φιλίππασ,νὸ ἀλεξανσεου 
σεχηγοίσία, οὐ τοκῦϑοι σὲ, ἡ Ὁ λησήρκον ἃ σρα 
σιωτικὸρ, κοὰ Ὁ ἱσεπορόφμου. θήλειαι ἡὰ ἵπ 
στοι βασιλικοὶ πλεῖος Ὁ σρυσμυρίων, ὀχέϊα, 
δὲ τόδ πριακόσια. οὐτικῶϑο δὲ κρὰ τοῶλο» 
σϊά μναι κοὰ ὁπλομάχοι,, γὺ ὅσοι πσαισϊδυ]αξ 
ΤῚΝ πολεμικῶψμ ἐμιδδοδοπόντο. σίελοῖ σὲ 
σἰὼ διώα μιν ταύτίμυ ἴτε τι πρύφωνθ- ἐν 
“ικληθοντ Θ᾿’ διοσυτῳ δαύξασις, τὸ ἔπαθε 
σις τῇ βασιλείᾳ σύρων. φυσόύθῳν δρμηβῳν 

σϑθ'ιἐγεγγύετο μὴν γὉ γὺ σκκοανοῖς, φρουν 
οέῳ τινὶ φὺ ἀσταμέων γῆς, βαφεὶς σῖ οὐ τῇ ὦ 
ἀπαμεία, κοὰ συσαθεὶς τῷ βασιλεῖ, τὸ τοῖς 
“όδὶ αὐτὸν, ἐπτ εἰσί καὶ νεωπόβίζειν ὥρμεσψν, Ἐς 
“ πόλεως χύτης ἴσχε τὰς ἀφορμεὶς Ὁ πόδιοι 
κίσϊωμ»λαρίοδης τε Εἰ 5 κασσιανῶν, ὁ μεγά 
ρωμ,"ὦ ἀγρλλωνίατο»ὁ ἄλλων Ὧι ἣν,αἑ συωεῖς 
λὺν εἰς ἀπτέμφαν ἁπτασαι, ἐπκᾶνος ἐπ σἱὴ (κα 

σιλεὺς Φὲ ὃ Φὶ χώρας αὖ ἐσϊείχθη, κοὰ ἀὐξοιᾷ 
στολειὺ γρόνον.,βάοσσ; δὲ ἀκικίλιος κετὼ σῖν 
οἷν ταγμάτων ἀτρφάσοας τίὼω ἀστώμφαν δ)ε 
καρτόδησε Ῥσδτου χρόνου πολιορκόμϑυνος ὑ- 
ποσῖυοῖν σρατοπ σίων μεγάλων ῥωμαϊ, 
ὥς οὐ πρότόβου εἰς τίὼ ὁ ασίαν κε, πρὶν ὃ“ 
κὼρ φνεχείοισφν ἑαυ ἐφ᾽ οἷς εθεδξλητο, ποὺς 
ἴδ ἢ σρατιαὺ ἀπέτρεφον ἡ χώρα, τὸ συμμαᾷ 
χων ὄυστορει Ὁ πλησίωμ φυλάρχων, ἐχόντωμ 
δύδῥκὴ χωρία, ὧρ ὄξι κοὰ ἡ λυσιὲς, ὑπὲρ 
λίμνφο ειμακ δὶ πῶς ἀπτάμειαν, νῷ αξεϑον 

στε. ποι ἡ σαμψικϑλάμυ,τὸ ἡ ἰαμξλίχου ἕ:ς, 

κείνα πτομσῖὸς φυλάρχων Σ ἐμεσίινῶμ ἐβνπρ. 
δ πόῤῥω σῖ δσὶ᾽ ἡλισπολις κοὰ χαλπὲς σὰ 
σηολεμοίῳ τῷ μῳνναίς, τῷ Σ μαρσύαν κατε 
χοντινκρὰ Ἵ ἐτσράζων δρεινίω, 3 δὲ συμμα» 
χον ἣν πῷ βάοσῳ ἣν "ὦ ἀλχαισίαμος ὃ ἢ ῥαμ 

(κίων βασιλεὺς δὴν οὗτος Τ' δύφράτα νομαὶ 
σίων, ἦν δὲ Φίλος ῥωμαίων. ἀδεκεῖανν δὲ νομέ 
(ἃς ῦ ἣν ἡ γεμόνωψνἐκπεσὼν εἰς τίὼ με’ 
σοπτόϊα μίαν ἐμιδϑοφόρᾳ τότε πῷ ἔχοσῳ. φὺα 
“όύθῳν σῇ ὄξη στοσ φσϊώνιος ὃ Ξωϊκὸς,αὐὴρ ΤΨ 
καϑ' ἡμᾶς Φιλοσύφων γρλυμαθέξατος. ὅμο 
ρος οἷ δλὺ τῇ ἀστα μων, πείῶς ἕω ἦὰ ἡ τῶν φὦ 

λαίρχων αράξων καλομθύη “ἀνα ποτωμία, ὦ 
ἡ χαλκιδεκη ἀ Ὁ μαρούὐδ καθήκοσα, ὺ πᾶ 
(ἃ ἡ πτῶς νότου Οἱς φηαμόύσιν͵ αὐσΠορῶψσ κα 
νὴ» ποπλέομ, "δα πλήσιοι σί εἰσ "οῖς οὐ τῇ 
μείπτοϊαμίᾳ νομάσιμ. ἀεὶ σὶ᾽ οἱ σλησιαξπόμοι 
ποῖς σύροις ἡμόρώποβοι͵ νὴ ἡ Ἴον ἀδαδες, κοὰ 
σπανϊπγἡ γομονίας ἔχοντες δυωτείαγμδύας 
μᾶλλον, καθ άστόρ ἡ σαμψικόβάμο αῤεύσστε, 
"ἡ ἡ γαμξάρου, ὁ ἡ ϑέμελλα, "ἢ ἄλλων ποιοώ 

χωψι ταύτι μὴ ἡ μεαύγαις φὶ σελδυκίσνῳ, 
ἃ δὲ 



Ὁ ΒΒ τ ΟΥ̓ ΜΌΝ 8. 5. ἘΠῚ Ὑ αῦνον 
ὃ δὲ ἡδαΐσλες δ λοὶπὸς Ἱ λαοδικείας ὄξι. 

“οιδς. τὴ γὰρ λαοδικέιᾳ πλησιάζει πτολίχ' 

νιαγυό τε ττοσέι “ον, κοὰ "Ὁ ἁραϊκλφομονὴ χὰ 
γαίξαλα. ἀτ᾽ κδηι ἡ σῶν αξα δίων νταλαιᾷ 
“ταλτίθ,κοὰ βαλαναέα, τὸ ἰάρανος Ὁ ἐπί» 

᾿ ψειον Φὶ αῥάσῖσ, λιμθιομ ἐχορμιειτ φνυσῆρα, 
᾿ πκρὰ μάραῦΘ- πόλις ἀρχαία φοινίκων κατις 
ασασρμϑύα. ἢ δὲ χώραν ἀροϑόξοι κατεκληρσ 

χισαν, κοὰ ταξύμιρα ὁ ἐφεξῆς χωρίομ. τού 
σοὶς σ᾽ ἡ ὀρθωσιαὶς στιυεχής ὄξι, νὴ ὁ ελόύϑε» 

6{Θ΄ ὅπλποστου πτοσιαμὸς.ὃμ στόρ ὅρκου σποιᾶν- 
“τὶ τινὲς  σελδυκίσι Θ΄’ πτὼς τὼ φοινίκην 
κρὰ τὐὺ κοίλίω συρίαν, πρόκειποι σῇ ἡ αὖα 
σ΄ ῥαχιώσῖος τινὸς "ὁ ἀλιμδύν ἡφαλίας, 
μεταξὺ τό τε ὑδινείς αὐφὶ μάλιςα, κοὰ φὶ 
μιαραδου, διεχουζα φὶ γῆς σιχδίους εἰκοσιψ, 
ἐς: σὲ πυέτρα πόῤρικλεις. Θ΄, ὅσομε σα Σ ἀν 
κλορ σποϊων, πλήρης καικίας, τοσαύτησι 
ὄναν σ)ρέᾳ ἀμέχρατοα μέχει κρὰ ναῦ» ὥΞε στον 

λυορόφος οἰκοσι πὰς οἰκίας. ἔκτισαν σΐ αὐ 

φνγασῖοι’ ὥς φασιν ἐκ σισϊῶν Θ΄. τὼ σῖ ὑ’ 
ὁ)ρείων τίὼ μὰν ἐκ Ὁ ὀμβρίωμ, τὸ λακκαίων 
ὑσϊώτων ἔχοσι, τίὼ σῖ ἐκ Φὰ πόδαζας. γ᾽ σὲ 
“οῖς πολέμοις ἐκ τό! τσύρα μεπρὸμ πρὸ φὶπό 

λεῶς ὑσοόύοντοι, πηγίω ἐχοντόῦ' ἀφϑόνπ 
ϑσϊατΘ». ἐς ἰὡ πόδικα τασρεφετοι ἀλίθαν 
νθ΄, καθεῶ εἰς ἀρ τόν ὑδοόδυομδώς σκάφος 
μολυβὲο, εὑρύςομος . εἰς πυθμύᾳ συμπγμὲν 

νος Ξονὸψ,ἐχοντις πηοῖμα μὲτριομ. τῷ ὃ ὧν 
υλύι πϑδιέσφακτῇ σωλίω σεύτιν Θ΄. τε ἄν 
σκωμᾷα σῖεϊ λέγειν, ὃ δεχόμθινος τὸ αὐκθλιξό 
εἰϑνομ ἐκ Φὶ πηγῆς οἵα πό ἐλιβανου ὕσίωρ. 

Ἢ υδὸ ὃν πρώῃν αὐαθλιβον τὸ “ϑαλαήῆαες 

ὅτι. πόδιμεινωντόυ 5 τὼ πὸ καϑαροῦ (ὦ πὸ 
πίμου ὕδατος ῥύσιν, σσολαμβανοσιψ εἰς ἀγ 
γέις ἥδασκόυχσμθύα ὅσου αὖ σῖξα, τὸ πορῇ 
μϑύουσιῳ ἐς τίω πόλιν. πογτχλακὸν μᾶν ὃν 
οἱ ἀνά διοικαϑ' αὐοξὺ ξξασιλδύον ἥϑαπλι 
σίως, ὥασ δ κοὶ δὲ ἄλλων ἑκάςκ ποόλεων Ὁ 

φοινικίσϊων . ἔπειτα τὰ μᾶν οἱ πόδσαεν τὰ 
σ᾽ οἱ μακεσονσυ, πὰ σὲ ναῦ ῥωμαῖοι μετίϑη 

καν εἰς τίω τἴϑδσαν ταάξιμ. οἱ στ ὃν ἀράσιοι 
μετὰ δὲν ἄλλων φοινίζων ὑπήκουον τῶμσυ 
οιακῶρμ βασιλίωμ ἅτε Φάλωγ πάτα σασιᾳ 
σαντων ἀσελφῶν σϊνοῖν, “ τι ἰκαλλινίκο σε 
λδύίυ, κοὶ αὐτιόχα τό ἱόβϑακος πε σαγορόὺ 
θοντα, ποδδεμάνοι τῷ καλλινίκῳ πτοιον πτχε 
σνμξασφς, ὥς δ ἔναι σἹεχεῶ) οὖν κα]αφεύ 

) » τ πιεῖ Κ .] 1») 

γνταςὶκ “ βασιλέιας τ᾽ αὐεἧσ, νὰ μὴ τίς; 
σισύναε ἄκοντας, μὴ μδν τοι, μὰ οἵ ἐκ πλᾶψ 

α 
Ἐ εἴίηια ποτὸ ργατογπαυίσατίο, ἃ 1 αοάίςεα 
ἱπείρίεη5,[ς ἐς Βαθεῖ ἵΝαπι μος ορρίάα 1.30 
ἀίΐςεο ἀρρτορίπαυβι, Ρο[ πὶ, Ηεγαο!πι, 
δ (Παρ αἷα: ἀείπάε δπιίηυα Δτδάίογα γεσίο, 
Ῥαϊτυβ, Βαίαπαα, δ (ὐδαπαβ, Διδαίογ ροσς 
τι5., Ροίζεα Επγυάχα, δί ἱΜαγδίῃις, πείαια 
Ῥμοςπίςιμτ οἰαίτα5, ππης αίγατα, ᾿ξ εσίοπεπὶ 
πετὸ Δτιδάήτεπεητ, ἀείποερ5 εἰς Τ αχγπηίτα. 
ΗἰΞ5 ςδείπτυα εἰς Οὐεποίδς, χ Εἰει πῃ ἐσ ἀπ 
πί5, Πα ςπι σαί πὶ δ! πο 4{5 τεγπγίπα [Αο {» 
Ῥμῃοαπίςίαπι δύ (αὐ! οἰγτίατη πετία5,1πτοητὰ 
ἱασοίρ σαἱπίαάαπι δ ἱπηροττοίο οὐς Ατάάπις 
ἴαςεῖ, ἱπτοῖ εἰπ15 ροστιπι (ςΠ ςετ δίηιςε Ματαν 

τπὰπ|;, αἰ 4 η5 ἃ τεττα {ξα(. Σ ". Βὰ εἴ ρειτὰ 
αυδάδπι, ἃ πιατί οἰγοιπγξαία (ερτεπι ξεγ [14- 
ἀϊοτγᾶ αὐυθίτα, μα τατίο δ 15 ρίεηα:τᾶτα Πο- 
ταίπασι πλυἰτ τι Δη εἰς άπας ἀοπηι5 πλα τίς 
ταδυατί5 {0 }Ππ|ὲ5 ἐπα ἰτεητν Ορὰι5 (αἱ ἔξ» 
ταητ) φαογαπάδηι ἐχ ϑίάοης ργοξισογαππις 
Ασαυλτγαπι ςορίᾷ ραττίπι εχ οἰτεγπίβ παρ εηζ, 
Ῥαττίπι εχ τα πίπιατίηα γεσίοης, [ἡ Βεἴ[ο δι1- 
τεῦ ρᾶιο απτὸ υὐβοτη ἀηπατῦ αλίτεπτ, πὶ 
αϑυπάλητί5 απο ἔοητεῆ πη πε άίο ἔγεῖο Πα- 
Ῥεησ,ίη υεπὶ σαρα ἀπααπι ἐχγογσποτιν, ἃ 
ἔςαρια δησυατγία ἀ ἐπι 12, Ρ πτπισεα, οτε το, ἐπ 
δπσιπέισπι απ ἀτπὶ σοδέξα,, πιπἀππὶπηεάίο» 
«τε ἴογαπιεη βαρεῖ, πο Πίξυ]α εχ σοτίο (Ππὰ 
πτγίσα!ππὶ ἀίςοτε πιαἰπππηι15} αἰει(ἐ εἰν, αὐτο 
δαμδπὶ ἐχ ἴοπτιε ρεΐ συραηὶ ἐχπαπείς, Ρ τίς 
πιὰ ἀπά ααμα απς ἐχῃδατίταν, ἢ ἐΠΠ: ἔχ 
ρεξίδητες πετὸ Ρατε εἴ {π|ς5 Δαϊῖα ςατίαπι; 
ἰῃ τας δα (4 ρατατίβ ἐχείρίπης, αἴης ἴῃ πτς 
Ῥέπι ἀείεταπτ, (ΟἸίπι Αταάή ρεγ είς τεσος 
παθερλητ,αῖ ςοείετς ΡΗοσσηίςαπι οἰυίταῖο5,ΡῸ 
ἔτεα ραττίαι Βεγίς, ραγτίπι ΝΜ] ςεάἀοπεβ,ραγίπι 
᾿κουιαηί, ἔπ ἤπης ογάίποπὶ Γἐδεσεγαης, ἅτα- 
ἀῆ ἱτὰφ οταὶ ςατεγὰ ΡΙοξηίςία ϑυτίαςί5 τεσί, 
Ῥυ5 ατιηγίςίς ΟὈτεπηρεγαδᾶτς: ροίέςα ἀποθια 
{τατιίδ 5 ἀ{Ππ 4 επείθιις (ὐα! Π ηίςο ϑείσαςο, δέ 
Ἀπκιίοςμο,, υί Ηίεταχ σοσποπιίπατι5 εἰξ, 
(αἱ! πίςο δα ούςεητζες, ἐπ Πα5 ςΟατίοπεβ σοῖς 
πεπεγπιηῦυς Δα (ς ἐχ τοσῆο σοηξισίεηΐεϑ γε 2 
εἰρετγε!ςετεῖ, πες τταάεις ἰπυἱτοϑ, (πα πες εΖ 
τίαπι Παίςησλπι ηίαΠπιγεσίς ἐπαυίσαγε βρεῖς 
πλίττεγε,, σα 15. εχ γε 8. Πρ! [{{π|ὸς εἰ8 
αἀἰαίτία ςοητίσεγαητ, (ΟΟππισίερδητ ἐπίπι 
δ εοβ ποῆ σιήσιπααις.. (ες Βΐ ριςείραξ 
υίρυ5 σγαπαία σγεα τα εγαητ, δέ σαί ἀετε» 
Ῥιι5 πιαχίηγίβ ἐχεπιείςε Ραπτ, α! (αἱςερτί θὲ. 
πεῆοίιιπι 4 {Π|5,4ς (ΑἸ υἵο πὶ τεςοσποίςεδηζ, 

ἐαῦ πόϊ ἁνηρεψαι βασιλέχ συυξξε δὲ ἐκ πότου αὐγοῖς μεγάλα πολεονεκζήματα. οἱ γὼ ἐκταφδύ- 

γόντες ἐπ᾿ αὐοόυ οὐχ οἱ τυχόντες ἦσαν͵ ἀλλ᾽ οἱ τὰ μέγισα πετιςδυμλύοι,, κρὰ πόδι τῶν μεγίτων σὲ" 
δεύταϊν . ἐπιξονόμανφι σ᾽ αὐτοῖς, Φόργιτας ἡγοαῦτο, κοὰ σωτῆρας ποὺς κουυοσϊεξαμλνους.: 

οο 4 ἀἄπεμνα- 



γιό ΦΤΒᾺ ΟΝ 5, Εἴ 
{πλῷ στα (ἃ τεξεεε ρας τισι ργαίετείπι, παπι 
ἴῃ Ρατείαπι τεπετΠ εητ, τα εχ τε πλυϊτ αἱ, 
τετίοτίς γεσίοηίβ Δἀερτίσπε, δί πᾶς ραττεπὶ 
πιαχίπγχαμη τεηζτ, δύ δητε ΟπΊπε5 ΕΠ ΠΟ] ΔΠΊ, 
Ουἱ [Οὐίείτατί δύ ργου4εητίαηι αἀ ἀἰ ἀεγτηῦ, 
δι {πα ςίγοα ται παιαΐ ἐπ. δ εὐπὶυἀεγεης 
τἰοίπο5 ΟΠ τ85 ρίτατίοῇ ἐχεύςείε, πη οὐπὶ 
εἴς ἐπ εο {{π4|0 ςΟπγαπίςατε υο]πεγαηι. Ροίὲ 
Οὐιποίίαπι δ Εἰειππεγυσι εἰς ΓΤ ρο 5, τϑα 
ποπλξ ἅτε ἱρία ἀςςερίτ:{Γε5 εηίτη τε ε5 Πα εἴ, 
Ἴγτεαπι, ϑίἀοπεπ,,  ἄσαδαπι, τίροΙ ςοη- 
τίπαα εἰὐ εα,αας [εἰ [Ἀςίε5 ἀρρε!]αται, η σὰ 
1 ἸΌαπι5 πιοπ5 ἀεἰίηίτ, [ἰπτοῦ μας εἰ ]Οοιῖς 
4υίάαπι,Ποιηίπε Τ τίετί5. ΕΤί ἄπο πότε σης, 
4αυί εαπὶ αείπηί, φαΐ (ὐσποαιπ5 ἀπ σα! α5 αἰ οί 
ταῦ, σαί! ἰητεῖ (είς ραγο 5,1 ἰΡαπι5 ὃ Διητί - 
[απιιβ, ραῦϊο υΠττὰ πᾶτε ἱποίρίζιεϑβ : 1 ἰΡαπιι5 
αἱττὰ Τ αροΠταηιιπι πγαγε, οἰγοα [) εἰ ἔΑςίεπη: 
Δπει απ υ]τγὰ πᾶτε δίαοηίαπι, εἰ πιης 
Δα Αταδία πηῦτεβ, σαί πη ατγα Γ[)απιαίσιπι 
δ εοϑ σαί ἐδ. τας απίτο ἀἰσαπτατγ, 'π [0 5 
πυοίάαπι [τι ξεγος ςο [ε5.1π ππεαίο οοηςα- 
τπὶ σα ραΠ| τε]! αααητ, ςαΐα5 ἰατίει0 πιὰ 
τί ρτοχίπια εἰ Πα ίοτγᾶ ς ς, Ιοποίτι4ο ἃ πγᾶν 
τί ἰη πιεάίτετγα απ ἀπρίδ. ττίσαταν αὐτεπι ἃ 
Παυπιίηίρ ας ρεί τεσίοης Γοσςἤάαπι, δύ οπηπία 
ἐετεμίει ἀεἰαθεπτίθ 5, ργαίεγείπι ἃ ἰογάδης 
ἴλουτῃ Πα εἴ, Πα! ἀγοπιατίοαπι πποιπη δ ςὰ- 
ἴαηλαπι ἔσει: Πα εἰ εἰίαπν ρα! χά Ἐ5.1 ἀςὰς ηαίν 
ἀλπι(τεηπείατετίς5 ποςαταν, (Πσηίτ ετία τὶ 
Ῥα!απιᾶ. [πτοῦ ςαίετα Παπιίπα Οιγίουγῃ 5 
αὐ ατθε ὃ τεσίοης [)πιαίςεποτξ ηςρίεΠ5, 
ἴοτας ἔξιξίπ ἀεγί πατίοπεβ ςοηίαπηίταγ. αγαΐτα 
ςξηίπι ἰος ὃ τεροίττα {τίσας, Γγςεῖ δ(Ιοτάα- 
παπὶ πτεγοί 15 παυίσαπί, ργοίεεείπι Ασα. 
Ῥαΐ5 ςἀπιροτιπι ρτίπγα ἃ τηϑτί ΓΝ δογαβ ποςᾶ- 
τυτ, ὃ Μδςγα ςαπιρι5,.1πηυο Ρο[Πἀοηίαϑ (ςγί 
δίς αἰαπι απ (εγρεπτξ ππούσασαι ἑπσειί ον 
σἰεαίηπε: στα τα ίης τδητα, αἴ ἐαπῖτε5 εχ τιν 
τίάηας ρατῖς αἰξαητεϑ (ες παίςεπι πε ετί πο πὶ 
Ῥοίςηι; ῃίδεα αὐτεπιταητο, ας Πουγίηξ ἐηὰο 
ἐπ[4εητεπὶτεςίρεγεῖ, Ἐχυπίαγαπι ααπηᾶπὶ 
συδαμ! δεῖ, εἶγρεο τπδίοτξ, Ροίς Μίδογαμῃ εἰς 
ἹΜδίγαϑ,μαθεηβ πιοηΐαπᾶ αοεάδηι, ίη αὐ. 
εἰ (ῃαϊ εἰς ταηζ Μαίγεα δυχ. Εἰ ἐπίτίαπη εἰς 
Τ᾿ λοαίςεα, σας ἀρὰ ΓᾺΡαπαπὶ εξ. Μοηταν 
πιαῖη τεσίοπεπι [τυγοεί ὃ ἄταθεβ παρ εητ, πὰ, 
[εῇςεί οπιπεβ. αὶ πεγὸ ςαπιροϑβ μΒαδιταητ,αστί- 
σαϊταγαπι σχεγσεης, 40 1115 ᾳΠ (περ ὲ αἸίεπο 
ἐπάίσοι δυχήίο: τεσερταςιΐα πα Π {ΠΊ πὰ Πα“ 
θεῖ, σπεπηδάπιοάππι σαί [θα πῦ ποοαηῖ, 

ΟΟᾺΑ ΔΡΗ͂, 

ἀπεμνημόνδυοόυ τὰ πτἰὼ χάοιν, κοὰς μάλισίε 
Ἐπανελθόν ποῦ" εἰς πἰὼ οἰκείων, ὥς ἐκτόον 
χώρων ἐς ἐκτήσαντο φὶ πόλαξας πολλίμ), 
ἧς τὼ πλείςίω ἐχυσι κοὰ ναῦν κοὶ τἄλλα δ 
ϑαύσαυ. γεροσέϑεσαν δὲ τῇ δὐπυχίᾳ ταύτῃ» 
κοὰ πρόνοιαν κρὰ Φ»λοστονίων πρὸς πίω θα 
λα“Πουργίαν- δρῶν σι» γε «ὅσ γειπον δύονποιᾳ 
ἀΐϊλικας πὰ τοειρατήρία σιωυισχμϑύος, ὅσὺ 
ἅσταξ ἐκοινώνουυ αὐποῖς φὶ γ»ιαύπας ἁὔντα 
σϊδύσεως. μετὰ δὲ ὀρθοσίαν ὄδ᾽ φελσυθόδου 
Ῥίπολις ἀπό συμθεξικότθ' “ ἐπίκλησιρ 

ἐληφῆα. πριῶν γαρ ὄξι πόλεων ἰπίσμα, ἰώ 
ρον, σιδῦν (Ὁ. αὐάσὺυ. τῇ δὲ πριπτόλεισυωε- 
χίς ὅδε» τό! ϑεοῦ πρύσωτηυ, εἰς ὃ τελδυτᾶς 
δλίβανΘ- τόρ Θ΄. μεταξὺ σὲ πριήρκς χων 
θέον τι. σἹύο σὲ “Ζ τ᾽ δὴν ὅρη τὰ σοιᾶντα πίω 
κοίλίω καλουμθίω γωνίαν, ὡς αὖ σπταράλ 
ληλα,ὅ, τε λίβαν Θ- κοὰ ὃ αὐτιλίβαν Θ΄. 
μικρὸν ὕπόρϑον φὶ ϑαλάας αῤχόμανα ἄμ 

φω, ὃ μϑν λίβαν Θ- Φὶ ἡξ] πρίπολιν {1 τόὶ 
ϑεοῦ πρόσωπου μάώλιξε, ὃ σῦ᾽ αὐπιλίβαν Ὁ’ 
ΦᾺ 7] σισϊόνα «τελόὺ τῶσι σϊ ἐγγύς πως δὴ 
αα βίων ὑρῶμ, τῶν ὑπὲρ φὶ σϊαμχσκίωῆς 
κοὰ πτῶμ ηραχανιτῶν ἐπέ! λεγομβων εἰς ἄλ 
λαῦρν γκωλοφια, κοὰ καλλίκαρστα, ἄρλεῖ- 

πᾶσι δὲ μεταξὺ πτστίου κοῖλον. πλώτι᾽ ΔῊ 
Φ ἀϑὲ τῇ ϑαλάτκ σἤχκοστωμ Ξιχοϊίωψ, μῆκος 

σὲ ὁ ἀὴ φὶ θαλα κε ες τἰὼ μεσόγαιον δμξ 
σι διπλάσιογ. σα ῤῥέίποι δὲ ποταμοῖς αὐσῖα 
σιχώραν δ σίαίμον τε, κοὰ πσώμῴφορον, με» 
γίσῳ σὲ τῷ ἰορσϊανε. ἐχεὶ ἢ κοὰ λίμνίω ἡ φὲ 
εει τίὼ αφωματῖτιμ σχοῖνον, ὁ κλαμον. ὥς 
σ᾽ αὕτως, κοὰ Ἑλκικωλέτῇ σῖ ἡ λίμνε γρνν 
(ἀρῖτις. φόβῥει σὲ κοὰ βαίλσαμον. δῷ ὃ ποτα 

μῶρδ μᾶν χευσοῤῥόας αὐξάμδυν ’ ἀφ φὶ σῖα- 
μασκίωῶυ πόλεως. κοὰ χώρας εἰς πὰς ὄχεα 
σέας αὐαλίσκυτοι σχεσίόνπι, πτολλίμ γὉΝ Ἐπ. 
πάροϊει,κοὶ βαθέϊαν σφόσῇρα. “ὃν ἢ λύκον, 
κοὶι τον ἰορσϊανίω αὐχπλέασι φορτίοις, αὰ» 
δέοι ὃ μαϑλιστε. δῇ ἢ πεσϊέων πὸ μᾶν πρῶτ ν 
“οὐκ τ ϑαλαυϑῆας, μάκρας καλάτοι, τὸ κᾷ 
κρα πτεοϊίομ «οὐ πότῳ ἢ παοσειοϊώνειος ἱσορεὶ 
ὧν δράκοντα πετῆωκοτα δραθίυαενεκρὸν, 
μῆκ- οζεσῖόντι τὺ πλεθριαζος»ποάχος σεῶς" 
ἱππέας ἑκωτόβωδον ἥδαταντας ἀλληλος μὴ 
καθοραν, χάσμα δὲ ὥς ἔφάππομ σϊεξα ὧ!. : 
σὲ φωλίσι- λεπίσϊα ἑκάτίιω ὑπόραίρεσαν 
ϑυραεδ. μετὰ σὲ ὃν μάκραν ὄξιμδ μασύας, 
ἄχωψ τινὶ κοὰ ὀράνονον οἷς ἡ χιλκίς. ὥασόρ 
ἀκρόπολις πόϊ μασνον. αὐχὴ σῇ αὐτό λαο 
σϊίκεια ἡ πρὸς λιβαύω. τὸ μδν ὃν ὀρεινὰ ἔχεν 

σι πσαῦτα ἰσϊπραζοι τε τὺ αξαῦδσ,κακδογοι παίϊσυ. οἱστ᾽ οὐ Οῖς πεσίίοις γκωργοὶ, κα κόμϑνοι σ᾽ ὑπ᾿ ἐκέ 

νων ἄλλοτε ἄλλες βουθείας σίεονταο δρμητηρίοις σ᾽ ὀβυμνοῖς χῶντομικαθαστόῥ οἱ Σ λίβανομ ἐχουΐες» 
ἄνω 



ΤΙΒΈΝΒ.: ῬΈΣΙΜΥ ΦΈΣΟΥΝν δι.; 

ἐν μϑὺ τὺ Τρ ὅραι σἰνναῦ, κρὰ Βόῤῥαμα, νὸ 
᾿ὥλατν γιὰ ποιαῦτα ἔχουσι τάχα, κάτω δὲ βό 
᾿Ξρᾶ, κοὶὰ γίγαρτον, κοὰ πὰ ἀϑὶ φὶ θαλ ἀἥης 

ασήλακα, κοῖς Ὁ ἀδλ Ὅρ᾽ ϑεδ πσώπῳ φρό 
ομον ἀϑιτεϑοὺ, ἃ κατίασασε πομτήϊος, ἀφ᾽ 
ὧν τἰιώ τε βύθλομ κατίσρεχε κοὶ τί ἰφε 
ἧς ταύτη βηςνῈν . αἱ μεπαξὺ ἀένπαι σιδδ᾽ 

γ "πρὶ τό ϑεοῦ πῶσώπον. ἡ ἡ μὴ οὦ βύ- 
Ολθ΄ ὁ τ ινύρον βασίλειον, ἰδ, ὄξι τό! 
ασγώνισι-. ἰιὁ τυραυνομθαύνμ ἠλδυβόδωσε 
“πομσγηῖ- ποελεκίσας ἐκείνωμ. ἀδιπαὶ 

ἐφ ὕψος χινὸς μικρὸν ἄπωβον θαλάττης. 
εἰτῷ μετὰ ταὐτίω ἄσίωνις ποταμὸς (δ ὅρος 

ἀλίμαξ νὰ βυξλθ- ἀϑ᾽ δλύκος ποττίμος ἢ 
βερυὴς αὕτῳ σὲ κατιασ ἀῶ Ὧ ὑποτρύν 
φωνξθ᾽,αὐελήφθα σὲ ναῦ ὕπτο ῥωμαίων σὲ, 
ξαμλνη σῖνο τάγμαται ἃ α Ἰδρυσον ἀγρίστπας ε 
φὐγαδύα, ποδὲς ΟΣ μασύσ πολλήμνμέχρε 

᾽ὼ Ἦν τό ὀρόντο παγῶψ, αἱ τ πλησίον πόϊ τι λὲ 

Εἰχύσ κοὶ Ὑ' Σ ἡδαδέσε κοὶ αἰγυσῆϊου « τέ. 
Χχος “πῷι ΟὟ: ἀπαμξα ν γίώ ἃ εἰσι, τικῦ τῷ δ ὃν 

πὰ ἀδὲ ϑαλάτίκ. ὑτοὲρ σὲ τό μασύον ὄλῃμ δ 

καλυύμῆν Θ- αὐλὼν βασιλικός, κοὶς ἡ ἱ σίχμα 

σκίμὴ χώρα σκφέβόντως ἐπαενουμῆνα, ἔθ 
σὶ τὸ ἡ ἱ σίαμασ κὸς “πόλις ς ἀξιόλογ Θ᾽ αἰδενζ 

κρὰ ἀδιφανετάτη Ὁ ταῦτα ἡ] τὰ σπτόρσικά, 

ὑπόμκεινται σ᾽ αὐφὰ σῖϑο λεγόμϑιοι ῥαχῶ 

νά ἀπ πῶς τὰ αραξων μόν κοὰ Ω ἰτὸ 
ραέωμ. οὐχ μἰξ, ας ὅδε σἱύσ ἔατα ἄν, οὐ οἷς "ὁ ασῇ 

λάμα ἂν βαθύςομα, ὧν τ᾽ κοὰ πεηρακισιλέ 
ους αὐθρώπος ὁ δεξχὼΣ δαυάρϑῇ γὺ καταάοο 
μοᾶς,αἱ τοῖς σίχμασπἰιυοῖς Ὁ γίνουποα σποῦλα 

λόθην ὁ εδώ σοι πλέον Ὁ ἡ φὶ δυσϊχίμονος 

σῥαξίας, ἐμπόρας λεκλατδισιψ οἱ ἐξώρξαροι. 

ἅτίου σὲ συμβαίνει, καταλυύφύτων ναυὶ ΤῊ 

πόδι ζἰωῤσῖωρον ἣν ληςῶν οἵκ ἢ ἐκ ῥων 
μαάων δύνομίων, κρὰ σὰ ΩΣ ἐκ ὐσρατια 
ἀσφάλειαν. ἣν φ᾽ πῇ συοίᾳ τρεφομᾶνων, ἃ ἄ, 
“ταίῷ μὰ ὃν ὑπὲρ λόυκίσὺς͵ ὡς ἀδὶ δα αἴ- 

γυπῆου κοὰ τίω ααξ! αν αὐίρασα χώρα, κοί 
λη συρία καλξτρ. ἰσλίως σ᾽ ἡ  πῷ λιθαύῳ κοὰ 
τῷ 9 αὐτιλιβαύῳ ἀφωρισμλώψ. φὶ δὲ λοιπῆς 
ἁ ᾧ μδ ἃ ἀν ὀρβωσίας, μέχρι παηλεσίου τϑαλία 
φοινίκῳ ἀᾳλϑτῆ, ερνή τις κρὰ ἀλιτονής ἡ σ᾽ 

ὑπὲρ ταύτης μεσόγαια μέχρι δὴν ἀράβων. ἃ 
μεταξὺ γάζις κοὰ αὐσιλιξανου, ἰσσϊαζα λὲ" 
τοι. ἀπε ὃν τίιυ ἰσϊίως λεγομδνίω κοίλημ 
συφίαν ἐπεληλύδαμῆν, ἀϑὲ τίω φοινίκίω κὲ 
τειμὰν. ταύτης δὲ τὰ μδν ἀ ὀρθωσιας μέχρι 
βηρυτό, λόγα τετύχηκε. μετὰ δὲ βυρουπὸμ 
ἐσ: σιοϊωμ ὅσου οὐ τεποχποσίοις ττσίίοις.. 

Ὶ 

717 
[ππιῦτε συίάεπι ϑίπη δι 80 Βογδηηα, δέ αἰϊας 
Βυίαίπγοα!ι ππιταϊτίδες. [ηξογέτις πεγὸ Βοίτα, 
ἃ ἀὐγσατίαπι» ὃ ἰρεϊαποα5 δ πιᾶίε Πτ5, δζ 
οαἰτε! Πιππὶ πὶ 1) εἰ [Δςίε ἱπιροίτα, τὰ οπιηΐίᾳ 
Ῥοπιρείι5 επποττίς, ὃ αὐ μί5 ΒΥ ΒΙ απ εἰ ατιῖ 
τισι ἐχσυτγοθατ, τα ίητεῦ δίάοπεπι ας 1) εΐ 
[λεϊεπλίαςξι, ΒΥ ΌΠ15 εἰς (ἰηγτα τεσία, ίη 
Δάοηίαίϑ τεπηρ]Α (σπτ. ἐαπὶτγτάππο ορρτείσ 
ίαπι Ροπιροία { ἐγατίτ, "10 Γοςατί ρεγοιῇο. 
5114 οἵ αὔτίη ἐχοεῖίο πιο πὶ Ιοςο, ποπ ρίο 
οὦ] ἃ πγατί, Ροίξἢδης εἰ Αἀοηίς ἤνππας, δί 
πιοηδ (Ππτᾶχ, δ ἀπείη θυ 5, ροίίεα Ἰγ 
ςι15 Ἠιμαίιβ. δ Βαγαταβ ἃ ΤΊΎΡΒοπε ἀίγυτα, 
πυποπετὸ ἃ ᾿᾽ οπιδηί8 ἐπίξαιιταῖα ἀπτα5 Ἱερίο, 
ΠΕ5 (υἱςίρίτ, {δ αὉ Αρτίρρα ςο!]οσαῖας, πιὰ, 
τὰ τερίοης δλίγα δα οζα, υἱὰΡ δά Οἰοητίς 
ἐχοσύταπη, Ζαίρίορε Γἰραπαπι εἴς, ὅς Ν᾽ πἰαία 
τίαπι; δ Ἀεργρτίμπι ΠΥΠΓ ΠῚ, δ Ἀραχηίεηί 
ασίο ριοχίπιμη, Αταΐε μας αυίάεπι ὦ 
ταατείαητ, υ[{τὰ ΓΜ] αίγδαι πιοηΐεπι ργίπιπι 
ἐλ πα τοσία ςζοΠ 4 }{{5 “4 ςίτυτ.» δέ Γλαπιαίςς 
ΠῈ5 ἀφοῦ υα]4ε ἰλυσάατιβ, [απηγαίςις αὐ 5 
εἰ ἐπ σηίβ. οπτηίστι ξογξ πο ΠῚ τη, αιτϑὲ 
ίη εα (ππετεσίοηε, Βεσίίες υςίπα. ΨΊπα ἐλπι 
{πητ ἄπο ααί ΤΙ τας πο ἐ5 ἀρρεϊ απίιγ, ον», 
{τεὰ Δταθίδιι δί [ταγξαπη τοῦτ ἔπτη πποπίεβ 
αἰρετί, δύ αἰτίβ (ρε! πη ςίϑ5 ἐπ σῃ 65: ΠΑ ΠῚ τ 
πᾶ αὐδίιοΥ ΟΠ ΠιΙΠῚ τα {ἃ τεςίρίτ η ἐχουέ 
Ποηΐθι5.. σὰ ἀπάίηιςε [)απγαίςεπίς Ππηῖ. 
ΑΔς {τεφαεηείις συίάοπι Βαυθατί ἐπ ἔο  ἐςίβ 
Διιαρία πιογζαίοτες στα Πληταγ Ππς το 5 παπς 
πιίπυϑ:Πε, ργορτετῦ “Ζεποάοιί ἰατγοπίβ ποῖ, 
Ποπεση, δ ᾿ς οπγαπουᾶ ἰαΠτίαπι. δ αν τὶ 
ργαΠαίμπι, αὶ ἴῃ ϑυτγία αἰ σπταγ, Τ οἵα {Δ αι 
τοσίο τΠττὰ Θεϊεαςίάεπι πη Δ εσγρτι ὃ Αταὰ- 
δίαπιτεςεαζ5,(ο]οίγτία ἀρρε!]αταγίς ργον 
Ρτἐ σας θα πὸ τειαπείῃατισ, δί Δητήίραπος 
Ἰκ εἰίχυς τεσίοηίς ογὰ αῦ Οὐτποῇα ας Ρς. 
ΙαΠὰπὶ, ΡΠ σεπίςία ποςατιτ, ρειαπριτα8 ἃ» 
πέξας πιαγίτίπηι5 ααίάλπι δόξας, Νσαίτου- 
ταηοαυΐίζα παπο παίσας η ὥταδοβ. ίπτοῦ (Π4- 
Ζαπὶ ὃ. Απι ραπυγα., [τ415:4 ηοηγίπαϊας, 
(ὑλτε ςαηγίατη Οὐσϊ οὐ γείᾷ ρεγα σγαιιο πη 5. 
{τεῦ Ρησεηίςίατα ἀεΠεύζίανητι5.» ὧς οσὐία5 α- 
ΠΑ Ραττε]οςατί πππγὰ5., ας αὐ Οὐ Ποία θᾶ. 
ταταπι υσας ρειτεπάίε. Ῥοίϊ Βασγυΐαπι εἰ 
δίάοη ἡυλατνίησεηείς [ετὲ Πλ4Πη5 αὉ εα αἰ- 
[ἰ8π5,,1π πο ἐραοίο εἰς Τ᾿ Ἄπυγία8 ἤππτοπ,, δ. 
Ἀεἰουα!αρή πειις, ὃ ἃ Τιεοπυπιιπδς. ΡοΙ 8ί- 
ἀοπεπητηαχίπηα ὃζ δε α  Πίπια ΒΗ οσηίσυτα 
εἰς Ἴ γε5., υκ σαπὶ {4 ὃ πιαρηίειαίπε, 

μεταξὺ δὲ ὃ ταμύρας ποταμὸς » ποὰ ἢ τοῦ ἀσκλκπιοῦ ἄλσθ", κοὰ λεόν ἣν “αὐλιρ. μετὰ δὲ σισϊόνα» 
μεγίϑα τι φοινίκωψ, κρὰ ἀρχαιοτάτη τσόλις τύρΘ’ ὄὴν ἡ ςνάμιλλ Θ΄ αὐτῇ ἀᾳτάτε μέγεϑθ: ̓  

κρὰ ψ7] 



χὰ) ; 
δ (θείς, δύ αλείαυϊξειλίς ςδτοη ἀτ, πλα]τἰ5 Ρα, 
[{8 ςε! γαῖα, (εα ροεῖο;, ΠΙΔΠ αϊιδ πὶ τηα σίϑ 5] 
ἀοπεῖῃ ςεἰἐρταπε, δά εὸ τα ΕἸουηεττ5 1 γγί πὸ 
το πιϊπετίτ, σοϊ ομίτ τα πτοπ ίη ̓ Βετίαπι, δ 1... 
Ὀγαπὶυίς δά Ἰοςα ἐχίτα σοϊ υπιπα5 Ὀγοξς εἶα, 
Ἴγτεσπι ρἰυτίπηαπι ἐχτο Π]Πὰπτ, Οταύε ἀπηθ δε, 
δί πιης δζ οἹέπι οἴατοε {ΠἸγεϑίῳ ἐχείζεγπητ, 
υτγαιί5 εηίπι ΡΠ οσηΐς πηείγοροΙ 5 ἀἰςατιιγ, 
ἐπι αὐτί» ςοητεητίο οἰἐ. ϑίάοη {τππὶ Πα ετίη 
Ρυ]οπειτίπιο σσπτίπεπτίβ ροῖτα,  γειιβ τοῖα 
ἐη{{|8 εἴς, ἃς ἐξέ εοεπι πιοάο Ππαδίταϊα ηὰο 
Αιλάσ8 : ςοπτείπεπτί [ἀπε ἀσσεῖε ςοηΐππ, 
σίτατιφαοα ΔΙεχαπάεγίπ οοἠἀίοπε σοησείν 
{{ Ἐὰ ρούξι5 ἄιο5 Πα ες, αἰ τεγιπ1) σα {1π|,4} 
τειαπὶ ρειτᾶ, Παεπὶ Δεσγρτίαπι) ποςσδηΐ, 4 σ 
ςυπτίῃ σα ἀοποϑ αἰτίογεβ Πευί, τὰπὶ Εὲ οπα. 
ππάς ρατ αρίαίτ ΟἹ πγ,]αίη τοῖα π5 ἐοῦτος- 
τιοτίριι5 ἀ εἰ γεν, πξογεσηδία {πο Πά ον 
πε λῦ ΑΙεχαηατο σαρία, Ἐ]Δ5 ταπιεη ςαἸαπηίτα 
{65 ΟπΊπε5 εὐίςίς, δ (εἰρίαπι παπίσαπάο ἰη- 
{αυταυίε, παπτίη ἕἐατε ῬΠοσπίςεϑ (ἘπΊρ εν ΟΠῚ 
πίδθιις ργαΠίξετς, ἰτοπὶ ρυγρυτγάγαπι ρί(ςαῖα, 
Ὑγτία ἐπίπι ρασρατα ορτέπτα οπγηίατη ρεγ 7 
δεῖυτ, ας ρί(ςατίο ἐρία ργοχίπτγα εἴ : δί «αίετα 
οπιηΐα τ: δα ἱπῇςίεπ 45 πείτε5 ρεείπεηΓ, 
αδυπαέπαθε, Βὲ συδπαύδπι πιαχίπια πππἰ αν 
ταοά! οἰ οἰπατιπι πτυ τίς ο ὑτθεπὶ τε δε 
ραυΐο στδπίοτοπι, απιξ ΟΡ παης υἰτταςεπλ]οσ 
ςυρ] εἰίον εἤοίτατ: δ Ποη (ΟἿ πὶ αὐ τεσίθας, 
{ς44Ὁ ΓΙ οπιδηίϑβ ΠΡ εγίαῖς ἀοπαιί [ππτ, δ ρασ 
118 ἱπηρεηίλ,ίη {πΑ επεεπτία σοπῇῆτπιαίί. (Οο] 
τυ ρα ἐο5 ΕΠ εύου 65 πγίγ ἰη πιοάαηγ. ᾽ν 
11.115 ροτεπεία δζ ἀρραΐατι5 [ἰσπατῃ εἰἘ πηε- 
εἰταο δύ πιασπίτα 40 ςο]οπίατιπι, ἰῷ ἥ ααί 
ἀεπιίσης μυία{πιοάί. δίἀοπῇ πι]ταγατη δῷ 
ΟΡρτίπιαυΠΠΊ αὐτίτη πιαρι{τὶ ρει εηταν, 
Πυοά ετίλπι ροεῖα ἀεοίαγαι, Δα ες ορτί- 
ταί οίτοα αἰϊγοποιμηίαπι δ αυίτΠ πιετίσαπι Ρ ἢ Ϊσ 
ἰοίορἢί, χυί ἃ σοπιραταίίοης δ πούόξιτπα πὰ 
υἱρσατίοης (πἰτ( πασαεῖς πττπ ἐπίπι πλεῖ, 
ςατοτίυπι δύ παπταῖς εἰ, αποπιαάπποάαπι ἃ ε- 
οΥρίίογαπι ἱππεπίππι σεοπγείτία ρεγ θε - 
τυ. αὐ ἀστοσιτη ἀἰπιεπίοπε,, υλίη ἔαείσπς 
έϊπῃ ΓΝ Ιτ5 ααόξι5 Γεγπυίηοβ σοπαιπά τ τος 
ταῖίο 10 Αςσγρτήϑ αα ταςοϑ ἐπταπαίϊ εγες 
ἄτυγ,, ἃ Ρησηίςείθιυ πεγὸ αἤγοποηιία δ ἃ, 
τὰ Πητετίςα. Νυης συοῆπε δ οπηη 5 τε ητιος 
ΡΒΠοίορῃίαᾳ ςορία πιαχίπηα 4 Πί58 οἰπίτατί, 
Βυϑ υπη|ΐ ροίο!.. ἃς ({ ΡοΠάοηίο ετεάεη, 
4 τηγ οἰ) απτί]ασπι ἐς δίοπγίς ἀοσαια ΝΜ|ο- 
(οἱ εἰς, Ποπγίπί5 δίοηή, χυΐ δηῖε ΓΓοίαπαβ 
ἔε5 [πἰτ, 5ε4 ΟΠ ΠΠ5 ἀπιίηαίς, ποῆττο τοηη, 
Ῥοίς ἐχ ϑίφοπε ριῃοίορδί {Πιμῆτε5 ἔμετε, 

ΙΒ ΆΑΒΟΝΙς ΦΈΕ ΟΘΟΘΞ ΙΑ ΡῊ, 
κρὰ τ] δ αὐχφαύφαν τὸ τἰὼ ἀρχαεότηα ἐκ, 
“πολλῶν μύθων δ ασεδυμδύῳ, οἱ μϑν ὃν στον σ᾽ 
σοὶ, πίω σισθύνας πε θρυλλητοισι μᾷλλοψ. ὅμκα 
ρος δὲ κα μὲμνετῦ φὶ τύρυ, οὗ στ᾿ εἰς “Δλιβύνμος 
"ὦ τί ἐξηρίαν ἀηγρικίαε, μέλρι κοὰ ἔξω ς«η"λῶμ ΄ 

πίω πύρομ πλέου ϑξ υμνδσι μάλλον, ἀμφότε 
ραε σῖ ὅν γνσῦξοι κοὰ λαμττραὶ τὸ ποέλαι κοὶς 
ναῦ, δητοτόβδαν σ᾽ ἂν τις ἔἶπτοι μεπγοόπτολιμ 
φοινίκων, ὄδις γὺ ἀμφοτόμαες ὄδιν.ἡ δὰ ὃν σε 
σϊὼν δὶ ὄυφυᾷ λιμλψι τ ἡπσείρο “Ὁ ἵσβουσιμ 
ἔχει.τύρος σ ὄδμ ὅλενῆζος ογεσυνζ, συυωκισ' 
μϑῤπ παραπλησίως ὥασόβ ἡ ἄρασὺς, στωυΐ- 
σἤχεὺ χώμαϊι εὶς Δ Ἀπάρου, ὃκατεσκδύς 
σι πολιορκῶν ἀλίξαν σους, σϊύο σ᾽ ἐχφλιμὲ 
νας, τὸν ἦα ἀλφοὸμ, αν σ᾽ αὐειμθύον, ὃν αἰγώ 
σήν καλοῦσιψ, οντοῦϑα σῖς φασι πολυςΐ, 
γος τὰς οἱ κίας, τε τὸ 2 ν᾽ ῥώμη μᾶλλοψ. δὲὸ 
τὸ σεισμὸς γυνομδύσς, σφ λιπέμ μικρὸ ἄρ 
σλίω ἀφανίσαι τ πόλιν, ἠτύχησε ἡ τὸ ὑπ᾽, 
ἀλεξανοθου πολιορκίᾳ λπφθεῖστς, ἀλλὰ δὴ) 
σοιστὴν συμφορῶν, κοεεν ἀρένήων τὸ αὐελᾳ 
ἔῳν αὖ τίὼ, πῇ τε ναυτελίᾳ, καϑ'ὴν ἁπτα δὋν 
ἡ ἀκα ἐρείῆους εἰσὶ κοινῇ φοίνικες, (ἷ σοῖο 
στορφυρίοις, πολὺ τὴ ὄζήταςαι γγεσῶμ ἡ τῦ 
οίᾳ καλλίϑη πορφύρα, τὸ ἡ θύρα πλησιομενὰ 
τἄλλα ὀύποραᾳ τὰ πες βαφὴν ἀδήάδαᾳ. τὴ 
σίυσ διάγωγου δρριεῖ “ἢ πόλιν ἡ τοολυπλε 
βίᾳ Φ βαφεων. πλυσιαν ὃ οἵᾳ “ἢ ποιαύτίω 
αὐὐοβοίων.δχ στὸ Δ βασιλέων σ᾽ ἐκρίθησαν 
αὐτόνομοι μόνομ,ἀλλοὶ τὰ σὸ Ἃ ῥωμαίωμ, με 
προ αὐαλώσαντις δεθδαεωσοίν δὴν ἢ ἐκένων 
γνώμίω. τιμᾶ τ ὃ καϑ' ὑπόρξολὴν ἡρακλῆς 
ὑπ᾿ αὐδἕν. δὲ πόδὶ τὰς ναυςολίας διυάμε 
ὡς» τὸ πλῆθος, κοὰ Ὁ μέγεθος ἣν ἀγοικίσϊωμ 
ὄξ; πόλεων τεκμήρκον οὗγοι ἦλ ὃν πειδηριυσε 
σύνιοι ὃ ποολὺ πεχνοὶ τινες ἡ ασίεσυν τῇ κοὰ 
ζαλλίτεχνοι, καθαττϑρ κοὰ ὃ ποικτὴς σἸφλοῖ, 
“πῶς σὲ κρὰ Φιλύσοφοι. πτόρέτε ἀσρονομίαν 
κοὰι ἀραθμετικίω) ἀν τῆς λογιεικῆς ἀρξωμε 
νοι, οὶ Ὃ νυκζιπελοίας. ἐμπτοοιτὼν γ ναῦν 
κληρικὸν ἑκοποβρον, ἔκα ϑύέπτόρ τὸ 5 αἰγυσῆε 
ὧν εὕρημα γεωμετρίαν φασὶμ,γ  χωρομε 
“ρίας ἣν νᾶλος ἀπόβῤγάζετ, συγχέων οὖν ὅ» 
οῦς ΚΣ] τὰς αὐαξάσάς. ὧδο ἦὰ ὅν σχαῤαὶγυ» 
σῆϊων ἥκειν εἰς αδα ἑλληνας πεπιςδύκασιν. 
ἀςρονομίαν σὲ κσὰ ἀοιθμησηεκίω), τοὶ φοινίς 
κωψναυὶ σὲ σπτίσης κοὰ “' ἄλλης Φιλοσοῷξ 

ας δὐπορίαν, πολὺ πλέςξιν λαθέμ ὄξιν ἔκ 
πόὴν Τ πόλεωμ. εἰ ὃ σίξι ποσ4σϊωνίῳ “πιςόῦ 
σαε, νὼ “οστόδὶ Ὁ ἀτόμων σ᾽γμανσταλακὸμ ἐ- 
Ξὶν αὐσ)οὸς σιδῦνίσ μώσισ πὸ Ξ πρωΐ, χρό» 
νων )γεγνόῃπεὰ δὸδν παλαιὰ κάδδω,αθ᾽ ἧ, 
μᾶς ἐκσισῦγος δλινσνξοι φιλοξφοι τεγόνασι, ὦ 

βοαύός τὲ, 



ἘΤΒΕΝ ΒΈΟΙΜΥ ΦΕΥ͂ δὲ 

Ῥονδός γι, ἢ σιμ)ελλοσοφήσαμᾶν ἡμες τὰ 
ἀοισυτελφα. διοδεῶς ἀσελῴος αὐτοιϊκτύ 

ρου σὲ αὐτίσεκβος, "ἢ μικρὸμ πρὸ ἡμῶν ἀγλ’ 

λώνΘ΄ ὁ ἐὸν πίνακα ἐκθεὶς δὴ ἂν ζήνων Θ᾽ 
Φιλοσόφωυ κρὰ Ὁ βιβλίων. δέχει δὲ φὶ σισν 
νι ἡ τύρος, ὃ πλείους Ὑ σχκοσιων «δίων. 
οὐ δὲ ζο" μεταξὺ πολίχνιον, ὀρνίθων πόλις 
λεγομᾶνα. εἰπτς πὼς τύρῳ ποτα μὸς ὀξίησι, 
μετὰ δὲ τίὼ τύρου ἡ παλαέτυρθ' οὐ πριάν 
τῶν τα οιστοις.. ει ἡ σηλεμαΐς ὄξι μεγάλα 
πσόλις. ἰμὴ ἀκίω ὠνόμαζον πρότόδου, ἡ ελρῶν 
"Ὁ δρμπτηρίῳ “πῶς τίὼ αἴγντήον οἱ πσόῤδσαε, 

μήαξυ ἡ “ ἀκης ἃ τύρσ,ϑινώσῖας αἰγιαλός 

ὄσιρ ὁ φόδωρ τῷ ὑαλίτιν ἄμμοψ. γὐταῦσα ν 
ὅν φασι μὰ χέει κομιϑδέσαν, εἰς σισῦνα σὲ 

σἰιὺ χωνείαν στεχεονδ, τινὲς σὲ κὺ ποῖς σιδονί- 
οἷς εἶν τἰὼ ὑχλίτιψ ψάμμον ἁδιπησίειαν εἰς 
σιύσιυ. οἱ “ἐ πτῶσαν πσανταχὲ ἐν ξ ὧν φα- 
σὶν. "ποίᾳ σῖ οὐ τῇ ἀλεξανό)ροείᾳ ἥδ Ὁ ὑα 
λσργῶυ͵ ἀναὶ τινα τὸ κατ᾽ αἰγυσῆον ὑαλίτιν 
γῆν ἧς χαρὰς ἐχ οἷόν τε τὰς πτολυχόσς 10} πὸ 

λυτελες ἀχατασκόνας ἀοτελεϑίσαε, ἐκ. 
βώπν τὴ γὺ ἄλλοις ἄλλων μιγμάτωμ σἱεϊμ. ὦ 
οὐ ῥώμισὲ πελλὰ “ συρίσκεϑαι φασὶ, καὶ 

“πῶς τὰς χρύας τὸ πρὸς τὸ ῥαςώνίω τὶ ἀκ] 
σκόνης ἀκα ϑάπτόρ ἀδὴ ἐρυταλοφανῶυ, ὅπτσ 
γενὴ πρυθλίον χαληδν πριοῦ! κοὰ ἔκστον 
μώπιου ὄρ. ἱςορέτῇ σὲ πιαρασυξου σττίθος 
«σούυ απανίων, ΤΣ] Ἃ αἰγιαλὸν δου ἋΣ μεῖα 
ξὺ φὶ τε τύρυ,ὸ φὶ πρλεμαίαυς, ἐαϑ᾽ ὃν καὶ 
(ιαερὸν οἱ τῇολεμαῶς μάχίω σαυάψαντες 
“πρὸς σαρπυδῦνα τὸν «ρατηγόν οὐ τῷ τόπῳ 
πότῳ ῥβοτσοῆς γγνομδύες λαμπρῶς, ἐπίκλν 
σον ὶκ Σ πιλάτος κῦμα αὐὐφόύτγοντας ὅμοι 
ον πλαμμυρί δγ.νὸ σεῖς Ὁ πίλαγος ἀφήρ 

στασε κοὰ διέφθειρῳν οἵ σῖ᾽ γν οἷς κοίλοις τό- 
σποὶς ἔμεινῶν νεκροὶ, χε ξαμλύα δὲ ἡ ἄμτσω 

-ἰς πάλιν αὐεκάλυψε, τὸ ἐσίεξε τὰ σώμα, 
πα Τ ἀειμλύων αὐαμίξ γὴ νεκροῖς ἰχθύσι. τοι 
αὕτα σὲ τὸ πόδι ὸ ἀάσιον συμβαίνει τὸ πρὸς 
αἰγύσῆ. «σασμῷ τινὶ ὀξᾷνκοὰ ἁπλῷ πόδι 
“πιτηύσης Οὰ τῆς, κοὰ εἰς ἑκάτόβομ μείαξαλ 

λομθύρς ἅπτιξ, ὥς ε ᾧ δ μετεωριῶοὺ αὐφὰὶ 
μέρος ἐπάγειν τἰὼ ϑίλαταν., Φ δὲ συωυΐζα 
σιν σἰξξχ αι. ῥα πομλύας δὲ τ ἀρχαΐαν σοί 
λιυἑόραν ἀφρλαξεν ἂν τόπον, πότε ἡὰ ὃν 
κοὶὰ ὀξαλλαξεώς σιν Θεγγνομδύης, τοῖα σ᾽ ὅ. 

πάχα κοὶὰ πϑδιύδρις τισὶψ γνσεσεμλύων ἣν 
"δ ὴἔν παϑῶμ, ἀσϊήλως ἡμῖν, κα ϑτάστόῥ “τόν 
το κοὶ, ἀϑὲ δὴν Ἡ2] ἂν νεῖλον αὐαξάσεων λὶ’ 
γωται οκφόρως γινομθύωψ, ἀσϊηλου δὲ τω 

719 
Βοεῖδι5. εαπὶ Ππο π05 Δυίϊεοιεϊςα ρῃΠ|ο- 
(ορματί (τπιι5. [τς ΓΟ ἄστιβ εἴας ἔγατεγ, Ἐκ 
Ἴγτο ἔαίτ Αἰ πείρατοτ: ὃ ραιο ἀπτε πος ἄροι 
Ιοπίι5, αι  ΠΡτοτ ὃ ρῃΠοίορμοτῆ ἃ ΖεποΣ 
πε ρτοίσεϊογ ταδυίαπι τα {τ. ΓΠ λε Γγτας 
ἃ ϑγάοπεπο ρα ᾧ ς ς {{46.{πτεῖ ε85 εἰξ ορσ 
Ρί υπι, ποπιίπο Αι αὐπιπὶ οἰττίτα 5, ροίξεα ἀρ 
γταπι ιπηηίς εἰαδίτανγ, ΡΟΙΕ  γτιπι εἰ δητί- 
συλ γί Χ Χ Χ ἰλ6. 4 4π5. Ροίϊεα Ρτοὶα 
πγαί5 πιά σα οἰαἰ45, 121 Ρτίιι5 Κι τα Ποπλὲ 
πᾶρδηῖ. πὰ Ροτία τεςερταςιο σοηῖγὰα ἄ εσυσ 
Ρτίοβ υτεραηπταγ, [πτοῦ ἤδης ὃ Τ γε οἰ Πἰταα 
ἀσσοτοίιπι, Πα ἃ πἰτγατίαπη ἀγε ΠΑ ἔεστ, “τ πὶ 
ἀιςιης πος ίπίοςο πῦ ἔαπαί: ςαπὶπετὸ δίά ον 
πεπὶ 4 εἶατα {{τ,Ποπετεςίρετς, δυηῖ σαί α{- 
ςΔῃῖ, δίἀσπίοβ υἱττατίαπι αὐ επᾷ Παθεῖς, ΠΟ 
πί αρίδηι, Πα 44π|δυτῷ οὐπηεπὶ δ ἔππα 
Ἐσο ἃ αἱτγατῇ5 ΔΙεχαπάτίς δαί, πα η  απὶ 

τοιτᾶ αἱττατίᾷ εἴς η Φεργρτο, ἤπε 8 [ἀπ|- 
Ριμποίλ απα ἀλπι, ὃ ππιτουῖ σοϊουιπι ορεϊα 
ΡοΙΗςί πεαυίγεητ: σαοηπδ πιο 4 δζ Α] 15 α] ἢ 5 
τλίχγατίς ἐπ σεης  ς ἐὲ οπτα πλιτ δύ δα το 
Ιοτεβ δ αὐ ορετῖ [οἰ] τατεπι ἐπιτεπίτί, σι πὶ 
δαἀπιοῦ ίη ἡ5 σα ον 4} Ππὰ αἰδεηταν, δέ 
δί αιπεύμῃ ςατίπιιπι σαπὶ ΟΡ εύςυ]ο ἐπιοῖς οἰ, 
Τταάσπεηλίγ τ η 44Π| ςαίτππγ, δ εχ ἢ5 ασδα 
τατὸ ςοπτίπσιπτείη Πτοτε δος {τ ητοῖ γα 
{ππ|ς το] ππαίζ, απ σα τοπτροῖς ΡτοΣ 
[επγαίςί ργα Ππιπὶ στπὶ Βαγρεάοηε ἱπιροίαῖο- 
τε σογηῖ, πος πη ]οςο [ασα ἰηΓ σπὶ [αἶα ρ εἴα 
σί Αἴ Παχιαβ ἱππη ἀδτίοῃί {{π|||5 ἔα σίδτεβ οΌ- 
τα τ, ατ ΑΙ ἔο5 (Πα Ρο᾽α σα γαρυς δύ αἰ πὴρΠν 
Αἰίο 5 ἐπ ἰοςίς ςοηςαιτ5 πΠιοστ0 5 το αι, δ εα 
εὐπὶ ἱτετ τεῆαχαβ πιςςο εἴ, σογροτα ἀετε 
χίτ, αἰ οἰξεπαίείπτοῦ ρίΐςος πτουῖτοϑ ργοπΊ 
(τα ἑαςεητίᾳ, Τα] εἰτοα ΟΠ ἀρὰ Ατργ- 
Ρίαπι ςοπτίησαπε, υδίτειγα ςοπιταει απο 
ἄτη ςο! ετί ας {{πΊρ]!ςί, ἐπ αἰτειᾷ ρατιζ γαπίς 
ζεῖταῦ δύ ἀσςίαίτ, υἱὐ Ρᾶγ5 αἴτια {π] ἐπε εἷς, 
τιαῖα της ἱπηρεῖ ας, ραΓ5 ἀεογίααν παρ ατε 
40 ςσπετία, Γατίσπι ἰος5 ρυτ πίη (τἀ δεςίς 
Ρίατ τ ατρ Ποππίτηζ ρεγπγατατίο απο ἃ Πατ, 
ποηηπηζῇ πετὸ τηϊπίπνέ, αΐ πτοεις σαί αι 
ἀἃ οτταίίς εἰγοαίτδιι ἱπποχί σοητίπεηϊ, πο 
τγίη! ἱποοσηίτί5. ΒΘ Πίςοῖ δ ἢςς ἄς ΝΠ ἐχεῖα 
(ςεπεΐ5 αἰσυπ, ἀπ οτίο πλὸάο (λές. δ ἐπ τεῦ 
τὰ οὐδίης Πα επείθιι5. ΡΟ  Α ς οἱὲ διγατοηῖα 
{{15. 48 Πατίοπῷ παίρεῖ. [πτεν Βος εἰἐ (δγ- 
ΤΕ] 15 πιῦ5, δύ ργατεῦ ορρί ον ποπγίηα ᾿ΐς 
ΠΙΓαΙ Δ τ ϑυ ςαπγίποτῶ ςἰίτα 5, 5 σα Βυϊςο. 
τῇ, εἰ «τοςοαι!οτῖ οἰαἰτα5, εὐ παϊσίαιο ἀἐ αΠσ, 

᾿ - ἣν " ͵ - ας μὲ Δ μι , ἢ : πάξιρ ἐχοσών. μετὰ ἢ τὸ ἀκίω, «ράτωνος ποῦργος πρόϑομογ χων. μεταξὺ ἢ ὅτε ἀαρίκλος Ὁ ὄρος, Ὁ 
τ Σ , , 

πολιχνίων ὀνόματα, πλίου σ᾽ δὴν σνκαμίνων πόλις ὀσκολων, νὰ ἀροκοσϊειλὼψν πόλι: γγὰ ἄλλα Φιαῦτο, 
εἰτῷ 



ὅλαζα, Ῥιοί; 

“20 ΦΥΎΥΒΑΡΟΙ ΝΕ ὁ 

Ῥοίϊοα εἴ ἱποοης (γυα, ροίεα ἴορε, ίσχτα 
΄υδηὶ Δ ργριί οἵα πηίτπι ίῃ πιοάϊμη Πεςιΐν 
τυ Δαπ!]Π ΟΠ εηι, ρτίτ5 αὐ οὐίεπῖεπι ἐχίεη, 
{.. ἩοςίπΊ]οςο ποπηῦ}} Απαγοπηεάδπι ςεῖο 
ἘΧροι ται ξΡυ] 5 τγαάίάετε, ΓΝΑπι οι (ἃ. 
ἐΐς ἐα τι εἰξ, απάς ἀΐσυπε Ὁ εο Ηἱεγοίοί γα 
τὰ ςοηίρίς [σἀπογαπι πγεῖγορο αι. Δταασί 
δ ̓ πἀαί ρούτα πος υταπταν ας δα πιατε ἀε- 
ἰςεπάεητοβ, 5:6 ροτίι5 ]δίγοπαπι(οἡ]!ςείτεν 
ςερταςυϊλίαης, Πούαπιέπετε δ (γ]υὰ δ (αι- 
το] α5. Αταυίοςι5 Πίς αἀεὸ Ποπιίπίθι5 45- 
πηκδυίτ» αἴ εχ ἰλπιηία ργοχίπιο πίςο δ εἰτ- 
«πηλιςίη 5 Πα τατίοπίθ 5 Πυπλάταρίητα ἢ οσ 
τίη Π1ΠΠ|{4 ἀγαχαίεηταγ, ΗΠ ης η (ὐαίπὶ 
4αυί Ρεϊαίο ρτοχίπιίιβ εξ, (απτρδυ]ο ρ᾽ τὰ 
τα Πτις Πααίοτιπι δ α]ία Ὁ ς ᾿ς, ει! ᾽πὶ 
αἵ. ἰητεῦ μας εξ (Ἰλάλτίβ, αιλπὶ χα 0 Ὶ 
τπιοηἰςαπεγιηῖ, ροίζεα ἄζοτυ ἃ Δίςαΐοη, 
ἰαταπία ΑΖοιῖο 8ζ Αἰςαίοης ἀἰ(ξας ἀπςξιί5 ἔε- 
τε Πλάή5. ΔΑἰςαϊοπεηπαπιτεσίο ργαςίριέ ος 
ρα5 ἔετι, Ορρίδααι (Δπὲ ποη πιασπιιπ εἰς. 
πίῃς Απείοςμιι ρῃοίορ ἢ 5 ἔαΐτ, ραι]ο πὶ 
τέηος. Ἐχ (ὐλάαγίθας [ας ΡΠ ΠΟ ἐπι Ερί- 
εὐτι5. δ Μείεασεν, δ Μεπίρρας, σορπον 
ταξιὸ ϑραάοσείοειι5, δύ Τ Πεοαοταβ οὐάτού, 
αυΐαταῖε ποίίτα υἱσαίς, Ροίζαα εἰς (ὥΖαο- 
γὰπὶ ροτῖα5. δύ ραυίο υ]τοτίας δα (ορτειη [18 
αἰα εἰπτίτ45, τα οἰίπι ΠῚ αἰ γ5 ἕαίτ, αὉ Α]εχαπ 
ἄτο δυίςπι επετί πο Παδίτατιγ, Ἐχ ΠοςΪο, 
(ὁ ἀϊείτυτ εἴτε πές δ ἀπσεπίοτιιπι ὃζ ίεχαν 
σίπια {λάἀίουται τγαπίςοηία5 ἐπ πσθεπὶ Αί- 
ἴδηι. ταπὶίῃ Διιαϊίςί Πππιι γοσεῖϊι, αὶ ἄτι 
Ρίεχ εἰ. αἰτοῦ Διτασίδαι δ (ἴδζαπι πεγίαϑ8, 
αποπὶ Δίααίτίςπι ἀρρε αοα δ αὐλε απ 

ἐο εἰς, αἰτεῖ Διεργρτσασιτεγίις, δα Ἡεγουπι 
τ εη1: ἐπ ΄επι τευ Πίπηιπι ἐτεῖ εἰς εχ Βε- 
[υἱο, ἱπιογάστη οτίατη ἱπτεν Βα δεπείαρει ςἂν 
τ οἾ 15 Ρεγίοςα ἀείεττα δύ ἀγεποία, (ξὰ πνάσηᾶ 
εἰὶ ἰῃ εἰς (εγρεμίιπι πια]τταάο, οί (Πα Ζαπὶ 
εἰς Καρδία υδί Ρεοίειηςιι5 αυλείαβ ςαπὶ Δ π. 
«ἰοςἢο πιᾶσηο ρτα ἃ ςοπηηλτ. Ροίξεα πὶ 
ἘΠ ποςο τ, 40 ἤ5 αἰζα, ιν ΠΣ Ηίηδ5 Πα θί 
Ἄλαεῖς ἵΝάπλ Δειηίορα ηαίάαπι Δεσγρτῦ ἐπ 
υὐλάφης,Π0 ἱπτετίεα, τ ηαῇ πχιτ!]ΔτΟηε, πιὰ 
ἰεῇείᾳ ςοετςεη5, υτ ργορτεῖ οΥἱβ ἀεἰογπγίτατς 
Ρέςοατε ἀείηςερ5 πο διά εγεηζ: ἴῃ ἢ 5 Ἰοςίς 
Πιαθίταυίτ. κα ἐσίο αι (1.28 (εαυίταν, εὐ} 15 
δ ατεποία. Εἰυίπιο αἱ εἴς, θα υἱτετία δίυθο 
τία ἐπὶ] ας, (ες οι5 πλατο ἰπςςεεητῷ παΡοεῖ, δέ 
ραγῖ ασποπάλιη ἃ αἸτ, η πιςατο τεϊηηπεπτξ 
υφ 46 14 ΄αισα Ετυρτίο ρρε!]αῖ. Βία5 Ιοποί 
τασο εἰἰς τ εν ἐσ ίοτ, πγαχίπγα [ατίταΟ 1. 

ΠΈΟ 6Α Α͂Ρ Η, 

τα δουμόςμί τας τς, τὰ ̓ όπια μὴ ΣᾺ, 
“ αὐγύσης τδαλία σιμφωσίὡς ἀϑὶ ἢ αὐκῶν 
ἀῤμπετ, πρότόδον ἀϑιπδ ἕω τεταμβύνμι 
χαῦϑαὴ μυϑδύυσί τινες 7ὴν αὐσβρομὲ σαν ἐκ 
σεθίωαι πῷ ἕάτει, τὺ ὕψει γαὶρ ὄξιν ἱκανῶς 
Ὁ χωρίου, ὥς ἀφορᾷ ὧι φασὶν ἀπ᾽ αὐτόν πίς 
ἱδῥοσόλυ μα; τίὼ Φ ἰσσϊαέων ματηούπολιν. τῷ 
σῖπ "ὁ ὡχλνέῳ πότῳ ἀεχίυτῇ, κασκαξαντες 

μέχρι θαλαλῆις οἱ ἰσσίαζοι, τὰ σύ ἐπήνεια δ΄ 
ληςῶψ ληςήριᾳ σϊπλονότι ὅδη, πότων ὃ πρὶ ὃ 
ἔάκομυλος ὑπῆρξοκοὶ ὃ σβευμός, κρὰ σία ποὶς 

ὄυανορασῳν ὅτος ὃ ποπτος, ὥς Ἐκ Φὶ πλασίομ 
ἀώὠμας ἰχμνέας, κρὰ Κ᾽ καποικιῶν Κ ύκλῳ 
τοῆαρας μνοιάσῖας δπιλί (δ. εἰσὶ σ᾽ οὐ τεῦ 
θῳν εἰς 7ὸ ἀάσιου “τεὸς πκλεσίω μικρῳ σελ 
σοὶ χίλιοι -ἀδὍοι . πριακόσισι οἵ ἄλκοι πρὸς 
αἰ Ὁ πιαλύσιομ. οὐ) τῷ μεταξὺ, κρὰ ἡ γᾷ 

σϊαρίς ὄξιν, ἣν κοὰ αὐτὴν ὄξιδιάσαν:Ὁ οἱ ἐἰουσ 
δαίοι, εἴτ᾿ ἀζω δ κοὰ ἀσκάλωμ. ἀν ὃ ἰαμνεῖ 
ας εἰς ἀζωΣ κοὰ ἀσκαίλωνᾳ εἰσὶν δίον σία τῷ 
σιοι Ξδνοι, ἰξρομμύωυ τ᾿ ἀγαθός ὄξιν ἡχώρα 
Ζ ἀσκαλωνφτῶμ, πόλισμα ὃ μικρίρ. φὐ τό 
ἔφν ἂν αὐπίοχος ὃ φιλόίοφορυμικρὸν πρῶ ἡμῶμ 
γιγονώς, ἐκ σὲ 9 γχσίάρων Φμαλόσϊομός τε ὃ 
τπίκσρος γεγονὼς, κοὰ κελεαγρος ὸ μένιπ᾽ 
πΘὸ ασοσυ γελοῖος κοὰ θεόσίωρος ὃ καϑ' ἅ-. 
μᾶς ῥήτωρ. εἰϑ' ὁ Ὁ γαζίων λιμίυ) πλησίομε 

3᾽ 

ὑπόβκητι σὲ κοὰ ἡ πόλις ον ἐπα στισίοις, 
σϑξός πτοτε γηνομδύε, κα τεασασμβδύα σ᾽ ὑπὰς 
ἀλεξαύσηου, κοὰ μρνσσια ἔρημός. οὐχ όυήρν σι᾽ 
ὑπόῤξασις λεγετῇ χιλίων σχκοσίων ἕξήκον 
στὰ σχσϊίων ἐς ἄφλων πόλιν ἀϑὶ τῷ μυχῷ 
αξαθίου κόλτσσ {ειμφνηυ. δι 7ἐς σῇ δὴψ. ὃ ἦα 
ἐις ἔχων ὁ πῶς τῇ αραδίᾳ,κοὰ Τῃ γάζα μὗρος 
δυ ἀλανίτίω πτῶσαγορδύσσιμ ἀὸ τ οὐ αὐτῷ 
πούλεώς. ὃ σ᾽ εἰς Ὁ πρὸς αἰγύνηῳ ἡ] τίὼ ἃς 
ρώων τπόλιμ; ἐἰς ὃν ἐκ ποηλοσίσ ἡ ὑτοδβήεσιᾳ 
ἁὐομωτόμα. δι᾿ δήμων ὃ κρὰ ἀμμωσϊῶμ χω 
ρίωμ αἱ ὑτεβθάσής ἀδὶ καμηλωμι πολὺ ἢ κοὶς 
ἃ Φ ἐρπετῶυ τ᾽ αὐτιχῖς πελδύος, μετὰ σὲγεξ 

ζαν, ῥα ία,γὺ ἣ μᾶχκ συμεξν σηλεμαίῳ τ 

πῷ τετάρτῳ, κρὰ αὐχιόχῳ τῷ μεγάλῳ πα 

ῥινονόλερα, ἀρὰ χῶν ἀσωκισμονων Ἴὰς ῥίνας 

ὅτω καλυμφύμ. τῶμ γὙὴ αἰθιότσων τἰς Ἐπσελ 
βὼν ἀϑὲ τίὼ αἰγυσῆον , αὐτὶ πὸ αὐαιρᾶμ εἷσ 
κακργας, ἀρτέμνωμ ταὶς οἵνας γὐταῦϑαπκῶ 
Ἰώκισον, ὡς ὅκ οὖν ἔτι γ»ολμήσονσας οὐακρέϊψ» 
σα «πἰιὼ αἰοιαύηῳ “ σψεως κοὶ αὕτη ἡδαδνἃ 

ἀκ γάζις λυπρὰ τοᾶσα,κοὶ ἀμμώσϊαης ἐπι ὃ 
μᾶλλον ἐφεξῆς ποιαύτίω ὑπόῤκάμφνεμέχοσε 
“ἰὼ σιρξωνίσϊᾳ λίμνίω “ξδάλληλου πες τῇ 
βθαλαϊῆκ μικραὺ σϊίοσυμ ἁ;ολίποσαμ μετα- 

ξὺ μέχρι ἢ ἐγκρήγματος καλομγύο μήκαργύσογ οἹχποσίων φχσίίωμ, τιλάτος ὃ ὁ μέγισον ποτύνκονα: 
; σὲ 



ἘΠ ΈΡΟ ΕΊΣ 55. ΕΣ ΣΟΥΓ 79, 

“0 σ᾽ ἐπραγμα συγ έχωστα, ἐτα συνεχηςἄλ 
ληϑσαύτη ἡ ἀϑδὲ ἡ κάσιου. κᾷκθθῳον ἀϑὶ τὸ 
“σπλύσιορμ. ἐστ σὲ ἡ ἀάσιον, ϑινώσίης τὶς λό; 

φος ἀκρωτσηρκάζων, ἀνυσῆοος, ὅπο ὁ πομπή 
ἴου  μαϊγνα σῶμα ἰκῶτρ, Ο διός ὕξιμ ἱρὸν 
κασίσ πλησίον ἢ τὐὺ ἐσφάγκ ὃ μάρνος συλοῷο 
νπθεὶς το Ὁ αἰγυσήϊωμ. ἃ τ᾿ ἀδὲ πκλύσιου ὃν 
σίὸς οὐ ἡ πὰ γιῤῥα, κοὰ ὃ χαθοίσ λεγόμαν Ὁ’ 
χάραξ, τὰ πρὸς τῷ τσκλυσίῳ βαραύρᾳ, ἃ 
στοιεὶ ὃ ἱδεκχεόμνος νᾶλος, φύσᾳ κοίλων τὴ 
Ἑλῳσϊῶμ ἐνῆν Ὁ τόπωμ..ποιαύτη μῆνὰ φοινί 
δας φησὶ στ ῥτεμίσίωρος εἰς Ὁ πελύσιομ ἐκ 
ἐδ ὀρθωσίας Εἶν στιδίους πηοισχιλίος ἑξατοσι- 
ους πηντήκοντα κατακολπίζον 71. ἐκ σὲ με» 
λαίνωψν, ἢ" μελανίωυ τὸ ζιλικίας τἰὼ πρῶς ἔε 
λονσεριν ἀϑὲ μλν τὰ μεβόρια “ὶ ζιλικίας, ἃ 
τ σνοίας, χιλίας νὸ ψνννακοσίσς. γύτόύϑῳν 
ὃ δὲ Σ ὀρόντην ποντάπκοσιος ἄἴκοσιψ. εἶτ᾿ ἀϑὲ 
ὀρθωσιαν, χιλίσς ἑκα ἐν πριώκοντα. φὶ σ᾽ ἰΣ 
σίχίας τὰ ἦὰ ἑασίοια ἄκρᾳ τὰ πεὼς τῷ κα΄ 
σίῳ κα]εχασιν ἰσϊχμαῖοι τς νὴ ἡ λίμνψιναξα 
παῖοι σ᾽ εἰσὶμ οἱ ἐστε μοῖοι..{5] «σιν σ᾽ ἐμπε 
σόντες ἐκάθῳν σι σεχώρκσ αν “Οἷς ἐπσϊαίοις, 
"ὁ τὴν νομίμων Ἃ αὐδὰν κεινοις ἐποινώνκασαν. 

“πῶς ϑαλα 7: σὲ ἡ σόῤξωνὶς τὰ πολὰ ἃ κα]εῖ 

χο Θὰ συυεχὴς μέχῃι ἱδροσολύμωνγ."ὸ τ᾿ Ἰχῦ 
σὰ πῶς ϑαλάτμ ὄδρμ. ἀὴ καὶ “ ἀδινές “ ἰών 

πς εἰρετῇ, ὅχι ὄτηρ γὺ οψ4. ταῦτα λλπεῶσαρ 
κίια. τὰ πολλὰ σῦ ὡς ἑκασα εἰσὶν ᾿ασὸ φυ- 
λΛωρ οἰκόμγνα μικξ οῖκτε αἰγυσήϊων εθνῶν 
τὸ ἀραθίωμγτὸ φοινίκων ζιδτοι καὶ οἱ πἀὼ γαλι 
λαέαν ἐχοντ δῦ, ἡ Ἃ ὀβικδύα, τὸ τίὠ Φιλα» 
οἴελφειαν τὺ σαμαρήαν,ἰμὺ ἡρώσῖας σεξᾳ τὴν 
ἐτσωνόμασφν. ὅτω σί ὅν ἣν μιγάσίωψ: ἡ ἄρα 
πόσο: μάλισικα φήμη  πϑδὶ Ὁ ἱρὸν "Ὁ Ὅς ἰε 
εοσολύμοις τς δυομλύωμ, αἰγντῆϊος ἀγρφαὶ 
νει οὖσ πωγόνος 1" ναῦ ἰπσϊαέαψ λεγομδύων. 

μωσῆς γὰρ τις 7 αἰγυτήιων ἱόρέων ἔχων τὶ 
μόβος  καλυμένης χώρας, ἀπηρρνεκέσε ο᾽ 
θρνσεδυ σι ανας]ὰ καθες ὦ τα, ὁστυνεξῆραν 

αὐτῷ πολλοὶ τιμῶντες ἢ ϑέϊου. ἔφη κα ἔκξς 

νος (ἰ τοϊϊσϊασκῳν,ὡς δκ Ὀρβῶ ς φρονὅσιψ οἱ αἱ 

γύσηιοιϑεοίοις ἐκάζοντες, νὺὸ βοσκήμασι Ὁ 
ϑέομ. δσῖ οἱ λίθυες. εὖ σ᾽ ἐσὶ᾽ οἱ Ἑλλέσες, αὐ 
θρωππομόρρυς τυτσόντες. ἐΐν κα οὗ ᾧορ μόνον 

θεὸς ἃ πόδιέχου ἡμᾶς ἅποανίας τό γίω νὴ θά 
λαῆαν, δκαλδμὰν δρανὸν τὸ κοσιμομονὸ ἰὼ 
Ζ ονὴὴν φύσιμ.πτότο σιὴ τὶς αὖ εἰκόνα πλάτ 
σῷ θαῤῥήσειε νὰν ἔχων ὁμοίων τινοὶ Ξ δὰ», 
εἴν, ἀλλ᾽ τοῦ σῖξ, πᾶσων ξοωνοπτοιίων τέμε 
νος ἀφορίσανπας κοὶ σίκου ἀξιόλογον ζιμαῦ 
εἰσῖος χωρίς. ἐγκοιμά αν ὃ νὸ αὐεόα ὑπὲρ ἑαυ 

ἱὲΐ 
Ετυρτίο ρίᾳ οὔτατα ες οί ει εἰ τοσίο εα ἀξ 
Ιοπρίτασίης ἰπίς ςσείησα ίη (ὐα{τππ|, ας 'ῃ. 
4ε Ρεϊαΐαπν. (ΟαΠπ|5 εἰϊ πιοπ5 συίάανη ἃς 
ταῦ] 4115 [1 ΡΥοπιοητούῇ πο πὶ, Αγ [π7 
ορϑβ.Ἶπ εὸ πιασηί Ροπιρεΐ ςογρι ἕαςεῖ, δ [ο 
τιῖ5 (ὐαΠ] τεπιρίαπι, ὃ ποη ρτοςα] πάς ΝΜ4- 
σησϑβίασιαταβ [αί, ετ αρ Δ ἐσγρεή5 ἀοίο ἐπ». 
τεγετηρτι5, Βοίξεα εἰ υΐὰ πος εἰ πὶ 46- 
[ετῖ, ἰη εα (ητ (Πετα, δ ἰά αυοα ΟΠαρτίς υαἱ 
[πὶ ρρε τον, δέ πογάσο ΒοΙαΠο ργοχίπη, 
ἃ ΝΠο (ἴα, εἰππὶ εαοςα ρα] τί, δύ πατατα 
εὔεααα [πτιὰς ΡΠ ὐηίςία συίαξ εἰν αἰ αίπιο, 
ἀ{. Διτεηγίάοτι ἀἰείταν ὐτΠ οα ΒΕ αΠιιπὶ 
εἴ [λα ίοτῦ ἐτ{2 τ {{Π{ὰ εὐοχοῦία,᾿, ἑη Πηῖ (ὁ. 
ἐηξετεεί, Δ᾽ Μεϊςηί5 Οὐ] είς ἃς ϑγτία ΠΗ Π1ς ὃς 
ποηίποξία, ΗΙπείη (ὐγοηςξι, ἂς υἱσίπεί ΡΟ 
{τα Οὐτ οὐ υἱῷ πα ]]ς ἂς ς, ΣΧ Χ Χ. υαὐαα 
φχίζεπια οςοίἀξια!  (ὐλίο ργοχίπια, [ἀππγοέ 
τεπεπί, δ ΙΔς 5.1 Δυπιρί, χαίας ΓΝαθαῖςί (πητ, 
συ οὐτα (ξαϊείοης ίη4ς ἐστεῖϊ, ας Ια α ἐδ ἰη; 
πατοητεβ, εἰ ἐπὶ]! ἐσίθι5 ςΟηγπηϊςαπουηῖ, 
Δάτνατιε αὔτ δίγροηίβ δ σοπτίππα γεσίο ἰο- 
«αρίυτίτηα οσςπραπευίῳ ΕΗ ΓΟ ΟΙ γπηα, τας 
(ἀπε πλατί τίςίπα. 1 (1 εἰ ἐπίῃ εΔ.2 Ιορε5 
Ρουτα ςοηίρίςί τῷ ππς ασυίάεηιἐρτεηίτίος 
παΙία ας οπτηία, πιά σηα ΕΧ ρᾶτῖς ἃ πηΐχιίς σὲ 
τίδ 5 μα έτατα, Δοσγριῆς, ταρίδι5, 8 ΡῇοΣ 
ηίςίδιι5. Νατι 4165 ἱπηὶ αὶ (Πρ πὶ Παρ τ, 
δι Ηἰετίς μέσηι, ἃζ ΡΉΠ]Αἀεἰρ ἢ ίδιι, δύ ϑαπιασ 
τίατι , αύδπὶ Π]ετοί ες Βεραί πὶ ποιῃίπαῦίτε 
Οὐὐπιῷ πνίχιΠἸοστπίῃο5 Ππτ, ἔλπια ἥϊιὸ ρΙατί- 
πλαπὶ ΟΡ τίπες 4ς τεραι5 σγεάίτίβ είτοα ἘΠ οτο, 
(οἸγαιοσιιπι τε ρ Ια, αἤεείς ἃ ἐργρτίοϑ απΠῸ 
ἐογυηι ργοροηΐίοτεβ, σαί ππης αΠαἱ ρρεΪς 
Ιληταγ. ἵΝαπὶ Μοίςβ πηπ5 ἐχ Δεσνρί ίλςεῖ 
ἀοιίθα5, σαπὶρατίοπι σα πάλη εσίοηί5 Πα, 
Ὀετεῖ,ας πηοϊ εἰ ἐξ ἔσεγεῖ εογα ἰηΠίτυτα, πο εὸ 
ςοπιηγίσταιίτ, ΓΟ (ςοἤοτε στα ἐὸ τη αἱτί, αίσ 
δι15 ἀίαίπα στε εγᾶτ, Γλοςεδα επίπι ες, 0. 
πιοάο Δεργριή ποη χες ςητίγοης, ηα  ξετὰ 
Τὰ δ΄ ρέςζούμη1 πΊὰ σίη 65 (60 τε ρυσεισῦηες 
1ἰῦγες., πες (τοί ηἰ ἀεο5 Πουηίπιιπ σι, 
τί ἰηΠσηίτεπτ, Ἐταπο( [4 (οτππὶ ἤει εἴ εξ, 
αὐυοα ἤο5 ςοπιίποίεῦ, [οἸτᾶ ας πλατς, ΠΟ σας 
1π|π| δέ πταπά αὶ δ τογ οἠτηίαπι Ὠατιτῇ ἂρ’ 
ΡΕ Ια πγι5., σαΐπ5 ργοἰεςϊὸ ἱπιασίηξ πεπτο ἃ. 
πο τη ητίβ ποίϊγος πιστά εαϊ οἤίησεις, 
οροσίετε ἐϊα τε! ζἔα οὐταί [Ππιυ]Δοτοσῖι ἘΠῚ; 
σίς, δί Φίσπο εἰ απο, ς τε ρο ςοπίςατο, 
ΠΕ [οτπΊα ςο] γε, δύ πεῖ ρτο ίς σαῦο ἱπαάουπι 
το, οἴ αἰίοβ 4 βοηί ἰπἰΟπγηίατονεβ εἤςπιρτο 
41ῆ5. Δείετηρεν οπιπι πο α,, δύ ἀοηιπὶ 

ἂν κρὰ ὑτοὲρ τῶν ἄλλων ἄλλος οὖν δυονείρος, κρὰ τεοσσυκρῦ σαν πσαρεὶ τό θεδ . κοὰ σϊῷρου ἀέι τι, 
ΡΡ υζοὶὶ σῇ! 



78: 
δί ἤσησπι ἃ ἀεο ἐχροξζατε, ξο5 ργαίοστί π, 
αυί «αἰ ἐτπιεστείρ, δί σαν ἐπ {τί οἰσογεηζ, 
τατετος αετὸ ποηυσδησλαι, [Π|πμς ἐς. Π5, 
᾿ιοπιίπίθι15 Ροηΐ5, πὸ (απ ρϑυςί5, (ἃ ρειίμα. 
ῇε, δχ πῃ επι!οσι ἀεάδαχίτ, αδί πῦης σοη 
ἀϊτα τας ΗΙεγο(οἰ γιπαι ας [οἶς οΡείπηίτ, 
εὐπὶ πηίπίπιὲ εἴτεῖ ἱπυϊαί οί 5. πες ρτο ηὰ0 
ηυίίχας (᾿ὰἀίοίας σοπτεπάεγεε, ἘΠῚ επίπι 
Ρεϊγοίαβ, 4415 ταμίαι ἀριιπάδηδβ', οἰγεσπι- 
(Ἰαπτοπι αετὸ τερίσμεμι {ξεγ[ ἐπὶ ἃς Ποςαπὶ 
μια οτ, δύ ἱπίτα (ςχασίπτα ἔλα τ2 ρεϊγοίαπη. 8Ὶν 
το} ἀπε Ρτὸ αὐπγίς ίασγα δέ ἀξιπυργοροης, 
δατιουία5 (εσαι σαστεγε σε !ετ, Ἐτεἰυίπιο- 
αἱ ουϊτται δ (αοείποίαῃι (ς γα ἀἰταγιαι ΡΠ σ 
εεθατιῖν, σα πος ἱπιρεπία,πες αἰπαία,πεςτα 
εἰ] αδίατ 4 ἐο5 ρετταγθατεῖ. (τἀπὶ ΟΡ γε πὶ 
{116 5 τε 5 ἐχςος 6Π5,[πηρεγίθ αι Βα ἐχίς 
σασπι σομ τις, ἴΝδαν ἕδος σεπτεβ οαι- 
Ἠ65 Πηίτίπτος οὗ ργοροίταπιίρεπι, ὃ παίων 
το οαἱ ςοπίσοτιαἰπεπὶαἀ ῃθίσγαθτ, Βαςσςοῖν 
οτεβ φυοσας αἰίιαπαάία ίῃ ἥξάεπι ἐπ Ε{ἰτιτεί5 
Ρειπιαπίετε, σατη γειετα δύ {π{Π| εεητ δ τε, 
ἐϊσίοι Βοίξεα σαπὶ οεγάοτίο ργαείεπε, τί. 
τοῦτα αιπ στ (ἀρ εὐ το! Ποπιίηες, ἀείπάς 
ετίατη τγεδηαπί. Ἐχ (ἀρεγείτίοηε ἱπξίτατα οἱξ 
ςατῃίατη αἰ πεητία, ἃ φαίθι5 αὐάίγας ἀΡΓ - 
πεηῖ, ἃ εἰτουπιοίπ σης, δύ ἐχείϊοποβ, ὃ ἢ 
΄υαίσητς πυίαίπτο ἀ{ 414. Ἐκ τγταπηπίάε Δι; 
τεπι ατγοςίπία, παπὶ ηαί ἀεἢςίεραῃί, ἤπγὰ] δ 
ξατατεσίοποπι, δέ αἱτίπαπι τεχαδηί: δ Πυἱ 
Ὀτίηςίρίθαϑ ξαυερδηι, αἰίεπα ἀ τ ρίεητεβ. δ γ- 
τίος ας Βηῃσεηίςίας πο ραῦςὰ (πρεσογπητ, ττο- 
ταηταπιεπ ἀετοῦ συίάαπι οίγοα ἀύςαπὶίοτιτᾶν 
Βαιαγ, ασυάπιποη υτίεάεηι τα ΠΠΟΥΙΠῚ ΕΧ, 
Ποιγεδδηῖν (ε4 ππεπεγα ραηταγ αὐ τε Ρ Γ 1. 
δίς εηίπι ἃ παῖυτα εἰξ ποπιίηίδι5 σοπιραταν 
εὐπὶ., δέ εουσσιπης πος (Πταςίς δύ Βαυρατίς 
εἰἰ, αὐ οαππὶ οί ας 8 Πα, εοπιπιηί ρύϑεσερτο 
αἴας ἐπ{ξίτατο πίσαπί. ΑΠτοΥ εηέπι αλα τ α» 
Ὡυπρεῖίς ςοππιο ἀὲ ἤςτί πῦ ροίπης, σαοά 
εἰξ εἰαΠτετ ἀεσείε,πες αἰέτεν σα ἀαπηπιοάο 
ςοΟπΊΠλΠί5 ττὰ ἀπο ροτείξ, δε ργαοερταπι 
ἄτρ!εχ εξ : δας επίπι ἀϊαίηιμπι, αὐτὸ γπγα- 
πα, ΔΔητίχαί οὐαὶ ἀίαίηί5 ἐπ{πἰτατί5 ρσδ. 
{γος δύ εὰ πεπειαγεητατ, πταϊτί ταῆς Δ 
οτδςαΐα ρτοῇβοί(ςεραπτιν, ἀγαὰς εα σοηί! 6- 
Ῥαπτ. [ἰπἰοάοπαπι ηαίάεπι,, Ντ ουίβ εχ 
αἴτὰ ςαρείεης ονάςια απεῦςῖ, (Οαέα5 σοπίϊ- 
[{0 ΡΙ ατίπτᾶ ατορδηταγ, ΠλεΙρμοϑδάτζεπι, Εχσ 
Ροίϊτισπι ρατεν (σίγα παπὶ αίπας αοίεη8, ἂς 
ἰρίς Ρῃ σι δα τεπιρία ρεγσεδατραεῖ, 5οίτα- 
τὰϑ ἐ ́σαίθ5 ρατγεπτίδιι5 ἔοτες, Μίηοβ παο 

ΒΥ ΚΑΒΟΝΙ ΘΕ ΟΩΚ ΑΒΗ, ͵ 
οὶ σημείου τδὰ σωφρόνως ζῶν γὰς ποὰ μετὰ 

δεπκαξοσιμῳς. «δὺ σ᾽ ἄλλου: μὲ περασυκοαῦ. 
ἐκένΘ- μϑὸ σεὖ ποιαῦτα λέγων ἔπεισον σὺ 
γνώμονας νορας. κοὶ ἀτσήγαγὴν ἀϑδὲ πὸρ 
σύπτου (ἄξρν.. ὅπτου ναῦ ἔξδι Τὸ οὐ γοῖς ἱόλοσο» 

λύμοις ἀπίσμα. κατέσχε σὲ ῥᾳδεως, οὐκ ἐπί 
φθονου ὃν “χωρίον. οὐσῖ ὑπὲρ οὗ εἶ τις ἐ- 
απουσὶασμδδως μαχίσοιη. 5) γοῦρ το τη 
σὲς »αὐνὸ μᾶν ὄύζνφρον., τἰὼ σὲ κύκλῳ χώ- 

ραν ἔχου λυπραὺ ποὰ ἀνυσ)οομ.τίω στ᾿ φὴς 
ἑξήκοντα Ξασϊίων, κοὰ χαυσύπεηρον. ἅμα σὲ 
αὐτῇ ΤῊ ὅπλον τὰ ἱόῥαὶ σρτονξαλνΕ κοὶ Ὁ 
ϑέου, ἵόδθουσιν »ούτον (νεῶν ἀξιῶν, κοὰ στὰ 
ρασἸώσειν ὑπιοινούμλι Ὁ τοιοῦπον σεξασ. 
μόμ, κοὶ ποιαύ πίω ἱδβ στοιίων͵ ἥτις οὐσὲ σῖα. 
πταύᾳς ὑχλήσει οἷὺ χρωμβύους, οὔτε ϑεοῷον 
ρίας. ὅτε ἄλλαις πραγματείαις ἀτόποις. ὅς 
“Θ΄ μἱ οαὖ δυσυκιμη(ὰ ς τούτοις στυετὴ σ 
(ὰᾳ» αῤχίω οὐ δ τυχοῦσαν, ἁπτ αὐ τῆν πῶσ 
χωρησφίνσωμ ῥα ότως τῶρ ἄψκλῳ σῇᾳ τίὼ ὁ» 
μιλίων. κοὰ τὰ σε τεινόμβεᾳ, οἱ δὲ ο͵χσὲ- 
ξέμδνοι, χρόνους μϑύ τινας οὐ τοῖς αὐτοῖς διε 
μεινομ δεκοακοπραγοιῦτες, τὰ ϑεοσε( ἂς ὥστε 
ληθῶς ὄντες. ἔπειτ᾿ ἐλσαμονωμ ἀϑὲ πἰὼ ἷᾳ 

ροστυυΐμ ἃ μὲν πρῶτον σϊυσσϊαιμόνωψ, ἔπει 
σὰ τυραννικῶν οὐδρώτσωυ, ἐκ μλν φὶ σίυσει 
σϊχεμονίας αἱ ἣν βοωμότων ασσϑαέσεις, ὧν 

“πόρ κοὶς ναῦ ἐθδνὄδεμ αὐτοῖς ἀπεχεῶνα,κοὶ 

“πόδισ μας, κοὰ ἐκομας, κοὺ, ἐ τινα ποιχῖν 
σὰ φνομίδθα, ἐκ δὲ τῶρ πυρωνννίσϊων τὰ λα 
Ξήρκα,, οἱ μὴν γοῦν ἀἰθασεμανοι τίν χώρων ἐ» 
ἀάπκοιν, κοὰ αὐ πὐὼ κοὰ “δ γε τνιῶσων. οἱ δὲ 
συμπραήοντες πεῖς αῥχουσι καϑηρστοίζου 

πὰ ἀλλύτρια,, πρὰ φὶ συοίας [ατεςρέφον» 
“», κοὰ φὶ φοινίκκς πολλίω. ἣμ σ᾽ ὅμως 40. 
πρίπειά σις πόδι τί ἀκρόπολιν αὐ, οὐχ 
ὡς τυραννῶν βόξλυομρνων, ἀλλ᾽ ὡς ἱόδομ 
σεμναμόν ἣν τι κοὰ σεξομφύωψ. πέφυκε γο 
οὕτω. ποὺ κοινόν ὄδι ὥρ κοὰ γοῖς ὑλλησι κοὰ 
τοῖς βαρξαροις. πολιζορὶ γορ ὄντες ἀὰ πῷ 
Ξκάγματθ' κοινὸ ζῶσιψ. ἄλλως γοὺ οὐχ οἷόμ 
τι εὖ πολλὺς, γῇ σι Ὁ] τοίυ τὸ στοιτμ ἥρμο- 
σμψύως ἀλλήλοις, ὅγτόρ ἦν ἡ πολιτδύε κι; 
κρὰ ὥλλως τως νέμειν βίου κοινόμ. "Ὁ σὲ ποῦ 

σέγμα δεηὸν, ᾿ γοὺ ἴδ ϑεῶν ἃ σι εὐθρώ 
πωρ.κοὰ οἵ γε αῤχοῖοι τὸ δὰ δὴν θεῶμεπρὲ 
σξεον μᾶλλου κοὰ ἐσέμνυνον. κοὰ σα ἀδο τὰ 
ὃ χρηδνθιαζόμϑν Θ᾽’ ἣν πότε πολὺς κοὶι “οὶ 
χων, εἰς ἱδ σἸωσϊώνίω ὅπως Ἐκόηρυὸς ὕψει 
κόμοιο δδὸς βουλίμ) ὑστακόση συμβόλῳ 
Ὅρ) δὶ χώμαν Ὁ». ἐς σὲ σιλφὸς “δὲν ἐκτι- 

θυντα παξϊσῖα μας δύων μαθέν εἰ μεκεῖς ἔῃ. 

κυνὸς σῖ ὁ στόὰς ἔσιχε αὖ τερονσας ἐκμαθέν, θέλων χρὼς ζ΄ ὥμα φοίξυ, κοὰ ὃ μίνως τπτιριὶ γοῖς ἐρυσῖρ, 

φίνίω Θ᾽: 



τ ΙΒΙΒ Ὁ Έ ΟΥΝ Υ 5  Ὲ Ύ γγ5: 

οὐνεωρ΄βασίλδυς γιὸς μεγάλο δ ῤιτὴς δ 
φύνεα͵, ὥς φασι σλα ἣν, αὐχβαίνωμ δὴ Ὁ ἀν- 

προρ τό δὸς, νὴ ἦν ἐκείνα τὰ προς άέματι 
λαμβανωμ νὴ “ϑακομέζων εἰφὅσ αὐθρώπος: 
σὰ σῖ᾽ ὅμοια ἐπτοίει κοὰ λυκοῦργ Θ΄ ὃ λων 

σὴς αὐ πόϊ. τουκνεὶ γοῦρ ὡς ἰοικῳὴν ἀγροοσϊημῶμ» 
ἐπαυθανερ πο ὐξϑι «συθίας ἃ πτοσιικεὶ 
ποαραγγελειν ποῖς λακεσϊαεμονίοις. τοζῦ τι 

"ὃ ὅπως τοῖε ἀληθείας ἔχει τοαρέ γὼ τοῖς 
αυθρώποις ἐπτεπίς δυπο κοὰ φὐγνόμισο, κοὶὰς 
οσἤχᾧνρ κοὰ οἱ μαντεις ἐπμῶνζ, ὥςε ( ἔασι 
λέας ἀξιδῶν, ὡς τα Φ θεῶν ἡμῖν ἐκφόδον 
τες ἡϑαγγέλματα τὴ Ἐππανορθώματα νὴ ζῶν 
“πρὸ ἀγρθανόντες. καθάττϑβρ τοὶ ὃ τφρεσιας" 

σῷ τὸ τεθνεκῶτι, νόον πτόρε πόῤσεφόνειᾳ 
οἵῳ τσιτονῦδϑας» ποὰ δὲ σκιαὶ ἀίοσοσι. τοιδν 
“Θ᾽ δἀμφιαῤῥεως κοὰ ὃ πρροφώνιος νὴ ὃ Ὁρ 

φεὺς, κρὰ ὃ μουσαῖος, γὼ ὃ πταρᾳ "οἷς γετιαις 
θεὸς, τὸ μδὺ σταλακὸν ζάμολξις πυϑαγόρει» 
ὅς τις, καθ ἡμᾶς σὲ ὁ τῷ βυρεβίςᾳ βεασίζων, 
σε εινε θ΄. στχρεὶ δὲ βοασοοινοῖς ἀχαΐκαρθ’. 

“ἴδ αὶ σὲ τοῖς ἐνόδῆς οἱ γυμνοσοφιςαΐ, “παρα σὲ 

“οἷς τοόῤσαες οἱ μάγοι κοὰ νεκυσμοίν τάς, οὶ 
ἐπὶ οἱ λεγόμϑνοι λεζανομαντες., κοὰ ὕ 
σοομαύτεις . “παρα σὲ τοῖς ἀσσυοίοις, οἱ 
χαλσῖαζοι. παρα δὲ οἷς ῥωμαζίοις, οἱ τυραυνι 

ποὶ ὥροσκόστοι. ποιδτ Ὁ σε σις ἣν κοὰ ὃ μωσ 

αῤχεὲς λαβόντες οὐ φαύλας, ἐκτραντομδνοι 
σῖ ἀδὲ τὸ χέρου. "οῖρ σῖ᾿ οαὺ φανόδβῶς τυ» 
ραννομβψας Φὶ ἰουσϊχέας, πρῶτ) αὐδ᾽ ἱς- 
ρίως αϑεσίϊειξν ἑαυ ν βασιλέα ἀλ ἐξαν" 

45Θ-. “οὐτου σ᾽ ἡσων ὑὸς ὑρκανός τε κοὶ 
α[ιοόβουλθ᾽’. σἠκφόβδομδύωμ δὲ πόδι φὶ α΄ 
χῆς, ἐπῆλθε πομπάῖθ' κοὰ κατέλυσῳν οὖ» 
εἶν, κοὰ τὰ ὀῥύματα αὐτῶν κατίασασε, 
τὸ αὐ τὰ ον πρώτοις τὰ ἱδδοσόλυμα βίᾳ κα- 
“χβαλώγοην γὴν πεηρώσῖες σδυδρκὲς ὄῥυμα, 
οὐὸς μὴν ὄύνσ)οουν, ἐκὰς σὲ τιαντελῶς 6). 
ψηρὸν, τάφρον λα μητίω χων. βάθ Θ΄ μὰ 
ἑξήκοντα στοσϊῶν, πλάτ- δὲ πορντήκοντά 
κοὰ σ͵χκοσίων. ἐκ δὲ τό λίθον πόϊ λατομκς 
θοντΘ'ἐπεπύργωτο Ὁ τέχθ’ τὸ ἱδρδ. κα 
“πλάξςρ σ᾽ ὥς φησι, ππρήσος τὼ τῆς νι» 
Ξας ἡμόραν, ἰὠΐκα ἀπέιχοντο οἱ ἰουσῖαϊ. 

οἱ πσαντὸς όβγον, πληρώσας τίν πτώφρομονὼ 
ἀδιξαλὼν τὰς σ͵χβαθρας. ἀχτάαασάσαι σ᾽ 
οαὖ ἐκέλδυσε τὰ τείχη πσαύτα, Κοὰ ὠὐξιλῳν 
ἐἰς σϊωυαμιν τὰ ληφήρζα. κρὰ τὰ γαζοῴυ“ 
λώκια Ὁ τυραύνωμ. ἣν δὲ σῖύο μϑὺ τὰ ταῖς 

εἰσβολαῖς ὑϑικείμδνα πὸ ἱδβωεᾶντ Θ΄ ἔρμξ τε κρὰ τοῶρ». ἄλλα δὲ ἀλεξανσ)οιόν τε κοὰ ὑρκανιομ, κοὰ 

σῆς, κοὰ οἱ σα σιξάμδνοι ἐκεῖνον, τὰς ωῶ. 

γῇ 
Ρει ποιιεηπίασι πιασῃί [οὐ ΐ5 [Δ Π1}Π|2τἰ5 ἔπίτς 
{4 εἰτροῦ ποιεπηίαπγίας Β]Ατο αἀἰςί τίη Ιου 5 
δῃτίιπὶ ἀςίςεπαςη8, δ Ὁ {Π 0 ρταςερτα δοςί- 
Ρίεη5, το Δα Ποπηίηε5 ρεγέεγεθατ, Ἐδαεπὶ 
1 γευγραϑ εἰτ15 ἐπηίτατον ἰαἐταας, ᾿ΝΑπὶία» 
ρέἐρεοζεστίπατιι5;:α ἐχ Ῥγτῃία ἐπτο! !επχίτ, χιος 
1 λεςἀαπισπῆ5 ἱπιρείάπάα οἵας Ηας επίπι 
αὖ Ποηγίπίθι15 ρυταϊραητιιγ ὃ γε ερϑταγ ας. 
τὰ. δί ρτορτότοα ἀαἰπατούεβ ἰη ργεςίο εἰδηΐν, 
πὸ ετίαπι ἐπιρετίο αἴσῃ πα! ςαγεητις, αὐ ΄αΐ 
ἀίαίηα ποῦ 5 ργασερία ς ἀσοαπιξία εἄστξτ, 
δύ αἱαί δ πηοτειί. αιιοπι ἀπτο άπ ΓΤ γεῖϊ45, 
Οαυϊ ἀεάετάτυντα απο Ρτοίογρίπα πιζίεπΊ, Οὐγῇ, ἡ 
Νε ρετει, ραγίτετρ Ποπιίπεϑβ ἰςυίς ἀπιδτα 

{τπππαγοί, τ 

Τα] ίς ἰαίτ Ατηρἢίαταυ, δζ Τγορποηίις, ὃζ 
Οτρπςεας, δ Μαίριι5. 8. (σείαγιτε ἀειι5,ο] πὶ 
δζ Ζαυιοϊχίς Ργιπασοτειι5,οείαϊς ποίγα [)ε- 
εἰπειι8, σαί θγίοθίίξα τείράϊς, δύ ρα Βοῖ- 
Ρμογαπος ΔςΠαίςατ5, ρα ]ηο5 γπιηος 
ἰορ εΐξα. ρα Βεγίαϑ ἵΜασί, δ χα ἵΝεογον 
ταληίοί, δύ Εσςαποπιδητίςοί, ὃζ ΕἸ ἀγομπηδητίς 
εἰ 2 ρε]]Πααέσταρια Δίγτιίος ΟΠ! ἀςί, ἀρυά 
Ἰλοπιδποβ Εοεγτίας πατυίρίςεβ. 11Α]{5 εγαξ 
ἹΜοίες, δ (πσςεῇούἐ5 εἰμ αὶ σαπὶ ἐπίτία πΟ 
πιλῖα Παρ αἱ ΠΤ ητ, ροίτεα ἐπ ἀεἰετίι5 ἀεἰαρί 
(χης [χτο ττογὸ ἀρεττ πα ἃ ὑγγαππίς ορρτέ 
τλίταγ, Θυίπταϑ ρτο (Δσεγάοτε (ς γέροι ἔσο 
ΑΙ χαπάετ, σαίας ΒΠ05 Εγεσαηπτῃ ὃ Αυο 
θυΐϊαπι ας ἐπηροτίο ἀἰίςερταητεβ, Ῥομηρείι5 
(αἱτυϊίτ, αἴορ εούιπι πιαπίτίοπεβ εἰποιτίς, ὃς 
ἐρίαίῃ ρείηνί5 ΕΠ εγοίο γτμα υἱ ςαρτα πηι. ὰ 
ταιηίτίο ρετγοία εγαΐ, δ Βεπς (ερίδ» δ ἰηῖςς 
τίς 4 αἷ5 αι ἀἀπ5, Ἐχγεγία5 οπτηίπο Πςοα, 
[οῆλπι παρ ερατ τη ]αρίάε εἐχοίίαπν ἐεχασίητα 
Ρεάιϊπη ρτοίαηαίτατς, ἰετἀίπε ς ς, δί τ, ἘΣ 
Ιλρίάφεαύτεηι ἐχοίίο εὐπόϊα εὐᾶτ [ἘΠῚ ΡΠ! πος 
πίδ. ΒΡ Οπτροία5 ἀςςορίτ ΟὈ[εγλίο (εἰπῇ α{ε, 
4πὶ αὖ Οαγηΐ ορεῖς [πα φί αὈΠπείεηξ. ἐπι: 
Ρίετα [οα{ δ δά πηοτίϑ [τα] 15. ἐαΠτί ας πια- 
πία ΟμτηΐΆ ΠΟΠΈ ΟΠ, 78 εκ τα ὃ Ἰατεοπαπι 
δύ τυγαππούππιτεςερταςαα (ΒΡ ] αἴ ίαπε » δέ 
Ἰοςὰ οί σαΖα τεςοπαίία ἐγαΐ, σαογπι ἀπὸ 
ὙΤπεαχ, ἄῖας Τ δυτγαϑ πῃ Ε ετίςτητίβ ἱπστεί 
( Πα ἐζαπε, [τοι αἱτα ΔΙεχαπάτγίστη ὃ Ηγύ- 
οαπίαπι, ὃ Μίαςδατις ὃ ΓγίϊΑς., ἃ αυκ 
εἰτςα ΡΒ ΔἀερΠίαπι ἐγαης, [τεῖὰ δογτῆος 
ΡΟΙ 5 (ται ἴος ρεοχίπια ΠΤ οτίςαβ εἰς σαπὶ- 
Ρὺ5 ἃ πιοηπῖδῃα συλ Απι ςἰγοπηάατι!5, αιτ85 
π τῇ εαττί ἐρεςίςειπ δα ἐρίσπι ἀος! παι. ΕΗος 

ν 

μὶ χακροὺς, κοὰ λυσίας» κοὶὰ πὰ πόδι τὼ Φιλασελῴάζων, κοὰ ἡ ἀδδὶ γαλιλάίαν σκυθόπολις. ἱδρι. 

κοὺς σ᾽ ὄλῃ πεσϊίον ἀύκλῳ πόδιεχομϑν ὀρεινᾷ τινε ἀρέ πτου κοὰ θεαβοεισϊῶς πρὸς αὐτορ᾽ ἀεκλιμώκ. 
ΠΣ ὦ οὐτοκῦϑνέ 



γΣ4 ΒΥΚΑΒΟΝΙΣἙ 
ἐπίοςο εἴ ραϊαηοίταν, σαί {πτηγίχτα εἰξ ετίλτη 
ΑἸία τιαῖετίεβ ἀοηιείξίςα, δ ἔεταχ, ρα πιγί5 Ὁ. 
πη 85, (ραςίο αὐ ίοταπι Ο, δ τοταπι τίσ τ 
δ πΒαδίτατίοηίθιι ρίεπιμῃ, ΝΡί δί τερία εἰς, 
δ Βα! πὶ υἱγίἀαγίιπι., αιτας ἀΥΡ οΥ δγοπιαιίςα 
εἰν δ (τυτἰςοία, ογτείίο δί τειτηίπτο Ρεγπιΐς 
{{5. επ15 ςοττίςειι ἰςίη ἀςητεβ, αςεουμι (Π π12{15 
(υἱείρίιπε, τεπαςί [Δί ρευπ}Πππιιςερτιις 
αὐτεπι, ίη ςοηςἢ 5 ςοασυ]αταγ, [5 σαρίτί5 ἀοσ 
ἴοτεβ, δ {υβιηίοπεβ οευϊογατη πείρίεητεβ, 
δέ μεδεταάίπεπι πηίγίηςἐ (οΓ ας. απᾶτε μι ον 
εἰοίας εἴ εο ργαίειτίπι φαὸα Πίς (οἴ υτα ἠδ, 
(«ἰτατ, αϊπιεῖιπι . ασοα ραἰπιαπὶ ςαῖγο- 
κατα ίοττ, Πίς(Οοἱππὶ εἰς, ἐχοέρτο Βαθυϊοπίο, 
εἰ υἱτετίοτί 5 οὐἱεητεπι ποτίι5. [ΝΜ] αχίπηις 
΄υίάσηη εχ εἰ ργουςηταϑ εἰξ, ΄αίπετίαπι χγ. 
οδαἰίαπλο,αί αγοπγαῖς υἱαπτυτ, ΒΕ Ρ ΟΠ 5 [2 σ 
εἴ15 ρειτηασπιι8 εἰΐ, οὐ15 ἀπυ έτπ| πο ΠΠ1]}- 
Δ ΌΠΠ τς Πα τοσαπι τα δίἀεγιπι, [5 (ες 
αλατίτίπγατὶ οὐιτὶ ἐχιεηαέταγ.. Ιοησίταδίης 
Ρδυΐο ρΙυτίυπι ἀποεπεῦπι Παφίοτγαπι, ρτον 
ἔπη α δί σταυίΠίπια ἃ ιια,υῦ ατίπατούοβ ἐπ εῸ 
ἑππαίατε ποη ροΠίπι: πε ὰπι Παΐ τεπὰ5 τι ὲ 
[ἰςο ίῃ εαπὶ ργοςεαάίσ, πλοχ ἐχτο ταν. ΡΙοηυ5 
εἴς Ὀίταπιίπε, σιοά ἐ πιεάίο ἔπ π 60 τεπιροτίσ 
ῬυΞἰποτάϊπατίβ,σπι Ὀ 6115 αυδῇ [ξεπεητίς ἂν 
αυας εἰῆατιιγ. [πίαπηηιο απίεην ποι πᾶτι15. 
τοητίς ἰρεςίεπι ρις θεῖ, (Δι Π|ςῸ πλι ται επιίς 
τίς, ἐππτοία5 δί αἱρεζεα τεῦ, τί, δ ἀύσεητο, 
δίῃ {5 4 ς τες οπτηΐρι5 ταί σίπετι ἱππ 
εἰτ, υἱχας Δὐ αστιπι. Δ πάς ςαπητιδία {τιιπὶ 
ςοπίγαῃσητ, ἰδ ἀοςο]αΣ {ΠτΕΠΠἰσπητ Βίταπηί- 
τοῖς εγαρτίοπεηι ἰποίρετε, ἃς [είς ἀγα πάίηεί5 
τατίυ5 αὐ (4 ΤὩσυίτεράατη δοςσίησαητ, Βίταν 
ταεη εἴξτεττο οἱ ερα, ηἷϊῖος ἃ ςαϊοτε ποία, 
εἴῆλταν ἀἴηὰε αἰ πηἀίταν, τατίαπιῷ ἴη σία» 
εἰεαι ἐουτΠΠπιᾶπὶ αὖ ἀαυα ἔτίσία ἱπιπγατζα - 
τα, ]υαὶ5 εἰ λοι ααυα. υηάε δ (ςίοπε 
δ ἱπείίοης ορὺβ εἰξ, Ια ροίξεα ἱπίπηπιο 
Πυίτατ, ργορτεῦ οαπὶ παταγᾶ, αΔπὶ αἰ Χίμη5, 
ἱπστεάίεητξ πες ίππαίατο, πες ἱπηπλεῖσί ρος 
ἵς, (εα το]. [δ ατίθιι5 αὐτεπὶ αἀηδιίσαητϊεδ, 
αυδητιπι αυαχυς αὐ! τείεγυητ, Ας ἄς , 
εὐπιίπε συί4επὶ ας ἀἰςίπηι5. ΡοΓΠἀοηίτ5 αἱ 
εἰς. χαρά στπὶ ἀοςο]α πιὰ σίοί Ποπιίπεϑ {πτ, 
ἐπεδηϊατίοπες συαίάαιῃ [αςίπητ, δέ Ιοεία δί 8. 
λίο5 πιπιίπιο τ [οσί4ο 5 Παπιογεβ ἱηίρεγσῦς 
δἴσυς ἐχρυίπιπης, σαίρς5 Ρίταπλεη σοασιι 
ἴατυς, ροίξεα ἱπείάπῃε, πΊΠ αἰίπαα Ιοτί ττ5 
{τ, υλ|5 εογαπι σαί ςαςαΐος ἰη πες Πα’ 
ὕεπε, ἵδνδηι ετίαπι εχ ρυετί ἰοτίο ςῃυγίογ 
(Ο]14 ςοηῇοίτιπ,, ἃς ῃ πηξάήϊο υίάεπι λει, 

ΘΈΟΘΆΑΡΗ.: ; 

οὐτοῦῶϑει σ᾽ ὄδηεμὁ φοινίκων. μεμιγμβύην ἔα 
χωνὦ ἄλλην ὕλυν ἥμερον (ἱ εὐκαάρστομισλε 

ονάζωμ σὲ τῷ φοίνικι, δὲ μῆκος σπκοϊίων κα 
δ ν» διάῤῥυτος ἅστας νὴ μες ὃς [αποικιῶγ. ἔα 
σι σῖ αὐ δ κρὰ βασιλειομεκοὰ ὃ. βαλσάμου 
““ασίασιθΘ'΄.ἴσι σὲ ὁ φυτὸν ϑαμνῶσϊσυ. ἴκε 
σίσῳ ξοικὸς κοὶι τόδ μίνθῳ͵ αρωμαπίζων. ὃ Ἃ 
φλοιόν ἁδιοιίσαντες, ασολαμβοίνοσιν ἀγγέῖ 
οἷς τὸν ὀπτόν. γλίχρῳ γάλακζ, ἀϑαπλήσιομ, ς 
αὐαληφθεὶςσί᾽ εἰς κογχάοια λαμξαὐᾳ πῆξιψι 
λύει δὲ ἀεςφαλαλγίας ϑαυματῶς κὐ συοχύ 
σεῖς ἀρ χουδύας, κοὰ ἀμθλνωπίας. τίμιος ὃν 
ὅτι (ἃ διότι γὐτοκῶ ϑτι μόνον γοννᾶτιι. κρὰ ὅ 
φοινικὼν δὲ οιδτί, ἔχων Ἃ ἀαρυωνν φοίο 
νικα γύπταῦϑτι μόνου πλίι τὸν βαθυλωνίς, 
"ὁ τ ἐπέκεινα πὼς τἰὼ ἕω. μεγάλῳ ὃν ἀπ᾿ 
αὐδὲν ἡ πρύσοσὺς. κοὰ τῷ ξυλοδαλσάμῳ σὲ 

ὡς ἀρώματι χρῶνται. ἡ δὲ σόδξωνὶς ὃ λίμνη» 
στολλὴ μϑὺ ὅδν. τὸ χιλίων φασίίων ἐρήκασε 
σινόν ἂν ζύκλορμ. τῇ μδ οἱ ἥναλίᾳ ἐδεκίο 
σἕ), μιπκρῶ σι πλέον δ οχκρσίωμ Ξιιδέωμ 
μᾶκθ᾽- ἀϑιλαμξαύσία, ἐγχιβαθὰς, βαθύπᾳ 
σον ἰχοί(ς ὕσίωρ, ὥςε μὴ δῶν κολύμξον. ἀλ 
λά ἂν ἐμξαύπα κοὰ μέλοις ὑμφαλὲ πῶτμ- 
“βαν]α, δύβὺς δ, αἰρεοῦγ. μετὰ σὺ ὄδὴμ ἀσφάλ 
σου αὕτη. » δὲ αὐαφυσᾶτῇ ἡ] ἄαιρες ἀσ 
σακτος ἐκ μέσο τ βάθυς μετὰ πομφολύκ 
γων, ὡς οἷν ζεονπ Θ΄ ὕσίατι θ΄. ἀυρηουμλύηδ᾽ 
ἡ ἀϑιφαίνεια, λόφα φαντασίαν ἥδέχει.σίμιος 
ναφόβετρῦ κοὰ ἄσβολος πολλὴ ἀαπνώσϊες 
εν πρὸς 5 ἢ όψιν ἄσιελθ ὑφ᾽ ἧς ἀκτιδτὸ 
κοὺ χαλκὸς κοὰ αξγυρ νῦἡ παν Ξιλπνὸμ 
μέχρι κοὰ χιυσὰ. ἀὴ σὲ τό ἀατιοῦϑιι τὰ 
σκδύ» γνωρίζασιμ πτόριοικδντόυ ἀρχομβϑίω 
Ά αὐαβολίω ἀσφάλτο. κρὰ “Ἰϑασκόυᾳ 

ζοντες πρὸς πίω μεταλλέαν αὐτόν, ποίησ 
μῆνοι αεσϊίας ζαλαμίνας. ἵει σ᾽ ἡ ἄσφαλε 
σος γῆς βῶλθ ὑγραενομβύη Ἵ  ὐοϑόβμδ, 

τὸ αὐαφυσωμβύν, κρὰ σαχεομδώη. σπτάλιμ δὲ 
μέϊκ βάλλυσα εἰς ττάγου ἰσινρὸν σοὺ ἐῴν 
χε ὕσι-, οἷον ὅδ Ὁ τ λίμνης ὑσίωρ, ὥςε 
ὥμῆς κοὰ σκοπῆς σϊεῶλ. ἀπτ᾿ ὠνπολλαΐσ(ς 

οἵᾳ τὴν φύσιν  ὕσϊα Θ΄ ἐν ἐφαμᾶν, μηδ κο 
λύμές σ᾽ ξὧ μησὲ βασήιζεαγ Ὁ ἐμβάντα, 

ἀλλ᾽ δ αἐρεῶϊ. πτασλόδύσοανᾳ δὲ ταῖς σγε» 
διίαες,κότησσι κὐφίροσι τὶ ἀσφάλτου ὅσομ ἐ» 
καςΘ- διωατ. τὸ μὴν ὃν συμβαῖνον ποιοῦ 
σον. γύμτας σὲ ὀας, σ κί σηεῦδαι φησὶν πῶ 
σταὶς ὁ σπτοσ4σϊώνιος οὖὺ αὐθρώπος, κρὰ σρα τὸ 
ἄλλα σϊωσώσϊη ὑγρὰ, ἃ πόδικαταχεωας, 
"ὸ ἐκπτ (νας, πήσειντὴν ἄσφαλ Ὁυ τὰ 
σέμνφν, εἰ μὴ ζις δὴν ἀδιισίὁτοις 5 ὅρων ὃὲ 

αὐτη, ἐμ ϑιάττθρ νὸ γαῖα ἀύσεσι Κ λιθιών ἣν νὰ ἐκ 7 παιδικῶν ὅρων συμυίστ οὐ μὲσ μὴ τῇ λίμνμ τὰ 
γτϑ" 
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σίζβος συμξϑαέν{ν ὀύλοτομ, ὅτι κὶ ἡ πηγὴ πδὶ 
πἰὐρὸς͵ ὼ πόϊ ἀσφάλτου ἡ] ἀξσου ὅδ; κοὶι αὶ 

ΠΣ μφίκεν εν τς: 
σλῆϑος. ἄτακὴς δὲ ἡ αὐχφύσησις, ὅτι χορὰ ἡ 
Σ πουρὸς {ίνεσις, οὐκῖίχει τάξι ἡμῖν φανὲ" 
ραὺ ὥασόβ τὸ ἄλλων πνδυμα ἣν “πολλῶν, Ὧι 

αὗται σὲ κοὰ τὰ ον ἀγρλλωνίᾳ Τὴ ἡπιφρωτισε, 
πὸ σ᾽ ἔμπυρου τίὼ χώραν εἶν κοὰ ἄλλα τικ 
μήρκα φόβοσι στολλοί. κοὰ γ) πέτρας τινες 
ἁδικεκαυμΆνας σϊεικνύσσι βαχείας πόδὲ μος 

σίσϊα,νὺ σύρα γγας πολλαχϑ» τὸ γί τεφρώ 
σα, στζγόνας τι πίοσης ἐκ κλειοσωσίωμ λαμ 
ἔκνομψας, κοὰ σϊυοσὠώσϊεις ποῤῥωίῳν σπτοτα 
μός ζέοντος, καηρικίας ὃ αὐατεσοαμυδύας 
ασορασϊίω, ὥςς πιςδύεν ποῖς ϑρυγλεμύοις 

αὐσὸ 7 ἐγχωθίωμ; ὡς ἀρὰ ὡκὃντό τιοτε πρὶ 
σκαῤσεκο πσόλεις ψὐ τοκῦ τε, ὧν φὶ μεπροτσό 
λεως σοσδμωμ,σώΐον» ἀύκλος ἑξήπκονπτέτσοσ 
σπσίων. «υοὴ σάσμῶυ κοὰ οὐαφυσωμά ἣν 

“πυρὸς τὸ ϑόῤμῶυ ὑσϊα ἣν ἀσφαλτωσϊῶν τε 
κοὶ ϑφωσίῶων ἡ λίμνν σεθοτγέσοι, κοὰ πτοηρας 
σευοίλεισοι γφνοιν. αἴ τε πόλεις αἱ δὰ κα 
Ἰπποθέρν͵ ἃς σ΄ ἐκλείστοιον οἱ διωάμᾶνοι φν 
γξν. ὀδατοδδονης οἵἑ φησι παϑαντία, λιμνα 
ζούσης φὶ χώρας, ξκρύγμασιψ αὐακαλ νφύῃ: 

ναι ὃ πλέςίω, καϑάσπόρ τίὼ θάλαοσαν.ἴ- 
5: δὲ κρὰ οὐ τῇ γασϊαρι δὲ ὕσίωρ μοχθηρὸμ λι 
μναΐζου͵ οὗ τὼ γδυσέμανα ἰτἰ ιν, τρίχας τὸ 
ὅπλας κοὰ κόδχτα ἀρξαλλά. ον δὲ ταῖς κα΄ 
λομλναες ποιριχειαες ἡ λίμνῃ Νηταριχείας ἰχ 
θύων ἀΞτείας τἰϑεέχφφυ 4} σίγνοινα καρπτοφό 
ραν μαλέαες ἐμφόδη χρῶντῇ σ᾽ αἱ αἐγύτηϊοι 
σῇ ἀσφάλτῳ πρὸς τὰς ταρχέας Ὑ νεκρῶψ. 
στομπϊος ΝΝ ὃν πόδικοψας τινὰ δ᾽ ισίχ» 

ὡούδην «σὺ Τ ἰπσσϊαέωυ {Σ] βίαν., ἀπεσῖει» 
ἔν ἡρώσιη τ ἱδροσυσίω. δ στ᾿ ἀρ γυίος τι 
σὶν ὕςόῥομ,ἡρώσίφς οὐὲρ ἀαδιχώοιος, ἡϑαδὺς 
ἐἰς “ἢ ἱδρωστωύίω, ποσξτου δι υϑεγιο “' πῶ 
αὐ, καὶ μάλισα τῇ πρὸς δωμαίσο ὁμιλία κοὰ 
πολιτείᾳ, ὥςε τὸ Βασιλεὺς ἐγρημάσισε, δὅν 
πος ὁ ἦν πρῶτον αὐτωνίς “ἢ ὀξεσίων, ὕςε, 
ρου σὲ νὸ ἀαίσαρος  σείχςδ, δὲν σὺ ἱξῶν εἰν 
ἡλδλαῦνος αὐέιλῳν,ὡς ἀδιβελόύσαν τας αὐτῷ, 

«ὧὺ σὲ τελόυ οχοῦχος ἀπελιπεν μερίσας 
ἀνηρὶς ἀηοῖδς. (αζ(ωο ̓  τὸ οὖν ἧνδς ἐτίμησε 

ἡρώσῖς, "ἡ πδ ἀσελφίμω σπλώμιψ, τὸ “ἢ ταύ» 
“ῆς βυγατίρᾳ βῷονίκορμοδ μϑώ τοι δυτ ύχη 

σαν οἱ τσαϊσες, ἀλλ᾿ οὐ αἰτίαις ἐγφνονη». (ἶ ὃ 
ἡλν φυγῇ διετέλεσε, ἴδ Οἷς ἀλλοξροξι γα 
λαταις λαξὼν οἴκησιμ, οἱ ὃ θδραπείῳ πολ ̓- 
λῇ μόλις εὑρονῷ κἀβοσυν, τεραρχίαςἀ  δοθεῖ 
σας ἑκωτόδω.. ὑπέρκφτῇ ἢ φὶ ἰσσϊαέας ὁ φὶ 
(οίλης συρίας μέχρι βαξυλωνία.» Θ᾽ “2 Ὁ ὄυ». 

ΟΜΝ 9 ΦΕΣ τ“, 25 
ἰαΐε Πυϊυίπιο αι τεβαςεί τ, ᾿σῃίς αὐτὶ ἃς δὲν 
{π||Π|5 ἴο π5,8ς πγαϊτίςσαο ἰη πιεάϊο εἴτ, σιτᾷ: 
4υληι δύ Πατίο {{τἰποταέηαῖα, ΠΟ Πίδηι ἱσπίς 
πιοταβ,ογαίη ει ποῖ Ὠαεῖ ΠΟ 5 πηαπίίε ἐν, 
αυεπιασπιοάππι ὃ μι Π]τογὰπι 4]ογαπὶ ἤα» 
τυπτην, Γαἢα ετίαπι ρα ΔΡοΟΙοπίατη Ερίΐο- 
τίσατη επεπίδε, (ὐπὸ ἡ διτοπι τεσίο ἰσῆεα [τ, 
Ρείπι τα 8114 {Πσπὰᾶ αἤεευης, ΝΑπὶ δ ρεῖίαβ 
αίρετας ἐχυίαβ εἰτςα Μολίαάα οέπαυητ, 
δέ γαπ]τίς ἐπ ἰοςίδ ργασαρτα, δ τεύγαπη οσἰπεῖι 
[επεατη, ὃ ρίςίβ σαίτα5 εχ ρεῖγίβ αἰ ΠΠ]Π Δ πτεβ, 
ὃ Βυμηίπα ἔσετίαο οάοτε εΠεγπεητία, δὲ Παδέ 
τατίοποϑ ραΠίηι εποτίαβ, ατη5 Πάετα δα Πίδεν 
δῃτ, αιος αὐ ἱπάΐσ εηί5 ρα ςαπίῦγ, απὸ π 
ΠοςΊοςο Χ 611: 5 οἱίπι Πα έταΡαπῖ, απ. 
ταπι πιεῖγορο 5 Θοάοπια δάμαοτχ Πλη. απὶ 
δέταπιίεγαες, Ἐπαπὸ ἃ οχ ἔεεγα πιοτίριιβ, δὃζ 
ἰσηίς αἰῆδτι,, δ αη 5 καἰ 415 δύ δίτυπιίποί5, 
δ {αἱρματοίς ἰασυβ εὐυρογίε,, δέ φαὸα ρείγοα 
ἰσηίξετος ἕνα ἔἰητ, δύ αὐ έαπι αἰ οε αρίογρτα, 
Δ] ἴα ΔΡ 15. ασυίςαπορ πσεγε ροϊαπεγῖε ἄογο! - 
εἶα. Ἐτδτοι Πέπα5 σιγὰ (ξητίς, σα ςαπιτες 
σίσπασῃίς τεπεγετιιτ, πα χίπηᾶ οἱπ5 Ραγ5 οὐ11- 
Ρτίοπίέδυ τεζείζα ἐπποτίτ, σαζαάπιο άπ πιὰ 
τε, ἴτνἀστὸ ετίᾷ (ΠΔάδγεπο εἰξαησα απ ήδη 
Ρεἤπϊπια εχ ας: ἀεσυαία,ρεςοτα ρίος, 
ἘΠσΊΙΕ5, δ ςούπιῖα αππίτταης, ρα 645 ηπ5ὲ 
ατίοἢος ἀρρεἰϊαηταί: εἰς Ἰασὰ5 πὶ ορτίπιας 

-Ρέ(ςίαπι ςοπαάϊταγαβ ργοδεῖ, σίσηίς εἰία τη αὐ 
Ῥοτοϑ {τιτξ ἐξεγαβ πτα 5 Ππη|165. ΔΑ ἐσγρτή Β΄ς 
πιο αἰ πιουτιουπτ σοη ἐζτα5 στ πττς 
Ῥοπηρείμ οἰγοπιο 5 φιπΡαίάατη » αυα [ὰ» 
«αἱ (δὲ αυἱοίεπτεῖ αἰσίπετγαης, ΗΠογο επὶίαςες 
ἀοτίο ρτοίεςίτ, Ροίζεα Εογο (5 πίν ἰπάίσε- 
πᾶ, 1 αὐ δαίάαπι εχ ελάεπὶ Πίγρε σοπτιητε 
τἀπτύτ ατς {πρεγίογεβ ομηπε5 δύ εἰ! ίταῖα» 
δί Κοπιάαπούυπι ςοηίποτπίης ρεαπίτίε, ὧὐ 
τεχ [σετῖς σοπίξίτακι5, ΑΔ πτοπίο ρείηνῦπι, ρο- 
ἤξεα (κίφις Δυσιμσ ροτκοείζατζεηι εἰ σοηςεσ 
ἄεπιςε. ἘχπΠίη5 αἰίος ἐρίς Πέ ἐπΠ ἀίαπεο ἐπ 
(εγέπαίς, 4] 05 πτουίξῃς ἀδγα υτγίηιίς ρουιίο. 

ἢς, (ἀςςεοτεβ τε! πίτ, Οαίαν δ Ηεγοαίς 
ΠΙίο 5, δί (οσούειη δαίοπιεῃ, δύ Βεζεπίςεη ἔξ 
ἰα5 Πἰίατα, οπούς ργοίςοπεαϑ εἰ , (ξ Π[Π5 πη 
(οὐ ἄτον ςε({ττ, Ναὶ συμ ες ητδοςυίατί, 4}. 
τεγίπ εχηϊέειπι ρα (14 105 ἈΠΟΡ τόσο τείε- 
σατιῖδ {πίτ, αἱή τίς πλυ]το οδίςπαίο τεαίτιπὶ 
ἱπιρείγαταπε, δύ (πᾶπὶττογηας τείγαυ !Πης 
ΨιαΙπάαδπ); ἃ (αἰ! οἰγτίαπι, ἴσας ίη Βα. 
Ὀγ]οπίαπι δύ Πυυία! ἐπι ἘπρΠγατίς γεσίοπεπι 
δαίέγιταν πεγίι5 ἐοία εἰξ Αι ταρία; ἐχοςρτίς 8.ς 
Πἰτίς, σαί πητ {πη ΝΜ είοροταίηία, 10) ε Με- 

φράτυ ποταμίας πὼς νότου ααθίᾳ ποᾷσοι, χωρὶς “Ὁ οὐ τῇ μεσοττοταμία σκίιυ δῆ, στόρὶ ἡ ᾶν φὶ μι- 
σοηῦτίς ΡΒ. 

“φῦ 



“26 

[οροίαπλία ααΐ ει δζ σεπείδ5, υος ἐδπὶ τη, 
ςοἰπηῖ, (Δ τῖ5 ἀἰελαι εἰἐ, ΜΙτετίοσ Εὰρ γατίβ 
τεσίο, τα 6 εἰσ οἰξία εἴς, ἃ Βα υ]οπηῆβ ίη, 
«ςοἰίταν, δέ ΟΠΒαϊαποόγυπισεηῖε, ἀε ααίθι5 ε- 
είατη ἀητὸ ἀἰχίπηθ5. Οὐκ ροῇ Μείοροταν 
τὐίαπι σητι αφ ἐπ Ο οὐἱοίγτίαπι Παπγίηί ρον 
χίπτα, δ Μείοροταπηία, Αταθε5 Βεεηίτα οῦὔ- 
κίπεπτ, ρεγραγι5 συλίάαπι ροτεητίαβ πη {{ςν 
ΚΠ συ Ιοςί5 ρίορίεγ ἀπιάγιπι ἱπορίαπι ρατ 
εἰτί. Α στίςα!ταγαπι δι ράτιιπι απ ΠίΠ 11 ἐχοῖς 
ςεηξ γ» Ρμαίςιτα Οπλ 15 σΈΠοΙ5 ρεσούΠΊ. ρτθε- 
ἐειτίπι ςαπιείογιτι ορτίμηα μπαρεπῖ, ΜΠτγα 
Πο5 Δείοττα ίαπε Πδαα εἐχίσαδ: απ πεγὸ ἢ ί5 
ἔατη αὐτταϊίοτα (απτ, αἱ 5 τεπεηταν, χα! ἔοεί- 
ςςαὶ Αταδίαιη ἱποοίιης, (Οὐ (ερτεπετίον 
18} ἰαταβ [λεία πε αητεαί(ἐὰ ἀείοττα, οτίεπίαν 
ἴς Βεγίςα5 ἴπας, οςοίεπτιαῖς Δταθίςιβ, αὰ- 
{ταί πιᾶτε πιασπιπι, απο ἐχιγατπγαπῳ [ν 
τὰν εἰ. [ἀφ τοτίπι πᾶτε γα συμ ποιᾶς 
τατ. Βειςα5 (τα ηπο Πηιι5, Βεγςιιπι πᾶτε 
ΔρΡεϊϊΑται, ἀε χαο Εγδιοῃεηες αἱτ, ο5 εἰπι5 
Δαεὸ δησιίξαπι εἴτε, υτοχ Ατπιοζο (αγπλα- 
Ὠΐα ργοπιοητοτίο, Δταδίς ρδγ5 ςοηίρίςίατυτ, 
αὐτο εἰ Μαςί5 ργοχίημα. ἈΑΔΡ οτεδυϊςεη, ον 
τὰ αὐ ἃ ἀεχιτίϑ εἰξ,σαπ συγαα τ, ἃ ρτίηςίρίο 
συίάεη ἃ (ὐαγπιδηία ρϑυ! α] πὶ Οὐ 6 ΠῚ ΕΣ 
(αϑηροίίεα αὐ Δτέϊυτ πεγσίς, ροΙ ε8 δά οςςί. 
ἄεπτοι υἵπιςε 264 ἘΠΡΉγατίβ οδία, δύ Τετεάο 
Πεπι. ςοπιρ᾽ εὐξίτιν ἀατεπν δέ (ὐλγπιδηίουιπη 
οὐδηι, δ Ρεγίατυιπι δύ δαϊαποταπι δ᾽ ΒΑΡ γσ 
ἰοπίςε ραγίξ, χιια ἀεςεπὶ ΠΗ] ἑαπὶ ἐογ τἐδ Το. 
ταπι εἰἰ, ες αυ 0115 ἰ4πιδητε αἰχίπιις. ἩΠπς 
φυοτίμαϑ ας 6 ο5 αἰία τοτίάεπη [18 ἀἰα {πηΐ, 
αἰ τγατταπι ἀΐσηΐ 40 Ἀπείμεπε Τα, 
αυΐ σαπὶ Νεαγοθο παυίσαιπε, αὐ ρετίρίςσιμαπι 
εχ ἢ ί5 Πτπταγε ἢ Ο ρδυΐο πηίπαϑ εἴα ππατί Εἰὶ 
χίηο, Γίςαης ετίλην, {Π ππ| ἀΐςετο, ααο πίδπΊ 
{{ππππ} στη] οἰαἹς οἰτςὔπααυίσασίτ, ηυοα ἃ ΤῈ» 
τεάοης ἀείπςερ5 ςοπείπεητς ἃ ἀεχιτίς πα, 
τί, ργφιενπαιυίσατίο ἐη!αἰΔπ| [σατίιππι πῃ ἔγοη- 
ἐε ας, ί ΔΡοΙ 5 τευ ρ! πὶ ίη οἐα ἀπ, 
δ Ταυτοροία οτάςι πὶ, δ χιοά ργατεγπα- 
πἰραητί Δταρίδιη αὐ ἄπο τ ΠΠ{4 δί φυαάτίῃ, 
σεητα [ζααία. ἰη ἑπτετίοτε πὰ ατὸ5 ἕαςεῖ πο. 
τοίπε (Ἰειγ ἢ. αυαπὶ ΟΠ ΑΙ 4αἱ τεπεραηῖ, ἃ Βα 
Ὀγ!οηΐα ργοίαυσί, ἰοςα (ΑἸ! 8, δύ ἀοπιοϑ οχ (α]ε 
διαρίταητεβ, 4145 ση1 [4]{5 (2 π|ας, ργορίο 
{0115 Ἁγάοτγοπι Γρδταῖος, τοπιίπιιὲ σα ἀπητζ, εχξ 
Ὁτὸ ἀχυίς αἴρεγραπι, δίας ἐο ρβόϊο ςοπῃτί, 
Ἀιυδητ ρατίετεβ. ΕἸχουνθ5 ΓΟ 4675 ἃ πιᾶ- 
τί αἰΐτας. (Πευτ ἢ κεἰ τεσπεητίας ρεαάεῆτί ἐτίπε. 
τε Ἀταδυπη πιεγςεβ, δύ ἀτοπιδία τε ςδηταν, 
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συστοταμίας, νὴ δὴν νεμομθύων αὐτί εβνῶψ; 
εἴρη ρυτὰ σὲ τοόραν πὸ δὐφράτο τὰ ἡ πὼς 
παϊς ἐκβολαῖς αὐντέϊ, νέμονπιιι βαξυλώνισε 
τον ἡ» ἣν χαλσίαέωμ εῇν(Ὁ. ἔζριτοα σὲ πόδὶ 

“ύτωμ. τὰ σῖ' ἑξῆς Φὶ μεσοποταμίας εἶχε 
ἀοίλες συοίας, Ὁ μϑν πλεονάζον τῷ ποτα 
μῷ κοὰ πίω μεσοπυταμίων, σκηνί τῇ κατίχα 
σιν αραξόυ", διυαςείας ἀγοτετμημθύοι μιν 

πκρᾶς ον λυπεῖς χωρίοις οἵὰ τὰς αὐνόορίας. 

γκιωργδντόῦ' μῆν, ἢ οὐσῖγν, νομεὶς ἢ ἔχοντ δῖϊν 
-σαντοσίχα πῶν ϑρεμμαύτωυ, κρὰ κάλιστικα 
μήλων. ὑπὲρ δὲ πότων ὁδαμές ὄξι γτολλὴ, τὰ 
ὃ τοῖν ἐτινοτιώτόραᾳ ἔχουσιψ» οἱ τι δυσϊας 
μονᾳ καλομδίω αραθίαν οἰκδυόυ". ταύτας 

δὲ τὸ μὴν σγῶσαβκτιον πλδυρὸν ἡ λεχθᾶσα 
ὄτῃν ὄραμος, τὸ σὲ εῶου ὃ στδβσικὸς κολτο Ὁ» 

Φ σ᾽ ἑασόδιον ὃ ἀρανξι( Θ΄," ὃ νότιον ἡ μετά 
λυ ϑάλασα ἡ ἔξω δ» ἀόλπων ἀμφοῖν, ἰυ 
ἅπασαν δδυθραὺ καλοῦσιν. ὁδὸν πόῤσιπκος 
ἰκόλστος λέγετοι, κρὼ ἡ ἡ ] πσόβσις ϑιίλατ- 
παι φησὶ πόδι αὐφὶ δ απτοΐδονας οὕτως, ὅγε 
Φ διϑόμα φεσὶμ Εἶν «ονὸν ὅτας͵ ὥς᾽ σξ αρμά 

(ον τόν Φὶ ἐκρμανίας ἀκρωτηρίου Φὶ αῤα- 
βίας, ἀφορᾶποιι Ὁ οὐ κάκαες. ἀτὸ δὲ πόϊ56, 

μα: Θ᾽ ἡ οὐ σιξιξ ἡδαλία πόδιφόρὴς οὖσα. 

καταρχεὶς μὰν ἀ φὶ ἀαρμανίας “τὸς ἕω 
μικρὸμ, εἰπῶ πρὸς αξκτου νόύει., κοὶ μετα 
παῦπα πρὸς τί ἑαῦ ὄμαν μέχρι τό πσίνος τὴ 
Φὶ ἐκ(ολῆς πὸ δύφρώτο. πόδιεχει σὲ σἰώ τε 
ἀκρμανιων δαλίαν, κοὺ τὺ πόῤσῶμ κοὶς 
συσίωμ. κρὰ βαξυλωνίων ἀτὸ μόβους, ὁσομ 

μυρίων οὔσων «τεογίωψ, πόδι ὧν νοὶ ὠμξις εἰρή- 
καμῳν. τὸ σ᾽ οντόύθῳν ἐξῆς ἀδὴ Ὁ Ξόμα σιτία 
λιν ἄλλοι ποσδτοι, κα θαίνπόρ νὼ αὐα]οοδδ να 
λέγον φασὶ τὸν ἔάσιομ, “ὃν τὸ νεαῤχῳ συμ’ 
“πλόύσαντα καϑ' αὐ. ὥςε σϊαλον ἐκ τόσων 
ἕν, διότι μικρὸν ἀρλείπετ τῷ μεγέθει φὶ 

ἩΡῚΣ ὀύξανον θαλεί ες αὗτα ἡ θάλατα. λὲ 
γειν οἵξ φησιμ ἐκένον πόδιπεπλόυκοτα ςόλῳ 
Σ πόλστου, ὅσι ἀπὸ Τερησθνος, Ἑξπον δεξιᾷ ἔχον 

σι τἰὼ ἡπειρορμ,ὃ τδάπλους ἐχά πε κάἀμίνίω 
νῆσον ἐκαριον » ποὶ; ἱρὸν ἀπτολλωνθ- ἅγιομ 
οὐ αὐτῇ, κοὺ μαντ έν τοιυροττόλον.. παρα» 

“λδύσαντι δὲ φὶ αραξίας εἰς διαιιλίους, κοὰς 

σιτρακοσίους σιχσίίους, ν᾽ βαβέ, κόλπῳ ἐᾷ 

Ἰχεσπτόλις εἰῤῥα. χκλσϊαίων φυτασιωγίκξα 
ξυλῶνος οἰκόνν ἦν ἐδ ἁλμυρίσϊα, νὸ ἐχον ἣν 
ἁλίνας τὰς οἰκίας, ἃς ἐταφσῖε λεπιίσὶδυ ἢ" ᾧ. 

λῶν ἀφ τα μῆναι {5] τίω ἱπίκαυσιν τίὼ ἐκ 
ἣν ἁλίωμ,σ αυιχὲς ἀχ πίσῆουσι, κιχα αὐ ξῥαέ 

γοντες ὕσίασι τουπυ οὶ εὖσ “είχους συωέχοσι, 
διέχει σὲ φὶ ϑαλωΐῆες., σἤχκοσιους τα οἱ 

ους ἡ πούλις . πσεζίμστροι σῖ εἰσὶν οἱ γόλξαῖοι πε πλίον, τῶν αὐα βίων φορτίων, κοὰ ἀρωμαπικῶμ. 
5. ἢ 
αοίσο" 
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ἀοιοῦξυλθ» ᾿ τὐναντίομ φησί δα γόῤῥαίως 
"πολλοὶ σνε δέρας ες τέ βαξνλωνίαν ἔμπον 
φόύεδαι, ἐκέθον σὲ τῷ δύφρώτῃ τὰ φορτία 
αὐαπλέι εἰς ϑάψα κου, εἶτα τσε(α κομίζεον 
“σανπτπιπλόύσαντι σἱ ἀδὲσελεου ἄλλαι νῆύοι, 
“τύρθ΄ τὸ αραοῦς εἰσιρ, ἱδλ ὶ ἐχόσαιε τοῖς φοι 
νεποῖς ὁμοία. κοὶ φασί γε οἱ γὐ αὑταῖς οἰκὸν 
χες τὰς ὁμωνύμως τῶν φοινίκων νήσους κοῖς 
πόλεις ἀτπίνους ἑαυ δὴν εἰν, διέχουσι δὲ α 
νῆσοι αὖτῦ τόρεσον Θ΄ μῶν σϊεχάμόμον πιλδψ; 
φὶ σὲ ἐξ] τοτόμᾳ ἄκρας φὶ οὐ μάκαις» με, 
ρίστομ ὁ ΠΣ οἱ φὶ ἑωρμανίας δ εἰρήκασι, κοὰ 

νέαρχίθ΄,. κοὰ ὀρϑτιγόρ τς 7 νῆσον τυῤῥινίω 
ἐφ ὗδαι πρὸς νότον πσελαγίαν οὐ δισιλίοις 
σιχοίίοις ον αὶ τά Θ’ δβυθραὶ σϊέμινυ τοι χῶ, 
μαμέγα, ἀγρίοις φοίνιξικατάφυτον. τοῦ, 
πον σὲ βασιλόύσαε ἣν πόπων.. κοὰ ἀπ᾽ αὐ 
“δ᾽ τίω ϑάλααν ἐπώνυμον καταλιπέμ. 
σϊκλῶσαι δὲ ταυτί φησιν αὐτοῖς μιθρωστί, 
σίτυ δ ν αῤκίνου τό! φρυγίας Οἱ τράπτου, ὧν 
γόντα μᾶν σίαρέϊον, σἰκτρίψαντα σ᾽ οὐ τῇ 
νήσῳ. συμμίξαντα δὲ αὐτοῖς καταχθᾶσιν 
εἰς ὧν πόβρσικον κόλστου, κοὶ ζωτόντα κάβθο 
σὺν σι! αὐτῶν ἐς τίω οἰκίαν. ἐαϑ' ὅλίω δὲ 
“ἰὼ φὰ δῥυϑρᾶς ἥδαλίαν, ἠδ] ευξ φύεται 
οί α)ρχ ὁμοία σαί ῷνᾳ κοὰ ἐλαίᾳ, ταῖς μὴν 
ἀμπώτισιμ ὅλα ὑπιόρφανῆ γιγνόμανα, τοῖς 
δὲ πλομμυρίσιρ ἐδϑ᾽ ὅτε ὅλα καλυσγόμᾶνα, 
νὸ ταῦ τοὶ φὶ ὑπόλκειμδύης γῆς ἃ σϊονα)ου οὔ 

σης ὧςε ἀϑιγίνεῶιαε “ὸ ἡϑασϑξομ, πόδι ἡἣὰ ὃν 

«ἢ ΥΣ] αῦδσας ϑαλωιήης,ἣν ἕῶαν τολόυραὺ 

ἐφαμῆν εἶν φὶ δὐσϊαίμον Θ’ ἀραβίας. τοιαῦ 
πὰ εἴρακον ὁδα τοὥγνας, φησὶ σΐ ὃ νεαρχ Θ’ 
“ἰὼ μιθρωντίςίω οὐτυχῶν αὐτοῖς μετὰ μα΄ 
((ὑου. ὰυ σὲ ἀμα(ζίυίω ἐτπσαρχάν νήσου σι" 
νὸς τῶν ἦν τῷ πέῤσικῷ κόλττῳ, καλῶι δὲ 
τἰω νᾶσον δοράκτα. εἰς ταὐτίω σὲ ὧν μιβρω 

“τίς κωταφυγόντα,, ξγνίας τυχᾶν {21 τ 
δζωγύευ γγνομβύίω ἄφοσδου. κὸν σἹὴ τὸ συμελ 
θξν τῷ ἀμαζιιύμ συταθησόμϑην ποῖς οὐ τῷ 56 
λῳ μακεσῦσι, Ὑ δὲ καζίιύεν ἴω! καϑαγεμόνα 

πὸ πλὲ γγνἐοῦ). λέγει ἢ κοὰ οὐ ἄρχε Ὁ πόρ 
σικὸ ἡδάπλε νϑίογιγὺ κᾧὶ μαργαρίτης πολὺς 
"ὦ τρλυτίμητὸός ὄξιψορν ἄλλαις ὃ ψῆφοι Υ̓ δὲ 

αυγῶμ τὸ λαμπρῶν ἢ τοῖς πρὸ τό εὐφρά 
στα νήσοις σϊγνσοα φύεῶι λιβάνου τονξονα» 
ὧν τὰς ῥίζας ἀλωμβύων, ὑπτον ῥξψιτταγόρων 
3 κοὰ ἐχίσίνων μεγέθη. ὅστδβ κοινὸν οὐ στώσᾳ 
σπέξω ϑαλάοσμ. εὖὰ δὴ γαὺ Εἶν μέϊζους ἀαυν 
σίων, εξ ἢ Οἱ δικοτύλες. ἔποκῆλαν ὃ ἀῆτος 
ἐσϊαν ποφντήκοντα πηχῶν, ἀρχὴ σίξ φὶ ἄρα 
βίας ἀπὸ φὶ βαβυλωνίας ὄὴμ ἡ μαικι- 

᾿ 
Αυϊποριυΐις ἀϊποετίᾳ σης, (Ἰεστπ ὸς ἔμ 
παυεητίαϑ ἰη βαρ υ]οπίαπι γα ι15 πιεγοαίαπι 
ἴτε, αιχαςείπάς ρεγ Επρἤταζεπι ἹΠδρίδειπι 
εὐτη πη ετοίθ 15 δαπαυίσαγει ροίξεα σπο ΠΡ οδξ 
ρεάεῆτί πεῖς ἀεἰεετί, ΓΝδαίΐσαητί υἱτοτία5 
(ἀπε Πα ἰηίυΐα, Γγτιιβ, δέ Αταάτιβ, τα τεπη- 
ΡΙΑ Ρῃσπίςηϑ {πη παρεπτ, [Οἰςσυηῖ σαὶ 
ἔπ εἰ5 Πα ρίταπτί πα 25 ὃ αὐθ 5,15 ΡΠ οσηΐ 
«65 εοάεπι ποιηίπε παῦδξε, ἴτὯ5 εἰς ςο]οπίαβ. 
ΤΠ αητπμο ίπίμυα  Τεγεάοης κ. ἀΐεγατη πα 
πἰσατίοηε : ἃ Ργοπηοητοσίο πογὸ σαοα εἰ ἐπ 
οὐξαραα Νίδοαβ, ἀΐεί πα σατίοπε, ΓΝεαν- 
«ἢ 5 δέ (Οὐεμασοταβ ἀίχείπητ, Γγγίπαπι παι 
[τα ἐπ ρεῖασο δα διἠμέγαπι ίαςεγε, ποθι πηι} 
ΠΡ5 {ἰλάίοτιμσι ἃ (ὐατπιαηΐα αἰ απίσπι. πὶ 
ηπὲ Ετγγτγος (ερα]ς τισι οἰτεπα ταν, ησεη5 
(λπὲ ταπλι] 5, δ (γ] πε τίδι15 Ραἰπιίς ςοπῆ!- 
τυτας, σας ἐπππὶὲη ἢ 5 οςί5 τεσηδίς, δί ἀε (δ 
τηατί ποπιεη τε]! ας. Ατα Πα ΠΡῚ ἃ Μὲ» 
τὩτοραίτα Δτείηϊ Π]ίο. (λτγαρίς ΡΗτγ σία ρα. 
τείαξ διαί [λατίππι Πιστεπε,π κα ἱπία!α εἴϊες 
ἱπιπτογατῖι8. δ ςΠΠ| οἷ5 αἰ πετίατ5 πη Ρεγῆςα 
{{π|πὶ ἀεἰατίδ, ΕΓ ρεῖ ἐὺς συξτεγεῖ ἐπ ρατίαπε 
τεπιεαίς, ἴπ τοῖα ᾿ξ υὔτί πιατίβ οὐαὰ ἃγθοσεβ 
ἰῃ ργοΐαπάο παίςσιητα, ἴαιτο ὃ οἷεο ρετί- 
γα} 65,α τι η τε Παχίθι5 ἐχ τοῖο ἀετεσυπτιι, 
{π αἰπΠυχίρι5 ποππαηηιαπι εχ τοῖο οὔγασπ 
ταῦ: ἀἴχυς πος ετίΔ 1, ΕἸΠῈ ΕΠ] τοΓίοΥ τεῖτα αὐ βὸ 
τίδιαβ ςατεας, αὐσὸ υἋ αὐἀπηίταπάπη πι. 6 
Ρετίίςο ἱταφ πιατί, το ἃ πος οὐέεηταίε [λα 5 
[α]ίείς Δταῦία ἀϊκίηναϑ, τ]ὰ Ἑτατοίμεπεϑ 
(ταάί ας, ᾿Νεαύςθ5 δἱτ ΝΠ τ τοραίξξ εἰ5 οὐπε 
Ιίαζεπᾶ οςειπτίῆς, ᾿ΝἸαπσοπδην πετὸ ἑηΐα}α 
ουΐάδηι ίη Βεγςο πὸ ργα πῇς, ἑηΐαΐα πον 
πλέῃ [λοταόϊς, ας Μητμτοραΐζεη συπιίη παπο 
ςοπέμσετες, Ποίρίο δεσορτασι πῇς, χυὸά 
{π ἐχίεγπα ἀεςείΠετ: δ ΜαΖεπατῖη ςσ πη 
ίς, φαΐ ίη ΓΝ]αςεάοηπαηι ο[αΠ1ε [τογατ,αῖῳ ΓΝ 1α» 
ΖεΏλιῃ παιίσατίοη!ΐς ἀσςοε (πε, [ είς» 
τίαπι η Βεγίςα ργετεγπαιίσατίοὨ (5 ἱπίτίο ἐπ- 
(υἱλπὶ εἴτε, ἱπ απ πταΐτα ἃς ργεςίοίας πιαύσατέ 
τὰ σίσπαπτευγ, ἱπ 415 πετὸ εἶατί ἂς ρε] ας ἀ 
[Δ ρ6ΠΠ{.1π{πίυ]5 αυος Δπτε Ἐπρἤταζεπιαῦρο 
τε 5,115 τεφο! σητε5,ππαίςί, σπαγαπι γα “ἴτε 5 
πῶς πςουπὶ ειπάδητς, ἴσην τηίγαϑ απ οῦος 
ται τ ἐπί πουαπι πιασηί τἀ πε5, 480 ἡ ἐπ 
ἴοῖο ἐχτογίοσε πιατί σσπηπης εἴζ, φαγί 4] 
ΡίΙεἰ5 πγαίουεβ [τα] ἢ ἀπο σεται ςαρίν 
Δητ4{{{| ετίαπι σεςπ| πιατί εἰεξ πὶ 1. σα- 
 ίτογαπι ἄτα ίο ἐπίτίππι ἃ Βα γίοηία εἰξ τς 
σίο Μίαςείπα. ἄπτε μας Δοεητραττίπι Α τὰ. 
Ῥαπιὶ ἀείεττα, ραττίπι ΟΠ! ἀφεογυπι ρα τε5, 

νὰ, πρόκατοι σῖς ταύτης τῇ μδ ὁ ἔραμ΄ ἣν ἀράβων » τῇ σῖε τὰ ἕλε πὰ κατὰ χαλσίαξους, 
ἃ ποιέ! ΡΡ 4 

ὰ δικυτύλ 



σ:8 ΥΒΑΒΟΝΙβ 
ατὰ5 Εὐρβταίος ἐἤυΠι5 [ὰοίτ, ραττίπι Ρετῇ, 
ςαπιλδτο. μα οτῇ! σταιτξ ας ΠΟΡ ΠΟΙ ΠῚ ΔοΥ ἐπ 
Δα οῦ πλῷ ρἐπαίοία Πτ δ οἰξοία, εὐτέξις 
τλυιο ορτίπιοβ ρισάαςίς, ΜΝ τ8 ἢ ραἰπαί- 
15 παίςίτατ, τοῦτα ἱπ αὐ ἀπ εί5 σγατί 5115 ἐπ 
ΡοΙτα, παηζαπ {ξίγρ5 γεςίρίατ,ατ ςρε ετίατι 
4ΔὉ δ΄ητια ἀςεἰογαταγ, 4π|τατία5 ἰΠ ρΥΠΠπαπι 
(εάεπὶ ςΟτίς ργορο  μπτ 5. τεάεο 86 ἐ4 αἴ: 
ἀείποςρ5 Ἐτατομεπεβ ἐς Δταδία σοσηπιε- 
τπογαῖ, 1 ςίτ επίπι ἀς ραῖτε (ἐρτοπίγίοπα]ί 
δα ἀείοτία, αυε πίει [ο]ίςςπὶ ταδί δ ας 
Ιοίγείοβ δέ ̓ τάσο5 οἰδ, υἱο» δα Αταθίςί Ππι18 
τεςείίαπι, απο ἡ αὖ μΒεγοῖτπὶ αὐ εν ααα εἰς δά 
ΤΝεΪ αν, εςοίϊι5 Αταρίςί πὰς, Ναδαῖφδην ρα 
τίλπι ποτα 5 αἱ Βαργίοπεπι, Πάία (τητν, 
τᾺ Πα, δ (εχοεητα, ἄς τοῖα συΐίάειη 46 αἰξίιπα 
[ε5 οὐτι5 εἰ, ρεῖ αἀΐαςεπτοβ Δταδύη σοῆτοδ, 
ἸΝαβρατοῦοϑ (ο]τςες, ΟΠ δα! οίσοκ, δ ἄσεσοῦ: 
{Πττὰ 05 δ ἰοο ἐκ ταί, ΣΕ 1 τι Πα {τὰ 
«ἰοτιι δα αὐἰταπὶ ἐχροίίτα τὲ ἐπ Διδητί, 
οὐτ ροΐασιιβ, ἰποοί ας εαῖπ ρτίπι ροίὲ 8 υ. 
τοβ, ὅζ [πάτο 5,Πουγίηεϑ ἀστίςυϊτογοβ. Ροίς 
δοϑτεσίο εἰξἀγεποία δ [ξου {155 ας ρα! πη85 
Παθεγ θη τα]τας, ὃί Δοδητηο 5.8. τη γτίςΠ1, 
δ (οἴ 5 αηπα5,ηπεπιαάπηοάι (Ἰεατοία, 
Ἐδτα ταῦρος δςεπίτος ἐαγπείογιηι ραίϊοτεβ 
πιαδίταητ, ΝΥ ἰτίππα ττεγὸ αὐέγαπι ποτα 5 σσεγα 
Δειμίορία αἰατσεητία αἰξίαί5 ἐπιρείρα5 τὰπ 
σαητζατ, δύ Βΐ5 ἰσγσητας, απεπιδαπιοάαπι]ην 
αἰ. ΕἸαεηΐ εείαπι Πυπιίπα αι π σα πρὸ 8 
δΙΆςι5 ααπιιηίαν, ἃ οσὐπ σπιεγούαπηι τιν 
εὐσιται, απ εἰ. π| πιο Πεΐ απ ἀαπεία οἰ: 
ρέςζοεῖ ἄπο οπηηίᾶ ςορίΔ» ἐχοἐρτίδι σα υ5, 
τυ] 5, ὃζ ροτοίϑ : δυίατη εἰίδπι ὁπηηία, ρκα τοῦ 
Δηίοί 65 οἵ σα! Ππα5. ὦ οτἠτίπια αυΐίάξ τέστο,ς 
αυααητὲ ἀἰχίπηυ5, ἃ Πσλτοῦ πιαχίηγίβ Πατίοσ 
πίρυϑ πηαίταξ, ἃ Λτίποί5, σαί ἰη ραττε ππτ, 
Τε υδτῦ υςε[5.πταχίπγα εοτ οἰιτὰ (ὐαΥπὰ ἢ“ 

τε (ὑχταπα. ΗΚ ςαυυπξ δαθαί, ατοσῖ πον 
ττορΟΙ (5 ἐἢ ΓΜ ατίαθα. Τ ογή Ιαπτ (ὐαΐαθαπεη 
[ε5,ἱ αὐ Δησαίίαβ, ὃ Δταθίςί {{π|15 τγαηἢ- 
ταπ ἀείςεπἀπης, ον τοσίο 4 ςίταγ ΤΑπιηα, 
Διάἀοτίεηςς ία ρτίπγίβ ἔαης (ματγαπιοτίτϑε τς 
Βεσπι (ὐλδαίαπαπι Παίς, ξαταπι σα ὰ 
ίυο ρηπείρε εἰς, δ ξου]ςε5 ίαης, δ ορείπιας 
τοι ρίοτ ἃς τερίατ ςοπίγαςξειτας Παεητ: 
«οηγίο [8 ττεγὸ Πἰσπουύαπιὶῦρασο, Ἀεργρτία 
«(5 {{π||Π᾿|4, ὃ ΡΙα8 τε σίοηίβ οέσαρᾶς συδέιοῦ 
ριαίςεέϊυτα, 85 Πποπτοβ πούλπτ, συ δπν εν 
φγυρτίασιπη [)εῖτα, ϑιιςοεαίς ἀρυα ἐο8 πῃ 
τοσηοποῃ ΠΙίτ5 ραττί, [σα σαί ρτίπγι5 ἐ πον 
ὉΠ σεπεῖε ροί σοη[ταταμητεσοπι παίοίτατ. 

ΘῈ ὃ ὦ ΚἸἾΑ ΡἬἭ; ἢ 

ἃ ποιεῖ τοσρεκχεόμδν Θ- ὃ δυφούτας, σὴ ἥ 
ἡ] πτῦῆσας ϑάλαἤκ, σἱνσο)όρΘ- οί κοὰ 
ἑμιχλώσῖας, κοὰ ὑπομ βρΘ- ἅμα κοὰ ἕαυμα 

χερᾶ. καλλίκαρπθ’ σίς ὕξιν ὅκως. ἡ οὐ ἄμ“ 

πελθ- οὐ ἕλεσι φύετ,, κολαμίναιο Διὶ ἔς 
“πξαλλομθύες γῆς ὅσα σἴεξαιτ οὐ Ὁ φυτὸν. 
ὧτε φορπηδν γίνεοδ! σπιολλάκις. ὅτα κονγοῖς 
ἀπωθειὗαι σππίλι εἰς πίω οπέαν τοοαν. Ἐ 
στάνειμι σὲ ἀδὲ πὰς δα τ ὥγνου; ἀρ φάσ εἰς, 
ἀρ ἑΕῆς στρ ὶ Φὶ αρα βίας ἐκτίθοτοις φησὶ σὲ 
σπόρὶ φὶ πῶσαρκτίου κοὰ δβέμης, ἡ τις ὅδ 
μεταξὺ Φὶ τε σύσϊχέμονος ἀραβίας, κοὰ φὶ 
(κοιλοσύρων τὸ ἰσοϊαέων, μὐχοι τό μυχϑ ἢ 
ραβίου κόλπου. δεότε ὡτὸ ἀρώωμ πσόλεως ἣ 
σις δ στὸς Ὅρ᾽ νάλῳ μυχὸς τό αραθίν κὸλ 
στοῦ χ πρὸς μδ τίὼ να βώτοιίων πυΐτραν εἰς 
βαξυλῶνα,αςνπακισίλιοι ξξαποσιοι. πσᾷσα 
ὃ πῶς αὐχιολας ϑόρινὰς, ον ὃ  ἥδακφμὲ 
νωῦ ἀαξίων εὐνὼμνα καίων ἐκνὸὼ χουλοαξ 
ἀνον ἐχραίωμ. ὑπὲρ δὲ ούτωυ ἡ δύσ᾽ αἰμωῦ 
ὄπιν, ἀδὶ μυρίους πὴ δισιλίας ἐκκειμθύη σοδὲ 

ὃς πὼς νότου, μίλρ: τό ἀπλαὺτιτοῦ σελᾷ 

γοῦςς ἔχτυσι σ᾽ αὐ πίὺ οἱ μϑ) πρῶτοι μετὰ 
αὖὺ σύρους. κοὰ αδὺ ἰουσϊαίσς, ἄνθρωπε )ὰ 
ὠργοὶ . μετὰ σὲ τότους δίαμμός ὄξι γᾺ κοὶξ 
λυπρὰ φοινικᾶς ἐχουσῶ ολιγους, πος ἄκων 

θαν κοὰ μυρίκίω ποὰ ὑρυκτὰ ὕσίατα, α 9.2 
“πόδ κοὰ ἢ γισρωσια, σκίωξ ται σὐ ἔχουσιμ 
αὐτίω αὔα βό κωμηλοβοστοί, τὰ σῇ ἔφα: 

σῷ τεὸς νόγου κοὶ οὐὐταίροντα τῆ οἀϑιοπίς 
βρίχεῦ ϑδλινοῖς ὄμβροις (δ οἵυσστθρξ ποι γτοῖ 
ραπλασίως Τῇ ἐνσδικῇ, στοπτιμοὺς δ᾽ ἔχα κα 
ταν αλίσκομδυ εἰς τστοϊ! κα γὴ λίμνως, ὄυπαρ 
“πία σ᾽ ὄδν ἅτε ἄλλπ χοὶ μελιπουργία σα» 
αμλλδι βυσκημάτν ἐκ ἀφθονίᾳ, “πλίω ἵπα 

στῶν τὸ ἡμιόνὼμ κοὰ ὁ ὧν δρνεῴ τε πσανορῖα 
σπλίω χηρῶν κοὰ ἀλεκτορίσϊων. κατοικεῖ! σὲ 
σὰ μέγιστα ἔθνκ τίω τοιάτίω λεχθᾶσαν χὥ 
ραν. μεινοίζοι μήν τὺ Ὧορ᾽ ες πίω ὀβυθραὺ μὲ 
ρει. πόλις αὐ δὴν ἡ μεγίση ἀχρνα »Ἀἀαρανὲ;ς 
Ἐχόμνοι σὲ πούτωυ σαίξαχοι. μη ηρόπτολις οὐ 
σ᾽ αὐτῶμ μαριάβα. τρίτοι σὲ κατα βὼν Εἰς» 

καύάπον τοῖν πες τὰ «γνὰ, κοὰ πίω δαβα 
σιμ τό αραθῖσ κόλπου."Ὁ δὲ βασίλειον ὠὐ 3 
ποόμνα κωλᾷται. πρὸς ἕω ὃ μάλισα χώρας 
μωτέμτιι πόλιν σ᾽ ἔχοσι κωξζτωνομ. μὸ 
ναρχοαῦποιι ἢ -σσαι κοὰ εἰσὶν δυσϊαἐμονες, 
ἀατισκόυασμλύαε ζαλῶς ἱδροῖς τε κοὰ βᾷ 
σιλείοις. αὖτε οἰκίας ταῖς αἰγυσήίοις ξοίκασε 
ΤΡ] Δ ξύλων φύσεσιν. χώραν σῇ ἐπίχουΣ 
σιν οἱ τι ῆαρες νόμοι μείζω τό ἀα τ᾽ αἰγυσῆοὺ 
σίελτα.. σϊιασϊἐχετοω οἱ τίω βασίλειαν οὦ 

“πᾶς τ καὶ στβος, ἀλλ᾿ ὃς οὐ πρῶτος γηυνηϑὴ τινι 7 ἀϑιφανῶμ στόῖς, με “ἢ καϊάφασιψ Σ βασιλέως. 
ἅμα 
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ἅμα γοὺρ “Ὁ κα τὰς αἱ τινα εἰς τίὼ αῤχίω, 
οὐαγράφοντῦ τὰν ἐγκύυς γαυοῖκως ἀϑν- 
φάνωυ αὐα)ρῶψικοὶ ἐρ τίσι φύυλχκας. ἡτῖς 
αὖ πρώτα τικοινόμος ὄνῳ αὐαληφθοντα μὲ 
φε νὰ]! βασιλικῶς, ὡς σ]ασεξάμϑην. φόδιαι ὃ λι 
ἔχν Ὁ υδὺ ἡ κα ἥαξανία, σμύρναν “ἡ κατ 

παθανές, σμύρναν σὲ ἡχατοαμωτῖτις. κοὶ 

τοῦτα δὲ κοὰ τὰ ἄλλα αῤῥώματα μεταδαλ’ 
λουτοαῖὶ »ὲς ἐμπύροις. ὄῤχοντοι δὲ χες αὖ- 

εὖσ ὅς ἐλανῶν μν εἰς μειναίαν ον εθύδμή. 
τον στὸ ἡμόριχες ςὶ σὶ ἡ ἔλονα πόλις. οὐ θατὰ 

ρῷῳ μυχῷ τόν ἀραξίον κόλπου, Ὅν γγ] γων 
ζω Ὅο᾽ ἐλανέτε καλουμάψῳ, μα θάτπτον εἰρή 
καυθν, γαθαῖοι σῖ εἰς τἐὺ χαραμωτίτιμ οὗ 
σι ἤαράκοντα ἡμόμαις αἰ λκνᾶνται. τό σῇ 
αὐχξιου κόλπε, τὸ μὴν ποαρὰ τίὼ αραῦιαν 
πλϑυραὺ σῥχομδώοις ἀφ τόϊελανίθυ μυχδ, 

ἐκαϑιίπόρ οἱ πόδὶ ἀλεξανόῦοον αὐέγραψαν 
κοὼ αὐκξικρώτη μυρίων κοὰ τερακιομλίωμ 
σχάτου ὄτρι εἰρητῇ δὲ ἁύνπλεου. τὸ δὲ 5] τ 
“ρῶν λοσϊντκίω, πόρε οὐ δεξιᾷ ἀγπλὲ 
οὐστῳ ὁ ἁρώωμ ταύλεως, μέχρι ἣδ τηυλεμαΐ, 
οἵ. ὦ φὶ δ ελεφού ἣν θαρας, γὐναπισίλι 
οἱ πεῶ; κεσημξοίαν «οί δεοι, »ὺ μικρὸν ἀϑὲ τὼ 
ἕω, νὐτόσϑῳν Ὁ μλς: ἣν σρνῶψ, ὡς τετρᾷκι 
αίλιοι, ὦ πιηντικτόσιοι πρὸς τὠν ἕω μᾶλλομ. 
“ποιεῖ δὲ ἄκρα τὰ «νὰ πρὸς τίω αἰθβιοπίαν, 
σἴερὰ ἀαλορλύν νὴ “πολίχνιον δμώννμου αὐὖν 
τῇ ἐκτοικδσι ὃ ἰχθνοφάγοι, τὸ φασὶν γὐ ταῦ 
ϑαςύλίω ἂν σεσώςρι()" τό αἰγυτή!δ, μῳνύ 

συσαν ἱδροῖς γράμμασι τίὼ διάξασιμ αὑτό). 
φαίνετοίι γῶν τὼ οἀθιοστίσϊα, κοὰ τί πρρω 
λ ΟΠ ΉΩΝ πρῶτ’ ἀκ ταςρεψάμνος δ, 
τΘ' τα σἶχθὰς ἐς ἢ ἀραθίαν. ἀρ τόυθον 
ΓΝ ἄσίαν ἐπτελθὼν ἢ σύμπασαν. διὸ ἢ πτολ 
λαχδ σεσώφριος χαίρακόϊ’ χεοστεγοςδύον τῇ, 
τὸ ἐφ σούμα τα ὄξιν αἰγυτῆίων ϑεῶν ἱδβῶψ. 
«χὰ σὲ {1 σἹειρίιω «νοὶ, στωυυαίγετοι εἰς στε δὲν 
ους ἑξάτοντα οὐ μἰωτοῦτά γε ἀαλξτοινν 

νἱ οονκ ἀλιὰ προσ πλόύστεσιψ ἀπσωτόδω, ἔα 
ϑὺ μὸν σἹαρμά ὅδ; 9 μεταξὺ ἣν ἀπέρων 

εἴχιοσίωμ στου σιχδίων . ἐξ δὲ νῆσοι συμεχεῖς 
ἀλλήλαες Ὁ σϊίχρμα πλυρέσαιε, «ονὸς τελὲν 
ὡς διάπλες ἀφρλείσπτοσι, οί! ὧμ σζεσϊίαες τὰ 
φορίία κομίζασισϊδῦρο ἀκῴσε͵ τὸ λέγοσιχῦ 
παςφνά με ἢ τὰς νήσας ὃ ἑξῆς πλᾶς ὄξιμεγ 
κολπίζοσι δὰ “ἢ σμυρνοφόρου, δὲ “δ με. 
σημβρέαν ἅμα,νὼ δ τω μέχρι πρὸς Ἄν 
νάμωμομ φέρασων, δίου πεγν]ακισιλίων. τοῖν 
ραν δὲ ταύτας δόίγνα ἀφίχθαι φασὶ μέλοι 
νῦνιπόλᾳς οἵ οὐ δτῇ δαλίᾳ μὴ πολλὰς, 
ΓΝ “μεσόγαιαν σολλας οἰκομῖνας καλῶς. 

. εὰ ν Ὅν ῃ ἐλ 5» " “ 
Ἴὰ Δσιὰ Φεραϑδένος τ Τὶ ἀραξίας ζιαῦτα, 

ΙΝ αι {{π|0] ἃς αἰ αυίϑ Π ἱπηροτίο σση[ίτατυβ 
εξ, οαγπε5 ΠΟ 1 ΠῈ ὉΠ ΟΥ ΠῚ ὈΧΟΥΕ5 Ρυο 
σηδηταβ σοπίςΡαηταῦ,, 8ζ εὐἠοάες ἀρρο» 
παηταν, ααί οδίεγαεπε τος ργίπια ρερετγεγίζ, 
ἵΝδηι εἰα5 ΗΠ 5 ἐχίεσε αἰϊυμηίτας,, δί δά τες! 
σηί(αςςο!Ποπεπὶτεραϊτον εἀπςαταν. (ὐαἴαν 
Ὀδηία τίι15 σίσηίτ, ΟΠ ατγαπηοτίτίςα ΠΊγγΓΠ 411, 
δ τὰπὶ ες, τὰπ| 4]4 ἀγοπηλία πηεγζατουίθι5 
-Οιαροπαητζαγ, {44 605 εχ Εἰδηί5 Ἴεηαᾶ 
πεηίατίη ἀίερ 5 ἱερταασίητα, Εἶλπα πτ85 εἰξ 
ἰη αἴτεγο γεςεῖτι Αταθίςί Πηπ5,υΐ ἀραιὰ ([ὰ- 
Ζατῃ εἰ ποπγίης Εἰδηΐς15,4πεπιδάἀπιο πὶ 
ἴλτη ἀϊχίπι5. (Παρ αί ἐπ Οπαιτταπηοτίτίςαπε 
ίη ἀΐεις χπαάτασίπια ρτοβοεί(ςαπίατ, Αταν 
Βίς({{ππ15 Ιατυ 5. συο ἃ ες Αταδίβηι εἴς, αἵ 
ΕἰΔηίτίςο τεςεε ης ρίοεπάο (αὐ ΔΙεχαπάει, 
δ Ἀπαχίςτγαϊε5 (ςτρίεγ τη) ττεάεςίπι τὰ 
Παάίοταπι) σου ργεπεπάίε, συεπιδάπηοάππι 
(πρὸ ἀἰξππι ες ὁ α πετὸ Τεορ! οἀγτίςαπι 
πετία εἰς. ἰη ἀσχίζα ρατίε παυίσαητίθι5 αν 
Πέτοιπι υτδε,αίχαε δά εἰερῃαπτιαπι πεηδίίο 
πεη. ἃ Ριοϊεπιαίάεπι, ξα ἀίοτ ποιεπη τ 
Π4 δά πιετίἠίεπι ὃζ ραι!] πὶ 44 οτίςητεπ,ς 
Ηἱπευίῳ Δ4 ἀησιμτίαβ εἰγείτογ αυαίαοῦ πη, 
[{ὰ. δζ φυίπρεητα πιὰ ρίϑ Δά Ογίεπίεπ, Ἀπ, 
ὑπτίας ΑΔ εἰ ορίαπι πεγίας ἃ ργοπιοηϊοσίο 
αν; Γίτα ποπιίηδτιν, δύ ορρίάιπιεο 
ἄειη ποπιίπε, ε Ιο ἃ 4 ᾿ς τη γορδσίς πᾶ 
δίταηταγ, [Οίςαης ῃος ἔπ ]οςο δείος τίς δ ες 
σγυρτ ςο[απηπατῃ εἴ σιηα ἰᾳοτίς Πτοτ5 τγαπν 
{{τυπ εἴα Πσηίβοεῖ, [5 εηίπι ρτίπιαϑ υἱάε- 
ταν Δειμίορίαπι ΤΥοσΙοἀγείςαπιῷ {δ εσίί 
(ε: ροίξεα η Δταδίαπι τγαηίρτεπιιβ, πὰς Δ. 
{{λπ| οππειπ Ρεὐπιεασίς, Πυλρτορῖου πταϊτίϑ 
{ποςί5 ΘείοΥττί5 π12}Πππ|ρΡ εἰ] Ατυτ, δύ  εοῪ 
Ρτίοταπι ἀξογιπι τεπιρία ἱπιιεπίπητας Δ ἐῸ 
ςοηἰγαςζία, ἈἈπριηίίε [το ργοχίπιο πὶ 
(εχασίητα {444 ςοπιγαπσπίαγς , παης πετὸ 
ποη ἢ ἀϊςαπίυγ αησαία, (εἀ αἰτετία5 παι 
σαητί, Ρὶ τγαί εζὲα5 εἰ ἰητεῖ σοπτίπεητεβ οςς 
(ετὲ Παάφίογαπι.. Ας (εχ χυίάεπγίηίυϊα ἱπ- 
τεῦ ίς ςοπτίηπιιος (τα τιτπὶ ἐπΊρίεπίες., αα]άς 
Δησιτ5 παυίρατίοπε5 γε !πασσητ, ΡεΥ 4149 
γλεΥΓ65 Οἱττο οἰτγο( τατίρ 15 τγαπίπεζέαπτιαν, 
αἴας Πα5 δησιυείας ποζαητ, Ῥοίϊ ἱπίια5 
ἀείπςερϑ ίη Ππαπιίε ἱπξεγεπτί, εξ παι σατίο 
(εςι15 πγγτεξεταπι τερίοπεπη δά πιειίαίεπι αἵ- 
4{ε ιγογα ΠῚ, {τ} 26 ελπ| απο εἰππαπιοπιῖ 
ἔειτ δὰ ν τὙΠΠ{4 {{46.}ττὰ παπς πεσαηῖ πεν 
΄υάηι ἢδέϊεπι ργοξεξε, Ἐτείπ οσα συίάεπι 
τ} 65 εἴτε, Ποη ΤΑ πΊ 6 ἢ Πλ τα 5, (Π τηεαίτειταν 
πε υεγὸ πλυτ45, δ ορτπγὲ ματαίας, ἂς ἀε 
Αιαρία αυίάξῃφςει Ἑτατοήπμεης ἀϊςαπευτ. 

Ὶ 
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[15 ἐαυἡέαδάςηα, ατα δύ αἱ εα ἀετειγαάί 
ἄεγαητ, Δτιοηνἀουι (οἱ, Διταδίςσπιρτον 
πιοηίοτίαπι, [λίγο ορροπίαηι, ἃ οὐαπὶποςαν 
τί: οἰτοα [έτσι εὖ 5 παρίτζατε, χυί (Π]ΔΠ 465 οὐτ 
τίσπι, Τυπι αὖ Πεγοιιπι αὐ ες παιίσαπεί α- 
χία ἽἹτορ! σαγτίςαπι ΡΟ εγαπι εἴς. ἃ ίοτον, 
τείες 1 Ριο]ἐπλτοί ἀρ Ρ εἰ Παταπ), ϑαιγεί ΟΡα5, 
΄υΐ αὐ ΓτορΙοαγτίςαπι δ εἱορμαητύπι πεπα 
τίοπειι ροτςγυταη αι πιίπι5 εἴ, ΓΤ είηπε 
4Ιἰ᾿πὸυγθεπ Ατήποεη. ἀείπαάς ςαἰ 4Δτ1π| 8, 
Πυλιπι ἐχί[15, Πιταῦ ΔηγατοΣ ας (ΑἸ (ος 40 ἐχςε!- 
(Δ ηυλάφτη ρείτα ἰη πτατὸ ἐπηίταητ, ΝΟη Ρτὸ 
Οὐ] πτοή5 σαίάαιη εἴτα Ῥτίσα Ρ] εΠι15 ἐη σαν 
Ῥο ἰτ5. ἀείπε Μυτίϑ Πατίοποπι, δύ Ν ἐπε, 
τί5 (Ἰλτίο πεπὶ : πο ατί αας6π|Ί ροττ πα σηιιτη, 
ἑηρτείπ άπιοάπαι Πεχιοίο, [ἡ τοητς ἱπία- 
[15 {65 εἴτε, 415 οἱ εἰ οραςα5, ΔΙ τογπὶ Πλ Π15 
ΟΡδςαπ» 418 πΠ]ε]!ἀοτίάε5 πλυϊτας Παρ εαῖ. 
Τοείποερ5 {ἰπύτὶ παί ἐπηπη πη 115 αἰ εἴτζαγ, δ 
ἐρίσπι οοπτία Ὑ περαίεπι Πταπὶ » ασεπιαν 
τη οαυπὶ ΝΜ υτίς  ατίοπεπι, ἱπηηπλιπγάτ:8 ((σ 
είτοο, ααία οσου (5 σαί 15, ἀοτῇϑ ἐχαίρε 
ταῖυτ, δί Πατίθ α5 χαί Γεασεητοῦ τεπτρ εἴξατο5 
εἰεηῖ, Ητος ἴῃ ἰοςο Βετοπίςεπ υὐθεπι., Π 
Ρεηίτίοτς πα ροίταπι. Ροί  ἤηιιη εἰς Ὁ, 
ΡὨίλ465 ἱπία]4. αὉ ἐποπειττεί ρρε]ίατα . πε] 
υδα τεχ ἐδπὶ ἃ (εγρἐπτίδιιδ Πρ όγασίε, αεὶ 
ηυῤά ατυϊί αρρ]ίςαπτιε, ἃ ἐεγρεπτείδιυι8ἑητοτ- 
Ποετεπίυγ, ὃ ργοριεττοραζία. 15 αὐίσιῃ εἰξ 
ἴαρί5 ρεϊ ποία τι5,ρ] επάοτς διγεσ τοι σεηδ, 
ατίητογάία υἱοτί Ποη ροή τς, υἴχας φἀςὸ 11- 
ἰιητγαταῦ : πού πεγὸ αἱ ετατ 40 ἤ5, αἱ εἰτπὶ 
ἐοἰΠρσσητ, Ναπὶῇσπο αἱίσαο ἱπιροΠίο, ἄς 
ἐΐε εἴοαίαπι. Δεργριί τεσεβ πιλχίπιαπι 
Ὠοηγίπιτπι πγα τ τς ίπεπι,, πιεῖοεάς ςοπά!πν 
εἴδη, αα πογυπι Ιαρ  ἄππὶ ςο! ]εὐίοπεπι οιι- 
{τοάίαπι ας ςο]οςατογαηῖ, οί Παπςίπν 
(υ141ππ|| πα ϊτας στ Πγορμπασούαπι δύ Νοπια, 
ἅσπι παϊίομμεβ πηι, Βοίζεα δοιίγος τος 
Ροιίυβ. πῆς ρτίπείρε5 αυίάαπι ὁ πηαχίπιί 5 
Ῥετίςυ 5 Τεταατί, αὖ ἐπεητιι τεί {ἰς ποπγίπα, 
πείαηΐ, Ροίϊεα εξ πηαχίπια ὃ οὐα ὃζ {{- 
Ὧ115 πγαυίατίο, ἴΝδπὶ ρεαίεγηδαίρατίο Πποα 
ΔΙΏΡΙΠ 5 αίρετα εἰἰ, (εξ ηο ἀδηηπιοο οιππὶ 
Δυαθία σοπίππσίτυν , ας ρείασαϑ πυπη]ς εἰς 
ἀπουὰπὶ ἔεγ  ραίπιιμαι, δέ Γαπγπγὰ εἰπ5 ἔλείε5 
Βειθίαα ἡπυίςο, δύ αἶσα ρε! τος η5, {ιο Ρ]11. 
εἰπυυῃ ἐπ γεῖο ρυπάδηζ, υ 1 ΔΥΒ ΟΥ 65 οἰ Δ ΠΊ 
{Ὁ ἀαυὰ παίσςηται, Ἐγοταπι πιαυίπ οΥ 1ΠΊ 
ΠΑΠτΙΠῚ Ὡλα] τα ἀπεπιὶ ἕο, Ροῖτσα {ππὶ 
Ταυτί σο σπίάει ποηΐεβ, | ἃ Ιοη σέ οτ- 
ταῖσι συ ηΔπ| οΟἰεπαάμπιητϊ ταιιτίς Πηλ] 6 πι, 
6 Κ᾿ ϑκλαοσίων δ᾿ τόρ", ἀθ' οἱ τικῦροι σῖύρ ὄρη͵ τύττου τινα τοόῤῥωθον σϊεμινὗτις τοῖς ζώοις ὅμοιορ. 

ΈΟΘΙΘΕΒ ΚΡΉῊ, 
---- 

σπϑϑδετίου δὲ κοὰ τὼ ποαρκὶ Δ ἄλλωγ. φη. 
σὶ σ΄ αῤτεμίσϊωρ "Ὁ αὐτιίκειμανον ἐκ φὶ 
ααβίας ἀκρωτήριομ τῇ σϊειρῇῃ καλέ ὥνα ἃς 

κίλαν, εδὸ δὲ πόδὶ τον σϊειρίμ) κολοίδς ἄναε 
“ἂς βαλάνους . ἀὴ σὲ ἁρώων πόλεως πλέου 
σι] τί πτρωγλοοϊυτικίω) πόλιν εἰν φίλω 
πόδαν ἀὴ φὶ ἀσελφῆς πὶ σἱδυτόβον σήολες 

μαΐίου πῶσαγορδυϑέϊσαν, σιατύρου κτίσμα 
πόϊ πσιμφέςνπ Θ’ ἁδλ πίω κοὰ διδρσύνῳσιμ 
Φὰ τῆν ἐλεφαύτων ϑέρας φὶ “ωγλοσῖυτις 
κῆς, ἔπα ἀλλίω σόλιυ αξσινοίω. ἀτα ϑό- 

μῶν ὑσία! των ἐκξολεὶς ππεκρῶμ κοὰ ὧλαν 
ρῶν. 7 πατηρας τινὸς ὑψηλῆς ἐκόυσὺν πωμ 
εἰς τίὼ ϑάλααν »κοὰ πλησίον ὁρ(Θ" ὄδηῳ 
οὐ πεδίῳ μιλτπῶσϊσι», ἐὐτα μυὸς ὅρμίθ΄ ἀφρο 

δύσης ὅρμον καλειῶνα λιμθύᾳ μέγαν, τὸν εἰσ' 
πλοιὺ ἔχοντά στολιὸμ. σεοκε ὅτι δένήσος 
“πές, συο μὴν ἐλαΐαες κατασπίουςνμίαν οἷ 
Δ 70» ἀρ ποῖσκιομ,μελεαγρίστων μεείώ, ἀϑ᾽΄ 
ἑξῆς ὃν ἀκάθαρτομ κόλττον,κοὰ αὐτὴν κὸ τὸ 
«ἰὼ ϑκξαϊσῖα ἀέιμθνον, καθάπόβρ τὸν μυὸς 
ὅρμον οὕτω δὲ ἀκοωϊϑαρτεν. κοὰ γαιὺ ὑφά . 
λοις χοιρᾶσι κοὰ ῥαχίαις ἐκτιβαάχαυτῇ, κοὶς 
πνοιαῖς καχεγιίσσαις ἂν πλῖον. οὐτοιδύα ὃ 
ἱσλού ον θόλονικίω πτόλιν γὐ (αϑει“Σ ἀόλπε- 
μετὰ σὲ τὲν κόλπου ἡ ὑφιώσϊες καλουμϑύπ 
νῆῇσφ- ἀρ πτδισυμβεξηκότί [ὦ ἠλδυθόμω 
σι ἑρπετῶν ὃ βασιλεὺς, ἅμα κοὰ σᾳ σὰς 

φθορες Σ΄ πε Οσορμιζομλύων αὐδρώπτων ἐκ 
ΣΝ ϑκοίων, κοὰ οἵ τὰ ποχπίζια, λίθιΘ- σῖξ 
ὅσι οχφανὴς λευσοειδὲς ἀφλῴμπων φέγγος 
ὅσον μεϑημόμαν μᾶν οὐ ῥά δεου ἰσϊξυ ὄξι τῳ 
ριαυγέν τοί γοαῦ νύκτωρ οἵ δρῶσι οἱ α υλλὲς 
γόντόυ, πόδικα θάψαν τοῦ δὲ ἐγγέξου σαμένα 
χάριν μεϑ' ἡμόμαν αὐορύουσι, κοὰ ἐν σύφη 
μα αὐδρώπωμ ἀπ δεοῖειγ μθύύου εἰς πν φυ“ 
λακίω Φιλιθίας σαύτπης κοὰ “ἰὼ σιώαγω 

ἰὴ, σιταρχούμᾶνον οῦ ἫΝ φὶ αἰγύσυ 
βασιλέων. μετὰ σὲ τίὼ νῆσον ταὐτίω, σππολ' 
λάδειν ἰχϑυοφάγων ἔθνη κοὺ νομάσίων. εἶϑ᾽ 
ὁ φὶ σωτείρας λιμίων, ὃν ἐκ ἀινσίαύων ἀὴ με 
γάλωυ τινὲς σωϑοντοῖν Ἵ ἡ γεμόνων ὥφγρσυμ 

ξεξκκότος ὅτως ἐκάλεσαν. μετὰ σὲ τοιζπι 

δῥάλλαξις “πολλὴ σῆς “σαραλίας κοὰ ποῦ 

κόλστον, ὃν γ95 ἥδαύτσλοιυ, οὐκὲτι δυμβαξ 
νει πηραχωῦ εἶν, στιυα]ειν τί πσως τὴ αα» 
βίᾳ, κοὰ Ὁ πίλαγθ’ τατεινὸμ ΕἸ οκεσῦντε 
κοὰ Ἐ“2: σὶύο ὀργι εἰς, πτουϊξαν τε τίὼ ἐπτιφά 
νειοὺν οἤ χφαενομθύου ποῦ μνίου, κοὰ τοῦ φύς 
πους, ὅσου πλεοναίζει κατὰ τὸν πτόρομ» ὅ» 
στοῦ γι κοὰ σϊγνσῆοα φύετοι καί᾿ ὕσῖατΘ» 
πσαρὰ τοῖς γὐτοιῦϑα. ἔχει δὲ κοὰ ἀυνῶν πλῆῇ 

--«- πῇ. οὐ ἐοία τὸς αν 

Ἅ 

ἐπ᾿ ἄλλο 
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τ᾽ ἄλλο δρ- ἱδλὸν ἔχον φὶ ἔσισῖθ᾽’ σισώ- 
Ξριθ- ἀφιθουμα. τα νῆσιΘ’λαέαες καίὰ 
φυτθ’ ἁὐικλυῴζομθώκ. μεϑ᾽ [ὦ ἡ σ“ἠολεμαὶς 

γτὸς τῇ ϑήρᾳ ἣν ἐλεφαύτων, κτίσμα δύμὴ 

υἷος τό αεμφϑοντί- ἐλ τὼ ϑέραν «υὺ 

σόν Φιλασίϊελῴου , λαίθρᾳ πόδιξαλλομδύου 
χϑβῥονάσονυ τινὶ πιάφρου, κρὰ πϑρίβολογ. εἰ τ᾿ 
ἐκϑόλαπόύσαντί(- εὖ κωλύοντας κοὰ κα 
“σεσκδυχσμδους Φίλους αὐτὶ σϊυσμθω ὧν. 
οὐ δὲ τῷ μεταξὺ ἐκοϊίσϊωσιμ ἀπόασασμα 

ἀσχίσρα [αλουμῆνον ποταμοῦ, ὃς ἐκ λίν 
μνης τί αῤχίτω ἔχων, μόδος τὶ ἐκ δὲ σίωσι."Ὁ 
δὲ πλέυμ συμβάλλει; Ὅο᾽ νάλῳ, τα νῆσοι 
ἘΕ λατομίαι ἐκλόμανακ, κοὶὰ μετὰ ταῦτα τὸ 

σαξ αἹτικὸν σόμα λεγόμϑνομ, κρὰι τὺ πῇ μεσο, 
γαίᾳ φρύοιου Ὁ σούχε ἵδρυμα. εἴτα λιμίω 
ἐκλούμβν Θ΄ λαία. κοὰ ἡ ςράτωνθενεσ Θ΄. 
ἄτα λιμίιυ σα βιὰ κοὰ ευήγιου ἐλεφαῖ τ, 
ὁμώννμον αὐ ἕῇ» ἡ σὶ οὐ βάθει πότων χώρα, 

τίωεσὶς λέγωτοι. ἴχοσι σῖ αὐτί οἱ σταρὶ 
ψαμιπίχου φυγασὲς αἰγυπήων. Ἐπωνομά. 

ζῦνται δὲ σεβούται ὡς οὖ ἐπήλυσες, βασι, 
λόύονποι σ᾿ τὸ γαυαεκῶς» ὑφ᾽ ἡν ὄξι κρὰ 
ἡ μόδον πλυσίομ δὴν τόπων τότωρυ οὐ ον 
Ὁ] νέλῳ νᾶσΘ-. ὕπεο ἧς ἄλλκ ὄδι νῆσ Θ' 
ὃ πολὺ ἀπωΐῳον οὐ Ὅρ᾽ ποταμῷ ἀατοικία 
ἦν αὐτὴ τούτων φυγχοϊων.ἀ ἢ δὲ μόδοης ἐ, 

“ἃ «ἰὼ σὲ τἰω ϑάλαῆαν δύζωνῳ δοῖος ἡμε- 

τῶν πρντεκαέσεκα. πόδὶ δὲ πίω) μόβόίιυ, νὰ 
ἡ συμβολὴ πόϊ πε ἀσχθόρα κοὰ τό ἀφ ἅπτου, 
κοὰ ἐτι τὸ ἀσεγάβα πὼς του νέίλομ. πτχροι 
κοῦσι δὲ τούτοις οἱ ῥιζοφάγοι » πρὶ οἱ ἔλειοι 
ποσαγορσυόμδινοι, σἤᾳς Τὸ ἐκ τό σπταρακειμὲ 

νου διζοτομδντας Ἑλοῦς, πόσῳ λίθοις κοὶ ἀ- 

ναπλάοσαυ κάζας,ἡλιάσανταρσὲ συτειόδαι. 
λεοντόβατα σ ὅδ τάχωρία.ταῖς σῇ τὸ ἂν 
νὸς ἀϑιρολίιω ἡμόδιαες ασὸ κωνώπγων μεγον 

λων ὀξελαύνετῇ τὰ θηρία ἐκ δὴν τόπων. εἰσὶ 
δὲ νὴ απόν μα φάγο! πλυσίομ, οἱ Ξ' ασόλιμά“ 
σῶν ἀδιλήπον δ» ααὸ Τἀκροσλούων πρεῷον 
χοίι, σκόνάφοντες τἰ αστλησίως ὦ αὐ δ) οἱ ῥιζο 
φάγοι πὰς ῥίζας μετὰ σὲ τω ἐλαίαν αἕ σῖκ 
μηπρίσ σκοπιχὲ τὸ βωμοὶ κόνωνος, ον 2 τῇ με 

ὑγαίᾳ καλάμων ἱν δικῶν φύετῇῦ σλλθος ἔα 
λᾶτ ὃ ἀχώρα κορακίσοιυ σῖς στρ ξἀθειο)σῖξ 
ρα γυμνκ δ αὐθρώπων καφικίαν τόξοις γρω 
μύων ἀαλαμίνοις κοὰ ποεπτυρακτωμϑύοις 
υίσοῖς, ἀπτὸ οἹρνσίρωμ δὲ, ποξδύυσι τὰ ϑην 

φίᾳ Ὁπλίον, ἴσι οὐ ὅτε νὴ ἀτῷ γῆς -πολὺ σῖ ἄδη 
“ἦν αὐτοῖς πλῆθος Ὁ ἀγρίων βοῶν. δὲ Θὰ 
τότωρμ,νὸ 5 ἄλλων θπρίων ἐρεωφατίας ζῶν 

. ἥΨὲ 
Ροίξαα εἴξ αἰέιβ πιοπϑ, {υ{ {Πἀΐς ἐσαυρίασι μα 
μευ Θείοί 5 ρας. Ῥοίξεα ἐπίαϊα οἱ εἰς οπ» 
{{τὰ αγατί εἰγοδ! τὰ, ῥοἱὲ εαῖπ εἰς ΡιοΪ επαί8 
ΔΡῸα Εἴ ρ πδητιπ πε πατίοπεπι, ἃὉ Εππιεάςε 
ςοπάϊταπι, ςπὶ πῃ ποπατίοπεπι ἃ ΡΒ Π44ε]» 
Ρἢο απίττεγετατ, οἰἀπιὶ ςΠειγοπείο αυδάδπι δέ 
οΠα δέ ππᾶτο οἰγοιπιάαδια» ὃζ αἸτα ὃ ομίε- 
αιήβ εοταπι διηίοίτία ςο πο (δῖα, ἃ χιμίδ115 ατα 
ςερατατ. [πτὰ πος ἐραείαπι επτίττίτ ρτ5 α 186 
ἀλπιὶῦτιρτα ἃ Πυπιίης Δίϊαθοτα, αί εχ ἰα- 
(ἃ Οὐτιιπι ΠΆΡΕ Π5 ρδιτοΙτ πη {Ὁ » ΟΠ} 68 1165 
τὸ σα πιαίον εἰΐ, ἰηΠ αἰτίη Νήα, Ροίξεα 
(αητίπίαϊα (εχ, ᾿νἀτοπλίος Δρρε τα, ροῖεα 
εἰξοβ, ΄σαοα δαδαίτίςαπι ἀϊςίτατ, [πῃ πιεά 
τεύγαποα οςαἰϊε! !απὶ εἴς. ἃ ϑαςῇο ςοπάϊταπι. 
Ροίξεα ροσῖυβ ποπγίης Εἰεαα., δ διζαῖοηΐᾳ 
πη]. Ῥοίϊεα ροττιιβ 8408, ύ εἰεραηταπι 
τπεπατίο Ὁ εἰ5 ἀἰέϊα. δὲ εσίο ηιια ἱητεσίου εἰς, 
Τεπείϊς ἀϊείται, ἐατη Δεσγρτιῆ παρέξει ἃ Ρίλπι 
τὐίτίςῃο ργοξασί, ὃ δερτίτω, (ἃ εἴς, άπεποε 
ΔρΡρε απταγ, ἰκεσίηδπι πΠαεητ, (ἃ 48 εἰξ 
ἵΜεζος πα], Π 5 1ος 5 πἰςίπα., δύ ἐπ ΝΠ {1 
τὰ. Δία Μεγοςεπ εἰ αἹία συοάδηι ηία!α 
ἰη Παπιίπε ποη ἸΙοπσέδαπιο άπ), αυληη Βέ 
ἱρ ργοξισί πηι ίταπε. Αἱ είοε πὶ πος 
πιαίε εἰ τεγ ἀίεγαπι χαίῃεςίπι Ποητίηί εχ - 
Ρεαίτο. (Οἰτοα Μεοεη Αἰξαθούαβ, δ Αἴ. 
ΡαΞίπῆσασης, Ηας Ππηηίπα ᾿ὰ δίξορπασίας- 
σοΙαπτ, χαί οτίατι ΕΓ] τοσαπειγ. Ὀγορίσγεα 
αιὸά εχ δαίασεητε ραϊτάς εὐπ1|5 τα οἱ ρ5 
πιαία!α5 ςοηπείᾶτ, δύ δὰ (Οἱ ταὶ σοῶί5 αείςυπ 
ταῦ, “ΕἸ ς]οςα εοη 68 αἰπητῖ, συί Ὁ ςαπίϑ εχ - 
οὐαπι ἃ πηαχίπγί5. σα] ςδτ15 Πίης ἐχρεϊσπν 
τατ, δαητ ετίαπι δρεγπιορῃασίποῃ ργοςα, 
σι ἀΔεποίεπείσυ5 (εἐπγίη διι5. ροσιίδ αὐτί 
τιι,εὰ ζοηβοίεητες Πα επιδάπιοιιπὶ ᾿ ΠίΖο. 
Ρμασίταάίςςς. Ροίξ Εἰεαπιίαπε [)επιειτῆ 
(ρεςσυία, ἃ (ὐσποηίς ἀγα, ἴη πιεάϊτειγαποα 
ποτὸ πγαχίπτα [Πα ςλγιιπὶ ἀγ  Πἀ Ππὶ πη] 
(60 παίςίτιιγ, Ἐὰ (ὐοταςῇ γεσίο Δρρε!!δίυτ, 
Ἑαίτ ετίαπη Επάετα συ δαι ἱητεγί5 (ΠΥ πι- 
πεῖατιπι Ποπηπῦ Παίτατίο, αι αὐοῦ δύ τὰ πὶ 
αἀἰπείς ἔα σίττί5 ρυτευ{{5 στιηταν, ΗΙ ἰγεηπεπ» 
τί5 ἔοταβ αὖ ἁυ δου 5 (ασίτταης., ποππαπη- 
4 4Π| ετίαπι ἃ τεῖγα. ΜΜαχίπτια εἰϊ αριτὰ εος 
οἹγΠπε γίαπν Βουπι ται το, εχ πουύπηι δέ 
Αἰίατατη ςαγπίδιι5 αἱζαπιτγαπαπτ, Ουπιπετὸ 
πίΠ] ςαρίπητ, ἤςα ςοτία ρυΠί5 δἤδητεβ, ἤ5 
ΡΙῸ εἶθ ο ἀταπταγ, Μος εἰξαρυά εοϑ8 (Ἀσίς 
τα ὲ ςετῖαπιεπ Ἀο] εἰςεπτα 5 ργροπεῖε. 
Ῥοίξ (ὐοποπίβαγαβ.. εἰ ροτίις Μ]ε] ἐππ5, 

σιψοςπαὺ ἢ μεσὲν θγρδύσωσι; τὰ ξυρασϊόρμαα ἐπ᾿ αὐθρακιζουσηῶντες, αὐ κὃντῇ τῇ “ἰαύπῃ βοφῃ τος 
“ἱ ὄξῳ αὐτοῖς ἀγῶνᾳ Ὁξείας πεοζβούας Φῖς αὐήξοις παισί, με δεξο κόνωνος βωμοῦ μίλινος λιμύμ. 

ὑπόβῤκειτῦ 



732 δ Τ᾿ ΒΥ Α͂Γ Β᾽ Ὁ, ΚΠ 5 
αἰτία αυοπὶ εἰς ζαΠ Π]Πππὶ. δ σεπαιίοπες μὰν 
χίπια, Βοίξεα Δ περ ΒΠ| ροτταδ,αρτα αεπὶ 
{ππὶ Οεεσρηασί. (αἰαπ 65 οὐττί » δ ἐουαπὶ 
πιυ]ετοὶ [τἀ αίςς ἐχοίίος. Θαρτα πο αλῇ 
ααἀπιειίΔίεμα απὸ ΟΥπδπιοῖσί, ηαί ΔὉ ἐπα! . 
σεηί5 ΑρΠΊ] ἀρρε Απτιν,, σοπηδιί δύ Βαυθατί, 
Ηἰ ςαπεϑ πλαχίπτοβ αἰπηῖ, σαί ι5 [ΠΟ 5 ΡῸ 
1165 ἀεηδητιτ, ἐ αἱςίπα τεσίοης πεπίεπτιοϑ {- 
τς ἃ [οτί5 ρυ!οϑ, ας ραίςπογιηι ἱπορία. Ἐο- 
ται δἀ πεπίαϑ εἰξ ἀὉ αἰξίπο (ΟἸΠἸτίο, υἵσαε 
δαἀτηεαίαιῃ ἤγεπιεπι, Ῥοί περ μη Ρούσ 
ταπι εἴπ αἰία5 ροσταβ. ποιπίης Τυτϊτογαχγη [ὰ- 
εὐς, ἃ Βεζεηίςς οἰυτα5 ϑαῦαα, δύ δα ας εἰπίσ 
τλϑτπλχίπια, ροίίεα Εσητεπίβ ἰπσὰ5,. ταν 
{{π|5 εἰ  αὐδ5 1λάταρΡα,, δύ ΕΙερμαπίαπι πεπᾶ- 
τίο, ας Δα ρυζευπι ποπιίπατιιτ ἐπὶ ΕΙερπδη 
τορμασί Βαδίταπε,, Πυιίαίπιο αἱ πεπατίο πο ΠῚ 
εχείςεηῖοβ,, εἰερῃαητοαπι σγεσεπιρετ (γ]- 
πατῇ ει εχ αὐΐοῦε αἱ ἃ σοι Ποηῖεδ, 
εαπὶ πλίηίπιὸ ἀἀοτίπητας: [54 24 εο5 ρον 
πὲ σταάίπηπιίυν, οἀπιὶ αςςεάἀοητεβ, Πού 5 ποί 
ἄπει, ΠοπημΠ|{ ἐο5 (σττ5 ἐπτεγηςείσηϊ, ἰεῖ, 
Ρέπτιαπι [ες τίη 5. δαρίττατίο Ρεῦ Ποπλί, 
π65 {65 Ρεγηοείταί, σπογαπι ἄττο ἀὐοιιπι ταν 
πεητῖ,εῖ υἱϊγὰ ρτοφστοαίππειτεγτίι5 πογὸ ΠΟΥ 
ἀππ| τὰ, ΝΟΠΠα Ἄγ ούε5 ποίδηζ, υΐν 
5 Εἰερῃαητῖεβ δοσιπιθεῖς ίο!επτ, Αεςς, 
«ἰεηῖε5 ἰτλ 411Ὲ εχ αἰτεγα ρᾶῖῖα. {πποιτπὶ το ςίς 
ἄσπτῖ: σαὶ σαπὶ Ὁ εἰξία ἐπ! αίετίς, ρατγίζεν στπὶ 
ατογετυίς, ςυπιῷ Ιύγρετε πεηπεατ,ρτορίε- 
τεὰ αυδά οτατα ςοητίπιστη ὃ ἱπμΠοχαπι Ο5 
Ππαρεαης, εχ αὐ ογίθιι5 ἀςΠ]εητο5 {Π4π| Ὁ 
ταποαπτῖ, Ν᾽ επαίοτεβ ἃ ΓΝουηδάίθιι5 ἱπιηη. 
αἰ υοςαπεγ, ϑαρτα μος ππὸ διγατῃορα- 
σί, σεηβηοη Δα πηοάπη) πασπᾶ, ἀρια Π108 
165 Δίςυπτίυτ εἴς, ςεγαογιπι πα σηἰτάίης, 
ασα ποίαγε ποη ροίυης, (εὰ ςεἰ ετίτεν οὐτττν 
παεηιαάπιοάιπι τυτποςδηλε!!, ΙΝοηπα», 
1{ 5 αὐςὰ πξηδηταγ» ποπη}{ ρε! 115 “ἔτι, 
τ οσαπι τε. Παπὶ ἀεχίγαΠ πηα πη ρε1}Ὲ 
(ΟΠ ορεήαηέατηςε ἐτη Ποπιούεπῖ, Πα πι- 
αὐπιοάππι αηίπταΐία σΟΠ πὶ. πίττα πετὸ (τ. 
ταεπίραγσαηϊξ, ἐ {υἰρεπί ρετα εἀὐπέξαπι: εὖ 
ΔΕ Αἰ Πςεηίε5 . ἰη σοη 8165 ἀειτυαάπηξ, 
εἰ ὲ αἱτί Δί Π18} οἰγοπιΠ εῆτε5 Ορεγπςδητ, 
Δίαΐς δέ Πιπυίπιοαί ἀυΐπι Ρ 6165. ἱπάπι.». 
απε, δύ {πρίτεεηῖης. (ὐππὶ 5 Δειῃίορεβ, 
4αΐ 51Π| Δρ ρ επί, ΒΕ πὶ σεγπηΐ; οτγσ 
σαπὶ Ποῖπίθ 15 ργῸ δΥηγ15 ἀτεηῖεβ, ἘΠΙ5 
Πηϊτίηγί ἔπητ; χαί ζατετίβ ὃ πίστίουοβ πηΐ 
δ πιίπογεβ, ἃ πἴτο Ὀεπίοσίβ. [Ἐξ ατὸ ὃν 
Ὠίπι αδα τα σεἰίΠγιπ| τγαπίςσεη ἅϊτηϊ ἀπ ΠΙΠΠΊ, 

6 Ο ἂς ΕἸ ΑΓ Ἠςΐ 

ὑπόῤκειτοι σ᾽ αὐτό φρύθιου κοὰ {{ω ἡγιᾷ 
πλέω. ἐτα ὃ αὐπιφάλον λιμίω κρὰ ὑπὲρ 74 
σου ἀρεωφογοι,κολωθοὶ σας βαλανας, κοὶς 
αἱ γωυαἰκόϊ ἐπσϊαϊ κῶς ἐκτείωτμυμῆναι, ἐχε 
σὲ πρὸ τοῖν ὡς πὼς μεσημέξρίαν οἱ ζαυα- 

μολγοί. “αυὸ δὲ ἣν οὐ πυπίων ἄγριοι καλῦμε 

νοι, καάκομοι,απαστόγωνες καύας ετρξ. 
φοντόυ ὄυμεγέθεις,οἷς ϑερδύχσι οἷ ἐστόρχο 
μους Ἐκ “ὃ πλασιοχώρας βοαςἰνδικὸς, ἐϑ' 
ὑπόϑαρίων ὀξελαυνομβύςς» εἴτε αὐ ονεινος 
μῆς «ἡ σΐ ἐφοσὸς αὐδὴν ἀρ ϑόρινῶν προτσῶν 
μέχοι μέθυ χειμῶνος τῷ σί αὐπιφίλυ λιμὲ 
νι ἑξῆς ὅξι λεμίω καλόμνος κολοξῶν ἄλός, 
τὸ βόβονίκη πόλις ἡ ἡξὶ (ξαϊς, τὸ σα βαὶ στὸ 
λις ὄυμεγξθης . ἐταὰ τὸ τόν εὐμλνδς ἄλσ Θ΄. ἢ 

ὑπίρκειτῇ δὲ πόλις σϊαραθις, τοὶ ἀαυήγιουμ 
ἐλεφαῖν τῆν, τὸ πρὸς Ὅρὶ φρέατε καλυύμνοψο 
κατοικοῦσι οἵ ἐλεφαντοφάγοι., τὼ ϑήραν 
“ποιόμϑινοι τοιού πίω ἀν 1’ σὶούσηοων, ἰσῦντες 
ἀγέλίω σὰ πὸ δρυμὲ φδρομδύεμ, τῇ ἦν ἐκ 
ἀὐλτίϑοντοί . «ἦν σί᾽ ἀγπλανπθςντας ἐκ 
ὄπιδδον λάθρα πε σιόντες νσυροκοντοῦσι, τὰ 
νὲς σὲ κοὰ τοξδύμασιμ αὐαιροῦσιν αὐεδο χω 
λᾷῇ βεξαμμϑύοις ὄφεωμ ὀϊφοῖς ἡ σὲ ζξειᾳ σἥς 
“ριῶν αὐσ)οὼν συυτελξτοι, ἣν μδρ κατε» 
χόν δὴν Ὁ τέξον, κοὰ πε θεβηπκονν “οἷς ποσὶ» 

σό σ᾽ ἁλκοντθ- Τ᾿ γδυροὺ, ἄλλοι δὲ σημέω 
σάμῃνοι τὰ σϊφνα)οᾳ οἷς ἐἰὠϑασι πσανα- 
παύεται, πεθοσιόντ ον" ἐκ θαι πόρου μόλους Ὁ 
εἰλεχθ' σοκύρσηουσιμ ποὺ οαἷ πεῶστὸμ 
ἡ ϑιρίου ἀφκλίνα πρὸς αὐτὸ πσεσόντίθ’ τὶ 
σγναῆρον τοίπῆει κοὰ αὐτό, αὐαςίιῦαε σὲ μιὰ 
δωυαμλύου οὔ Ὁ πὰ σκὲλκ διιωεκὲς ὑεοαῦ 
ἐχὲν κοὰ ἀκαμπὲς, κατα πποίησιωαντόϊ» ἀν 
δὴν οἱούσῆρων ωὐα τέμνουσιμ κὐ:5. τυ δὲ κων 
ναγοὺς οἱ νομάσϊσυ' ἀκαθάρτος καλᾶσιν. ὗν 
πόβῤκευτοῖι σὲ τούτων τόν Θ᾽ οὐ μέγα σρουθα 
φάγων, τδ᾽ οἵφῦρνεις εἰσὶ μὲ γεθθ' ἐλάφωρ 
ἐχοντεςγσ ες ον μλν διωνάμφνοι, ϑέουες 

δὲ ἀξίως ἱιαϑάπόΡ δὲ τρυθοκάμηλοι, θυρδύς 
σι σ᾽ αὐνεῶν οἱ μὰν πόξοις, οἱ δὲ ταῖς σϑραες Ξ 
φραθῶν σκενταόδενες, τὴ Δ δεξιαὺ (αλύσα 
σι τῷ Ῥαχηλιμαίῳ μόβει, κοὶ (ἰνᾶσιμ οὕτως 
ὥασόρ πὰ ζῶα ἔμιν ποι "οἷς πραχήλοις, πῇ 
σὲ αῤιςόδᾷ ασόῤμα πῶχξεουσιν ἀκ πσύρας 
ἴδηρπημγνης , κοὰ ούπῳ σελεάσαντες σὸς 
ζῶα εἰςφάραγγας συωωύξσιν, οὐταῦϑα σ᾽ 
ἐφεξῶτες ξυλοκοπτοι ἐατακοσήσσι. οὶ ἀμ- 
πέχοντοι σὲ χοὰ “αυσςρώννυ τιχι τὰ σῖδὺτ 
μαᾳτὰ ταῦτα πολεμᾶσι ἢ τύτῬις οἱ σίλοιία 
λόμφνοι δἰϑίοπες, κόλασιν ὀρύγωμ ὅπλοις 
χρώμρνοι, “σλκσιόχωροι ὃ “ὅτοις εἰσὶ μελανά 

χάρο τι 7 ἄλλωμ, κὶ βραχύτοβοι τὸ βραχνθιώταρι, τὰ καὶ σε ράκον κα ἔτη ασανίως ὑπερτιϑέασιμ, 
ἄγϑης 
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ΥΥΒῈΝ ΈΟΙ ΜΝ ΞΕ ΧΤΥ δ. 
ἀρβηοισυδύκς οὐ δὴν φὶ σαρκῦς . ζῶσι σ᾽ ἀρ 
ὠκοίσϊωρ. ἃς οἱ ἐαρινοὶ λίδες, νὸ ζέφυροι πενὲ 
οντες μεγάλοι, συωελαύνοσιψ εἰς αἷὺ τόπος 
πότος, γὺ τοῖς χιρώσθραις ὃ ἐμθαϊλλον]δῦ ὕν 

λίω καπνυώσϊα, νὼ ὑφώψαντες μικρὸμεὗ τόρ 
πυτάμαναε γᾺ Σ κατονὸν σποτόνντοίε, ὦ “πί 

σήσσι.συγνύψαντες σὶ αὐτὰς μεϑ' ἁλμυοί- 
δὺς μαίας, πτοιδντῇ κοὰ χρῶντῇ. τοῖν σὺ ὅδα 
μος ὑπόῤκειτῇ, νομας σϊα ψιλές ἐχοίὰ ἰκλᾷ 
φθάσας σ᾽ συ πλῆθος σπκορπίωμ, φαλαγ 

γίων Φ τετραγνάθων καλομβύων, ἐππελα- 

σαντός πότε τὴ ἀπτόργα(εμύς ποῖς αὐήρώ “ 

στοιςφυγίω) παντελᾷ. μετὰ δὲ δὐμανῆς λισ 

υϑύα αἷχει σίειρῆς ὦ ΤΊΣΙ τὰς Ἑξνησος Ξε- 

νῶν ἰχθυοφάγοι τὸ ἀρεωφάγοι κατρικδσι, νὰ 
κολωβοὶ μέγρι Φὶ μεσογαζας εἰσί δὲ γὺ ϑήραε 

“λείους ελεφαν ἣν, νὼ πόλεις ἄσημοι, κοὰ νῦ 

σία πε φὶ “δαλίας,νομαϑσῖδ' σ᾽ οἱ πλείσς, 
ὀλίγοι σὔοΐ γεωργδιόυ, ἴά τισι ἢ τόδν φύ 
«ται εὐραξ ὁκολίγ’, σιυάγαοσι ἢ ταῖς ἀμ 
“πώτεσῳ οἱ ἰχθυοφάτοι εὐ ἰχθῦς, ἀδίῤῥιψψαν 
“τοῦ ταῖς πέτραις ἰκα]οτηῶσι πὼς Σ ἥλιου, 
εἶτ᾽ ἐξο πίάσαυϊες ἐς ἀκάνθας δ σωρόύεσι, 

ὯΝ σαῤκα σποξμ(ανΐες, μάζας τριδυῖ) ππίλιῳ 
ταύτας ἡλιοζονϊες σίξδντρ, χφμῶνος δ᾽ ἀσῖν 
ναϊησανες συν «δ ἰχθῦς» τὰς σεσωρσῦ 

μίνας ἀκανϑας κόψαυτες, κάΐως αὐαπλὰπκ 
Ὅν νὰ χερῶν τῇ, τὰς ὃ νεαρας ἐκωυζῶσι, νέου 
“ὃ τὰς ἀύγχαςἰχύσας τ σάριο; σίϊόύσσι, 

καταξόλλονίες εἰς χαράσῃοια τὸ σντασῖας θα 
λάῆιες. ἀτ᾽ ἰχθύοα τδαῤῥιπῶντου τροφῇ 

αὐτοῖς ο(ὥντῇ ὐ τῇ ἢ ἰχύνων ἀσανει. ἐς; σ᾽ 
εαὐτῖς τὸ ἰχθυοτγοοίς πανία ἀφ᾿ ὧν τάμε 

δύοντῷ. γύιοι δὲ δῇ τἀὺ ἀνυσῆρου ἥδαλίων οἱ 
κοαύτωυ, ΟΣ παυύτε ἡμόρῶν, ἀϑὶ τὰ ὑϑρᾷς 
αὐκξαίνουσι στανοικὶ μετὰ πσακανεσμοῦ, δι 
φγύτόυ: δὲ πρίω ἃς πίνουσι βοῶν δέκίω ἑως 
ἐκ τυμπανώσεως φὶ γαφρὸς, τα ἀπιᾶσιμ 
ἀϑ' ϑάλαἤαν σπάλιψ. οἰκᾶσι σῇ γὺ «πιλαὶ» 

οἷς ἢ μαϑσῆραις «εγαςαΐς. ἀῷὸ συκῶν μὴν κοῖς 

φσρωτήρων τὴ κατείων ὀφέων, κοὰ ἀκανθῶμ; 

φνλα!οῖθ- σ᾽ ἐλαΐνης. οἱ δὲ χελωνοφάγοι, 
"οἷς ἀσράκοις αὖ δ᾽ σκεσπίζοντοι μεγάλοις 
οὖσιν, ὥτε τὸ πλέϊεαε οὐ αἰὐνοῖς, γϑιοι σὲ φύ 
κας ἀγιξεξλημθύν πολλοῦ (ἱ θῖνας ὑψυλὸς 

Εἰ λοφώσϊης ποιδυϊες, “συοούούζες ταύτας 

ὑποικξσι. εἶδ νεκρὸς ῥίσηοσι βοφὴν Οῖς ἰχθύ 

σιν,αὐαλαμβανομνσονισὸ πλυμμυρίσίωρ. 

Ζ σέ νάσωμ ζνὰς βέις ἐφεξῆς ἐέν) ἡ Ὁ χελὼ 
νῶν, ἡ δ φωκὼν, ἡ σ᾽ ἱεράκων λεγομίνα ποᾶσί 
σ᾽ ἡ ἥδαλία φοίνικας ]εἐχ4,,ὁ ἐλαιῶνας, ὦ 

οἹαφνῶνας,δχ “ ἐν]ὸς “ογνῶν μόνον, ἀλλαγὴ 
“ ἐκτὸς πολλὴ ἔς, σεῖο νὴ Φιλίππο νδός, 

733 
ξούαπι ςαῖης απὶίη ξειίηα στ, Μιίσπαπε 
εχ Ιοοι 5. 7858 ποηΐ [065,46 ΖΕρΡΗγτί πε- 
μεπιεπίίι5 ἤλπτεϑ ἐπ εα ἰοςα ςοιηρε ας. Εὰ5 
Πποσπιοάο σἀρίπηζ, ἐππιτοίαπι ππατοτίζ ίη σοὶ 
πΆ 1} 15 ἱπήςίεπίε5., δ ἱποςάξηταβ (οαπι {1} 55 
Ρᾶτυπι ΠΟ] ἢ) οτεηερταῖαϑ δί ςλάεητε ςοἱ 
᾿έρυπε, δύ αἀπιίχτο (3]ε εχ εἰ5 πηαι45 ςοηῇς 
εἰπχης δέ αταπταγ ΨΊττα μος εἰ γερσίο ἀείειτα, 
αυο ραίσσα ἴατσα παθεῖ, ΟΡ ἰςοτρίοπαπι πιὰ 
τἰτ 4ίπεπὶ ἀετεϊ(ἐα, δζ ἀγαπεδύαπι χα 4114- 
ἀτίγπαϊας ἀρρειαπτασ. Εἰς δηίπιδια δα εὸ 
αἰίχυδπάο αἰἤπχεγπης, υἱ Ποπιίηίρ 5 εχ τος 
ἰο σρσαπι ἰαςεγεης ΡΟ Εππιεηΐβ ρούτυπι ιν 
αὺς ἐπ [)ίταπι, ὃ εχ ἐπί! γαπι δησιυεία5, 
οἰ τἢγορπασί, Οτεορμασίῳ Παρίταητ, δέ φυΐ 
Οὐυτεί ἀρρε!!λητααίχας ῃ πχεαίτετταπεαπιο 
δῖιης δ αἰίος φασεάληι εἰερ δηταπι πεπαιίο, 
τιοϑ. δ υὐϑεβίσπορι!ες, δ πέσ] δῆτε πιατί- 
τίγιατη οι, ραίξογεβ πασᾶ εχ ραᾶτῖε, ἀρτί» 
«οἷς ραιοί, ρα ποηπα 05 ρ]υτέπηι5 ογᾶνς 
παίοίτατ, οι γορπασί η τεῆσχι πιατίβ ρί- 
(τες ςοἰ σης, εοϑῷ ἴῃ ρεῖγαβ ἰδςεητε8, Δα (Ὁ 
Ιετι ςοσππης ροίεα ἐκαϊϊαπιίρίπας αυίάεπι 
αζογδηζ, ολύπέγα πεῖ {ίσεητζεβ, πηδί]25 
ςοπβείπης. τατίαπι χαε δά ἰο]επὶ ροίτοϑ ἐν 
ἄσπε, Βγεπιε ουπὶ ρίίςεβ Ιέρεῖε ποη ρον 
πε, ἀςεσιταίδϑ ρίηδ5 σοηΐεζεητεβ, πα 145 
ςοἠδοίαπο δέ σταηταγ οσεηζεβ πεγὸ ἐχυρσῦξ, 
ΝΝομαυΠ σοπομᾶ5., τας σαύπεπι ΠαΡεδηῖ, 
μοςπιοάο πυτίπητζ: [5 ἐπ ἰοἤλπι πε} ἰαςιπᾷ 
αἰίχυασπι πηι ΠΠ|5. ρέ(οίςα]ο 5 ἐῃ οεἰθαπι ἐπῆν 
εἰσπτ,ατο η ρεπυτία ρίοίαπὶ σεαηταγ. ϑυπξ 
εἰς υτατέξ υἱοί υἱπαγία, ἐπ ααίθις (εγαλῃσ 
ταῦ. ΙΝΟΙΠΕΟΠ εχ 5 φαί (ςοᾶπὶ οταπὶίπεος 
Τ'σπὲ αὐίπαας ἀίεγαπι τεῦ σαπὶ τοῖα απ α 
Ῥααπα ςαπεηίοβ, αυδίαπι αἰςεη σης, [δ (6 
Ῥιοηέρτοιεδέίτηοτε δούπι Βίραπε, χυουίᾳ 
πἀςζοτείπ ἰγαιραπῦ ἱηταπιείζαί, ροίξεα αὐ πὰ 
τε τεύευηι, Εἰ ἰη ἐρείπηςοίς Βαδίζαπτ πεῖ τὰν 
συτῆς οἷκεε Γοπαάίρι5 ςοητες 5, δ τταήδθις 
δετίσηίβ ἐχ ΟἤΡιι5 ἃς [ρίπίβ ςεζογαπι ρειξεν 
ἀἰί5.Αν Ομεϊοπορπδσιτείξιάίη τε[{ἰ5 οδτε» 
συηξ, τα δά εὸ πιασπο (πη, υὙ ΠΕ} (ἢ εἰ5 πᾶ- 
τίσεπο ΝΟΊΊΠΠΕ εχ αἶσα τηατί εἰεζίβ, ἱπρεη. 
[65 εὐποηίοίοϑβ ςαπηυΐοϑ ἰαςίεητες,εοϑίθο 
ἀἰαπεαςς ἐπμαρίτᾶς, πιοτίπος ρίςίθι8 εἄεπ 
405 ἰΔείιπητ, φυί ξατίπι ἃ Παέξίθ 5 σουτίρίαπ- 
τυγ, Ἐχίη{υ]65 ἐγεβ ἔπης ἀείποερβ, Πατπι 
πη τε ΠΤ πΊ, αἰ τα Ρ ἃ Οσαταπι: 18 ἀςοίρίσ 
{τππ| ἀἰςίτιγ. οἵα οἵα ραϊπιεία, δί οἸίυετα, 
δἸαυτεῖα παθεῖ, πΠοπ πποσὸ πα πέτα Δ σιν 
{π|25 εἰξ,, (ξἀ ετίαπι απο ἐχίτα εἰξ, πηάσπα εχ 
Ραιῖς, ΕΠ ετίαπι ἱπίυα ασυρεάατῃ ΡΏΠΙρΡί, 

΄ΠΩ, ςοησ 



34 ΦΎΊΎΒΑΡΟΝΣΙ 5 ΟἘῈ ΟἿ ἘΥΑ͂ ΡῬΗι 

ςοπίγὰ αὐδοῖ ἱασυριίη ες οερ μαπέσπι πεπαίίο, 

ας Ργιπαηρεῖί ἀΐοίτυτ, εἰπε Αυίπος οἷο 
τ δί ροιτα5, είπάς [)έτα, δ αἴττα μος ίαςος 
εἰερβαπτιπι πεηδιίο. Ῥοιὲ 1ίγαπι ἀείποερ8 
εἰξτερίο ἀγοπιατίξοτα, δύ ρχίπγα απς πλγε πὶ 
ετῖ, χυς ετίατπι ̓ ς τ ἢ γορμασοτῦ εἰ δύ ὕγεο- 
ΡῬθάσοχιπι, (Πἰρηίς ετίατῃ Βεηίςσι ζ Δ ΕρῪ 
Ριίδειμαι πιογαπι, Ν Ἰτοτίι5 Ε{Ε 1 ἰς Βα εἰερμὰπ 
ταπι πεπαιίο. 1} τ|8 ἐπ ἰοςί5 απτ ρ᾽ ταί! ἐππὶ 

δαησυδεηιίαοιπος, ααέριι ἀγείαςἐ5 εἰ ἐρῃδη- 
τος ργοβοίτίἀε ἃς ἀεπείρυιβ ρυτεοϑβ ἐβ ἀἰᾶι, 
δι αητιαπιίππεπίππε, [π μὰς οτὰ, τς δά Βγ- 

«Ποῖαί ργοπιδιοτία, ἔππς ἄπο ἱπσεηταβ ἰαςαδ: 
αἴτετα τα (Π ς, ιιοπὶ πταγς ἀἰςαπτ, αἰτεῖ ἀα] 
εἰ5 χυί Βίρροροτσδηιοϑ αἰέτ,δζ σγοςο ἀιϊοβ. Οἵτ 
αὐτὴ ἰαρτα πειὸ ραργτᾶ : αἰαυί ὅζ (θε5 πη μος 
ἴοςο ςοπίρίςείπητας, Οίτοα ΒγιΠοΙαί ργοπιοα 
εοτίαπι δαὶ ίαπι ποπιέπεβ ἑητέρτί ςογρουίθ. 
Ῥοί Πο5 εἰ σεσίο τ υτίξεγα,ίπ ἡ ρεοπιοη- 
τοτίαπι εἶδ, φαοά ἰλεζαπι ροραϊείαπη ΒαΡεῖ, 
Ϊῃ πιεάίτεγγαπεᾶ εξ τεσίο ασαα ἄλπὶ Πυυία (5, 

αυα {Π6{5 ἀϊείταν, δ 4114 ας ἄλπι ΝΙυ5.Ἀπὶ 
θα τυγιγῃᾷ δύ τιυτξεγαβ αι ου 5 ἱππαίαϑ μὰ- 
Ὅεητ ΕΠ ετίατη ρί(ςέπα χιοεάδπι, αὐταὶ τη Ομ τΆ 
τιίβ δηυίϑ ἐπιρίετυγ, Ροίζεα Εεοπίϑ υἱςι15, δ 
Ῥγιμαησεϊίροτίις, ϑεαπεπδίερίο ρίεμ ὁ. 
«Αἰϊαπιίετι. Ας ἀεπηιπι ςοπτρίαγε5 Πυηγίη 
τεσίοπεβίεσηαπηῖ, ας τπτι5 μα εηῦ δύ ρῃ]Ὲ, 
ππ|, αἱ δ ἐπὶ αϊταὲ οἰΠ Πα ΠΟ Ή1ΠῚ ἔετι. ἤα- 

πλέῃ πού πδης αἰτγίπνίς, ρα! απ πλα!ταπὶ οἱ- 
σηίς, Βοίϊαα εἰ αἰίπα ἤππιεη,, δι ̓ λαρηπυβ 
ροτίας, δ Πυαία! 15 τεσίο φὰς ροΙ Πί5 αἰςί 
ται, δίέται5 Παῦ ες δζ πἰγεγιδπι δύ οεἰπηδηηον 
τὐππ., 40 ἃ Ρ] ατίπταπι ἰπ1ο οίϑ (ξηιοτίουΡι15 
πἰσεῖ Ροῆεα ΕἸερμαβ πιοπϑ πη πᾶτε Ἐχροίϊ, 
τὰς, δ (οἵα δύ ΡΙγσυγιπι ροιίαβ πη ρεη8 . δί 
Οὐγποςερμαίογπι αηπατίο, δ Αιηξτγί σοσπα, 
αὐἰτίπταπι μίαϑ οὐας ργοπιοητογίαπ, πηι 1 Ὲ 
εὐ δα πιεγία ἐς ἀεΠοχίς, πεσαῖίς υἤτετία5 ρού- 
κασπιδαΐ 4] ογαπι Ιοςσογαπι ἀείςερτίοπξ μὰ- 
Ῥετε,αυδά ποοσηίτα ἤπτε:ταπιεπ ίη (ςαπεητί 
οἵα ίπηἴ ςοΐσπηπος δύ ἀγα ΡγιΒοΪαί, δι Γίςῃς, 

δι Ργιβαπρεῖί, δύεοπίβ δί (αείπιουτί, ρεγ 
οτατι ηοίστῃ ἃ [ίτα υἱσυς Δα Αῇτί σούπι, 
ἱρί υετὸ αἰ αητία ἰσποῖα εἰ, Ἡαοτερίο ἐσ 
ἱερμαπτίς αρυπάδι, δ Ιεοηίρι5. αί οΥπι, 
«ας ποςαητατ, δ σεηίτα!ία {πτίσαι ππετία Π 8. 
Ῥεηι, δ ςοϊοτεηι απγειπι,, πυαάίοτεβ ἄσγαρί- 
εἰς. Ἐεττετίαπι ρατ4[65 ἐουεΠίπηα5, δέ ταί" 
᾿ποςείοῖεβ, αυΐ(υς Ατγευηίοτι αἱ) οπρίσ 
(ἀπε ραγπὶ 40 εἰερῃαητίβ εἐχοςαπηκαγ, 
σοεισεις “ἦ χρόαν. ψελότοβοι δὲ δὴν {1 τἰὼ αῥαξβίαν. ἐ 

καϑ' ἰὠ ὑπόῤκώτοι τὸ πυθαγγὲλε καλούς 
μῆνου δἰ ελεφαίντων ἰιμυήγιου. τ᾽ ἀῤσινόφ 

“σόλις κοὰ λιμί μικρὰ μεταταῦτα ἡ σἱειρηὶ, 

κοὶὰ τόδν ὑπόῤκειτῃ ϑήρᾳ δὲν ἐλεφαύ δ» ἀὸ 
δὲ Φὰ σἱειοῆς ἡ ἐφεξῆς ὄξιν αῤωμα φός Θ΄. 
πρώτη μὴν ἡ τὼ σμύρναν φόβουστε, κοὶι αὖ 
σα μϑὺ ἰχθυοφάγων νὼὺ ἀρεωφάγωμ. φύει σὲ 
κοὰς πόρσαίαν, κοὰ συκώμινου αὐγύση!ομ ὗν 
πόῤκειτῦ σ᾽ ἡ λίχα ϑήρα δὴν ἐλεφού τὴν σπολ. 
λαχᾶ σί ἀσὶ συταϊσδὲς δὴ) ὀμβρίων ὑσϊέτωμ, 
ὧν αὐαξηραθφσῶμ, οἱ ἐλέφουπόυ παῖς πτῶσ' 
ξοσκαῖς νὴ οἷς ὑσῖδσι φρεωρυχὅσι κοὶ αὖ «ὦ 
οίσκασιν ὕσίωρ. γ᾽ ἢ τῇ ἴδαλίς ταύτα, σφ 
λίμναι μέχρι πὸ πιθολαὶς ἀκρωπκρίου εἰσ ἰμ 
ὄυμεγεθεις. ἡ δ ἁλμυρδ ὡσίατος, [ὦ καλδσε 
ϑεάλαπαν,ὃ δὲ γλυκέ’, ἡ σρέφε Οἱ ἵππος 
σοταμίους ὸ ἐροκοσίέιλυς, πτόδὶ σὲ τὰ χέλα 

“τάττυρου.. ὁρῶν τοι γοιὶ κοὰ ἔβεις πόδὶ πὸμ 
σοστου."σῖα δὲ κρὰ οἱ πλσίου φὶ ἄκρας πὸ 
θα γγέλου τὰ σώματα ὁλόκλεροί εἰσι. μετὰ 
τύτορὴ λιξανωτοφύρ» οὐτοῦϑτι ἄκρα ὅδ 
κοὰ ἱδλὸν αἰγειρῶνα ἔχερ. γ᾽ σὲ τῇ μεσογαίᾳ, 

σοταμίᾳ τις ἴσισῖθ" λεγομδύκ κοὰ ἄλλα τὶς 
νῷλθ, ἄμφω κοὰ λίδανου κοὰ σμύρναν στο 
φαπεφυκότω ἔχούσας, Ἐπ! δὲ κοὰ σεξαμλνή 
σις “οἷοἐκ τῶρ ὑρὼν ὕσίασι πτλερουμβύη, κοῖς, 
μετατικῶσιι λίοντ Θ᾽ κόπη,κοὰ συ θτιγγελα 
λιμίω ἡ σῇ ἑξᾷο ἔχει κοὰ ψιδυδυκαοσίαν, σὺ 
γεχῶς σ᾽ ἀσὶ πιοταμίαε τε πλείους, ἔχουσας 

λίξανου σταραπεφυκόσα, τὸ ποτάμες μέχρε 

ζινναμωμοφόρον. ὃ σ᾽ ὁρίζων τού τέωυ πτοτός 
μὸς φόδη, κοὰ φλὲν πτάμτρλυψ. ἀτ'᾽ ἄλλος πιὸ 

σαμὸς,κοὶ σϊκφνὸς λιμίώ. κρὰ ποταμία ἀσ. 

πώλων’ καλουμλύν, ἴχοσα πιὸς Ὁ λι 
βαύῳ κοὰ σμίονων κοὰ ἐιννάμωμοψ. ὧδ» δὲ 

σλέου ἀκμάζει μᾶλλου πόδὶ «δ γὐ βαῖϑει τό 

πους, ἐἰϑ᾽ ὃ ἐλέφας “ΦόρΘ’, ἐκκείμᾶνου εἰς [ά 

λαῆαν, κοὰ διώρυξ. κοὰ ἐφεξῆς ψυγμοῦ λι- 
μἰω μὲγας, κοὰ ἱσβοσυμα Ὁ Καυοκεφάλωμ 

ἱ 

καλούμϑνον . κρὼ πελδὺυτοαῖον ἀκρωτήριον ὦ 

φὶ παραλίας ταύτης 2 νότου ἰόδας. κοῖς 

κάμψαντι δὲ ᾧὥξερ,ὡς δὲ μεσαμίρίαν,οὐκξ 

σι φησὶν ἐχομβυλιμωμ αὐαγραφὰϊς, σὲ τό 

στῶν. οἿχ Ὁιμηκὲτι Ἐν γνώριμον. οὐ δὲ τῇ ξξῆς 

πσαραλίᾳ, εἰσὶ κοὰ Ξῆλαι κοὰ βωμοὶ ταυϑο’ 

λάς κρὰ λίχα κρὰ τουϑαγγέλον, κοὰ λέονῸς 

κρὰ χαοιμόρπου ἡ] τὼ γνώριμον πιαραλί- 

αν τίὼ ἀὰ σι ἐρῆς μὲχρενόθυ όνας, τοῦ διά 

φαμα οὗ γνώριμον, πληθύει σ᾽ ἐλέφασιν ἅ 

χώρα» κοὰ λίουσι ποῖς καλου μᾶνοις μύρμη 

ξιν.ἀπεοραμμδύα οἴ ἔχοσι σὰ αἰδοῖα τὰ χν 

ρει δὲ τὸ σαροΐάλεις ἀλκίμας, τὺ ῥινοκερωτσοας, 

δοριὴ μικρὸν ἀολίπονν 5 ἐλεφαὐ νὴ οἱ ῥινοκκδϑωῆδυ, ᾧασόν αὐτεμίσίωρος φποὶν δὲ σφραὺ γ μήκᾷ. ΤΣ πῷ 



ΤΕ Ὁ ΞΕ ΟΥν ὁ Ἐν δ. 
ἑαί πῦρ ἑωρακγνχι φήσας οὐ ἀλεξανορέᾳ, 
ἀλλὰ σχεσῦν τι ὅσου τῷ ὑψέϊ, ἀπτὸ γε τό ἀφ᾽ 
ἡμῶν οραθυύτος, ὅτε πύξῳ Ὁ χρῶμα ἐμφε" 
οἐςγάλν ἐλίφαντι μᾶλλομ. μέγεθος σῖ᾽ ὅδ᾽ 
παύρο, μορφὴ σῖ ἐγγύτατου συάγρυ, τὸ μα 
λισᾳ ἡξ] τὸ πο μίω), πλίω Φὶ ῥινὸς, ὁτι ἐστ 
ἐόδας σιμὸν «ὁρεώ ρου ὑςὲσ τοαντος. χρῆ τῇ 

σῇ ὁπλῳ, (κθώπόΡ κοὰ τοῖς ῦσιψ ὃ σύᾳ- 
γ72ς «ἔχει δὲ κοὰ εύλους σῖυο, ὡς αὐ ασείρας 

«ΡῬακοντωυ, ἀὺ φὶ ῥάχεως μέλοι Φὶ γατρὸς 
πόδικεμθύας, τίω Ντεὼς τῷ λόφῳ, τίω σε 
“πῶς τῇ ὑσφύι. ἐκ ὰ σία τό ὑφ, ἡμῶν δρα- 
θυύτιΘ’ ταῦτα φαρδὺ ἡμᾶς, ἐκᾶνος ἢ πῶσ 
σα ῳφξ, διότι νὴ ἐλαφαν τόμαχον ἰδίως ὄδ 
σὸ (ὥον στόρὶ φὶ νομῆς «σσοσίασου τὴ πτῶτο 
μῇ, γῇ οὐὐακξιρον Τ᾽ γαφόλίχ, αὖ μὴ πῶλκπφθα 

σῇ σεθοσκίδὲ κοὰ τοῖς ὀσῖδσι. γέγνοντῇ σ᾽ γ᾽ 
πότοις τοῖς τόστοις τὴ αἱ ἀαμηλοσϊ σϊέλεις, 
δῖ ὁμοιον ἐχσσαε το ἀρσϊάλε!. τὸ γοῦρ πτοι- 
κίλου φὶ χεόας, νδυρίσι μὰ λλορμίοικε ῥά βσίω 
“οἷς πίλοις κατεκιγμβύαις , τελέως σε χὰ 
ὁπίδοια ταπεινότόνᾳ δὴ) εωπθῶϑίων ὄξιν, 
ὥςε συ κεν συγκαθπγαι πῷ ὀραίῳ μόβει. Ὁ 

ὑψθ΄Βοξέχοντι, τὰ ὃ ἐμπρόδδια σκέλῃ 
καμηλείομ οὐ λάπεται . τράχηλος σ᾽ εἰς ὕν 
{Θ΄ ξηρταμθύος ὀρθὸς, τίω κορυφίω ὃ πὸ 
λὺ ὑπόβ τόδαν ἔχει φὶ ἀα μήλου. 2) σίω 
ἀσυμμετρίαν ταὐτίω, ὀσῖε πεύχΘ’ οἰμε πὸ 
σξδῶν Εἶν, πϑρὶ Ὁ ζῶορ, δίον εἰρηκῳν ἀῤ᾽εμίσίω 

ε΄, αϑυπόβθλεῶν φήστς, ἀλλ᾿ δοῖς ϑηρίου 

ὄδηυ, ἀλκὰ βόσκαμα μᾶλλομ. ὁσεμίων γ ἃ 

. γριότατα ἐμφαένᾳ. γίγνον τῇ σῖε φησι τὸ σφίγ 
γόυ [ Καυοκεφαλοι,νὴ ἀῆπτοι, λεῦντ- Δ 

πρόσωπορἔχον τόν» ἃ ἢ λοιπτον σῶμα πσαν- 

θαρορυμέγεθος ὃ δυρκάσῃυς.νὸ ταῦροι σ εἰσὶν 
ἄγριοι νῦ σαρκοφάγοι, μςγεθᾳ πολλῷ ἰδς δ᾽ 
ἥμιν ὑπόρβἝιθλημύοι, τὸ τάχει, τουῤῥοῖ πίω) 

χόαν, ἐφυκόήας σ᾽ ὄδι μίγμα λύίζον Δ υ.» 

νὸς, ὡς φυσιμ οὗ Θ΄ ἃ σῖ ὃ σκήμίοῦ λίγά μα 
Ῥάσίωρος ον πτῷ πόβὶ σιωκβέας βιθλίῳ, μύν 

θοις ἕορκε, Ὁ καὶ φρονζιεϊον αὐτῇ, τὸ δρακον ἣν 
στ ἔρηπκε μεγεθη βιώκοντα ποπχῶμ ὃ σφτεμί 
σϊωρος ἐλέφαντας τὴ ταύρος χέρυμϑύωμ, μὲ 
Ῥιάσας ταύτη γε. οἱ τὸ ἰνδεκοὶ μυθωδὲπ ὅροι» 
ὃ οἱ λιβυκοὶ, οἷς τε τὸ ποῖα ἑαλπεφυκυνας 
λεγοτῦ. νομαδιρεὸς δ ὃν ὃ βίος 3 πρωγλο, 
σῖυ δῷ, τυραννδντῦ ἢ [ιαθέκαςα κοιναὶ ὃ κοὶς 
γαυαΐες κὲ τίκνα, πλίω “οἷς τυραύνοις, τῷ 
σὲ τίιω τυραυνου φθείρανζι, προξαηον ἡ ζαν 
μία ὄϊν. «ιβίζονποι σ᾽ ἁδιμελῶς αἱ γωυαῖ 
τιδν’, σπτόδύκεινποι σὲ ποῖς τραχήλοις κ0γ7 

χίᾳ αὐτὶ βασκανίωμ. πτολεικᾶσι ἢ στόρὶ “π᾿ νο 
μῆς, ἀκ ταρχὰς δ διορύσμανοι ταῖς χόῤσὶψ, 

735 
υοά ΑἸεχαπάτία τηα{{{Ὸ αἰ τδέ ες, στὸ ε, 
τίαπι ασυδητιπι δ6 αἰττπἀίπεπι., Ἐ{τ5 δυῖοπι 
Πυςπ} ΠῸ8 υἱϊπλι15 ΠΟΙ οσ ποη Ρυχο,ίεά οἷον 
Ρδδητί {{π|||5 ἐγατ: πιὰ σατο πετὸ ταπτίου 
ὨᾺ ΔΡΓῸ Ργοχίπγα, ΡΥ ο  ΕΥτίΠ| ΠΙΔ ΠΓΙΠῚ ἃ 6 τίς 
ἐΐαπι, ρτατεῦ παίπιπι; αἱ σογηι Πα Δπὶ εἰξ 
τοσαταπ|, οπγπί οἵα ἀατίπι5, ἐο ΡτῸ αὐ πη 15 
ταπτατγ, αεπιαάπιοάαπι)αρεῖ ἀεπιίρι5, Ε]α- 
Ῥεῖ ετίαπι ἄπο σία σαί, τη ]ιιλπι ἀγαςοπιπι 
ποΙαπιίπα, ἃ ἀοτίο υἵσας 46 πτοίαπι εἰγοπι- 
εὐπτία,αἰτεγ ἑααπι πεγία 5, αἰτεγαπι δα [π|. 
θυπι. ΝΝοβας ἄς ἐο ἀϊςίπγις, χυία ποδίς 
αἱΐα εξ, Αὐτεπιίάοτιϑ πτοία δα άέτ, συνά 
(4 απίπγαί ἐς ραίξι σαπὶ εἰερῆδητε ρασπεῖ, 
εαπὶ τί πυδίςη5,ας ατεγατι γείςίπ επ5. πη 
αὖ εἰερ μβαητίβ ργοοίοίε πεῖ ἀσπείρι5 απτί, 
εσἰρετσ,, [η ἥξ Ἰοςίβ (ὐδπλε!οραῦ 4165 πᾶν 
(ςαπίυγ » Πα ΠΔπὶ σι ρα 411 {Ππ| τ Δίποειι 
Βαρεπῖεβ, (Οοἱοτίβ επίπι σατίοτατς ὨίππῸν 
ἴο {πη Πἰπτὰ εἰς, υἱτρατίβ ρηΠ15 ἀπίπο.ροίς 
τίοτα σπιοημπὲ μυπη]έίοτα ἔπητ ἀπιουίουίθιι5, 
υτὰ ςατα (εάετς αἱ ξαταγ, δα] θου 5 αἰτία ἐσ 
πεπ. ΑἈπτετγίοσα ττογὸ σιγὰ ἃ σα πΊε} ! οτατίσ 
5 πΠοη  πρεγδητν ΠΟ  πὶεξέαπι εἴς, δι ίπ 
αἴταπι δἰτεζίμ πη » πουτίσεπι ραυο {π}πιίοσ 
τοῦι ςαπγεῖο Παδεῖ πε ργορτον παπείηςοπι 
πιεπίυτατίοπεπι, πες τΔητΑΠπ| ςε] ετίταΐεπι ἢ α- 
Ρεῖς εὐπὶ Ραῖο,, ΄συληίαπι ἀΐχίς Δτιιξηιίάο», 
15. 4! ἐπὶ χε εηίοπιίεςίς, Ἀΐεπεςίε- 
τὰ εἰὐ, (τἀ ρεςιι5, Λα Π14π| επίπι ρτς ἔς (υείαπι 
ἔεγτ, (τίσπιτηγαῦ ετἰαπη δὲ (ατίρίε ἐεατι) 
(ρῃίηπσεϑ, δ συποςερῃαίέ, δ ςερί,αί οίεπι 
Ἰεοπίβ, σοΥρ 5 γε φαστ ραητηοτος, πιασηίτα 
ἀίπεπι ἄαπηα μΠαρεητ, [(τεπὶ ταυτί ααί σας 
πεπὶεάππε, ποίϊγος ὃ πιασηίτυάίπε δ ςε- 
[ετίτατε Ιοπ σὲ ἐχυροιδητεβ, σοοτε δυτζεπιξα 
πὶ, Οτοςσυτας συοφ (υτ {ΠΠπίπααυίτ) εχ σης 
[προ Ρεγπλίχτιι5 εἰς Ουκ πετὸ Μειγοάο, 
115 ϑοερΠας ἰη ΤΠίρτο ἐς ςοπίπετυάίης ἀἰςίτ,᾿ 
ἔλθυΠοία ππητ, ζ πλίπίπιε συταπα, Αὐίεπιίν 
ἄοτιϑ ἀγασοηπίμτι πιδσηϊτα ἀπ ε5 τείεει τείςε, 
πῦπι σαδίτοτιπι, Ζυΐ ταυτὸ εἰερῃαηέοβίρ σὰ 
Ρίαπε : πιοάεγαίιϑ (πο ἐπ 5. ἴναπι [πα ίς 
Ἂς Τρ γεί ἀγασοπες [ρα ]οουο5 της. (ἃ, 
ΡεΓ χυΐίθυ5 Βεῖρα ετίαπι ἱπηαίςί αἀἰςίταν, 
Ττορ!οάγιαγιμαι πίτα ραίζοτα 5 εξ, Ἶ πιυΐ, 
ἴοβ {γΊαηηοβ Παδεηῖ : ται Πίετε5 δ ΠΙἢ) εἰ8 
ςΟπΊΠΊΠ 65. Π{Π αυοε τγγαππούισιίπητ Ουἱ 
{γταηηί ἸΧούεπΊ ςουγαρ εγίτ,οτς τη] ἐξατιιτ, 
Ἐοταμπι τι Π!ετε5 ἀΠσεητον 0 Ὶ ςεγυίαπι 1Ππ- 
ἄπςσαης. Ογοιπι σοἢ ΠαπΔ σοης 85 σοηίτα 
[χοἰ πατίοπεβ σείξαπε, Δ τί ἀπ ραίςιί5 ἐοπ, 
τεηάσης,, Ρτίπιὸ (ες πιδηῖ 15 ἐπηρο]]επΐα5. 

σα ἀείπαε 



γ36 Θ͵ΊΒΆΑΒΟΝΙ ς 
ἀείπάε ἰαρί ἀίρυς  ααδά Π| αὐ]!πὺ8 παῖ, τπης 
(λοίτιίς δί σἰλα 75 τ65 σειίταν, (ε ἃ πγυϊίεγοβ 
τὐιεαίαπι ργο ἀειητοβ, δύ ρίεςεβ ἐπ άςητε5, 
{ΠΠ05 ςοπο]ίαπε, Ν᾽ εἰζαπίαν ςαγπίρι5 δέ οὐ. 
ΠΡας {πλ} σοπτιί5, δ ἐπ σοτία ἱππιο  ατί5, ὃ 
Ροίξεα αἰϊατίβ. ἱτεπιίρ ππὸ {5 465 105 σο οί 
πούιηῖ, (ὑος08 ἰριΐ ἱπηπτιηο5 ποςδηΐ, 
ηὐᾶτε ΠΟ] (Ο] τη σαγη65 δ οἵα, (ςἀ ετίαπι το 
τία ςοπτεάππι. Ν εἰσσηταν οτίδτη ἰλπσυίης, 
αὐηλίχτο ἰαφὲς. αὐ]σπδ δαυαπι Ὀ δίς, (πη ητὰ 
Ραἰίαγιϑ {{τἰπιητα ἀεἰαξἔι5. Γγταπηί πλυ! πὶ 
Ῥοεαπε,ε!!ε ἐἤοτε χιοάδπι ἐχρεςο Ηγε- 
πλετη παρεητ, πη οτείς ἤΠαητ ΠἈπ| δ ἐπηρ τα 5 
Παθεπτ εἴατοηι ποτ το απὶ ἐσεηρι5. ἵΝα- 
α{(ἀπτ, δ ρεΠΠ τί,  (ὐρίοπεϑ σείίλητ, δ ίππε 
ποηίοίαπι οὐττί, (εα ετίαπι οἰγοι πο! πσπιῇν 
ἴ{., φασπιαάπισάπηι Δ εσγριή. ΔΔειπίοροβ 
πεῖο ΜΜίεσαβατί οδαβ σεγαπε,, ἰειτείβ πο (85 
ΟΥπδῖαβ. αςπηταῦ οτίδγα ἰΔη σεῖς, ὃ (ουτί5, εχ 
«οτίο ςοηΐςε 5, [τ εχ Α εἰῃίορεβ δύσι ὃ 
ἴλπεςα. Ποππυ εχ Ττοσίοάγείβ (ερεϊίιηε, 
Ραϊίατίη 5 πίγρίβ, ποσί! σεγσοπι σαπη ρεα 
οι15 αἰ! σαπιεβ: ροί εᾳ  δίτο εἤεγαπε, [στίας 
τἰἀεηῖεβ., σαρπίῳ σογροτίβ αἱρείέσπι οςςα!, 
τοπῖ, [1 είπάείπιροίίτο σαρία σογηι, αίςε, 
ἄσπι. [τεῦ ποέϊα ρείασαητ, ρεςοτίθιι5 π|ᾶ- 
{τυ] 5 τἰπείππαρ α]4 ἐ σο!]ο (αἰρεπάπης, αἴ εν 
τας (οπίτι ἐχτειίεαπταγ, ἄτοα ὃ ἑαςίδιτι5 ςοη, 
τιαίεταϑ αταπτι, ἱπυίσίΔητ δ ἰσπεπὶ στο, 
“οἷβ στατία»σαπία σαοάδτη πτεητοβ, (πηι ποτὸ 
Βαςας Ττορσ!ο γτείς ἂς πἰςίηίς Διεεῃίορίθι5 
αἰ χίτοτεπογείταν ίη Ατδθίᾷ. ας ρείπγὸ ἐο5 ρον 
ἰςααίταγ, αί Αταρίσαπιπυπὶ τετηγίπαῃτ, δ 
“Ττορ οα γε ορροπαπέαγ, ἃ Ρο[ἀϊο ἐποίρί- 
εἢ5- αἰαίτίαας πος τπττὰ Εἰ δηϊτίςιπι γεςείς. 
{πὶ ἵδοεῖε. Ροίαίο πετὸ ςοπείππππι εἴα 
ραϊπιείαπι συοάάδτη Δα |5 Ραμ Δη5, δίῃ 
ταᾶσπο ποπουῖς Παθοτί, ρορίείεα ΄σαὸδά τοῖα 
εἰγουπιίίδῃ τορίο αἰθιοία {{τ|ὅχ ἀεί 44, στιν 
δυαίιπι ἐχρεῖβ. Ηἰς πιαχίπηα ραἰπηαύυπι ςο- 
Ρία εἴ, Τὰςο αἱν δ πχοῦ ρταίπης ρει σεπ5 
ςοπίείτυτί, Ρ εἰ Πτ' ααιθο τ ππὶ εχ ραἱπτίβ ἀπ 
ςεπῖεβ. ἀοτπιίπηείη ταρσυτῆϑ ἔα {5 Παρετ ἂιν 
᾿οτίθι5 » ρτορίες ἔεγαγιπι πιυϊττιτάϊπσπι. 
Ῥοΐεα εἰς Ρῃοεαί ἐπία!.. ἃ πταϊταΔίπε 
ξαίυτι Βεϊσαγιαι ἀἰζῖα, [ἢ ργοχίπιο ρον 
τποηζοτγίπαηι εἰζ, σαοά αἴας Δα Αταρυτη ρας 
τι ροττεπαίτ, χαί ΝΑ θατρί ἀίσιπτατ, δ 
ἐπ ΡαΙα  ἰηᾶ, ἴῃ αυαηὶ δ Μεηαὶ δ (Σειτῃ αἱ» 
δ υἱείπί οπιπε5 αγοπγαΐα σοππομαητ, Ροίξεα 
εἰξ αἰία οὐδ σις ρτίας Μαγδηίταν αἰ ςερδτατ, 

ΘΦΈΟΘΒΕΑ ΑΡΉῊ, 

τὰ λίθοις" ὅταν δὲ πραῦμα γύνητοῦ, Εἶ τὸ 
ξδύμασι κοὰ μαχακρίσι, σχλύσσι γων αἰκδῖν 
μέσορμ ἀϑιδσαι, κοὰ σεήσεις πτσονεγκᾶσαε, 
προφὴ σῇ Ἐκ τε σαρκῶν πρὸ δν οΞέων πκονῇο 
μϑύων αὐαμιξ ( εἰς τὰς δυραὶς αὐπλομῆύωψε Ι 
εἰτ᾿ ὑσηωμλύων, πρὸ; ἄλλως πτολλαχῶς σκόνα!οὦ 
ζμϑύων τὸ ἣν μαγείρων, οὖς καλοῦσι ἀ- 
καθαῤους, ὥφε μὴ ἀρεωφαγέιν μόνον, ἀλ΄ 
λὰ κρὰ ὑςοφαγέιψ,νὺ σϊδῥματοφαγέϊμ. χορῶν» 
σαὶ σὲ κοὺ; τῷ αἵματι, τὸ τῷ γαίλακτι κατὰ 
μέξωνπ ιν, στοὸυ σὲ γοῖς μδν πολλοῖς, ἀπτοξος 
γμα πεκλιούρου» γοῖς σὲ τυροίνοις μελίκρῳ- 
σου, ἀπ᾿ ἄνθους τινὸς ἐκππιε(σμδύου πόϊ μὲλε 

“Θ΄ .«ἔςι οἵ αὐτοῖς χειμὼν μὴν [ὑΐκα οἱ ἐπυ- 
σίαε τανξουσι . ἀκτομβροαῦποιι γοῖρ θξρος σῇ 
ὃ λοιπθς λρόνος, γυμνῆτῇ ἢ τὸ δ᾽ όρμα φόροι, 
ποὰ σκυταλιφόροι οἤχτελοῦσιυ. εἰ σ᾽ οὐ κοσ᾿ 
λοξοὲ μόνον, ἀλλα κρὰ πόδιτεϊμεμθυλοι σινὲςν 
(αϑαάπϑν αἱγύσηιοι. οἱ δὲ μὲγαροι αἰθίοτοσιν 
“οἷς ῥοπτίλοις κοὺ; τύλους πθειθέασι σισῖᾳ, 
φοὺς. ρῶν τοι δὲ κοὰ λόγχαις τὸ ἀασίσιν ὧμο 
βυρσιναες. οἱ σὲ λοιποὶ αἰθίοπ συ" πόξοις, κοῖς 

λόγχαις, ϑτάσηουσι σὲ πινες δὴν πρωγλοσῖυν 
τ ῥαθόνις σταλισρίνοις σϊάσον τοῦ: ἰναὐχξ 
να δὴ» νεκρῶν πτὸς τὰ σκελφ. ἔπεισα δύβὺς 
ἀκᾳταλέγασιμ ἱλαροὶ, γυλῶντόν' ἅμα ξως αὐ 
πό᾿ σώματ᾽ τίὼ ὄψιν ἀρκρύψωσιμ. εἶπ᾽ ἐκ 
“αϑούτες ἀόνας οὔγειου, ἀππιᾶσιμ. δθιστορξ 
σι δὲ νύκτωρ ἐκ δὴν ἀῤῥονων ϑρεμμοδτων 
σίωνας σ᾽ ἀψαντόι.. ὡς δξίΞ ὧν τὰ ϑιηρίᾳ 
σῷ ψόφῳ. κρὰ λαμσπισι τε, κοὰ τόξοις ἀϑδὲ 
πὰ ϑηρία χρῶντοα. κοὰ σχγρυπνοῦσι δὲ ἥν 
στοιμνίων χείοιψ» ὠδῃ τιν! χρώμϑονοι “πῶς Ὅρ"" 
πυρὶ. τοιῶτ᾽ εἰπὼν πόδὶ “’ πηρωγλοσϊυτῶμ,, 
τὸ Ὁ πτοιώρων οἀθιόπωυ; ἐστον σιν ἀϑὶ εἷν 
αδαξας,νὸ πρώτας ἐπάσι «δ Σαῤάξιου κόλ 
στοῦ ἀφορίζντας, (ὦ αὐπικειμδος “οἷς πρῶ 
γλοσϊύπαις,ρἀμᾶνος δ  ποσειδὲς. φκ 2, 
σὶ δὲ γὐδυτόδῳ [εν ὧδ “Σελανίτο μυχδν 

συνεχῆ ὃ Σ ποσ4δὴς φοινιίκῶν οἷν ὄύυ )οον,, 
“μᾶζαν τε κομισίῃ, οὰ Ῥ πᾶσανπ ἀύκλῳ 

Καυμαϊαραῦ τε τὸ ἀνυσῆοον, τὸ ἄσκιον ὑππάρ 
χειν. οὐτοῦϑα ἢ κοὰ τἰὼ συζαρπίαν Ζ φοι- 
νίκων εἶν ϑαυμαείων. πεθδετήκασι ὃ τῷ ἄλη 

σος αὐλρ,κοὰ γαυὴ, οΠΣ γρύους ἀρσεσγαΐ, 
νοι σϊδὸ μα τοφύροι οῬοφίω ἀὸ ΖΞ φοινίκων " 
χοντες, κουτάζοντῇ δ᾽ ἀϑὲ σϊρνσίοων ἀαλύθο, 
στοιπσώμϑνοι σ͵χ Ὁ πλῆθος Ἃ ϑαρίωρ. ἐιϑ' ἐσ 
ξῆς ὄξι νῆσος φωκῶμ, ἀν πόὶ πλήθες κι ϑηρίσ, 

ὡμπτότων ὠνομασμβύη. πλησίον σ᾽ οὐφὶ ἀ- ἔ 
κρωτήρμου, ὃ σα τείνᾳ πες ἢ ίσραν 5 Ἦ 

ναθα΄ἤαέων ζαλομλύων αράξωμ νῷ τἰὼ σταλακείναμ χώραν, εἰς ἣν μήναζοι ὅε τὸ γόβῥαζοι, Εἰ γπρένες οἷ Ἷ 
πλησιόχωροι κὶὶ δ αῤωμάτωμ φορήιίᾳ κομίζασιμ,ἀτ᾽ ἄλλε ἡδαλίᾳ,πρότόρου μῦν μαρανφ ἀαλου μα. Η 

ὧροῖ 
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ὧν οἱ μδὺ ἧσαν γεωργοὶ τινὲς δὲ σκίωϊτοι. 

γωῦ δὲ γαρινδ' χίων αϑελόν τὴν ἐκένος σδύλῳ, 

ἐπέθοντο γαὺ αὐτοῖς τορνυκετπρικίω τινα 

“σανήγυοιψ ἀϑιτελοῦσιγκοὰ τότους σὲ διεφύᾳ 

ραν, κοὰ «ὅσ ἄλλους ἐπελθοντόῦυ' αῥσίϊίω δὲε 

λυμήναν;». ἐτ᾿ ἐλανίτας κολπιθ',κοὰ ἡνᾳ 

ξχῆσία, »ολύανοΘ- οὐ ἡ χώρα κοὰ ὄύξο 

τΘ'.οἰκοῦσι σὲ κρὰ νήσους πιοκομέψας πὰ 

σίου, οἵ πρόπόδομ δὰ καϑ' ἡσυχίαν πσανοὗςς 

ον δὲ σχεσίίαις ἐλπίζονη» αὖ ἐκ Φὶ αἰγύσηα 

“πλίοντας. οίκας σί ἐπτισων, ἐπελθὸν Θ’ 5 

λυγκοὰ εχιστορθήσων ᾿ς αἰαῖ, ἑξῆς σῖ ὄδι πε 
σίου ὄύσιῳν σού τε κοὰ ὄύνσλρομ, τὸ βοσκι» 

μα πανηρίων μες ἐν, ἄλλωμτε κοὰ ἡμιό, 

γων ἀγρίων, ἐκμηλων,ὸ ἐλάφων τὴ δδρσ 

κασίωμ πλῆθος, λέοντες τε͵ ὁ ἡ ϑϊάλεις, ὦ 

λύκοι συχνοί, πρόκευτοίι δὲ νῆσος καλομδε 
σία. ὦτα κόλπθ- δῶν τογυτιχκοσίωμ σχσῖίν 
ὧν, ὄρεσι πόδικλειόμανος νὴ σῖυσάσθολῳ ς΄ 

μαῖι, πόδιοικᾶσι σὲ ϑηρδυζωκοὶ ἀνο)οδῖν  χερ 

σαίωυ ἀγρδυμάδι. ἀτ᾽ ὄδέμοι ῥεῖ νῆΐοι πλή 
φες λαῶν ὃ δὲν ν᾽ ἡμῖν, ἀλλ αὶ Σ γὐτοπτίων 
ἄς καλδμδ αἰθιοσικοὶς ὡμ τὸ σίζπονορ, πρὶ 

ἰχβικῆς διωάμεώς ὄξιψ. ἐφεξῆς σΐ ἄὼὴν αἰγια 

λὸς λιθωσῖας.κοὰ μετὰ ὥξρυ τραχξα,νὸ σὶν 
ασαρζπλόυςος, δέου χιλίων ποίων ἡ ϑαλία 
ασαψει λιμλίων, τὸ ἀγκυροξολίων. ὅρος γορ 
"ἰϑατενει πραχὺ, ὦ ὑψηλὸν. ε8᾽ ὑπώρειαε 

ασιλασϊώσιης μέχοι φὶ ϑαλάἥης, τοῖς ὑτην 
σίαχες μαλιςα κοὶ “τοῦς τότε ἀρμβοίαις ἐθο 
ἀδιῶν ἀδεέχοσας Σ (ἰνόίυον. ἑξῆς σῖ ὄδικόλ 
σὸς νήσος ἔχὼμ ασορα)σῖας 510 συωεχᾶς ϑῖ- 
νόν Ψψάμμο μελαίνης τρῶς ἄγαν ὑψηλοί, τὸ 

μετὰ τότος χαρμόθας λιμ ἰω, ὅσου στοϊίων 
τὰν ἀὐκλογνξκαὸν, τον ὸν, νὼ ἀὐδικίνδιυνον ἐσ 
χων ὀμείασλοαν πσαντὶ σκάφει. ῥέϊ σὲ νὸ στο 
παμὸς εἰς αὐ δὲν. γ᾽ μίσῳ ὃ νῆσος δθοϊῳναῦρος 
κοὰ )εωργύσιμος. ἐἰτ ὅλ) ϑαλία πραχέα, 

νὴ μετὰ ταύὐτίω κόλστοι τινὲς γκοὰ χώρα νύ-- 

μάσϊων, ἀρ καμήλωμ ἐχόν ἣν ὃν Βίοψ.κοὶι τὸ 
“πολεμοῦσιν ἀπ᾿ αὐδῆν, ποὺ δσϊδύσσι, κοὰ πηρὲ 
φοντοίι Ὅρ᾽ τε γάλα κζι χρώμϑνοϊ,, κοὰ ταῖς 
σαρξί. δὰ σὲ πτοταμὸς σιι᾿ αὐδὴν ψῆγμα χρυ» 

 σδκαταφόβου,οὐκ ἴσασι σῖ αὐτὸ κα τόργάν 
ζεϑαιικαλϑν) σὲ σίεξαε, οἱ δὰ νομάσϊδι, οἱ δὲ 

αὐ γκωργοὶ «οὐ λέγω ὃ ἣν ἐθνῶν τὰ ὀνόματα 
πὰπαλαεὰ σῇᾳ "ἢ ἀσιξίαν,νὸ ἅμα ἀτοπίαν 
Φι ἐκφορᾶς αὐ. ἐχόμϑνοι σῖ εἰσὶν ἡμόρότε 
ροι τὸ ἣν ἀνσῆρες, δὐκραϊοτόμων οἰκδνες γῆψ. 
νὸ τὶ ὄύνσ)ρός ὄξι νὼὺ ὄύομξρος. χρυσός τε ὀρυ- 
αἰὸς εἰνετῇ ἦν αὐποῖς οὐ ψήγματθ’, ἀλλὰ 
Βωλαοίων χουσδ καθαΐσεως ὁ ππολλῆς σεομὲ 
νυ, μέγυθος σΐ ἐχόντων ἐλάχιφον ὃ τουρῆνος 
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παυοτῦ Δ}1} ἐγαηταστίςοϊο;, αἱ ἐυσυγαῖο5, πᾶς 
(δυίπάαι {Π 05 ἄοἱο ἱπτεγεηπεγιηζ. Παπὶ 05 
δάἀοττί, ἀυπι[εἴξα ασυπάλπι απ πεπηία ςεἶε 
Ῥταγεητ, ποπίο πη ἐο5 αἰϊαπηρίοτιπτ, (ξα ἐ- 
τίατη ἱπ στε πίε ἰη αἰ ἐο 5. Πα {18 ΟπΊΠ 68 (66 
Ιεπεῖς. Βοίξεα εἰ ΕἸαπίτίς5 πὰ. ἃ 'Ναρᾶ, 
ταὰ ρορυϊοία ἰἀπέτεσίο δ ραίςυί5 αθπηἀᾶδ5. 
Ιπίυϊα αυα πη ἔγοητε σης, αὖ πΠοπλίπίϊι15 τς 
ποητατ, αΐ ρτίι5 σαίετξ σέρδης, ροίξεα τὰ- 
εἰδ 5 ργα ἀατί ςοσροετῦτ, ἐο5 σαί εχ Δεσγρῖο 
παι σαραητιίςα «ας πη σταεηῖς, ροση88 4ε- 
ἀεγυηῖ, Ὁ εα 4 εἰ ετί. [λείποερ5 εἴν ςαπηριι5.4- 
4αῖ5 δ αὐδουίθαϑ ρίεπας,εἴ οπιηί ρέςούς ἃ. 
της ςἀπιςατείο, ταπὶ εἰ4π| σα] ε]{5 ὃ πὶ 
[5 (γ]ποτίρυ5, δύ ςετα5, ὃ ἀλπγίβ, δύυηῖς, 
τᾷ (πη ἐεο 'εοηεβ, ὃ ρατάα! 65, δύ [τρί ρ[ αὐτί πιί, 
ΕΠ πία]Α σαςάδα ίη ἔγοητε ποπγίης [γί ΡῸ 
{εα {πὰ5 σαίπσεητοτῇ [εγᾧ ΠΠὰ Δίοτιιπι καὶ πιὸ. 
τίδιι5 οἰγοππις! ας, σιπ15 Ο5 ποτε 4 -ἰς 
ἰς εἴς. (ίγσαπι αἰ ίταπτ Ποπιίπεβ τειτε Πτίαπι 
απίπγαϊ πὶ πεπαῖονεβ, Βοίξεα πη ῃίι185 
τ(65 ἀεἴεττα, οἱ εἰς οοτα πὉ ποίαις, ξα 
ἰηἰσεηί5, 4145 τ ορίς85 σα ΠΊι15. εαγῖς 
Ιλσγυ πγὰ πιεαίςατη πίτι παρ ες, ΓΟ είποςρ5 εἰξ 
Πτα5 ΙΔρίοίαπηι. ροίξας εἰς οτὰ δίρεια δ η8“ 
αἱσατι αἰ ΠῚ ς 1} 15 τα 1} ε ἔογ ὁ Παάίοτα, ροσέσσηι 
δχ ἰαςίεπάδτασι ἀποπογαίιπ ἱπορίᾳ. ἴΝαπι 
πιοη5 Πα 44π| αἴτια εἴ αἴρεγ ἐχροτείσίταγ, ρο 
ἔτεα πιοητίαπι πιὰ ἐρεϊαποίβ Ρίεπα πίηαε δά 
πταῖε, τα ρτγοίεγείτη ετε[Π5 ὃ ρ ασήϑ πε, 
ταῦτςε ρεγίςα πὶ ἐχθεπτ, [εδίης εἴ Π, 
Π15,]] (ρατίας ἐη(1145 Πα εῖ, ργοτίπιβ πιηξ 
σαπι  !ἀγεπος Πίσειτγίπγος (65. τα] 4ε ἐχος!, 
ῬοίξῃοΞ5 εἰξ (γῃαιπηοίϊαβ ροτίαβ σεηταυπῃ ς- 
τὲ Πλαίοτα ἀπιθίτα, ἰη στε αησιίο, δ Ομ 
πί (ταρίμες ρεγίςυ]οίο, ἐπηίττίε ίπ εἰππὶ Πιπιεη. 
Ιπ πγεαίο ἰηία]Δ ίαςες αὐ θουίθιι5 ρ! εη 8, δ εὐ 
τυΐίαρῖα. [εἢίης εἰξ οτὰ δίρετγα, ροίξ συδτα 
ἤπια αυϊάδηι εἰς, δύ τορσίο Νοπιαάυπιαί 
εχ ςάτη εἶί5 ἀποεητία, ἴδηι δ εχ εἰβ ρυῃσπαπε 
δ ἰτον [ςίᾶτ, δί πυτιίαπευτἑαςζὲς, δύ ςατηίθι5 
αὐπηταῦ, ἤΠππις ρ οτ εο5 ἰαδίτατ, ατο ἀ δατί {τὲ 
σί ει ἀεἰετε; φυληηιασι 4 Ορεγατί πείςίητ, 
ΗΙ ερα ποςαπέμι,, ΄συούσπι 417 ραίξοτεϑ 
ἴσπε,, 417 ἀστίςοία, Εσο ρτίίςα σεπτίαπι. 
ποςαθυα., τυπὶ ργορίεγ εοσγιπι ΟὈίςαγίτα α 
τε, τἀπ| Ργορίον δρίπγαίταίειτ ρεοπιιηςίαα, 
Ἷ. πη ροπο, Ῥοίξ ποβ πιπι οπηίῃ 5 πηίς 
τίοτεβ, τεπιρεγαίίογεπη σαΐάεπὶ τεσγαπι Πα ΐκ 
τητε5. ΪΝλπ| δ δηϊδ5 δύ ἱπιθτεβ αβδείπν Πᾶν 
Βεης ἄρυά εος5 αυτῇ εἤϊοασίτατ,ποη Πίσῃ ο5, 
(ς σἹερυ!α αὐτο ἀΔπ|., 4155 ΠΟ της ρυῦσα 
τἰοης ἐπαίσεητ, πα σαϊτἀ ἐπε πιίηίπια (Δ πία, 

αῷ. 3 τις 
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πιςάίαηα πτοίρ , αταχίπγα πα ςί5, ηπ5 ρετίον 
ταπῖο5 σὐπὶ [1115 ᾿ ΟΠ σ οἱ 4 5 Αἰτεγηΐβ Ρο[εί8 
Δύμην Π|{45.[οίστ,, ἰηίσιτο ΠΟ, δ σοΙο πιδπΐσ 
Ῥυ5 ας οἰτοατηροησης, Ψεπάσητ ἃ δατιπι 
αἱοίπ 5 11] ρτεςίον τί τγίρ! οιαγσεητί ἀπο, 
τυπὶ ργορτον ορενξῆαι οὕλη, τὰ πῇ ρτόρτοῦ 
ἐπορίαπι εούη., πα: ςοητγὰ δοςίρίσητζατ, 
Π“αουιπη {15 πτᾶρ ἐδ εἰ δά υἴτλπι πεςς]λν 
τία5, Ηἰ5 ργοχίπια εἰδ ἔσο" οἰ Πὲπτὰ δαθαο- 
Ταπιτεῖγα, τὰ πιαχίηγα παῖίο εἰ, ΦΔρυά 
ὨοϑΊθα5, δ ὨγγΓΠΑ,, ὃ οἰππαπτοπηιηη παίςί- 
ταν, [ποτὰ οτίαπι δα! πησπι χ αἱία συα δαὶ 
Ποῖθα υαἱάς οσἀοταία,, συλησιδιη εἰτι5 οὐ οὐ 
οἰτὸ ἀερετίς παρ ες ρύθτεεα ραἱπγὰβ οὐογαν 
τ25, Χζ ςα]λπλαπν. δεγρεηῖεβ Πιοῆας Ραἶ πιὰ. 
τα5, ςοϊοτε ραπίςεο, υἵχαε 86 {Π|14 4 ΠΠ|επτοδ: 
Πυοεαπι που [5 ποι γα 115 εἰξ, Εοπιίπεβ 
Ρτορῖενῦ πιαχίπιδηι {ττζέαιμαι ςορίλπι ΟοίΟΓ 
ἐξσηεϑίρ αἰασατ, [Ιὰ τα ςἰδιιβ ἀιθουαπι σαι 
Ὀδητ, δ οχ εἰδ ἱποίάιης σαα ργοχίπγί (α(ςίρί, 
ξπτεδ Ργοτίπα5 αἰτεν αἰτοσί ςοηίεααπεητί τὰν 
ἐπητ,αίσας ίη ϑγείδπν αἴῳ ἱΜείορ οτδηλίδπη, 
δ οἀοτίδιις δυτοηι {ξπρείλοιί,, Βἰταηγπί5 
{υθίται δ Πίτο μαι θα, ὰρογειῃ το! απτ, Δεν 
τίδθα ϑαδαουύυτ δ πη πτοητῖς ίλοεῖ Αι τί: 
δι ρίεπο. ϑαυβρτεσείαπτ, ηαί ἐσ ἀἰοίοΥΠΊ 
ἃς ςφῖεγαγι τοπὶ ροτείϊατοπι Βαδεῖ, Ἀ1Ἰ 5 
πιοτὸ τοσίθι5 [35 πο οἰ, δας αἰσίτὸ εἰππὶ τατν 
Ῥα αραίςαης 4 σις ΟΡ ΡΝ αυληάδην, ὃ 
ται ἱρίς, τ {υἱ ἑη ἀεἸ ςἤ 5 πιο τ υϑυίαᾶε, 
ἸΜυμτα Δ 15 ρᾶγ5 ἀστίςαϊτγᾶ οχογοοῖ, Ρ 878 
ἀτοπΊδτα τπογοδταν δύ ἱπαίσεπα δ Ἀοιμίορίν 
ςλν»πϑυΐραητοδ ἃ ἃ ρογ ἀποιτία5., παυίρ 5 
εχ ςοτίο ςοηξεξίς. ἃ ργοξοὸ τλητὰ ἰσηῖ ἂν 
Ῥιυά εο5 ἀεοπιαῖα, αἴ ρίὸ ἐγ 115 δέ ςατογα 
ρου 111 ΠΝ ἐΘ ΩΣ ΕΝ  ἀἰδινον ἐν ε- 
τεγίδ υταπῖατ. ρα ϑαθαος [Αγ πιπ πὶ 
πιαίςίταν, (μῆϊει οὐ ογατ Ππγατα. ἩΙῚ αἴηας 
(πετγαί αἰ Π π|ΐ ἰαπὶ ἐχ πτούσαζατγα. (πρ ε}}εΚ 
ἐξ ΐεπι ἐχ αὐτὸ δύ ἀήσεπίο πιυ]ταπι μαρεπζ, 
υία, [ςἐϊο 5, τίροα5. σγατογαβ σπὶ Ορείςιι, 
15 ἀοιποείῃ (πατρταοίλ5. ἴδηι δ ροτῖςς δί 
φρατγίςξο5, δέ τεζίᾳ οχ ἐρούς, αγο,αγρεητο.δ- 
Ρ᾽ θυ ἐποιιηξατίβ, πτπτ αἰπίησα, Αιφ 
-Παςίαπε ασα {Πς ἀε δίς αἰκίς, (ὐατόγσιε- 
τὸ ρδτιτίπι τεξειγ σασπιαάπιοάιι Ἐτγατοίτῃ 6. 
Ὁ 65, ραττίπι οἴ αἱ ΑΓ 5 ὨἰΠοτίςί5 Παπιρτα. Γ ςίτ 
επίπι ΄υοίάοπι ρυταγο, πιατε ᾿ἐ αρτῦ εἴα, ἃ το 
ἴογε ρεγγεβοχίοηξ ἐχρτείϊο, Ὁ6] ἃ (οἷς « (τ 
ΡΓΔ υεττίςετη οἵδ, πο ἃ τη πεῖ, εχ αὐυπίοης 
τα Ρ επτίθιιδ. πᾶ πὶ ατγος πού πειίπη]ς εἴ. 
(ε[8π| ποτὸ (Ππί ἀίαπὶ Εἰ οτίος τπαπαβίς, 

ΙΑ ΟΣ ΘΈΟΘΑΕΑ͂Ρ Ή, 

μέσου δὲ μεαυἷλ ἌμΟΜ ΕΟ) ἀωρύν, Ῥήσαν-. 

τες δὲ ταῦτα φὐαλλαξ σήχφανεσιμ λίθοις ὃ ὅρ 
μὲς στοιδντῇ δ) ἀρούόν λῖνομ. πτόδισίθῳντῇ σὲ 
“πόδι εὖῦ Ῥαχ πλ σορ!ο ἀαρπὸς. ππωλᾶσι δὲ κὶ [9] 

“τὰς ἐὺ ἄφυν εἰ νας ὄυωνεν Σ τ λευσὸμ, πριν 

σλάσιον αὐτισῖόντ δῖ» ποῦ χα κοῦ, δέγελο 
σιὴν σὲ τό! αΡεύρε. αὰ σῖε πίω ἀπάοίαν δὶ ̓ 
ὀῤγασίας, Ὁ ἡ ἢ ασαΐνιψ εἰ αὐτιλαμξανομέ ΄ 

νων, ὧν ὕχρεα σῶς αὖν ἔἴϊσς, κὐαι καεοτόμα, 

συωάσῆ! σία " σι(ἀύαζων δύσίαιμο νεεώτκ κε 
γίςα τόνος, τὶ ᾿ οἷς "ὁ σμύρνα, τὴ λιέωνος. νὰ "ἢ 

ἀιννάμωμομ. φ᾽ πὴ δαλίᾳ. "ὦ βάλσαμομ, 

κρὰ ἄλλη τις σπτόᾳ σφοσοκ δυωσῖας. ταχὺ σὺ 
ὄξίτηλον τ ὑσήμίμ ἐχεσα. ἐἰσὶἢ πρὰ φοίνε 
καῖ» ὄνωσίεις, κου ἐἀάλαμίθ’. ὄφεις σὲ ασιθα 
μερζίοι; φοινινοὶ πίὼ χόαι αι στ ο(δλλόμδιοι τὰ 
μέλρι λαγόνος, "5 σῖῃ ἴηγμα ἔχονποῖν αὔβανρο, 

οἵᾳ σὲ τίὼ ̓ἀφϑονίαν τὰ ἀκρπῶν, αὐγοὶ, κρὰ 
ῥάθυμοι εἴς Βίοις εἰσὶρ οἱ ἀνθρωπτοι. κοιτεί, 
ψωταιὶ δ δὲ ῥιζῶν τὴν ΕΝ νοξπίεμεον 
Ἴσυ' οἱ γτολλοὶ Ὁ  σἹομοτεκοὶ, Ἴχσελόμδιοι σΐ 

οἱ ἐσμίεῆν: ἀεὶ τὰ φορπίᾳ, Ις μετ᾽ αὐτοῖς ] 

πα διόνασι μέχρι συρίας τὸ Ὁ μείδγτοστἐμίας. 
ἀαρέμδοι σοῦ σὐωδιῶμ, αἴρῦσι Ω Σ ἐᾷ 
ρομ ἀσφάλτο ϑυμιωίμας νὸ πράγυ πώγων 
νθ΄. ἡ Ἷ σὲ σόλις 7 σε ξαίωμοὶ μόλίαθα, ξέπϑ 

δὰ ἕω ὅρους δυσϊφνοοα. βασιλίᾳ σ᾽ ἐχ4 ἀύ 
ριον δὴν ἀρίσεων Οἱ τὴν ἄλλων ἐκ σὲ  ὥλλωμ, 
βασιλέωγ,ὅ ϑέμιρ δὲ ἕνας, ἃ ἰαἸαλύασιμ αὦ 
πον ἡναχρῆμαο οἱ ὄχλοι κατα λογιομεγν χλέ 

οἵ ὄδῃι κωυαικεία τῷ αὐτὸς, κρὰ οἱ πόδι αὐτὸ» 

πὰ σὲ πλειύε τὰ δ γκωργᾶ, τασί᾽ ἐμηορόύε 
“τοί πὰ αφώματα, ποΐτι ἀβιχώριᾳ τὸ τὸ τας 

φὶ αἰθιοπίας, πίον τ δῖ ἐπε αὐ τὰ οἴ ζ5ε 
γνῶυ σϊόρμαπίνοις πλοίοις. ποσαῦτα σ᾽ ὅδ Ὁ 
πλᾶθθ.. ὥς αὐαὶ φρυγοαύωμ, κοὰ Π: ὁ (αωσί, 
μὺ ὕλης, λῶν ἐνναμώμῳ »ποὶ κὸ οσίᾳ κρὰ 

“οἷς ἄλλοις, γίνεται οἵ οὐ ποῖς σαξαζοις τὸ εἰ 
λάριμνο, Φθωσίε στετον ϑυμίαμα ἀκ σὲ ἐσὺ 
πορίας, ον τοι Δ, ςγόῤῥαζοι πλουσιώτατος 
παντου εἰσὶμ, ἐχόσι τε σαμσπληθῃ κατα 

σκδυζι χρυσωμων δ - κρὰ αῤγυρωμᾷ ἣν 
ἀλινὰῳ τε Ω (ὃ Ῥιπόσίων "0 ἡ ἀραΐι ῥὼν, συν τσ. 

“πτώμασι νὸ τῇ “- οἰκῶν γρλυτιλέᾳ. ΠΝ ϑυ 

βρώματα, Θ ̓ τείχη; κρὰ ὑροφαὶ δι᾽ ἐλέφαντος 
τὁ χιυσδ νὺ αὐγύρο τὸ λιθοκολλήτο υυγχοίνᾷ 
οἤκτοεποικιλραὶ α- τοῦτα ἡλπόδι τεὴν ἐἰ- 
ρῆκε, τἄλλα ἢ πὰ μδν τῖδα πλησίως πῷ ὁρῶν, 
ποῶιᾳ λέγε, τὰ σὲ τὸ ἦν α' ̓ἄλλων ἷςορι, 
κὼρ δατίθυσιμ, φδυϊραὺ ἃ λέγαν τινὰς Ω 
θάλααν ἀῃ τ χροιᾶς “ἰ ἐμφαινεμβύης καὶ ἡ 

αὐάκλασιμ, εἶτε ἀπ τό ἁλίς Ψψ κρευφὴν ὄν 

σος τε ἀπ 5 ὑρῶν σῥυθραινομδίων ἐν πῳκαύσεως ,ἀμφοτόμως γῇ ἐκόζοων, κτάσίαν ἢ ὲν ἢ Ρ, 
Κ9}}} 



ΤΒΕῈΒ ΈΕΟΙΜΥ 9 ΕΞ ΥΥ 3, 
πατίω) ἱτορᾶμ ὑκιδιδοῦσαν εἰς πίω ϑάλατο 

αν, ὅδόυϑὲς, κοὰ μιλτῶσϊ συ ὕσίωρ. ἀγα- 
ϑαργίσίίιυ δὲ που ἐκένον πολί πίω, σαρᾶ 

χινίθ- βέξου τὸ γον: ἱσορῆσαε, διότι τοόβ- 

σιρ τὶς ὀῥύθρας ἱτιπσφορβίον τινὸς “σὺ 
λεαίνης οἰσρῳ κα παοομθύον. σ; ελαθγντ Θ’ 
δὲ μέχοι ϑαλάπες, κἀκέθον εἰς νῆσου πινὰ 

Ἷ διάραντΘ᾽, οιεσϊίαν ποπξάμθν Θ᾽» πρῶτ 

“πόῤαιωβει πες τἰὼ νῆσομ. ἰσϊὼμ σὲ καλῶς 

εἰκήσιμομ » τἰὼ μδὺ ἀγελίω ἐς τὼ πτόδσι, 
δα ἀπαγάγοι σάλιν .ἀκύους σί ἐκέ «ἐλ΄ 

λετοώ, κοὶ πὰς ἄλλας νήσους, κοὰ τίὼω πιπ’ 

᾿ραλίαν, ἐπώνυμου δὲ πτοιάσειρν ἕχω τό! "τὸ 
ποίλαγ θ΄. οὖν σὲ πόῤσξως ἡ ἐν ἀγρ φαῤνεονν 
σὸν ὀῤυύφαν, ἡγασοϑαί τε τῶν τόπωμ.. λί, 

σοῖ σ᾽ «τότινων τὰ ἀρ τῶν «γνῶ τοῦ 
ῥα βίου κόλπου μέχρι φὶ ἀινναμωμοφόρου 

φιϊλάτε: πορντακιαιλίων «πεδίων οὐκ ὄν 
κοινῶς, οὔτε ἀϑὲ νόου. οὐτ᾽ δὶ τὰς αὐχτο. 

λὲς. λέγεται σὲ κρὰ δ)ότι ὁ σμαραγσῖθ’, 
πολ βαρυλλθ’ οὐ τοῖς τὸ γχυσίου μετάλ. 

λοις ἐγγίνεταε. εἰσὶ ὃ ἄλδυ σὐώσϊεις οὐ ἄ- 
ραψιν, ὥς φασι πτοσ εἰσϊωνι πρῶτοι οἱ᾽ ὑ΄ 
πὲρ Φὶ σν;ίχοναθα τοῖοι, κοὰ σονῆβοι τἰὼ 
ὄυσϊκέμονα αρα βίαν γέμον τοὶ. κρὰ σπτθλ 5 
λάκις κατέτρεχον αὐτῆς, πρὶῳ ἢ ῥωμαίωψ 

γῳνεῶνα, ναῦ οσῖς ἀφκᾷνοι ῥωμαζοις ἀσὶν ὑ- 

πήϊροι κοὰ σύροι. ματρόνολις σῖε τῶν να’ 

ἐκταίων ὄδιν ἡ τοΐπρα καλουμᾶψη. ἀᾷπτοε 
γὺ ἀϑὲ χωρίου τἄλλα ὁμαλοῦ, κρὰ ἀϑιπί, 
σὺν. ἀύκλῳ σῖς τὶτρα φρουρουμϑνου 7 τὰ 

μδὺ ἐκτὸς ἀρημνοῦ ἀγτόμον, τὰ σ᾽ οὐπος 

ποπγαὶς ἀφθόνους ἔχοντ Θ’ ἔς τε ὑσ)οείαν νὰ 
ἀμπέιαν.. ἐξω δὲ τό πόδιξολου, χώρα β΄ 
μθ΄ ἡ πλέάςα,κοὶ μάλιςα ἡ χεῶὼς ἰουσίχέαν. 
ταύτη ὃ κοὰ ἐγυυτάτω δ) πριῶμὰ τεῆα’ 
φῶ δοῖος ἁμόρῶυ εἰς δδικοαῦτα, εἰς σῖε τὸν 
φοινικῶνα τορντε, βασιλόύεται μὴν οωὖ ὑ’ 
πότινος ἀεὶ τῶν τι τό! βασιλικὸ γονος. ἐχά 
σ᾽ ὁ ἐασιλεὺς ἐσίτηροστον, τῶν Ἑτοίρων ζω 
καλέμϑνον ἀσελφὸμ. σφόσθα σ᾽ δὐνομέιτῇ. 
γγυόμλνος γδυ τῆ αὶ "οἷς πεχτρίοις ἀβίω δὁσίω 
ρος αὐὴρ Φιελόσοφος, τὸ ἁμῖν Ἑταῖρος δεκγέϊς 
στο ϑαυμά(ων. εὑρέ γὉ ἀδισϊημοαῦτας ἵφκ 

σοϊλοὺς μϑν ῥωμαέωμ,»τολλὸς ὃ κρὰ τῶν ἄλ 

λὼμ ξίναμ. αὖὺ ἡὴ σαῦ ξφύους δραῦ ἰϑινομὲ. 

νὸς πολλάκις, κρὰ σεὸς ἀλλήλος κρὰ πεὸς 
τὸν ἀϑυχωρίσς. τῶν σ᾽ ἀϑυχωρίωψ οὐσίγνας 
ἀλλήλοις ἐγκαλδιυϊας, ἀλλὰ ὁ ὐάίὰν ἡσν 
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(οπίεπι σαςεηάᾷ εἴς, αὐ Δα αὐταί πα, 
ἃς τηϊπίο ρἰεπᾶση τη πιαύς ἐπί, ἃ σαι ατςΐ, 
ἄπ τ ΠΠ 5 οἴοπι ἃ θοχο συποαᾶ δοςερία 
τα αΠ΄ς, θα Ρετία αυίάᾷ,ευπι ἐηϊπου αἵ 
πιοηταπι, ἃ Πξα πὰ 4Π|0 ταζὶα, ας ἃ πιαῖε ασὲ 
τατετιιτ, ατῷ πᾶς ἐπ ἐπ υ]4π| Πα π 4π| τγαπίν 
ταί ττεγεῦ, ργίπτις ςοἰγιιόξα ταῖς πη] {τλΠ 
[[ογίτι ΕΠ ἐπὶ Παίς ὈΥ[επὶ, αὐ πηιεητπι 
τατγίαπι ίη Β εὐΠ4π|ὸ αρερ ετίτ: ἃς πη πη απ 
δ ἰῃ Α᾽ 5 ἰμ(υ[15, δχ πὶ πηαείἰπιᾷ ογδπὶ σοῖο 
πίϑ, ρείασιις ἀείπο ποπιλίηε ἃρρ εἰ τίς. Δ] 5 
πετὸ, Βετίεί Π]Π πὶ Ετγιῆγαπι αἤστγεις, χαί ἐπ 
(5 1οςΐϑ ἱπηρετατίτ, Θαπτ χαΐ πε! ητ, αὉ Δι τα ὲ 
οἱ {ΠΠπ||5 ἀπσιηϊη5, υἱῷ δα ἐχιγεπηᾷ οἰπηαπΊον 
ταί τοῖγδπὶ εἰς [λἀ!οτ ν.τ}ΠΠ|8, ποη (τίβ ἃ» 
Ρεττέ, πες δα διπέτιιπι, πες δα οτίεπίεπι Ργο- 
αἰταπι εἰὲ ετίϑτ, πταταὰ σ τι ὃ δουν Πα η δμ- 
τί πεπα ἱπηδίςί. δαητ ἀρ Αταθεβ (ας Ροὸ- 
{᾿ἰΔοπίτι5 τεΐςγο) (αἴ 5 οὐοτατί, Βυρτγα ϑγτγίδπι 
ΝΝαδατῖαί, ας δαδαί [ἱίςς Αταθίααι ἱπςοϊᾶς, 
Ηἰρε ϑγγίαπι ἐχουσγεθαπί ρτίπ απο 
γηλπούῖπι οςε: ππης δ ἰρῇ! ὃ ϑγεί Βοπια- 
πίϑ ραύεηῖ, Ναδαζαουιαι πιεῖΓο ροΙ 5 οἢ ἐα, 
πυο θεῖγα ποιηίπαίατγ. ἘΑίπ]οςο αἱίοχυίῃ 
ααπο δί ρίαπο ίαςεῖ, ἱπ εἰγειπτι πετὸ ταρίς 
Ῥὰ5 δορτδείρίτ5 πιτατο, ἱπιτογίιπ οητε5» 
δί δὰ ποιῖος ἃ δαιατίοπεαι πθειτίπιος ἢ. 
Ῥεηῖε. χτίὰ οἰγοιίτιιπι γεσίο πιᾶρπᾶ ἐκ 
Ραττε ἀείεττα οἱξ, ρεαίεγτίπι [χα ἀπταπὶ πεγίαβε 
Ηίης Ηἰεείςητεηι Ὀγει Πίπηαπη τοῦ εἰς, τίσ 
τπ|π| 4 ετιιπὶ Διτ αταταούφ ἰὴ Ραἰπιείυπιπε- 
τὸ συίπηας, ϑεηηρεῖ δέ αἰ 15 ἐτερσία {τ 
Ρετεσπαῖ, τπὶτοχ ἰρίς αἰίηϊςξ εχ (ο ἀαἱ ἐδ ι15, 
σαί ἐγτατεῦ ποςαίαγ, οσὐτατοτέπι ῃαΡ ες, δ πὰ 
{{{Π᾿|π’ὲ οπιηία δά πιίπίταητασ, Ψπάε δέ 
Διμεποάοτις ρῃ]οίορ 5 (ο4} {5 ποίει, 
ται γ(15 ἰῃ ραςτίαπι, οαπ| Δανίγατίοης 404- 
ἄπιὶ παίγαραῖ, πγπίτοβ ἔς {πὶ εχ ἐ οπηαηίβ, 
ταση οχ αἱἤβ ρεγεστίηίς ἱπυεηιῇς, χα εὸ ρτο» 
(τί εἴεπι,ας ρετερτίπος συίάεπι ἔξερε δύ ἐπ 
τεῦ (ς τηλχίπγχαιη αυίετοπι δοίταπίεθ, τε» 
ςεἢ5 β οπιαπόσγιπι ἐχρεαίτίο,, σα ποῖϊτο 
τεπτιρογώάαςε ἃ εἰέο (Π5]10, πη Διαθίδαι 2. 
ἐἷὰ εἰξ, ρεγπιυϊα εἰ τερίοη 5 ρεςιΠατία (Ὁ 
«εἴ, Δεϊίυπι Δυσιι (αίαγ ἱπ Αταρίν 
πὶ πηίτ, ηο ἐὰ5 σεπῖεβ ὃ Ιοςα ρβειῖεπ- 
τατεῖ. ρτφεεγεα Δειῃίοριμη πιοητος ἃ Τ τον 
ο]οαγτίςαπι ἄεσυρίο πη τπγ4π|, ὅζ τ οίπιιτι 
ἢ5 Δταθίσυμ Πητπὶ, {πὶ ρογαποαῆαβ (απὸ 

χίαν ἄγοντας στὸς ξαυοῦυ, πολλοὶ σῖε κρὰ ἡ Ζ ῥωμαίων ὧδ ὧδ αξαβας τρατέα νεωςὶ γονκθᾷσα ἰφ᾽ 
ἡμῶν, ὧν ἡγεμὼμ ἣν αἴλι(Θ- γαῖ’, δισϊάσκει τῶν Φὶ χώρας ἰδιωμάτων, ὥξον σί ἔπεμν ον ὃ σεξᾳ 
φΞὺς ἀαίσαῤ πειρασύμνου τῶν εὐνῶμ, τὸ τῶν τόπων πότων τε τὸ τῶρ αἰιοπτικῶμ ὁρῶν, τί! τεβω 
γλοσϊυτικίιυ τὸ πὸ σεχῆ τῇ αἰγύσηῳ, γαζνδύουσαν τύτοις, ὦ ἂν αὐάξιου κόλπτου «νὸν ὄντα τελέως 

4 4 ἐν διέρ 
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Αταθεϑ ἀϊτίανίε ἃ ΤΥ! ογείς., ἐο ςοηἢ]ίο 
{ςἰΠἰςεῖ ας τε! ἐο5 {{{ποίεπτεϑβ ςΟ οἰἰϊίατετῖ, ποῖ 
(πρίσετετίπείτοβ. υάίεραῖ εηίπι εχ οπτηί 
τεπιροτε αἰ{{Π|π|ο5 εἴτε, α| δέ ατο δ αύσεῃ 
το δί ργεςίοί!5 ἰδρίἀίδι15 ἀγοπιαῖα ρεγπλιτα- 
κεπῖ; δέ ΠΙΠΙ} ἰῃ τε ιι5 ἐχιτ πες δοςίρίεῃ» 
«(5 εχρεπάεγεητ. ἄσε ἐπίῃ ίς ἀἐα{{0 115 διί- 
εἰβ αἰσγαπιίρεγαβατ, δας! ΟΠ ρ] εἴε5 ἰπίπιίςοβ 
(σρεταταταπι, ρεγηναϊταπιέρ ἐπὶ Ναθατοο- 
ταιπι [ρ65 εγεχείαί, ζαί εἴ ατηίςϊ εἴξηε, πῃ οσα 
πίδιι ἔς ἔλυζαζοβ ρο! ἐςεραπεαγ, ΕΤΙ5 ἔγείι5 
(ΠΔ|1ι|5, ἐχεζοίταπι ἀπκίς: ἐς ἃ ϑυίαο Ναῦαν 
ταούιπα Ιεραίο ἀεςερτυϑ εἰξ, χαί (ε ἐτεγ ηοην 
Πιαῖυτχπι, δύ ίῃ οπιπίθ 5 ἰδ πτατ ροΠ ςίτιι5. 
οπηηία ἰηΠ 4{οίςε ἔςείς. παπὶ πεςτυτ τετ, πες 
ἐχρεαίταπι Παισατίοπεπι οχ ἐσ υίε: (ςα ρεγ 
αἰιία, δ Ισησοϑ δηἰταξέιβ, δ Ιοςα οππηί ἰπ- 
αἰρα. δ πιροτετοία ἀπςεηβ,16| οσςα 5 σλπιν 
τίριιβ,ε] σοσποί!5 [Τὰ σηί5 οδίεςίτ, (τα ρτρεςίσ 
Ουξὲπιατίς αἴΠαχι5, ἂς τε Παχαβ εο5 ρειτασθα 
πεῖς, τῷ [4 πιαχίπιέ π ἰηἰτίο εγγατατη ξαϊτ, 
αὐυόάϊοπσα πααίρία ςοηεσχεγᾶτς, πα]10 πες 
φριδίεητί πες ἔπτατο παυαὶί ργα!ίο, ἵΝδπι πες 
ἐετγα πα  4ς ὈεἸΙαςος ίαπε ἄταῦδεδ, ἰς σαὰρο- 
1.65 ροτίιι5,4ς πιεγοαίογοβι πες ετίαπη πγατί.}}. 
[ε πετὸ δά οἐϊοσίηϊα δίγεπιεβ σ αἰ βοασίες, ὃ 
εἰτεπηεβ, δι Ρμαίεϊοβ, ίαχια ΟΙεοραιίγί ἐπὶ, 
΄υα δητίαυε [ΝΠ Οἵα ρτγοχίπια εἰς, Εἰ οιπὶ 
ἐλ! Π πόα ραζαγεῖ, [αδείςατα εἰς ον, Ἂς  Χ π. 
παυίσία, αι ὰρε! εὐ! ἐπὶ ἔεγγεπτ, χα. Π8. 
αἱσατίε, ἀτιςξ5 ρεἀίταπι κα οπιαπούσπι εχ ἢ 5 
αὐ ἐπ Αεσγρτο ετᾶτ δ (οςίογαμι οἰγοίτον ἧς» 
«ἐπὶ τ ΠΠ|ὰ, 115 τ ἀ4αἰ απ σεητί, δ ΝΑρα 
«αί τα {ΠΠπ στη Θγίαο εἴαηῖ, απ οπὶ πη 
Ρετρείζυ5, αίητο εείπιο ἄς πα ΑἸ πὶ ας 
ρεταςηίς πιαχίγασην ᾿Ναρἰοεου ἐπτρ οὐ 1Π|, 
γαυ τ8 παι σ ἤς ἀπιΠ|5, ]αοτ ποπηι 18 οαπὶ 
ἐρ[15 Ποπγίηίριι5 Λα} 10 Ὁ εο. (Σά ΟΡ παυίσαῃ 
ἐἰΐ αἰ ΠΠἸσυ]ταΐεπι ροτίεγε, [4 5 γ[αἱ ἱπηρτοίταβ 
ἔεςίτ» πεσαηπείβ τουτο τί τίποτε ίη ΙΒ τί, 
οὐαὶ ἐχογοίτιαι ἀποί ροίΐε, ίῃ αι οπη ἃς ετία τι 
τἰτοιίας πηεγοαίοτεδ πα ςἀπιείογαπι ὃ μον. 
τίη πιιΠτίτάτης τατ ὃ ςσορίοίιηι ἑτεῦ εχ 
Ῥειτα ίη αἰτετᾷ Ρειγᾶ ρετασάειυς ἢ] 80 ἐχοῦ 
εἴτα ἀ{ξεγάει τς (ἀςίτοο ἐσεηίερδς, φυίατοχ 
ΟΡ εί445 Ὠ{Π}1] 4ε ςσπηαπίρ, γε 5, ρυρείογεί πὶ 
δε"! είς (ΟἹ είτας ετατ, ασο ομπίΡ, Ατιαρᾶτε, 
φίδια σπηιης υἱτ εἰξ. (Οπγηία ἐπίηνα 5 γ5 
αι] εσατί ροτείξατε εγᾶτ. [5 ουηηία ἀοἷο {τζ5 
΄αυστερατ(ας εσο ΄συ!άεπ εχ [{ίπ|ο) τεσίοιξ 
ΒΕ τοδί ατθ 65 ἃ σεητε5 Δ] 185 Παρ είΕ, 
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5 ΥΚ, ΑΘ ΘῈ ΟἿὝἽ ΕΑ ΡΉ; 

ἂν δεέιργοντις ἀτ 7 πρωγλοσῖυ δῇ; εἰ ἀραη΄ 
ξας. πῶσοικειξ δ! σα δεονοπῆα πότος, ρος 
στιερἐφεοῶδ. ἡψ σῖξ τι τὸ πτολυλρημοτος ἀκᾷ 
εἰ ἐπ ποωνςχούνου πες αὔγυρου τὸ χρυσ ἐμ 
σὰ ἀρώματα σήωτιθεμδύους, κὺ πίιὼ σπτολυτα 
λεςάτίω λιβίαν «ὐαλίσκοντας δ" λαμβας 

νομϑύων σοῖς ἔξω μαησὲμ, ἢ γοῖρ Φάλοις λπίζεο 
πολυσίοις χρήστκ ον ἢ ἐχθρῶν ρα τάσᾳν πλὰ 
σίωνιἀπῆρε σῇ αὐτὸν (ἃ ἡ πλιὰ Σ ναδαϊαίων 
ἐλπίς Φίλων ὄν]ωμ. "ὦ συμπραξενάπανθος 

ὑπισινουμῆων. ἀδὶ πότοις μὴ ἂν ἐφελεῖθοὦοι 
φρατείαν ὃ γάλι", ὀξησιίτησε οἵ αὐδυ δ᾽ 
χῴρμνα βατοίωμ ἐπίτηροπ ). συλλαῖθ' ὑγθ 
αὐυσοσχόμθνος μᾷν ἁγησα αν! τίὼ δῖον οὶ χα 
ρύγήσειυ ἅπαντα νοὶ συμπράξεμ" ἅπαντας 
σ᾽ δ; ἀδιβουλῆς πράξας» τὸ ὅτι ἡἥδατολομ 
ἀσφαλῆ μίωνων ἐστ᾽ δσῖὸν, ἀλκεὶ αὐωδειυΐ, 
αες τὺ ἰωυνκλοπτορείαις κοῖς τοούντων ἀπτόροιφ. 
χωρίοις, ἢ ῥαχίαις ἀλιμβύοις “φαβαλὼν, ἃς 
χριράσίων ὑφάλων μεςοῦς, ἢ τοναγώσίεσις 
«σλέίςομ δὲ αὲ πολημμυρίσῖσο: ελύποαν οὗ 
σοιότοις., κοὰ ταῦτα χωρίοις» κοὰ αἱ ἀμπσώ. 
τεις. πρῶτορ μδΡ σἱὴ ποιϑ᾽ ἁμάρτημα σιυυὶ 
θη, τὰ μακρὰ ἰατασκδυάσα δι τολοῖῳ, μΏ 
σϊῳνὸς ὕντ (Θ΄ μεσ ἐσομλύν 7] θάλαἥανπο, 
λέμον δὲ δ (Σ] γίω σφόσ)οᾳ “πολεμιξαξ ἃ 
σιν, ἀλλὰ κάτοηλοι μάλλον οἱ αι Βόϊ. εὐ ει 
“πορικοὶ μήτοι γε 5] ϑάλαήαν. ὃ σ᾽ οὐκἕα 
λαῆου ὁγσνάκοντα γὐαυσπτηγάσα ατίκρόϊα: 
κρὰ πριήρος κοὰ φασήλος, ἩΣ] ἰλεογτοτγοροο 
σῖα Ὥ σεῶς σὴ σταλαιῖς, διώρυγι πῆ θη πδὶ 

νήλου, γνοὺς δὲ διε δυσμυνος. γήαυττπγας 
σάτο σκδυαγωγα ἑκατὸν» κοὰ τριάποντας 
οἷς ἐτολόύσον ἔχων πόδὶ μυρίους πσεζὸς τῶμ 
ἐκ φὶ αὲγύσηυυ ῥωμαίωμ» κοὶ; τῶν συμμα)» 
χων. ὧν ἄσαν ἰουσίαζοι μδ πσῳνταπόσιοι, να 
βαταῖοι σὲ χίλιοι μετὰ "τόν συλλαίου πολιᾷ 
σὲ παϑὼν, κοὰ ταλαιπτωρηβεὶς, πσοντε καὶ 
σέκαταῖθ- ἥπον ἐς λόυκίω κώμίω “ ναέα 

παίων γῆς, ἐμττορέου μὲγαᾳ,, πολλὰ  τολοΐ 
ὧυ ἀφξαλὼν, ὧν για νὸ αὕτοωνδηοα αθὸ σίου 
απλοίας, πτολεμίον σὶ δοϊψνός. (ὃ σ᾽ ἀπο 
γάσα: ἡ τὸ συλλαίς ἔακία Ὑ πσεζᾷ φήσαν 
τ|θ- αὐδοϊσυτα δἰ «ρατοτσίόνις εἰς ὦ λδὺ» 
κίω κώμίω, εἰς ἣν κρὰ ξξῆς οἱ Καμελίμπό 
ροι,τοσότῳ τοληύει οὐὐσ]οῶψ» νὸ καμήλων ὅν 
οἱδύσσινασφαλῶς κοὰ ὄυ τος ὡς εἰς πότον 
Ἐκ τοέτρας, ὥςε μὴ σία φέρειν μηδὲν σρατὸν 
πίσῖσ. σιιυξξαινε δὲ (δῶρ Σ δὰ βασιλέως τό 
ὑξᾷσια μὴ πολὺ φροντίζονίος Κ᾽ κοινῶμ; κοὶς 
μάλιςα “Ὁ ἡ] τπύλεμομ, κοινὸν ὃ ὧδ πᾶσι 

ἰρ αράξωμ ξασιλεῦσιν. ἅπαὐήα ὃ ἱμλ Τα ἐπιβρόπα παοιδμίνα ἐξοσιᾳ ουλλαίς όπο σῖ ἅσταύα σὕλῳ 
» ι ΉΛΩΣ ν η “- ᾿ ΡΣ ͵ Ε 

σρατηγὸν: τὲ ζγτόντος ὡς οἷμαρ ἐκ Οηγδύσας ἡ χώραν, συνεξελῶν ἀνὰς αὐτῇ, πτόλφς ἱ ἔνα, 
μετ 
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σποΐδεσι, Ὁ δσιόδι ὁ φόμα, ὃν δὲ πόδι τὰ σκὲ 
λη ἰδωλυσίν τνα σϊαλον ἣν, ἔκ τε Ὁ ὑ)9εἷ 
ον, κοὰ δὴ βυτανῶρ. ἰμυναγκαδδα γοαῦ πότε 
ϑόῥίδ- κοὰ ὸυ χειμῶνα σχτελεσκε αἱ; τόϑι, 

αὧὺ φὀθρνοιῦ τας αὐακίώμδω Ὁ". ἐκ μὲν σεῦ 
τὶ λδυκῆς ξώμης εἰς τσέτρων, φὐτόύθῳν σ᾽ 
εἰς ῥινοκόλουρα φὶ πᾶς αἰἱγυτῆῳ φοινίσοις 

“ἃ φορτία κομίζωτοι, καὐπόύθῳν εἰς εἷσ ἄλο 

λουφυναὐὶ δὲ τοπλέου εἰς τἰὼ ἀλεξανσηρφαν. 
(ον νέλῳ καποέγοτοίι. πὰ οἵ ἐκ φὶ αραβί- 

ας κοὰ Φὶ ἐνδικῆς εἰς μνὸς ὅρμον. ει ὑπό 
θέσεις εἰς κοσου φὶ ϑιβαϊ σι’ καμήλοις οὐ 

διώρυγι τό! νειλον ἰκειμδυΐα εἰς ἀλεξανοσϊοφαν 

“πέλιν ἐκ φὶ λσυκῆς ἀώμας ὃ γάλλθ. οὐα. 

ζύξας τίὼ «ραπιωὺ,, οᾷ τοιόπων εἴα χωρί; 
ὧν, ὥςτε κοὶς ὕσίῳρ καμήλοις πομέζειν μοχ- 

θκοίᾳ ἣν ἡγεμόνων φλ σοῦ, δεόπτόρ πτολ 5 
λας ἡμόδαες ἥπῃν εἰς τίω αδέτα γίὼω συγ’ 

γγνοῦς ἴρο ἀδίσϊᾳ. ἐσϊξξαγ5 μή ομῦ, αὐτου 
αξιτας Φαλικῷς, ποὶκ σΐωρα πῶσίωεγκῳν. 

ἡ δὲ τό συλναλον πεοσῦσια ἑκα κείνίων επτοίασ 
σε τί χώραν οϊυασορσυτου.. “πριαίκοντα 
γοιῦ ἡμόλιχες δ)ηλύν οὐ πίω, ξαιας, κοὰ Φοί 
νικῶς ὀλίγας ποαρεχουσαν, κοχ βούτυρου 
αὐτ᾽ ἐλαίου σῷ πὰς αὐωδίᾳαο. καὶ σ᾽ ἑξῆς ἐν 
ἐπί, νομάοΐων ἣν νὃ ὀρύματα πολλὰ ὡς ἀ’ 
λείῶς κκαλέῖτο ἂρ ἀριωὴ, βασιλεὺς σίπυσά 

ἔθ', κοὰ ταὐτίω αϑωδέαιος διῆλθε κατατρί 
ψας ἡμόβας ποντήκον ταν μέλοι πόλεως ἀπ 
γρανὼμ τὰ χώρας εἰρίιυικῆς σε, κοὰ ἀγαθῆς. 
ὁ ΝᾺ ἂν βασιλεὺς ἐφυγγν»ἡ δὲ πόλις δ ἐφό 
ὄῦυ κατελήφθα. ἐκέιόῳν ἡμέραες Ἐξ ἧκον ἀϑὶ 
φυ ποταμὸμισυυα αν δν σὺ αὐτόθι Ὁ βαρ 
ἔχων εἰς μάχίω, τστοὶ μυρίος αὐδὴν ἐπείον, 
Φ σὲ ῥωμαίων σῖϑο. ἐχφώνο γοῦ ἀπείρως οἷς 

ὅπλοις ἀπόλειμοι τέλτως ὃντοῦ' τόξοις νε τὸ 
λόγχαις ξίφεσι, κοὰ σφῳνοδγαες. οἱ πλέϊϑοὶ 
οἵ αὖ ἥῆν, ἀμφμεύμοις πσελέκεσιν. δυθὸς σὲ, 
κοὰ τὼ ποόλιν ἐλεκαλουμλύίω ἀσκᾷ, συλ 
λυφύασων Οὺ τό βασιλέως, φὐτόυθῳν εἰς 
ἀδιυλλα-όλιμήκε ἐρατήσας αὐτῇ ἀκονιτὶ, 
φρουροὺ ἐμδαλὼμ.νὸ ἡνασκόυάσας σίπο νὰ 
φοινίκων, εἰς πόλιυ μαρσυαξαὶ πτρηλύῳν, 
Ἐῤνους τό ῥαμαν εν, οἵ ίσαν τσὸ ἰλάσαρῳ, 

741 
ορεῖὰ ᾿ξ οι είρ τεσσ ἀσηλίπαηι είςενς, ΠΠ18 
ταοτθο, ἴαπις, [αρούς, δ πιὰ} 5 οπιηΐςοηΐξε- 
ἐἰῖ5, υσοιπῳ ἱρίε ἄοίο ἀπο εθαῖ )υατε πα 
ΑἸΡυπι αἱσυπι ρεγαςηϊτίαηι ἐχογοίτι οτίβ, δζ 
«τατ αὐτή 5, σα τοτίδου εἰὰ5 Ιο οί πιο 5 τεητασ 
τοι αι ουτ {18 οἰγοα ο5, ἢ ας οίγοα ογατα γε ίο ας 
τίο χυσεάαπιίμπητς οἱ Δη 185 ὃ τότ ρίοιες 
πίεηϑ. Δ εἰξατεπι τὰ ἃς πγεπιζ ἰδέ αρετε ςο- 
αὐΐα5 εἴν, ἄτη τεποοστετπἤγπηο 5. Εχ ΑΙΡο υἢ 
οο πη ρίαμι Ρετγᾶ,εχ ΡῬεῖγα ἱκ πίποςο γα, ας 

ίη ἱρίᾳ Ρῃοσηίςοία εἰ αρυα Δεργρτῖ, πτεύςες 
ςὐροτταητατ, τα! Πίπς π Αἰία ἰοςσας παπο ρᾶΓ5 
τααχίπια ρεῦ ΝΑ] εχαπατία πείταγ. ὅτ 
[ἵστα δύῃ ἀίςας πη οῦςε5 ἐπ 1 τ5 ροτταπι, ρος 
{ἴεὰ ςαπιε] 5 ὥορτυπι ΓΠεβαίς τη! ςεηαζ, 
ἱπάς ΑΙεχαπάτίασι ρεῦ ΝΠ Οἰλπι. [ἐ ατίαπι 
(Ὰ1Ππ ἐχ ΑΙΡο υἱςο οὔ ἐχεζοίτι αἰ στε, 
ΡεΥ εἰαίπιο ἀ{Ποςα ργοίεςξι5 οἰξιας σα ΠΊΕ} {5 ἃ- 
΄υδπὶροτίαγεηῖ, ἐοτῇ ἱπργοδίτατε υέ τΐλπε 
πιοηίταραητ ταῖς ροίξ πγαΐτοϑ ἀϊε5 πη ἄτα 
τα τετταπι ρεγπεηίς, σαί ΟΡ οάς αΠϊηίτατε ςὉ. 
ἰαπόξυ5 εγατ,Ἰς (ΠΑ Π Ππ| πιο  αἴτερίτ, δ 405 
πὰ ΟΡτΪ τ, 5εα ϑυῖα ργοδίτίο, δ μΠαποτεσίο 
πεπὶ αἰεί! ἐπὶτεάαἀ ἀίς, ἔασι τας ίη ἀίεθις 
ἜΧ ΧιΡειπιεαιήτρειίος ἐπουία, ἰρ εἶτα δέ ραΐ 
Τγ1]15 ποη τη υτί5 δύ θπισγεο ρύο οἷεο ππ5. 
(Ωπαπιτεγὸ ἀείποερ5 δά ίρας, ΝΟ πιδα εταῖ, 
δίτετεία πιᾶσπᾶ εχ ρατίς ἀεἔξιτα, εα ἄτατες 
π ἀίςεραίαγγεχ εγαῦ Βα 5, Π14Π| ετίατι ρα 
αὐτία Ρειπιοδαίς ἀίε 115 1. «σοη!απιρτί5, αἴας 
αὐ υτθεπὶ Α σταποτῖ δ ραςαίδπι δ ἔογτί! ἐπὶ 
τεσίοπεπι, εοτῦ τὲχ δυξασίε, αὙ05 ρτίπιο δά σ 
οττα ςὰρτὰ εἴτ. Η τας ροίἐ ἐεχίσπι ἀίοπη 46 ἤιτ 
ποη ρΡεγπεηίτ. [.{χπ| Αγ ατί5 ἀρ υσηᾷ Π. 
{γι ί5, ὁ σαύρα Δ. πη Πα σεοίἀεγαπε, ες 
Ἱκοπιαπίς ἄπο Ποηπγίπεβ τητῦ Ν4Πὶ οπιπίπο 
ἰπῚ εἶ! 5 ἐγαηῖ, δέ αὐτηίβ ἱπτρογίτἐ αὐτο Ῥδητιτ, 
δύσι, δ ἰδπςεα, ὃ σἰαάίο, δ πη, δύ πιασηα 
εχ ρατῖς δίρεππίθι5, ΜΜοΣ οτίαπι αὐ ςερίς 
ποπηίης Αίςα ἃ τεσς ἀετοϊ ἐᾷ, Ἠίπς Ατῆγαί- 
[α πεπίτ, συ Πα] περοότίο σερίτ, δ ρτοάΐο 
Πγηταιι; δύ (πη οπτί δύ ρα] αταϊαταπι υἱατίςο 
ςὔραταῖο, ΝΜατίγαθαϑβ ρτοςοῆτς αὐ κα Παπτᾷ 
πίταγααι, αα {0 Παΐατο εγαῖ. Ἐδπὶδάοτίιιβ, 
(εχ ἀίε 5 οδίςαττ, ροίξεα αησο ἱπορία 4 εἰξέ 
τίς αὉ ἱποσορίο, ἰαπὶ ἀπογιπι ἀίεύαπι τίποτε 
αἴ εταῖ αἱ ατοπιαιίίοτα, ατίρίς εχ ςαρτίυ8 (Π- 
το]! σεῦατ, (ἐζ πιεπίςβ σοηετίαίτ ἱπαπίτεν ἀπ|- 
ἐπα: ρΡεγεπ[ττπις ἰετὸ δ δίρεζεα ἐπ{[4 {85 
ἀερτεξάίε, ἀτπιπὶρ ει αἰ έδαι αἱ το οττεγοίαγ, 

Ἐξ μῆὸ ὃν ἡμόδας γεῶσξαλὼμ Ἐπολιόρκει.λεψυσ)ρίας σῖ ὅσης, ἀπίςκ, δύο μϑὸ ὃν ἁμόρῶμ δσῖον ἀπὸ 
διε Φὶ αρωματοφόρενκαϑάπόρ 7 αἰχμαλώδι ἀκόεν ἣνοἕξ δὲ μίωνων χρόνον οὐ παῖς δόδῖς κατέσρεψα 
φαύλως ἀγόμϑνος ἐγνῳ σῖ αὐασρέφωμ ὄψφ) ἀϑιθσλλμ»"ὸ καϊαμαθὼν νῦἡ καθ ἑτόβος ὑσϊὸς ἐπανελθὼν, 

φὑναταζος 



σάς. ςΦΤΒΑΒῸΝΙ 9 
ἵΝαιῃ ΠΟ 5 κα 5 Ἀπασιᾶπα ρεγπεηίς, αδὲ 
Ρταἰίαπι σοπιηλΠτιπὶ ππείαῖ : ἀπά εςίπιί5 ἀς, 
ἱπάςαά(ερτεπιρυῖεοβ, ἃ τε ρία {ἰς πΠοπιίπαν 
τοβ. ΠΠΙίης πὶ ρεγίοςα ραςαῖδίπίςιπι ΟΠα- 
414. ρΡοί(ἐ{π αἰίαπι ποηγίηε ΝΜ] Α] οι δι δά ἤϊιν 
τάεη Ροίταπι:ροίξεα ρεῖ ἀεἴοττα ΠΟ πιαϊτπὶ 
απ Πα επτία παυς πη πἰσαπιΝερσταπι, αυί 
{0 ΟΡοάα εἰς, χ δα πιασε ίαςετ, [ἡ τεάίτα τον 
ταυπι τεῦ η ἀίεθ 5 (εχασίπια ρεγεσίς, ἱπ αυο 
ΡΓ(5 (εχ πιεπίςβ ςοη(ππιρίετατ, ΗΠ ποίη ΜΜα 
τί5 Πατίοποεπι, εχεγοίτζιπι π τε 115 πη εςοίπι 
κταίεςίτ, απάς (ὐορτιπι ταγ, (απ αι 115 
ἐτὰ Ὁ ςορήβ ΔΙεχαπάτσίαπι ργοίςεϊι8 εξ, (ὑκ, 
τεῖοϑ ἐπίπι ποη ΒΕΠο. ἐξα ἔληης, ἰἁοῖς, πιοῦν 
ἴ0υυ, δ ἐτἰπεταπι αἰ Πςυταῖς δαγίίςγαῖ, ἥδ (ς 
Ρῖεπι ἀπητακχαῖ (η ΒΕΙ]ο Ρετίογαησ, “παπὶ οἷν 
τεπι πες πλτ ες ἐχρεάϊτίο ρτοίείτ Δ61ο- 
ἐογαπι ςοσηίτίοπεπ, ΠΟ Ώ 1] ταπιεη δά πιπίτ, 
Αὐϑυίαυ μυίτυϑ τοί σαί ᾿κ οπιος ροσπα5 ἄε- 
αἰτ, συδηζῷ απλίςίτίαπι {πιιαγοῖ, ΓΝ σιιπη 
δ) πΠαπορεχηαίᾶ, ΑἸ Δείποτα ρδίγατε σοπ 
αἰἰόίας εἴτ, (εςατί ρεγου{π5 εἰ. Αιστοπιαείν 
ἔετατα τεσίοπεπι (Π Ρρατῖεβ συδίποῦ (ας δητὲ 
ἀϊάϊιπι εἰ) ἀἀπουητ. Ἐκ ἀιοπιαείθιι5.» τ 5 
δι ταγεγῆατη εχ αὐ ρου 5 εἰἰς ἀΐςαπε, ςα 8π| 
πειὸ εχ ἰἀσριι5. 8αηῖ σαί ἀίσαητ πα σηδηη 
εἰπ5 ραΐζεπι εχ [Π {8 αἰευτί, Πα ορτίπγυτη ἃ. 
Ρυά Βειδηι ηαίςί. 8 ε( δἱία δά απι αἰ Πο- 
πε τοιάπι [οὐ] ςεπιτεσίοπεηιῃ ασπίπορτεσηα 
Ρατϊτίπηευτ: ]σαογιπι δ! ΒεΠ]Δτοτεβ, δύ οτὴ- 
Ὠίτπιὶ ριορασπαίογεβ παρ ει: ΑἸ πα ἀστίσαϊτο, 
τε8, ἃ αι. ἐγαπιεηταπι ἃ αἸίοβ ἱπιρουζατατ: 
αἰττ οο5 {πί ορίῃεία ὃ αὐτο τγλόϊδης : αἰίσά 
τιγιτ πὶ έοττ, "τἀ πετὸ τἢπι5. Ἐδά ἐπὶ ταπεπ 
δχ ςαἴϊδηι δύ εἰππαπιοπιῖ, δύ παγάτπι ἰείσητζ. 
Ἄττες ἂς Ππυἀὲα 4Ρ 4110 ἐπ αἰίαπι πο τγαηξε- 
ταπτυν 7 [ε χυίηαοε ίη ραττῆβ ρεϊπιαπεητίπ- 
{πίτατίς, Μίπυμπι πιάσπᾶ εχ ραττε εχ ραΐπιιν 
[15 «οπῇῆςίταν. Βταῖγεβ πόποτε Π]ίοβς δῆζεςε 
ἄπητ, χαοα πδίι σταπάίογεβ ίαητ. (αἱ εχ 
ελάεπ σεητείσητ, τερπδηΐ, ζ ςατεγοβ τηδοί 
ἤταῖας οδευηῖ: ἥσπο ΡοΠεάεγιηΐ, οπιηίθιις 
«οηίλησιηςία πη σοπιπιιηία., (τ πδίι 
φτιαπαίον ἀοπηίπι95 εἴ. Δ οτππίβεϑ ιν 

᾿ χοῦ εἰξ, χαυΐί ρείου ἱηστεάίταγ,, ροίίτο φητα 
ἰαπδπιὶ Ῥαςυΐο, σαπὶ εὰ φοποτεαίτιν (Πδπὶ 
ἔπ τησύεσι παροης., οὐ ΄υίϊπυς Ῥαςσυαπι 

᾿ σοίΆ{) 68 [Δ1ΠΠῈΠ ΟΠ φγα ποτε ρεγποίϊαῖ: 
Πυαρτορτίοῦ ΟΠΊΠΕ5. ΟΠΊΠΙ πὶ {ππὲ ἔγαῖγε 5. 
«οεῦης εἴίατη οι τηδτγίιι5, Δ] τογ ςὰρίσ 
τε ρΙεδίτυτ. Αάυϊτεῦ πεγὸ εχ 4] σέπετε 
εἰς, 8δεᾷ δζ μυϊαίπτοα! φυίάαπη παιγαίατ, 
Ἐκερί5 εὐπυί!απιὶ ΠΙία πχίτα ρα ςΒτίτ 4 ίηε, 

-ῈἙ ΘΟ ΕΑ ΡῊ;Σ 

ᾧνατοῦ Ο δὰ ἐς αὐάγρανα ἄκῳν͵ ὄσττυ ἡ μά 
χη συμξεξεκει. φν σεκαταῖθ᾽ σί᾽ ἐκέθῳν εἰς 
ἐσ φρίατα,. καλέμανα ἀρ τὸ συμξεξγκό 
Θ΄. οὐ τόνον Ἀσίη σ᾽ εἰρίιθης εἰς χάαλλα 

ἰωμίμω, ποὺ στάλιν ἄλλην μαλόβθων πεὸς πὸ 
παμῷ ἐειμθέίω ἀφ κνξποι. ἔπα σι ὅλα. 

νκς ολίγα ὑσῆρεια ἐχούσης ὁδὸς. μέλοι νόδᾶφ 
ἀώμης. ἔςι δὲ φὶ ὁβαϊσῖα, (ἔπται οἵ᾽ ἀδϑὲ θα 

λᾷής. τίὼ σὲ τοᾶσαν δοῖὸν ἑξαπκοΞὸν ὀξέων 
σε ἡ2] τἰὼ ἐποῖνοδδμ,αὐαλώίως Ἐξ μίισας οὐ 
τῇ δ ἀρχῆς ὁσίῳ. οὐπόῦθῳν οἵ᾽ ἐπτόραίωσε “ἢ 
σρατπιων οὐ σξκαται- εἰς μυὸς δομομ, ἐ:ϑ᾽ ὑ. 

πόῤθεσις εἰς κοσῆὸμ, μετὰ δὲ ὠνηθίιῦαε σῖυ 
ναρβύων κατῆρον εἰς ἀλεξαν σείων . εδὺ σ᾽ 
ἄλλους ἀπεξαλρν, οὐχ «υὺ πολεμίων, ἀλ- 
λὰ νόσων κρὰ κόπων, κοὰ λιμοῦ κοὰ μοχϑη 
ρίας τὴν δσϊῶν. ἐπεὶ ἡ7] πτόλεμμον ἐπα γρνον 
υδιύων, σ]χφθαρίιῦαε σιωξξα, οἱρῥ ὡς αἰπίας 
οὐσῖ᾽ ἀϑὶ πολὺ πεὼς τίὼ γνῶσιν δὴ τόπων 
ὥνψσῳν ἡ «ραττοὶ αὕχπ, μισεροὶ σ᾽ ὅμως συυυήρ 
γῆσῳν δ. τ᾿ αὐπι Ὁ τοῖν ὃ συλλαῖ-, ἔτισε 
δὲ κοὰ σλίκας οὐ ῥώμῃ, τερασοιούμίω Θ- μὴν 
Φιελίαν:ἐλεγχθεὶς σὲ σὸς αὐτῇ τῇ πτονκοίᾳ, 
κοὰ ἀλλα κακουργῶν, πκοὰ ἀγντμηϑεὶς τί 
(εφαλίωώ, πίὼ μδὺ ομὦ αῤωμαηο φόρον δτακ 
ροῦσιμ εἰς τιαρας μερίδας, ὥασοβ ἐρήκα- 
μϑν. ἀῤωμάτωμ δὲ λίβανον δδ "ὁ σμύρναν 
ἐκσίϊρναρων γίγνεδιυαι φασί. καοσίων σὲ κοὶς 
Ἐκλιμνῶμ. τινὲς σὲ τί πλέω δ ἱνοϊῶμ ἕν. 
πόϊ δὲ λι βιαίου βέλτιτον του πῶς τῇ πόῤσε 
σι κατ᾿ ἄλλων σὲ διαίρεσιν σύμπο σαν τἰὼ 
ὄυσϊαίμονα τοζυσαχὴ οίζουσαν ἐς βασιλά 
ἀρ, ὧρ ἡ μὴν αἷὸ μαχίμους ἔχει, κοὰ πθα-ν 
γωνιξας ἁπαύτωμ. ἡ δὲ εὖ γεωργοὺς. δ᾽ 
ὧν ὃ σῖ τ. εἰς εἷὺ ἄλλους ἐἰσάγετοι. ἡ ὃ ὧν 
βαναυσοτεχνοαῦτας, τὸ ἡ δλσμυρνοφορίδ᾽. 
ἡ σὲ λιξανο φόρ(Θ". αἱ σΐ αὐτοὶ τὸ τίω κασ' 
σίρων, οὶ πὸ ἰμιννμωμομ, οὶ πίὼ ναῤῥοῖου φὲ 
ρουσι. τῆδ᾽ ἀλλήλων σῖ ἃ μεταφοιτὰ πὰ ἀδιν 
τησϊδύματα, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς στο τηοίοις σἤχμδίς 
σιν Ἑκᾶξοι. οἶνος σ᾽ ἐκ φοινίκων ὃ πλέων. ὦ- 
σελφοὶ τιμιώπέδοι τῶρ τέκνων κωτὰ πρεσ΄ 
ξυγγνίαν κοὰ βασιλόδύσσι οἱ ἐπ΄ τό! γγνους, 
κοὶ ἄλλας αῤχεὶς αἀΡχουσι, κοινη ἰυχῆσις ἅπτα 

σι ποῖς συγ γνὲσι, ἰεύοιος δὲ πρεσβύπτατίθ', 
μία δὲ κοὰ γαυὰ ποᾶσιψ, ὃ δὲ φϑτίζας εἰσιὼμ 
μίγνυται, προθὲς Φὶ θύρας πίω ῥᾷέσνγ,:» 

πάσῳ σὲ ῥα δεφορᾶν ε6 2. νυκτόβδύει δὲ 
-σαρὰ Ὧω" πρεσβυτάτῳ. διὸ κοὰ ποῦ 
χόυ' ἀσϊελφοὶ πσαύτων εἰσί, μίγναυποι 
δὲ κοὰ μηπράσι, μοιχῷ σε ζεμίᾳ ϑανατθ’: 
μοιχὸς σῖ ὄδιμ ὃ δ" ἄλλου γγνους. ϑυγάταρ δὃ 

7. βασιλίωμ τινὸς ϑαυμᾳοη ᾧ καλλοριχοία 
ἀσελφὺς 



"3 
ἀσϊελφὸς πρνπικοϊσεκὰ, δῥῶντας αὐτ στᾶν 
σας τὸ στόν ἀοϊχλέσηως ἄλλον ἐπ᾿ ἄλλῳ 
᾿ σαριοντανγ ὼς αὐτὴ ἀάμνοστι Ἀσίη, παρασῖς 

᾿ δὲτῦ νοήματι χρί( δ] ποιότῳ, ποιησαμῆνη 
ῥάβοϊος ὁμοίας ταῖς ἐκάνων, ὅτ᾽ δξίε πσαρ᾽ 

αὐτῆι τς, ἀεί τινα σεουπέθει τὶ ϑύρας τἰὼ ὁ. 

᾿ μοίαν ἐκείν, κρὰ μικρὸν ὕςόλου ἀλλίιυ,σοχοὶ 
μας ὅπως μὴ ἐκενίω τίω παραπλησίαν 
ἔχκδ μέλλων τρῶσιφνίαε, (ἰ σ᾽ καὶ τσντων κατ᾽ 
ἀγορκὺ γρτε ὄντων, γα προσιόντα τῆ ϑύρᾳ, 
᾿ κρὰ ἰσϊόντα τἰὼ ῥᾷ βοῦν, ἐκ μὰν ταύτῳς εἰν 
 χασαε, διότι ποαρ᾿ αὐπίιύ τις ἐσήσι εκ τὸ 
᾿εὅὺ ἀσϊελφους παντας οὐ τῇ ἀγορᾷ κατε" 
λιπεῖρ, σσονοῖσ αε μοιχύμ. δραμόντα ἡ τρῶς 
δὴν πατόβα τὸ ἀπταγαγόντια, ἐκεῖνον ἘλῈΧ 
ϑίιῦαε κατα, δυσμϑην τοῖς ἀσϊελφοῖς. σώ- 

᾿ φρονόῖν σ᾽ εἰσὶν οἱ ναθαταῖοι κρὰ ἰυταπικοὶ, 
ὥςτε κοὰ σϊημοσίαᾳ οἱ μδὺ μειώσαντι τίὼ ὁ. 
σίχν ζυμία ἀῷπαι, Το σ᾽ αὐξώσαντι τιμαί, 
ὑλιγοσῖσλοι σ᾽ ὄντ οῖν, ,αῦὸ δὴν συ γγγνῶν σᾳ 
πονοιῦτοι τοπλεου, ἢ ὑπ᾿ ἀλλήλων, ἢ αὐτὸ 
δέάνον οἱ ὥςε κοὰ μέλοι δὴ) βασιλέων σχτε; 
γεῖρ Ὁ Θ“. συοσίτεια δὲ ποοιοαῦ τοι κατὰ 
“ρισκοάσεκα αὐθρώπους. μουσουργοὶ ὃ σϊυο 
(δ συμ ποσιῳ ἑκάστῳ ὃ δὲ βασιλεὺς οὐ ὃγ. 

κῷ μεγάλῳ πολλὰ συνεχῆ ποιέῖ συμπόσια, 

“πίνάσί ἐσϊεὶς πλέω δὴν γύσεκα πσοτηρίων 
ἄλλῳ. κοὰ ἄλλῳ υσῷ ἐκπφώμαζ, ὅτω σ᾽ ὃ 

βασιλεὺς ἐσὲ δαμοτιπκος, ὥςε πρὸς Ὅο᾽ αὐτο 
οχκονω, κοὰ τὸ οὐτι δι άπκονομ ποῖς ἄλλοις αὖ 
πὸρ γίνεϑοα, πολλώκις σὲ νὴ οὖ Τρ" σϊήμῳ δ 
σίωσιμ δύϑαύας. (δ᾽ ὅτε σὲ κοὰ ὀξετάζεται 
“πὰς πόδ: βίον. οἰκήσεις δὲ σῇ λίθου πσολν 
πελῶς αἱ σὲ τοόλεις ἀτέίχιςοι δ ἐρίωίω, ὕ 
καρπθ' ἡ πολλὴ πλίω ἐλαίου γρῶντῇ ὃ σκ 
σαμίνῳ , πρόβατα λόυκότριχα, βύδυ' μεγά 
λοι, ἵππων ἄφοριΘ΄ἡ χώρα, ἀάμελοι ὃ τἰὼ 
ὑπαργίαν αὐτ᾽ ἐκείνων ποαρέχοντῇ. χιτῶνες 
σί᾽ οὐ πόδιζώμασι͵ κοὰ βλαυτίοις, τεθοιῶσι νὴ 
οἱ βασιλ ἃς, οὐ πορφύρᾳ δ᾽ δγρε. ἐσαγώγιμα 
σὶ ὄδ᾽ τὰ δὰ τελέως, τὰ σῖ καὶ παντελῶς.ἄλ 
λως Τκ νῦἡ ἀϑιχωριάζάν ἀαθάτιθβ χρυσὸν κοὰ 
αἦγυρον κρὰ τὰ πολλαὶ Φ αἀρωμάτωγψ. χαλ- 
τς δὲ κοὰ σισῖγρί, κρὰ ἔτι τοορφυρα εῷϑής, 
φύραξ. ἀρόκος ὃ κοὰ ἀοστέρια, κόρεμα γραφὴ 
πλάσμα, δκ ἀϑιχώρια. ἴσα κοπρίᾳ ἡγδντοι 
σα νεκρᾷ σώματα, (αθαϊπόρ ἡράκλειτ 
φησὶ νεκνες κοπρίων ἐκδλητότοβοι. δὲ κοὶὰ 
σταρᾷ τὸς κοπρῶνας ἰατορύῆυσι Εἴ τὸς βα 
σιλᾶς. ἥλιομ τιμῶσιν ἁδὰ Σ σώμα τε ἷσῆον 
σώμϑνοι βωμὸν, αὖ συντ δῦ’ οὐ αἰν οἷ καθα 

ΓΙΒΕῈΕΒ ὉΕΟΙΜν  ΞΕΡΤΙΜ νι. 743 
εὐπὶ ἔταῖτες. ααίπά εςίπὶ Πα ογοῖ, αυΐ οπηπες 
ἐατη πηίίεγ ἐ δα πιατξῖ; δί ργορίεγοα δἰ ἐπ15 ροίΕ 
Αἰίππὶ σοητίπὐ ἃ εδπ ἱποτεάεγεηξ, ίαπὶ (ε΄ 
(εΠ1λ,τεπὶ Ὠυϊιπιο { πιαο ἢ παίυχ θαςιο5 [α- 
εἰε Βαςι 5 ἐοτιιπι ρου πη} 65,8 οαπὶ αυ ας 
Ὁ εδεχίτες., ςοητίπιὸ ας πὶ αἰίαπεπι {10 
ταί! επὶ δῆτε ίαπυδίη ροπεραῖ » δί ρϑυΐο ροίξ 
ΔἰτπΊ, ΟΠ ετᾶϑ πε αὶ εἰετρτεήαχαδ, 
{Ππιί’επὶ μαΡεγεῖ, (πὶ τας αἰ μα πο οι, 
πεβ ἰπ ίοτο εἰεητ μι Δα ροτῖαπὶοςεάεῃ8» 
δί Βαει απὶ υἱάεπ5, ρυταυίτ εκ πος αἰίχυεπε 
{πτα5 σὰπ| ἐὰ εἴς, εχ ἐο δυζοπι σιθα ἔγαῖτες 
οπιπεϑβ ίπ ίοτο γεϊυτεε, αἀ αἱτεαπι ἑαίρίςα 
τι5 εἰξ,ςατγεΠ5 δα ραῖτεπηάῖααε δτς εἰπὶ 4 - 
ἀποεπϑ ςοημεξυ5 εξ ογογεπι (αἰ ςεἰπιίπαν 
τί, ᾿Ναθαϊαί χυίάεηι ςοπείπεητεϑβ ἐπητῖ, δί γεῖ 
Ραταπ δ τῷ ςοπίεγαδηα ἰητεπεί, (πᾶτε 
απ ορεϑ5 [085 ἐπιπλίπαίς, ρ ] ςἐ πτα! ζδτατ: 
αυίασσει, ποποτε ἤϊοίειτ : δ σαπὶ ρδυςί ἃ. 
Ραμα εοβίεταίαης, Γεηαεητίας ζοπίλησαίη εἶ 
πλίηἰἤτδητ, πε] αἰτεῖ αἰτετί, αεἰ χαίία!5 ΠΡί, 
τι ετίαπι Ὠϊς πο 5 δά γεσεβ ρεγπεπίαι. ΟΟπαΐ- 
υἱὰ ἔλείαητ ρεγττεάξηοϑβ Ποπγίηε8, σαί οι 
αἱαίο Βίη Δααητ, τ πα! ςᾷ ἐχεγςεηῖ. [ἐ εχ 
ἰπ ἀρρϑζατιι πιαχίπιο πηι σοπτίπι ςοπιις 
επί ςεἰερταῖ, πεπιο ίαρτα ἀποάεπα ροςιΐα μά 
ίέτ, αἰο ἄτηπε 8110 διιτεο ροςυΐο. δ δάεὸτεκ 
Ρορυϊατίϑ εἰς, αὐ δά (4, ἃ ἐρίς ΠΡέ ταί πιίγαῦ, 
ετίατ 4}15 πιίη τες, δαερ ἐ ετίατπι ρα ροριις 
ἴσπὶΡοση 85 ἀατ: ΠοπηυΠ 08π| ἴῃ εἰ5 υἱταπ 
ἱπαυσίτίταν, Γλοπγαβ πσητεχ]αρίαεαρτυο- 
(ονυτθ 5 πε πιοσηίθι15.παπιίη ρᾶςοε ἀεσιπίο 
Κ ἐρίο οπιπίυπι ἔεγαχ, ργοῖεσ οἱειπι, ατατας 
οἷεο (εἰαπιίηο, οτε5 (σης ]|58ὲς, θοιτες πιασηί, 
εαπο8 πῦ Παθεηῖ, (εὰ ζαπιεῖς ἱπηρίεπε ἐοσυπα 
οΠϊείαπι, ΤΓυηίΐςα ἐπ (υΡ] σου! 5 δί ἰλπάα! 5 
τεσεβ Ρυγρμτατί ἱποςάπητ, αι πηροτίαη- 
τα, φυρε ἃ πιίηίπιέ, αιια ἀΑπὶίπάΐσεπαίαπε, 
ΔΌΓαΠΊ, αὐ σδίιπη, δ ρΙ υτίηγα εχ ἀτοπιαιίθι5, 
265 δζ ἔετγαπι ὃ υετ5 ρυτρύτεα, δέ Ποσαχ:δζ 
«γοςι5 δ ςοἰξτι5, δζ τοτευπηαῖα, δί ἤσπα, δέ τὰ 
δυ]ανποη {ὑπιἰπάΐρσεπα, ΝἸουτυ σούροτὰ ς» 
αυέετῳ {Τείςὰϑ (υἐ ΕἸεγΑς τι ἱπαι «α4. 
τετα ἴείσοτε αρίεζείοτα : Πυλργορτεῖ τεσεβ 
ετίατα πη Πεγηαμπῇ 5 ἀεἰοαίππταγ, ΘΟ ἐπὶ το 
Ἰαπο γα ]απὶ τ ροΥ ἀιᾶ σοπἤίταεητεβ. ἃ χαον 
τίἀ τε πη εα ἱπυπηοίδης, δέ τἢπ|5 αἄοίεπε, 8.4 
σαπὶ ρόοεῖα ἄτςαῖ, 
Νεπίδά Δειμίορας, δ ϑίφοηίος δ Εγῦδοβ: 

 υρδίταπε αμΐ παπὶ ἤ ἀϊςεηα! Ππτιᾶς ἐε 8: 
ἀοῃής υίάεπιίη Βετίίςο ἤἴπα Παδίταπείδιις, 

μόραν κοὰ λιξανωτίζοντοῖν. τό σὲ τσοιττόὶ λέγοντ᾽» αἰδίοστας σἵ ἱκομίω κοὰ σισδυνίας τὸ δῥεμβὸς, 
“ἤχπορὸσι, κοὶς πϑδὶ τῶρ σισενίωψ μὰ τίγας χρὴ λέγειν τῶν γὴν ἴο σπτόρσικῷ κόλπῳ {πα τοικοαύτωμ, 
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σλᾳ ΣΥΒΑΒΟΝΙ8 
πυοίαπι οοἵοτί σας Βίάοπή ποίτί, σαεπι, 
αὐπιοάππι δ Ἴ γείοβ συοίάαπι {δέ πη» 
τοοίταάιπης,, δί Ατδλάΐοβ, αούιπι ςοΙοηΟ5 
Διδάίος ποίξγοβ ἀΐσιης, τὰ δ δίἀοηίοϑ ἱρ5 
ἴο5. δεά τοῖὰ υαίτίο ἐς Ἐτεπιρίϑ εἰς. ἢ 
Ἵτορϊοάγτα (ητε] !σί ἀερεαπι, υλί! ΔΡ εἴγα 
τποϊοσία ςοσαητυῦ ΔΡ ἐο, αιοά ἰῃ τειταπὶ 
εληῖ, Ππ ἄταρεβ. Αᾶς ποίξεγ ζεηο {ἰς ((τίσ 
Ρίυταίη πησταῖ,, ϑί4οηίοβ,, Αταραθῳ. 8εά 
πειΠυλΠ{π|5 (τε ίς ΡΟ ἀοπίτϑ ραυ!α] πὶ {πῈ 
τοιλῃ5., Βίαοηίοβ αἴσιε Βγέπιρος. σαοά 
Ροεία ἴς ππης ἄταθεβ ποςαιεγίς., ἥπεπι, 
Δαπιοάιπιαῦ 4175 (το τεπιροτε ποςαραητιγ. 
Το ςείτ εείατι 85 ἴΓ65 Παίίοπε5 ςστίπεητοῦ ἰΠ- 
κει δ ροπιαβ., χυληαπι ἱπυίςεπι ςοσπαιίο- 
πιεῖη οἰτέπήεγε, εχ εο συοα ρτγοχίπηίβ ποπγίς 
ίδιις ἀρρε!επτυγ,, ἘΑυπιεηίοϑ (ςΠ]ςεῖ. ἃ. 
ταῦρος Χί Ετεροβ. Ἐπ συεπιαάπιοσαπι ε- 
πίΠίπιαη παι εἴ! υπᾶπι σεηίεπι πὶ τΓε5 ες 
«ἰυίίαπι, ρύο οἰπγαίιτη ἀἐσεΥΠτατί ρα, ἥυος 
ἐζηιρεῖ πιασίβ πηασίϑ' ας ἱπιπιατδητγατ, {ἰς ὃ 
ποπηίηίθι5 ρΙ ατίρ 5 ατίρτο απο, Νες σης 
δυάδίεπάί, φυΐ ὀῥέμνες (τί σης, 14 ἐπί] πΊᾶ. 
χίηνὸ Δειπίορίρυβ ςοππεηίτ, όοεῖα εἴδη 
ἐο5 Ατίπιοβ ποςαῖ, απὸ ΡοΠάοηίϊας ἀἰςοίς 
εἴς αςςἰρίεπ4ο5. ποη ἑηἴοςο τΠ10 δγεία πε] 
ΟἸἾΠοία. πιεῖ αἰίπς τεῖγο, ςἀ ϑγτίαπι ἱρίαπι, 
ἴνδιι Δτίαναί (σπΐ, χαΐίῃ εα μαδίταητς, δ ἔοι, 
εαἴϊε (Πταςί εο5 Διυίμιοοβ, πεἰ Ατίπιοϑ πος» 
απ, ΪΝοπηίπυμπι επίπι πλιτατίοπεβ ρει» 
καῦτα ππτ, ρεαί(ετείπι βαυραζούσπι, σαςπι- 
δάἀπιοάαπι ἰλατίαςετη 1 )ατίαι, Πα Ζίτί πὶ 
πεῖὸ ἱρίδηι Ραιγ βίαι, Δταύσαίαπι Αςἤδτατη, 
πυλπὶ (τείία5 [)εγοείο ποςαιίς, Αἄσαρυπη 
ορυϊεητία τοί 5 εἰς ΔΙ εχαπάει, χαυΐ ἐπὶ (τ 
ἔλπια εἴϊ )τερίαπι εἤϊοετε εοπείϊταετας, ρον 
΄ύδηι εχ ἰηαία τεάφήπει; [ς ἃ οπτπία εἰτι5 σοτ- 
{ΠῚ πτουτείπητεπετία, ΑιηαευμπιπΊεχ ἢ, 
Πύυσ {Π|ε πιο! εραίαν, εγαῖ, ΠροπιείΠεττε- 
φερίμ5. ἢ ατίητ15 δε απ ἐχρεΐδσεης. ἵΝδπι 

σἰπι ἐο5 υἱάεγεῖ πὲς ρτίι5,πες ροίϊε- 
κίιι5 Ιεσατοϑ τ {Πς5 υἱίη προ. 

τίοτίθιιβ 4 ειπι εἴτ, (ε 
φάθ ε πὶ ςοπῖ, 

Ραιαραῖ, 
5Τ8Ὲ ΔΑ. 

ΘΦΕΟΔΦΆΒΆΑΡΗ, 

ὧν ἄπτοικοι οἱ σἵδ᾽ ἡμῖν σισδπόνιοι,κὰϑάπτδρ νὴ 
πυρίους τινεὶς ἐκέ νησιώτας ἱσορᾶσι, τὸ αρασ 
σίους, ὧν ἀπρίκος ὧν δ᾽ ἡμῖν φασιν, ἀπ κὦ ὦ 

ι τ ΄ » “-“ ὅς ἊΣ οἱ 
τὸς αδὺ σισϊονίος. ἀλλοὶ μᾶλλον ἀδὲ δῥεμξῶμ., 
ἡ ζώτησις, ἐἰτεοξο ρωγλοσίντας ὑσπτονοατί 
ον λεγεῶνα καθαϊττόρ οἱ τῇ ἐποιμολογίᾳ βια 
(όμϑνοι τ τό εἰς τί ἐρων ἐμξαένφμ, ὁστόρ ἐσ 
ςὶν εἰς  γίω, ἐπε εἷν αξαθας. δ ἡλὃν ζίωων 
ὃ ἁμξ τόρ’ μεταγράφει οὕτως, τὸ σιδονίσς, 
ααξας τε, τιθανώτόρομ ὃ πτοσσϊώνιος γραϑ 
φειγτῷ ἡδαμικρὺν ἀλλάξαι, νὴ σιδυνίους, 
δῥεμίδς. ὡς πῷ στοιεπόν εν ναῦ ἀραβας οὗ- 
τω καλέσανῶς, καϑίάστοῃ τὸ στο ἣν ἄλλων 
ὠνομοίζοντο κατ αὐτὸν. φισὶ ἢ ταῦτα πρίᾳ 
ξθνν συωεχῆ ἀλλήλοις ἱσ)ουμλύᾳ;, ὁμογλύει “ 
αὖ τισα ἐμφαίνειν στῶς ἄλληλα, κοὰ οἵᾳ ϑ 
“Φακάμθοις ὀνόμασι ἰκεκλλο],ολλάρμῆνε ὦ 
πο, αδὺ δὲ αραξας, τὸς δὲ δδεμύδε, ὥα δ ἀπ 
Ἐθνους κσυυλαμξαύων ὄξψ, εἰς ῥίᾳ στιμρειῶν 
ἡ] τὰς Ὁ ἐλιμάδν σχ φορὰς ἀεὶ τὼ μᾶλλοῃ 
δῥαλλα ομδύωμ, ὅτω πρὰ τοῖς ὀνόμασι χω 

στιδοὰ πλείοσι οὐδ᾽ ζνός. οὐοῖ οἱ δδεμνοὺς 
γράφοντι σιθωνοί, δὴν γουὶ αἰθιότσων μᾶλ, 
λομἔσιον. λέγει σὲ (ὦ τὸς αίμος ὃ ποικτήρ, 
οὕς φησιμ ὃ πτοσεισϊώνιος σἹεχ τοῦ! σϊθν, μὴ τό 
στοῦ τινοὶ Φὶ συρίας, ἢ Φὶ ζιλικίας ,᾿ ἄλλης 
ἀνὸς γὰς, ἀλλὰ τὼ συρίαν αὐτίὼ αξιμαῖοι 

τ οἱ γ᾽ αὐτῇ, τάχα σ᾽ οἱ «λλίωσι αὐαμαίους 
ἐκάλοαυ, Ν αίμους, αἕ σὲ δὴ ὀνομά ἣν μετά 
σήσες, μάλιτα βαρβαρικῶν πολλαὶ, 

κῳϑιάντόμ ὧν σϊαριἠκίωσϊαραον ἐκάλεσαν» 
Φυὴ φάρζιον ἥδυσάτιν, ἀταργατίὼ ὃ τἰῶ 
ἀθαϊραν, σἱδρ κυτὼ σ᾽ αὐπίὼ καπσίας ἰαλές 
τ σὲ ἣν αράξωυ δυσϊαεμονίας, κοὰ ἀλίξανο 
οῇρον ὧν τις πιομίσαιτο μέρτνρα τὸν σίανοκ 
θούτα ὥς φασι κοὰ Β-σίλειον αὐπτίρ στοιδ(ςς 
ὧι μετὰ “ἢ δ ἰνσϊῶν ἐπανοάνψ. πᾶσαι ἢ 
ὅν αἱ ἀιχειρήσφς αὐ κατελύθησαν πελδὺ 
τῆσανος “ϑαχρῆμα ἂψ Βίον. μία σῇ ὃν κοὶς 
αὖτ ἣν ἀὐιχειρήσεωμ ἂρ χεὶ δὰ ἑκόντες δα 
σίέχοιντο αὐπον, εἰ ὃ μὴ ὡς πολεμϑίονδι, ἢ 
σίηὶ ὁρῶν μήτε πρότόρομ, μηϑ' ὑςόβου τοὲμ’ 
ψαντας, ὡς αὐτὸν πρίσξεις,παρεσκόυά(ιῷ 

“πῶς Ὁ πόλεμομ, ὥασ δὺ εἰρακαμδὺν οὐ 
σοῖς ἐμπρῶςν. ᾿ 

ΣΤῪΤΡΑ» 

᾿ 



ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΪΙΡ Α΄ 
Φι κῶν βιθλίου ἑπηχκαισῖς» 

κατον - 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ, 

"τὸ ἑπ]ακαισϊέκατον περιέχει οἄγυπγον ἅπασαν 

καὶ λνβ 
τα φ, ΞῚ --- Ἴ Πεὶ σὲ τίὼ αραθίαν ξῷο 

νΞ σίδύοντες ἡ τόσ κόλπος 
συμπόδιελαξομαν οὖν 

Ἰ σφέγγοντας αὐτίὼ, κρὰ 
Ε ΘΟ ΞΙ στοίδντας χόῤῥόνασομ, Ὑ 
ἘΞΈΞΞΣΞΞΞΝ ππϑρσικὸν κὸ ἂν αφάξιοψ. 
πσύτῳ σὲ τινὰ ἃ συμπόδιωσϊύθε, κοὶ Φὶ αἰγύ 
σῆον, τὸ Φὶ αἰθιοπίας τὰ δῇ, πρρωγλοοῖν ἣν, 
κρὰ τὰν «ξῆς μέλοι ἣν ἐφ ἣν φὶ κινναμωμο" 

φίρο, τὰ λεπομᾶῖνα, 1. συμεχὰ τοῖς ϑνεσι 
ἥστοις. τοιῦ τις οἵ ὄξη πὰ πόδι ἣν ν λον ἐκθε 
σον. μετὰ δὲ ταῦτα τί λεβυίμ ἐπειμῖν, 
ἡπῷ δὲ λοιγτὴ τὶ συμητίσας γιογραφίας. 
ἐαὺ ταῦθα σὶ᾿ δδατεῦδούος ἀπφάσάς στθικ 
θετέον. φησὶ σὲ τό ἀρα θ υ κόλπο πιὸς τίὼ 
ἑασόλαν γύνακισιιλίος σαδεος δεεχάν τὸ νέ 
Λου, ηἴδαττλέσιον ὄντος {Σ] τὸ μα τῷ γράμ 
ματι Ὅρ᾽ ν ξειμλύῳ αὐάπταλιν» αὐχορέφει 
πῶς μεσημξοίων, κρὰ Ὦ χειμόρινίω σδιύσιμ 
ὡς ιχιλίας »κοὰ ἐπσηακοσίος ττεδεος, κοὰ α(ε- 

οἷόν αὐταρας τοῖς {}] μόῤδην πόστοϊς,κοὰ εἰς 
“Ἀλιβύίω πολὺς σεθασεσὼν,κοὰ τίὼ ἔτί, 
ραν ἀϑιεροφὴν ποινσαμῆνος, πρὸς σὰς αἢ' 

“1σς φόβετῦ, πρντοικισιλίσς δὰ τὸ τριακοσί 
φὺς τα δέος ἀϑὲ Σ μίγαν καταράκτίω͵ ἴδεν 
“πἰσρίφων μικρὸρ σειὼς τὼ ἕω, χιλίος ἢ κοὰ 
δΐχκοσισς «ἦν ἀδὶ Σ ἐλῴηωτψ ἡξὶ συϊώίω, 
«τ τακισιλίος δὲ ἄλλος τὸ πριαιοσίους ἀϑτ 
“ἰὼ ϑάλααν. ἐμξάλλοσι σί εἰς αὐτου σ᾽ ύο 
“ποταμοὶ, φόρομανοι δὰ ἐκ νων λιμνῶν ἀὸ 
φι τω, πόδιλαμέανοντες δὲ νῆσον δὐμεγεύη 
 κόβόίω, Ὧν ὃιμδν ἀσξόρας καλέτῦ, 5] Ὁ 
“πῶς ἕω πλόυρὸν ῥέων . ἅτόδος σὶ ὠς πους. 

οἱ σ᾽ ἀςοσάξαν καλᾶσι. του σ᾽ ἀσούπου Ἐν 
ῥέοντα ῖκ ἄνω λιμνῶν ἀῷ μεσημθ οέας, κοὶκ 
σιεσϊὸν “Ὁ κατ᾿ δύθειαν σῶμα πᾶ νειλο ἄξρυ 
᾿“ποιέμιῆὴ σὲ πλήρωσιν αὖ“ πὸς θόρινοὺς ὄμ. 
βρὺς ἡἀφασκόυάζειν. ὑπὲερὴ τὰς συμβολὰς 
πὸ ἀταξόρα. κοὰ Σ νέλε Ξαδῖοις ἐπήακοσί, 
οἷς μόλοίιω ξἶν πτόλιν δμώνυμον πὴ νήσῳ. ἄλ 
λίω σὺ εἶν νῆσον ἴσαξο “ἢ μδλόγενἣν ἔχοσιρ οἱ 
αἰγυτήίων φυγισες οἱ ἀοφαντες ἀϑὲ ψαμμε 
“ἰχαο,καλδν τῇ δὲ σεμθοίτῃρ ὡς αὖ ἐπήλυσξς, 

᾿Βασιλδύοντῇ σὲ (ασὸ γαυαικὸς. ὑσπτκόσσι ἢ 
σῷ ον μόδον, τὰ 5 καϊωπόρωῳ ἱκατερωθῳον με΄ 

 ρύμογέδα ΛΝ Σ νᾶλογ πρὸς τ ὀβυθραὺ,μεγά 
ἔχροι, ὦ ξλέμμνες, αἰθιόπωυ ὑσσχκούοντεῦ, 

ΤΕ ΚΝ ὉῈ ΕἾΜ Υ οἰ ΦΈΡ ΤΙ νος, 741 

ΒΥΒΚΑΒΟΝΙΒ ΘΕΟΘΒΑ͂ΡΗΙΟΟ- 
απ [«ἱθ εν ἀεςίπιιδίς ρ τίπιι15, 

ἈΑΚΟαΟΥΜΈΝΤΥΜ, 

Τεοῖμιμο(οριίηιμς [οτατ Ἀεργρίησι αἴ4; Γἰσ 
Ῥνγαπῖ σον πεῖ, 

τσ 7 οηἑζ ἰη ἄταδθία ρείαφταπ. 
“ἢ ἃ Πππ5 ἐο5 ζοπηρίεχί {- 
ἢ] τλῖτβ, αυί ἐπὶ {πίησαητ, ἂς 

ΖΞ}! Ῥεαίπίυ!απι ἰείπηι, ΡευΠς 
Ὁ (οἰ ςοτατῳ Διαθίέσυπι; οσὐπὶ 

ἐν δε Σου ες α, μος ετἰᾷ Διεσγρτί ραΐ5 δ 
αΔπὶ]υἠέταια εἰς, δ( Δ εμίορίς Ἱ χοσ!οάγείςα 
(ςίςεῖ, δέ ἰξηπεητία αἴσις δα οχεγεπΊΔ τειτα, 
αύα οἰῃπ παι οσλιπ [εττ, Πυ ΠΟ γε 48 5 σε πὶ 
τρυ ςοπείπυα ἐχρ! σα πά4 [ππτ, τς εἰτοα ἵΝὲ 
Ἰυπιίαοςης ΒοΙ πες Ὶ ἰΡγαπΊ, αι τοτία 8 σέο 
σταρία το! αα οἰ , ρεγσατγεπηβ, 5 ες ρυίας 
Ἐτατο  μεηί5 (εητεητίο ἐχροπεπάα ἔπη, [9 
εηΐπι ἀἰςίς, Νήσπι αὉ Διαρέςο ἤπα οςςί4επ- 
τεπι σειι5 α{{τὰγε 1 ΠΧ, πΉ ΠΡ [12 6. ἐππιέρ 
εἰτοα οἴδία Ππ! ἐπὶ εἴϊεν Πτεῖς τείαρίπέίαςεπ 
τί. ΕἸ αεπ5 επίπι (της παι ἃ Μίετος, 
(ἐρτεπιείοπεηι, ρεῖ ἄπο τ ΠΠξὰ ἔεγ ὁ δ (ερείησ 
σεηῖα [πὰ τπτίατη σοηποτείταν ἃ πατου ἐς 11, 
δύ πγεπιαΐεπν οσςδίι:π), Ρεῖ τεία τα ΠΠἰὰ [εγὶ δζ 
ἐερτίασοητα [ἰα (, δ αυαί! σοηῖγα ᾿ϊεγοςπ αἵ 
ἰυσεη5. δί αὐυϊευ5 (ἢ 1 ΤΌ γαπι ἐστοίϊι5,εῖ ἢς 
χιπὶ ΑΠ{πππ| ἃ 6 (ερτεπίτίοπεπ εἢ!είζ5., ροῦν, 
τα ΠΠΠὰ δύ ς ς ς {44.. ἀεξεττατίη πασπαπι ςαΐὰ 
ταζίο, ραυΐσ απ  Δπγογασῃ σσπεγίι5, ΒῈΣ 
αὐ πιοτὸ ὃ ἀποξητα ίη πηίπουεπὶ καίατας ἐς, 
4 εἰς δγεπος ργοχίπηιβ, ρεῦ αιπηῷ τα ΠΠ{8 εἰ 
ΠςΟ,ίη πιάτα, Ἰηβυυπείπ εαπὶ ἄπο Παπηίπα ὃ 
λουριὰ φυθυΐααπι Ὁ οτίεητς ἀεἰαία, δ ΜῈ 
τοεῇ ἱπσεπίρη ἐπ{0]4π| ςΟρ! εὐ απέμτ : απο 
τασι πος ἀ είταν ΑΙταροτας, δἰ οτίξιαίς [Δίας 
ἤπεπδ: αἰτεύιπὶ Δίξαρι5, σαοά ποηπα!! - 
Ποίαθαπι ποσαητ, Αἰΐαραπι ποτὸ οἵδε αἰίτπι 
ἀίςαπε, αί ὁ Ιλσαθ 15 φυίδυάαπι ἃ πιοτίηίᾳ 
ἤσατῖ: τῳ παης ξετὲ γεξέιπι ΓΝ] σογριιϑ εἢ- 
ςετο,(εἀ Ὁ ςεἴε 5 τη Ρτίρ, δασετί, δυρτα Α- 
ἤαθοτα δ ΝΝηι εσσυτίαπι, (6, {ερείη σεητίς 
ἱΜεγοεπύτθεαι εἴς, ἐο ἐπὶ ποπιίπε πὸ 1Π5 
(υ]απι. [τεηγίαρτα Μίεγοεῃ, αἰίαπι π]2π|. 
αὐᾶπὶ Δερυρείογαπι ἐχαϊεβ παθεπε ; ηὐυί ἃ 
Ρ(πιπηίτίςῃο ἀεἰςίαοεγαπε, ἡ Θεδτίτο;, ἰά εΠ, 
δάπεπο ποπιίπαπτιιν, δ γεσίπα μαρεηῖ, αιτας 
τεσ Μίετοος ρατεῖ. σα πετὸ ἐηΐτα Ἰεσοεπ 
(απε, ες ΝΠ εχ υτγα ας εἰὰ8 ρατῖς αν 
Ὀισ πειία5; Ἰεσαθατί δέ Θ᾽ εππιην ε5 πα δίτᾶς, 

 ς Ἄεργ». 

τὰς τ. 
Ἄν 

5 “ 



γΑ6 5Ύ ΒΒ ΟῚ 
Δεργριῆς Πηϊίρινί,, δύ Α εἰθίορίρυ5 ραΐεη, 
65. δεχιβπιατε λπτειὴ ΤΥσροιοάγτα, αυο- 
ταπι χα ΜἸεγος ργόχίρί ππλῖ, ἀεσοπν; πάτον 
οἰπτος ἀίετισαι ἐτίποις ἃ ΜΙ ἀ Πητ, Δ' Πηΐν 
Πα ποιὸ οὐτίος ΓΝ Ιΐ Βαδίταης ΓΝ υρα πιαρηα 
Εργα σεη5,ἃ Νίετος ἱποίρίεητοϑ υἱῷ αα ἵΝί 
Ῥ{ ἤσχιιβ., ηξεησπαηθαηι ΔΕ ίορίσ 65 ρατεη- 
το5,(ς ρεῖ (εἰς ἐπ πτοΐτα τε σης αἠραττίτί, Α ε- 
σγρτίραγβ, σας ἔξουβ πτατο εἰ 40 οὖς Ροἰ 4 
εο αὐ (ὑδηορίς, εἰ (ἐὰ ἠτΐα τε τὰ δύ σος, 
Ατῳ Βαςσίαπεσας 40 Ετγατοίϊμοπε ἀἰσπαηταν. 
8εὦ αἰτετίι5 ἀἰςεπάτπ εἴς, δ ρείπιὸ σα δά 
Δεσγρίαμ ρειτίπεμς, υἱ ἃ ποτίοτίθι5 δά (εν 
πασητία ργοςεάαλπηαβ, ΓΝ Ι α5 εηίπι απα ἀ4πὶ 
Ἠυϊοτοσίοηί δύ (ξηπεητί, δύ Α εἰ ρίος αιτος 
{πρτὰ εἰς, ςοπταλαπία εἴϊε οἰτ, 685 {τι 85 ἀπΠ| 
ετείςοίτ: δ οἰ τπὶ ρατίεπι ἤλης Πα ἐτα ἐπὶ τα 
᾿ἰπαηπεηϑ., ἤσαε αὖ ἱπαπεέλιίοπίραβ τεσίεατγ, 
Δεοίϊία το δυτοπὶ ὃζ αασὰ [δ] πίοτξ τοϊαπι 
τππαίησε πμαἰτα ἐπι, δύ ργορίεε απ επὶ 
{ἰεείτατειι ἀείξετατη ργρεζεγίτς α ΠΕ ς ΟΠΊΠ ἘΠῚ 
Ἀειῃίορίαπι ΝΠ 5 ροπιεαῖ, πες Ιη το ϊυπ1, 
πεςίο! 5, πες θέπε μαβίταταπι: Δ εσυριαπι 
τετὸ δέ (ΟΠ 5, Χ τοταπι, δ ίῃ τεζλπη,α ταί ον 
τὰ ςαταταζϊε ίαρτα ϑγέποηι δί ΕΙερ ναπείαπι 
ἐπορίοηβ, χα  ίσπε ὃ Δ εσγρτί δέ Δοιμίορία 
Ππεβνυίς Δα ΝΗῚ οὐδία ἐπ πλᾶγε στηἰτιεπτία. Ἐν 
πἰηιαεγὸ Δειῃίορεβ πλασηὰ εχ ρατῖε ραίτον 
ταῦ πὶ ἃς ἱπορεπ υΐταπὶ ἀἐσιτητ, τεπΊ ρυορ τοῦ 
{οτειυΐτατς, δ δετίς ἑπτοητρεγίεπι, ταπιρτὸ 
ρίεγοα αυδα Ιοη σὲ ποῦς (εροῇείίπης. Εσοη 
τὰ Ἀ᾿εσγριτ.παπὶ δί οἰπί! πὶ δ πλίτεισι υὐγατν 
ἀεσεηταβ,ίπ|ο οἰ5 ποιί5 πὰ στα τι ἐε ὃ οὐσ 
ἄο ἐογιπὶ τη επηογαταγ εἴ [απ ἀδταγ  ἐ ἐπι 
εηίπν τεζ ἐ υτἱ τεσίοηίβ υθετῖαῖς, ἃ θεῆς σὰ] 
τλπν, δ θεῆς ἀτα!απ Παεςς. ΝΑ τεσε σοη- 
{ἰτυτο ται τἰτ 4ὲἐπεπ τυ ατέλτη ἀἰυὐ(ετιτητ, ες 
Δ᾽Ιο5 σι εῖη ΠἩΠ{{68, αἰΐο 5 ἃ στίςο λ5,8] 05 (ἃ 
ςεγάοτεβ ποσδιοίθηῖ, δ αἱίοβ ἀσγοτυπι ουτὰ 
τούς8, αἰ 5 ξουπὶ σία: Δα Ποηγίη ἐπι ροττίν 
ποητῖ, Αἰ ίο 5 τα δή δ. ] στ. Δ]Πἰ05 τα: Δα ρᾶ, 
ςεοιη, ὃ τογγλπι, ὃ δῖος [ρεζίδης, εχ χαυί.τα, 
σί ρτουςξηῖα5 αεγοραητον, ϑασογάοτιεβ ρἢ ὲ- 
Ἰοίορῃίαπι δύ αϊγοποπιίαπι ἐχεύςερδης., δί 
αὐτὰ τεσίρυ5 ἀἰπετγίασαριιν, κοσίο ρείυ5 
ἐῃ ρτείε ἐξυταϑ ἀτυίί ἔστ, αιτ45 νόμους ΠΟ, ΔΓ, 
ΤΠεραίςα αιηάςπι πῃ ἄξςεπη : ηποὲ ὑετὸ πὶ 
ΤΟ εῖτα εἴ, ἰῃ τοι ει. ἐπιογηγεάία αὐΐοτη Π 
{εἀεςίην: δύ (αὐ φυαίάδην πο! πτ) τοῦ εγδητ ιν 
ἑαίπτοα! ρτα ἔς ἐὐπταν που Δυ}45 [Δ γυίπτθ 5 
Βαθεθας, αυσὸ εἰγοίτει (τί σίητα εγατ, [ξύν 
ἔατα μα ρυφ ξῶυτα ἀἰα! ΠΟ Πε5 αἰίας Παρ ττετε, 

ςσΈΕΈΟΟΔΟΒΆΑΡΉς: 

σἀγντήιων σ᾽ ὅμοροι. πσεοὶ ϑάλα αν σὲ σρω 
γλοσιύτοω, διεςῶσι σὲ εἰς σίεκα ἡ σϊώσεκα ἡδ᾽ 
μόλῶν δοῖὸορ, οἱ ψ5] τί μόρείω πρωγλοοῖύ, 

σοῦ πό νειλο. δὲ ἐριςόδῶμ δὲ Φὶ ῥύσεως πόϊ 
νελο, δίας κα ποικὲ σιρ οὐ πὴ λιξυν οἷ) χα 

θυ ἀκ φὶ κόβοης αρξαμδιι μέλοι Ὃν ἀγγόν 
νωνοῦχ τσοσταἤόμϑνοι τοῖς αἰθιοψοιρμ αλλ ἰ- 

δια ἰξὶ πλήους βασιλέας διειλειμμθύοι, φὶ 
σ᾽ αἰγννῆου Ὁ πόβὶ τἰὼ ϑάλα ἥαν ὄδνὰ τὰ 
“ ππλυσιακὲ Ξόματ- πᾶς τὸ ξανωΐετον 

Ξάδιοι πριίλιοι πγοιαποσιοι. δ ας δρννς ἣν 
σμὺ οὕτως. οἵ σὲ ἀϑὲὶ πελέομ. εἰπ εἰν. τὸ πρῷ-: 

ορ- 
γον τὰ πόδι ἦν αζγυσῆου, ὡς ἀρ δὴν γνωριμω. 
πόβωρ δὲ τὰ ἑξῆς προϊωμᾷν «κοινὰ μὴν γα. 

᾿ ͵ 

σιναγὼ τ αὐτῃ Τῇ χώρᾳ, κοὰ Τῇ στμεχεὶ. τρὶς 
τ Β "Ν . Ὡρκ “5 ; ς« “5 ΡῚ 
σὶρ αὐτίω, τῇ δὴν αἰθιόγεων δνέλθ- “δα, 

σκόυαν ζει, »τοτιζων τι αὐτὰς { ] τὰς οὐὰξί, 
. σ' Ἷ 5} ΄΄ ᾿ ᾽ ἕΨ 

σέ» (ΚΑ τ᾽ οἰκήσιμομ αὐτῷ τὸ μέρος ἄῃρλε 
“τῶν μόνου Ὁ κολυτηομϑαν οὐ παῖς πλημμὺ. 
οίσι : ἣΞ σ᾽ ὑπόβοϊεξιου ) κοὶι μετιωρόπόδομ 

τὸ ἐδύματΘ' τον, ἀοίκητον ἐκατόμωύον 

δεεξιο νὴ ὀβημου σῆρ “ἃ αὐ αὐνο)οίαν.ἀλ 

λα Δ δὰ αἰθιοπίαν ὅτι πᾷσων διεξάσιυ δνε 
λοριῦτε μόνος, ὅτ᾽ ἐπ ὄυθέας, γ᾽ οἰκεμθύημ 

καλῶς"τίὼ σὲ αἱγυσῆον, (ὦ μόνος, νἀ πᾷσον, 
τῦὸ ἀϑὶ δυϑείας ἀρ μικρὸ κωταρο κί, ασὲρ 
συίμας:» τὸ ἐλεφαν τίνες αὐ ξώμον Θ᾽, οἵ σόν 
εἰσιρ ὅροι φὰ οἀγύσης [ ζὶ αἱἰδιοππίας, ἕως 3 

ἀδὶ ϑάλα αν «κβολῶν τό νώλυ.τὸ ναῦ οἵγω 
αὐβίοττ δῖε γεστλίου νομαδικῶς ζῶσι κοὶ ἀπτόσ 
ρως, δι τε τίὼ λυπρότητα φὶ χώρας τὸ φὰ 
5. ἀόδων ἀσυμμετηοίκνγκρὰ δ ν ἀῷ ἡμῶμ ως 

“πισμὸν. γοῖς σ᾽ αὐγυσῆϊοις ἅπαν ποι αϑον. 
“ἰα συμξίξιυκε κοὰ πολιπικῷς,, κοὰ ἡμόβωρ. 
δξαρχῆς ζῶσι, κοὰ φὺ γνωρέμοις Ἰσηοωυπτο τά 

στοις, ὥςς ΟἿ αἱ σἤχτάξεις αὐπῶν μνημονσῖθον 

σοί, κοὰ ἐπαενοαῦποιί γε, συκοαῦτοι ἄξιαι 
λέως χράσαδδαι τῇ φὶ χώρας δυδαιμονίᾳ, ἐς 
οἰσωνπόν' τὰ εὖ 7 κοὰ ἀδιμελεθοντόν" βώσι, 

λίᾳ γοὺ ἀπσϊείξαντ δ᾽, τριχῆ πὸ πλϑϑ- δ 
“ 

ἐλομοκρὶ ὧὺ μὲν «ραπιώτας εκάλεσαν, ὧὰ 

δὲ γεωργὸς εὖ σὲ ἱόρέας, κοὰ αὖὺ μὴν δὴν ἱεα 
ρῶν ἁῤιμελητώφ. οὖν σ᾽ ἄλλους ἣν πόδι “σοῦ 

ἀνύρωπεν, κρὰ οἷὺ μὴ οὐ Ὅρ᾽ στολέμῳ» ἷν 
σῖ ὁσα οὐ εἰρίμω γίιῦ τε κοὰ τίχνας δῥγαζο- 
μᾶψονς . ἀφ᾽ ὧν “τόρ κοὰ αἱ πρόσυσδι στιυήσ 
γοντὸ Ὅν βασιλ οἱ σ᾽ ἱδλᾶς κοὰ Φυλοσυζᾳ 
αὖ πσκοινγ κοῖι ἀϑρονομίαν , ὁμιλητοι τα 

σῶν ξασιλέων ἧσαν. ἡ δὲ χώρα πίὼ μδὺ πρώ 
σίω διαέρεσιμ εἰς νόμους ἔαιε, σίκα μὰ ἡ ὃα 
ξαὶς. σίξκα οσἵπ οὐ τῷ σὶ, ἑπκκαζσεπα σ ἡ αἰ 

ξὺ, ὡς σῖξ τινες Ὁσδτοι ἄσαν οἱ σὐύμπταϊζερ νά 

μοιγύσας οἱ γὺ τῷ λαθυρίνθῳ αὐλαὶγ αὐτοὼ σῖ ἐλφῆσς ἅ' βιῴκονία, πτάλῳ σ᾽ οἱ νόμοι τὰς ἄχνας ἴργομν 
φς γῇ 
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ἐἰς γο τοοχίας οἱ πλᾶσοι δείρίων»», τὸ αὖ 
ποτὶ σὶ εἰς ἄϊλας τομεςς. ἐλάχισται σ᾽ αἷς απ 

᾿ φαε μόλίσιδυ", ἐσίεπσε σὲ φὶ ἐπ᾿ ἀκοιβὲς κοὰ 
καταλετῆον διαιρέσεως οἵ πὰς συυεχξς 
ἡ ϑόρων συγχήσεις, ἃς ὃνέλ- ἀπόργάζεν 
σαι ἡ] τὰς αὐξήσεις. ἀφαιρῶυ κοὰ πῶσ. 
θὰς,κοὰ γὐαλλζων τὼ κήματα,κοὰ τἄλλα 
σημέᾳ ἀρκρύσήωμ, οἷς σχ κρίνετῇ τό,τε ἀλ 
λότγοιον, κοὶὰ; τὸ ἴσίιογ. οὐόέγπια σ᾽κ αὐαμεβέι 
κι ππέλιν κοὰ στάλιψι ὐτόῦθῳον δὲ κοὰ τίὼ 
γιωμετγοίαν συςἰαί φασιψοὼς αἰὼ λογιςῖσ 

κίω κοὰ ἀοιθμεκζκίω), τ αὶ φοινίκων σχτὰς 
Ἶ 5 , “Δ , ΄ ν» : 

᾿ ἐμπύρέας, τριχῇ σὲ σλιπρητο ὥσστόβ ἡ συμ’ 
“παν, κοὰ τὸ γὺ ἑκάςτῳ Ὅοἱ νόμῳ πλῆθος, εἰς 
“ρίᾳ ἕᾳ μεοιϑέσης ἢ χώρας, ἣ σὲ πτόδὶ τὸν 
“ποτιιμὸμ πραγματείᾳ, σχ φόρδει τοσδ᾽ Ῥν,ὅ, 
σου πῇ ἀδιμελέᾳ νικαῦ τί φύσιψ. φύσει δὴ 
πλείονα φόδει ἐαρτοὸν, κοὰ ποτιδδεῖσα μᾶλ 
λονιφύσει ἢ κοὶ ἡ μείζων «ὐάξασις Ὑ' πτοτα 

 μδ πλέω γοσίζει γίω, ἀλλ᾽ ἡ ἀδιμελεια στολ΄ 
λάχις, κοὰ φὶ φύσεως ὀξίοσίνσον ἀδιλειπτού, 
σης.ὥςε κοὶὰ ἩΣ] τὰς ἐλῴῆους αὐα βάσεις Ὁ 

σαύτίω πιουρόϑίυαε γί ὅσίω οὐ παῖς μέζο 
σι, δι τε τίὼ Φὴν σϊιωρύγων, κρὰ δὲν παρα- 

 χωσμαῦ ιν. ἀϑὲ γδν δὴν πὸ πουτηρωνίσ γρόνωμ 
« μεγίοι δὰ ἦρ φθορὰ, κοὰ αὐοωϊξασις. ἰὠίκα 
ἀδὲ τεοσαρεσκαέσεκα, πήχεις αὐ αένειν ὃ 
νᾶλΘ-.ἰωίκα σῦ ἐπ’ ὁκ]ὼ συωέξαενς λιμός. 
ἐπ᾿ ἐκένν ὃ αρξωνζς Φὶ χώρας, τὸ σϊώσεκα 
μόνον πλερώσανζς πάχες τό νέλῃ μίτρδν 

᾿ μεγίςη ἐν φβορεί. κοὶ ὀκτώ ποτε μόνον ττλμ 
ρώσαντ(»",λιμ δσίεὶς κόδ εἶ. ποιαύτα μϑν ἡ 
οιάταξις. πὰ στ ἑξῆς λέγομϑν ναυὶ. τῷ γα 
7 αἰθιοπικῶν ποδμόνων, ῥξ ἐπ᾿ δυθέας τεὸς 
αὐκρυς νᾶλ', ἕως τό καλομβϑα χωρίου 
οἴελτα, ἐπ ἀϑὶ τφρυφίω οιἰ(ομᾶψος δνῶλος, 
ὥς φυσιμ ὃ πλο δν,ὡς αὖ τριγώνου κορυφὴν 

ἀχτελέ Ὃν τόπον ὥξρν. πλόδυραὶς 5 “τό τοὶ 
γώνου τὰ αι(όμᾶνα ἐφ᾽ ἑκάτόρᾳ ῥάθρα κα- 
θέκοντα μέχρι φὶ ϑαλῴῆης Ὁ μδὸ οὐ δεξιᾷ 

ΣΙ τπκλύσιομ, Ὁ σῖ τὺ αριοόρᾷ “ΤΉΣ] κανω 
Ευν,κοὰ “ἰο ππλησίον ἡράκλειομ «το(ἀ γορσυό- 
υϑνου; βάσιψ δὲ παραλίαν τίὼ μεταξὺ πόϊ 
ποηλῦσισ, κοὰ τό ἡρακλέιν. γέγονε δὲ ἡ νῆν 
σθΘίκτε δι ϑαλάπας, κοὰ ἣν ῥδυμάδν ἀμ 
φοῖυ τό πτοταμδ κοὰ ζαλῶπτοι σίελτα, οἵα 
“ἰὼ ὁμοιότητα τόϊ αχήματίθ’. ὁ σ᾽ ἀδὲ τῇ 
κορυφῇ χωρίον ὁμωνύμως ἀξκλκτοῦ σα Ὁ 
αῤχίω ἄναε τοῦ λεχθοντ- χίματθ’. 
κοὰ ἡ ζώμη σὲ ἡ ἐπ᾿ αὐ οἷ ζαλᾷτοι σῖξλ. 
σα. σῖύο μὴν οι τοῦτα πόϊ νέιλου «ὐμα . 
σας ὧν Φὸ μϑν πσκλουσιακὸν ἰκλῶτοι, Ὁ 

4 
ΠΑΠῚ ρᾶγ5 ἐουιη π] δ Χί πιΔ ἰῃ Ἐς εἰ 
αὐΐᾳε πεγαπτ, ΤΓορατομία τυγίαπι π ἀ{π|Π 0 
Ὧ65 αἰίαβ, πη πίπγα ροστίοΕ5 ἅγια εγᾶς. Ορι5 
επίπι {τ τατη ἀφ επεί ας τ] οσοταπι (ἡ 
αἱποης, ρτορίεῦ ςοπτίλτας Πηίσπι σοηέα!ο. 
Πο5,4 85 ΝΗ] 5 αὐ εἢ]ίερας, πᾶς ἁἀάεπ 
ἄο,παποδάήϊπιεπάο, παης ἐπηπτυταπο ἢἤσιι» 
τα 5, δέ σπὰ αυκάαπιτεποϊαπάο; σι δ ρτο 
Ρτίαπι αἰ ετείτατ Ρ αἰίεπο. Ν πάςε ἱτεγ λτα 
ἐτεγαπ πιεη[πτατί Ορουτεθατ σης 20 8 σέο 
ταείτίαπι οττ ογεάπης Βα ας, αιεπηλάπιον 
ἀυπὶ ςοπηρυτςλη δι (ςἰοπτίδπι εὐ ἀγί τ πιετίσαπι 
ἃ Ῥμοσπίςίδι5 ργορτεῖ πλεγοαταίαβ, Ἐτπεηι 
δὐπχοάιηπι ππίπετία γεσίο ἰῃ ττ 65 ΘΠ 148 ΡδγΚ 
{ε5 αἰαίία εἰν, τα δ πγα! το σις ἴῃ ηυαηυς 
ριαίξδιυτα εἰξ: ταῆτα οἵδ οἰτοα Πυπηεπίο! ςίτις 
ἀο,υτ πατυναπι αἰ φεία ἐχυρετγεῖ, ἵΝ απ σαπι 
τεσίο παῖυγα πλυϊταπι ἔτιδξαπη δεγατ, γτίσα- 
τὰ ρἰυτίπγα αἴτετε, Νατυτα επίπι δύ ππδίμβ ΝΠ 
ἱποτεπιοηΐυπι ρ᾽ 115 τεῦγος ἱτείσας, (ς ἔερε ἀ , 
[ἰρσεπτίᾳ παζαγαπιαρρ ες ἀεΠοίεητοπι, στ τὰ πὶ 
τὐτῇ τεῖος ίη πιίηοτ 5 ΝΠ ἐχογείςεπεή ἱτ 
τίσετας, φυδηταπιίῃ πλλίοὐθ 115 ρει ἔο]Ας ἂρ. 
σεῖέβ. (ἡ ματεαπίς Ρεισοπῆ τεπηρογαίυης 
πιαχί πη ΠΡ εγίδ5 εγαῖ, οππὶ ΓΝῚ 1115 δα αααττιπα 
ἃς ἀσείπγαπι εὐδίςζαπι ἐχογείςεθατι: σπὶ αεγὼ 
αὐ οξίαιμπιπι ςτείςετει, ἔλατο 5 ἧζ ρεπισία εἰς. 
πίερας, Οὐπιπειὸ {Π|π τεσίοηί ἱπιρεγατεῖ, 8 
ἀποάεςίπιαπι οἰἠίταην τάταπι ΓΝ Ι 5 ἐπιρ] εἴν 
(εἴ, τπαχίπηγα ἴλπιες ἔαίτ : δ οὐαὶ οὔατα ίο- 
[υπι αἰίηυαπάο ἱτηρίεἴει, ἔπιεπι πεπιο ἔς, 
{τ, ἌΑταυς ογάο ασιυίάεπι τα] {5 εἶδ, ἰςεπν 
τία πειὸ ἰαπὶ ἀίςεηγι5. [ΝΙΪ5 αὖ υτίπιίς Δ ε- 
τ(Ὠίορίᾳ Πηίδι τεζ ἃ Πυίτ ἀ ερτεητείοπεπι 
αἴχυς 26 εὐπη!οσαπι, σαί [εἶτα ΔΡΡ ΕἸ ἀτιτ, 
τ ταπαυᾶ ἃ πεττίςς σαο ἄαπὶ (εἰ{π|5 (ας Ρ]Αν 
το ίπαμίτ) απο οςαπιὶ εβεςίς, (τἱαη σα] πεῖ- 
τίςετη:ατεγαπετὸ (τἰλη σαἰ, Πσεητα ας εχ τ, 
τληὰς ραττε δέ υηυε Δα παῖε ἀείςεησητε 
αἰτεζαπι δα ἀεχίγαπι, Βεϊαππὶ πευ5:αἰτοτᾶ 
δα {πι|ταπι, η απορίςαπι πᾶτε δ ρτοχίς 
ταπὶ ΕἸ γδο !πν : Βα[π|ύτεπι πγατίτίπγαπα 
οὐδ, σα ἱπτεῦ ΡεΙα Πα, εἰς τι Εετδεϊίσπης 
(υάτείπίυϊα πιατί, ποθ ΝΝΠΙ Πιεητίς ἔα 
ἄλείς, ἃ εἴτα ποπιίπατυν, ργορτεῦ ἤσιχας 
{πλείη π1. ΙΟς5 σαί δά πεττίςεπι εἴ, εο. 
ἄεπι ποπιίηε ποςαῖαν,, ργορίεγεα συα ἐ{- 
ἔα ἤσυτα ἱπίτίαπι εἶ, Μίςαβ συοῳ ηαΐ 
{ρὲ εἴ, εἶτα πουγίηδίι, υο ἰΐϊδηπε 
ίυπι ΝΗ Π  οὐδίᾳ,, αἰτεσασι ΡεΪαΠαςίιηγ, αἰτε- 
ταπὶ Οδπορίςσυαι δί ΕἸεγαςϊ εοτίςιιπλ. [πτεῖ 
σύρε 4ΔΪία αυίπῳ οἰτία (απε πιεπτίοης ἀΐσηα, 

οἷν κανωβιὼν, κρὰ ἁρακλειωτικομ.. μεταξὺ σία τού τὴν ἄλλαι τούτε ἀσὶν ἐπεβολαὶ αἴ γε ἀξιόλογοι, 
ἘΣ 2 λεσηστόλαε 
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αἸία τοτὸ του ἱοτγα δ οιπιοῖτα, Δ᾽ ρείπηΐ5 ἐπί πὶ 
φρατῖεβ συξάδπι ΟὈταρτς, δζ ἰη τοταπι ἐπα απὶ 
αἰ ραντίτς, ἀνα το τίαυ]οϑβ η(α! δίῃ ἔεςογητ, 
ατίοτα Πτ λυ σα Ὀ1]115, ἔο ΠΠ5 (ἢ ἔΟ 25 αἰία5 ἀἱσ 
υἱἤδιας τάηῖὰ [ας Πτάτε παυίσαηΐατ, τ ποι, 
ΔυΠ]α τείξαςεα5 (ταρ 85 Παρ εᾶτ, [π{]4 ττίαπὶ 
γα Πσπὶ ετ Παάίοναπι απιθίταυπι ςσρτεῃεη- 
ἅττ, Ηαθίϊαπτ ἐπὶ ασο τοῖδπὶ ἐπτογία 5, δ 
ἐπίετίοτα Ιοςα σιπῦ ΠΑ 15 σοι τεσίοηί 
δι. αι εχ αἀπετίο ἐρῇ [εἶτα ροίίτα (πητ, 
Ι͂η ΝΜ Π πογεπιςητίϑ τοῖα πα {5 ΟὈγσίτσγ ρ τος 
(εὐ πα τατίοπεβ. ΕΠκ πδηῖς ίη παίσγα! δ 15 
ηυίθυἀαπὶ σαπηα]} 5 πε} ἀσσοτίρυ {τος πτητ, 
τασπι τ 65 πταχίπιο, “πὶ τίςί, σας ἃ οη σὲ 
ἰπίαἰατασι (ρ εςίεπι ρταθεητς, Α χυτὰ ἐπ αἰΐατε 
υΠττὰ συλάτασείπι ἀίεηη ρεγπιαπεῖ, ροίϊεα 
δυ!ατίπι ἀεςτείςίε, απεπιδαάπιχοάαμην στε, 
Ἃ ἀίεδυς (ςχασίηϊα οπτπίπο σαΠΊρι5 ἀεηὰ» 
ἄλευτ, τα ἐχίσσαταγ: ὃδζ (00 οἰτίιπ5 ἐχίσζατα; 
εο αἰτίτπι5 ὃ δγδτυτ, ὃ (ετίταν, δ ςεἰ ετίας ρου 
ξο5 {πὶ πιαίοτεβ ἤτιι5 Παρ εης. Ἐσάεπι πιο, 
ἀοτεσίο ἔτρτα [0 εἶτα ἱγγίσατατηί απὸ ἃ ΝΝί- 
[π8 ΄σύκταον πΠ ι15 Πα! οΥπι ρεγ απῦ αἱ], 
τποαπι τε κα εἰ αδίτατ, πσαδί μία] πὸ οτζαΐ 
ται. ὁ φυίρι5 εὰ ργβςοίραα εἰς, ααος ΕΤεγαοίεοσ 
τίςαπι ρταίςυταπη ςοπηρεε ζάτε, πε] Ποῦ ί 
ἀἰπειτίσίαπι Αἰ ψιοα Πδῖ ρεῖ σα παῖς τεαθεπ, 
τίι5 ἰη πᾶ σπιιπ αἰ πτοπὶ [4 ς1π|;1εἰ τε δ ΟΠ, 
Πλπ|{ττίσατε ροΟΙ τς, φαεαιαάηγό ἐπ1π| (5 αἱ 
ἈπΠποειίςατη ργαίεέεατα [Αςίτ, δ Μοτίἐ5 
ἰδευπὶ, δ ααί Μαγεοτίπι τείαπά απτις Εξ(ας 
Ὀτεαί ςο] Π σα π|} (οἴ απι αἰείπτα Πιία] 5 τεσίο 
εχ υτγὰφ ΝΠ ραιτε, Δεσγριυβ εἴτ, χυα τατὸ 
υἱαυδπι ΓΟ ς Π λάίοτ ςοπείπιδπη δία ἀπ ξ 
οδτίπει, σας χυίάεπι μαρίτετας, αὉ Δ ει ίο- 
Ῥία πιοητίθι5 ἱπείρίεη5 υἱῷ 44 ἐρία5 [Ὁ εἰ» 
τ πεττίςεπι. συαζε πιδητί σα ἤδη ἐχρδηία 
ῬεΥΠΊ|{{5 εἴ. ἀἰπετείρ 5 πιασήα ἐχ ραττείπ 
ἴοησυπι ἐχειπερι5. Εἰσατατη πετὸ Πα υ14}15 
τεσίοηίς, δζτεῖγα,, ΄συᾶπη ἀΐςοιτηδτεϑ ες, 
ἃ Ιοςί5 ϑγεπα ρτοχίπιβ ἐεδιεϊί εχ υττααε 
Ρατῖε υἵχαε ἡ Δερσγρτίαπι ρεΐλοιθ. 'ΝΑπὶ 
αυάπίιπι ἐχτεπ αητζαν ἤἥ, δύ ἑητοετ ς αἰ δηΐ, 
ταπῖαπι ἤσπιεπ αἰ απαάϊτυν δύ ςοπιδβίτυτ, 
ὃ τεσίοπεπι Παδίτα [ἐπὶ ἀίπετίο πιο άο - 
φυταῖ. Ἐξερίο πειὸ ἔπρτα πιοῆζεβ πιὰ- 
φῇδ ἐχ ρᾶῖῖε ἐπα ίταῖα. αἴτατε δητί σαί οῦ- 
ἑεξίυτα . ροετί ετίαπι τα ἐρίο σοσποῦεν 
ταπι. ΝΠ πὶ 40 τα ππί5 ἱπιθ τί 15 δπσετί, 
εὐπὶ ΤὉσὉρετίογ Δειίορίαᾳ πὶ υἱτίπιί5 πιθην 
τριὰς αΠΠπετεῖατ. ἱπιρυθ5 δυτεπι ςεί- 
(Δυτίθυβ., Ραιἠαζίπι ἱπαπαάδιίοπειι ςεῆδτε, 

ΘΕῈ ΟΕ ΑΡΉῊΣ 

λεσόπόδαι δὲ πλείους. τὸ γοὺ τῶρ πρώτωμ 
μόρῶν,, ἀτρῤῥῶγδι" πολλαὶ καύ᾽ ὁλίων μεροῖν 
ὅδέσαε τἀὺ νᾶσομ, στολλ καὶ κοὰ ῥειθρα:κοὰ νήσ 
σους Ἑπτοίκσαν, ὧδδ᾽ ὅλίω γον δοὰ πλωτὴν, 
διωρύγων ἀϑὲ δπώρνξι τμαθεισῶμναἱ {] ῥᾷς 
σὠνίω πλέου ποι “σαύτίω. ὥςε ποὰ ὀςράκε 
να φὐίοις Εἶν στορθμξᾳ. πἰὼ μϑν σμὶ στόρίμε 
ρον ὅσον «γοισιλίωψ Ξασϊίων ὄδιμ αὶ σύμστα ὦ 
στε νῆσΘ-. κολποῦσι δ΄ αὐ πίω κρὰ τί ἐ] 
χώραν σαὺ ταῖς ἀπτανπικρὺ ποταμίαες πὶ 
σίξλπα. οὐ δὲ τοῦς αὐαθάσεσι τ νείλουνκας- 

λύπίεται πᾶσα, κοὰ τποελαγίζει, πλίιω Φ οἱ 
(άσεωψ. οὗτοι σ᾽ ἀϑι λόφων αὐποφυῶν,ἢ χω 
μάτων ἵδοαυτῇ, πούλεις τε ἀξιόλογοι Οἱ (ώ 
μαε, νεσιίσσαε ἤξ] τίὼ τποόῤῥωθον ὄψιν. πλά 
ους σ᾽ ἢ τοηαράκοντα ἡμέρας τὸ ϑόβυς σῇᾳ 
μᾶναν ὦ ὕοσϊωρνἐπειϑ᾽ ατύβασιν λαμβάς 
νει κατ᾽ ὀλίγου » καϑιάντόβ κοὰ τίὼ αὔὐξησιῳ 
ἐφεφν. οὐ ἐξήπονστ ἢ ἁμόδιχες τελέως γυμνᾶν 
σοί, οὶ αὐωψ ύχετοι τὸ πσεδιομ ὅσω ϑᾶτ' 
“νὴ άψνξις, ποσῶσε ϑά ον ὃ αρωτῦς, τὰ 
ὃ ασύρ΄.ϑᾷ ἤου ὃ τῆν οἷς τὰ μέζω θάλπει, 
ἂν αὐτὸν τηρόστου, κοὰ τὰ Ἐπαίνω τό! σίελτα 
“ποτίζετοι, πλίω ὅτι ἐπ᾽ δύϑειας ὅσον τερᾳ 
κιοσιιλίσις ςαότοις, δὲ ονὸς ῥείθρου ὥ ποταμᾷ 
φόβομβύου, πλίω εἰ μὴ πὸ τὶς φὐνηρέχοι νῆῖσ 
σος, ὧν ἄξι ολογωπούτψ ἡ ἂν ἡραμλειωτιτὼμ 
νόμον πόδιξχούσα, ἃ ἄπτου τὶς ξπροπὴ δώ 
ρυγι ἀϑυπλέον εἰς λέμνίω μεγάλέω κὴ χώραν 
ἰω ποτίζεν διώᾳτοι,καϑάπορ ἀϑὶ ΦᾺΣ αὖ 

σινοήπτίμ νόμου σπτοιόσπς,, κοὰ τἰὼ μοϊρισῖθ" 

λίμνίω; κρὰ τῶν ἐς τί μαραιῶτιμ αὐαχεον 

μϑψων. συλιμξσίίω σῇ ἐπ᾿ ἡ πτοπαμίαγμδ. 

νου ὄὴν αἴγυπῆθ᾽ ἡἑκατόβωθῳον ἐστε τόϊ 
νεέίλυ,ασαύιου ἔπτου πηοιακοσίωυ “ποίων ἘΖ 

πέχουσα συνεχῶς πλοθς οἰίεμσιμομ. αὖ 

ξαμθν ἀν 7 ὑρῶν φὶ αἰϑιοτυίας, μέλοι Ἔκ 

ουφῆς τό σίξλτα ἰοιίγν ὃν ἀνρία ψυχομθύφ 
ἀϑὲ μῆκος, ὑπεξαερουμλύων πῶν ἀδιπλίομ 

τἀτροπῶν.στοιεῖ σὲ “Ὁ σῆμα (δξ φὶ τοοτῶν 

μίας ἧς λέγω, κοὰ Φὶ χώρας, τὰ ὅρα τὰ ἑκῶσ 
“ὁνωύον, ἀτῷ “τό πόδι συϊωυίωυ τόπον κατά» 
γόμλνα: μέχρι τόν αἀγυπ]ίου πελάγους. ἐφ᾿ 
ὅσον γῈ τοῦτα ἥδατένει, κοὰ δι Ξαίεον ἀπ᾿ 
ἀλλήλων, δὲ ποίοῦτον κοὰ ὃ ποταμὸς σιυά 
γιτού τι κοὰ σἸαχέντοι τίὼ χώραν σχφό. 
φῶς τἰὺ οἰκήσιμον. ἡὶ σῖ; ̓ σαὲρ τῶν ὁρῶν ὡδὰ 

συχνόμαοϊίευτός ὄξιν. οἱ μδὸ οαὖν αὐχαῖοι 56 
χασμῷ πὸ πολίομ» οἱ σ᾽ ὕΞόβον αὐπόπας 

γινκϑοντόοῦ., μόδον το σο ὄμβρων ϑόβινῶμ. 

πληρούμνομ “ξὺ νᾶλου Φὶ αἰϑιοπίξο ν “πὴρ 

ἄνω ἀλυνζομδύίης., κοὰ μάλιςα οὐ ποῖς Ἐ“ 
«αώτοις ὄρεσι. πυαυσαμβίωμ σῖς τῶν ὄμβρων, πι κυσμλίίω (κατ᾽ ὀλίγον τίὼ ἠϑδλοι Ὁ 

ὧδ» 



ΤΊ Ε. ἸΕΣΟΥ ΡΤ κ, 

ὧδ σ ὑπῆρξε μαίλισο σϊῆλομ τοῖς πλέοσι 
ἀναῤάβιον τόλστον μέλοι Φὶ ἀιννα κωμοφό- 
ρου, κρὰ τοῖς ἐκπεμπομῆνοις ἀδὶ “ἰὼ Ἐ  λε 

φαντων ϑήραν » κοὶ ἐἰ τινόν' ἄλλαε χρέίας στος 
ρώξαυομ ἔκέσε ον σθοας σεοχειοίζε ὅδε ποὺς 
φὶ αἰγύσηον βασιλέας ὧὺ σ)ολεμαϊκοὺς. 
οὗτοι γοῦ ἐφρόντισαν τῶν “ιούτωψν. σα“ 

φόδόντως οὐ ὃ ιλάσϊελφθ᾽ ἀϑικλυϑάς, 
Φιλιςορῶυ., κοὰ σὰ τὼ ἀῶφνειων γοῦ σώ. 
μᾶτθ’, σἠχγωγες ἀξ; τινὰς κοὰ πτόῤψαις (γ 
σῶν Καινοτόβας. οἱ πάλαι σὲ βασιλές, οὐ 
“σῶν ἐφρόντισαν τῶν τοιούτωμ. ἰαξ πέρ 
οἰ κοι σοφίας γεγονότα" κοὰ αὐτοὶ, κοὰ οἱ 
ἱδρᾶς, μεϑ᾽ ὧν ἐν αὐτοῖς ὃ πλέωρ βίΘ-, 

ὥτεκοὰ ϑαυμοίζεν ἄξιομ, κοὰ σἤχ ᾧϊξθο » κοὰ 

διότι σέσωτρις τἰὼ αἰϑιοπίαν ἐπάλθον ἅ- 
πτίσαν μέχρι Φὶ ἀινναμωμοφόρου, κοὰ συν 

] 
ανήματα τὰ Φὶ «ρᾳ τέας αὐτό, κοὰ ναὖ ὅτι 
οἵέικναὖ τοῦ Ξἥλαι κοὶ ἀὐιγραφαί, καμβύ- 
σις τε τἰὼ αἔγυτῇυ κατασιωμ,τεώδλθςε κοὶς 
βίοι Φὶ μόβοης μετὰ δὴν αἰγυτήϊωγ.κρὰ σϊὰ 
κρὰ πούνομα τῇ τενήσῳ,, κορὰ τῇ πόλει ὅδ 

-σαρ᾿ ἐκάνου τεθίισαι φασὶν, ἐκέ φὰ ἐσὲλ- 
φὴς ἀρθανούσης αὐ το μόβόης . οἱ δὲ γαυαξ 

κα φασί. τὼ ἐπωνυμίαν οὐ ἐχαρίίατο αὐ 
“τῇ τιμῶν τὼ ἀνθρωττον. ϑαυμαςὸρ ὃν πῶς 
ἀκὴν οιούτωυ ἀφορμῶν, οὐ τελέως φϑαρ- 
γὴς ἂν ἡ πϑρὶ τῶν δα βρὼμ ἱΞορία "Εἷς τότε» 
ποὺ ταῦτα ἣν ἱόδεων Φιλοπραγμονεσόρον 
ἀὐαφόλόντων εἰς τὰ ἱόδὰ γράμματα, κρὰ 
ἀρτενομδάων ὅστε μαὐθασιν πϑὸιη ω ἐπι’ 

᾿ φαίνει. εἰ γα αῥὰ “πότ ἐχρίώ ζατέι ὄπτδβ 

κοὰ ναῦ ἔτι (ετὶ; τοι. Τὶ σϊή σπτοτε ϑόβους, 
χειμῶνθ᾽ σὲ οὔ : κοὶς οὖ “οἷς νοτιωτάτοις. ᾿ν 
σὲ τῇ ϑυβαϊδι, κοὰ τῇ πόῤὶ συΐω μων οὐ συμ. 

“πἰπγουσιν ὅμ οοε.. ὁ σ᾿ ὅτι σ᾽ ὄμβρων αἕ 
ἀὐαβάσες, μὴ ζετέμ, μησῖε ποιούτωμ σίει- 

ὧπι μαρτύρωψ, οἵους ποσεισϊών; Θ᾽’ ἄρπκε, 
φασὶ γον κολλιδδρνα λέγειν τίν ἐκ ἣν ὅμ, 
ρων αὑτίαν πτῶν θδρινὼψ., πσαρὰ ἀῤιΞστί- 
λους λα βόντο,, ἐκένου δὲ πόδ ὶ θρασνάλκα 

δεῖν, ἤρο μεμα φυαιαν ον ὑπ 
ἐχείνουν σὲ τοαρ᾽ ἄλλου. Ἂν σΕ πσαρ ὅμήρου, 

διϊπετία φαίσποντ Θ’ ὠννᾶλον" ἀν σ᾽ 
εἰς αἰγύσηοιο δείπετίος ποταμοῖο, ἀλλ᾽ τῷ 
'χοιῦτο πολλῶν ἐρηκο νεὼν αῤκίσει σὶύο μη 

νύσαι ὧν τοοιέσωντας καθ᾽ ἡμᾶς ὁ πτόῤ νέ; 
᾿ δου βιξλίομ εὐσίωρον τε κοὰ αῤιτωνα δὴν ἐκ 

αὶ πόδιπαξν. πλίω γὴ φὶ τάξεως πάτεἀλ 

᾿ δα καὶ τῇ φράσει. κοὰς τὴ ἀδιυχειρὴσ ει τικῶ τά 
ὅς; ἀώμϑνα τ᾽ ἐμφοτόβοις. ἐγὼ γοιῦ ἄς 
ουὐμᾶν οὐπιγρέφων ἐἰς τἰὼ ανπιξολίω 

β 

49 
΄υκτεβ ἤ5 πιλχίπις! στ αυΐ ἰῃ Ἀρρμα 
{ἰηἃ πααίρσατας αὐ ἴῃ οἰππαπηοπιί τεσίοης, 
εἴ 5 υί 46 ΕἸερ βαπεῦ πεπατίοπεπι πλεΠ| [πὰ 
τυηῖ, ὃ {{ππο αἰίας πεςοῇιταϊες Ρτο!επηαος 
Δεργρτίτερεϑ ἱπηρυὶογαπε, οτ Ποπιίπεϑ 8} 
4005 εὖ πηίτίεύςητ, [1 ἐπ ίτη τα] συγαΐσδητῖ, 5 
Ρταςοίραξ αἱ ςοσηοπιξίο ἔπ Ρ ἢ] Δἀεἴρθιις, 
ςοσηοίςεηατῦ τεῦ ἐπα ίοίας » α ργορτες 
ςοτροτίβ ἐπι ἐς τα τῷ (ππηροεῦ πουΐ αἰἰηυί 
Ρεγσαίγεραῖ,ίη χὰο {εἰς τα ἀποεγοῦ, ας Ομ ἐ 
ἐϊαγετ Απείααί δὔτγεσες ΠΟ πη πὶ μας (ας 
τδυσγιητ, Ππλπζβ τυ πὶ ρῖ1(ἀρίεητίος ἀ εὐίτί εἴν 
(επτιῖατη ἰλσεγάοτςϑ, οἰππὶ 4 5 ρἰ ατίπγᾶ αἱ 
περαπεαςργορῖεν πος πάσηορετῖε [τ άηιί- 
ταπάππι, ἃ ρτορίεγεα σα Βείοτί5 τοῖαπὶ 
Δειίορίαπι ρεγπηοδιίς, αἰ Δ6 οἰππδπηοιηέ 
τεσίοπξ, δ δάμευς σα ἀλη εἶτ15 πος ἢ. 
τὰ ἐχιδῆτ, δύ ςοϊυπιπὸς δ ερίσταπγπταῖα. (Δ πὶ 
Ὀγίςβ σῃοφ ἄεσυρτο οςςαρδῖδ; σιγῇ ἄσον-" 
Ρτήβ τίς ἰη Μεγοεη ργοφτείίαϑ εἰς, δ ποπὶξ 
ατοί, δέ τίσ] 40 {Π 0 ἱπιροίτιπι [εγτητ, ΜΝ] ς, 
τοςείογοσε ἰδὲ πτουίια, 4} 7} ἐαπὶπχούεπι μπῸ 
τταάαπε. Νοπιεη τὰς ΟΡ Ποηούοπι πη] ετί 5 
Ιοςο ἀςαίτ, Ετπιίταη ἄσπι ρτοίεεϊο ο[ἐ εχ ἢ 5 
ἐΑυ{[5» αὐ ΠΟ Οπληΐηο εὐ 4ςΠ5 εταῦ ἐπ υ 
Εἰ Πτοτία 5 σαί ταμη ἐγαητ, ρτοίεττίπι ςα ίαςεῖ- 
ἀοτεβ ε “{Πἰ  εητίι5 ἰῃ (Δ ογὰ8 [{τεγα5 τείεγτει, 
δύ (υπιπιο ἐὰ ἀΐο γεσοπάεγεητ, αυξεουηῷ πιὰ 
Χίπταπη 8] τπ| αἐ(οἰ ΡΠ Π8Ππ| τος {ε ἔευγεηξ, 
ΚΝαπ τ Βος σαατεπάιμη ἰυίτ, 4 Δἄάθπας απ» 
τίτατ, ατᾶτε εεἴζατε, δ ποὴ ΠΥ ἐπε ἐπ ραυτθ5 
αὐγαὶ ΠπἸπ|ΐ5 πη θτο5 καάἀπτιιη 1 περαίέςε πε- 
τὸ δ ςείτοα ϑγἐπεη τηηἰ πιέ: πᾶτε δ πη {πιά 
σαυοπιοάο ἐχ ἐπιρτίρ5 ΝΠ 5 αὐσολίαν,, πς 
ἈΠ 015 τε θ ας ἐπα σετεηῖ, σα} 65 ἀτεα ΒΟ 
Παοηίμςς Ττδάπης ἐπίτη Ἐγδτοί πεῖ αἵτε 
τς εεἰξίιτος ἐπιθτεβ σαπίλτῃ εἴς, ἀρ 40 Δυὸ 
τεϊς ἀὐππρίς, Ανϊοτείςεπι ποτὸ ἃ Τ Πτγαίγαὶ- 
ςο ΤΒαίίο,, ααίτιπιιβ ἔτ ἐχ ἀητία 85 ρῃγῇς 
«5. Πγαίγ αἱ ιιπὶ αὐτεηι 8} Αἰ το, αἰ ἢ απ 8 
Ηοπηεο, χα Νι απι διἔπετία «οὐἹείξεπι ἀ{- 
χίτ  απίας δα Δεσγρτί ςαὐ]είϊεπν παυίσας Οἀν. 4 
ἀπιπεπη. ϑεά ουγίτταπη5 σις, σα} ἃ πγι1-- 
τίς Ππτ ρειτγαΐατα, ἐσχαίδιι [ατίβ ἤτ ἀτιο5 αἵ 
ἔεττς, αὐ φέῖατε ποίίγα ἰυγῦ ἀε ΝΠ σοπηρος 
(πεταπτ, Επάογαπι δ Αὐϊοπεπι Ρετίρατειίν 
ςοβ. ἴναπι ἐχοερῖο ἀπηίαχαῖ ογή ίης, Γϑτεια 
οπιηία δ Πέϊο δύ τγαζατα εααςζ (εν ἂ τί 
Ροίττα (ας. πᾶς ουὐπλ]}έρτοβ ςοηΐειγς {6}16- 
τῦτ5,.ς ἐς ἘΧεπ ρ]ΑτΡ5 πες ταγεπι, ΑἸ τεσιιπι 
εὐπὶ αἰζετο σοητ]ίπιας. ΜΈΟΥ αὐτοπὶ8Ὁ υἵτοὸ 
{υττραοτίτιαρυ Δπιπτοπξ τητεπίσί ροῆεῖ, 

ἐκ ϑατόβο ϑιάνορον αὐτεξαλομ στύτόρος σῇ ἰώ ὃ τἀλλότρια “υθαλλόμδιος, οὐ ἀμμωνος εὕροι τις οἷν, 
1ἰν.2 εὐσίωρος 
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Ἑπάονυς Δείζοπεω ἴῃ οὐρα εἴς ἀίςοθατ: δ 
Ῥιοίεέϊὸ ἱρίυπι ἀΐοζοΐ σοπιῖ ρου εγατ ΑΔ τί 
(ϊοπίϑ. Διητίχαί ἕταῳ (ἃ ἰοί τη Διοργρίαπιυο 
«πεῖς, αιιοά παδίζαταν, δ ἃ ΝΠ ἀτίσαταν, ἃ 
ἴοςίς ϑγεπε Ργοχίπιίβ ἱποίρίςητεβ αίχας δά 
τοᾶτε: Ροϊξοτίογεβ αογὸ αὐ πος Ὁ τετπρ 8, 
οὐπῃς5 ἐετὸ οτίςπελ! 5 ρᾶῖτεβ αἰϊπιπιυρίεγιησ, 
αας ἠητεῦ Διαδοίσαπι ἤπππὶίπποατς ΓΝ ΠῚ, 
Αειβίορεϑβ ροιγὸ τα διὸ πηδτί ποη δά εὸ ατππ 
ταῦ, ΔΡ οςοίάεητε πιοτὸ ἴοσα πίῃ δα Ααίεβ. 
ἴῃ οὐα πτατίτίπηα αὐ οἤίο (ὑλπορίςο,ησε δά 
εὐταοςαπ αυί (ὐαταρατηπτιϑ ἀἰοίταγ,, δύ σα 
ας Ογγεπαίεεηξι, ἴΝαπι Ρεοϊεηγαίςέτεςο8, 
αι Ὁγτεπαίςαπι τεπιιοίενδάςο ΄σαδάατῃ ροΐν 
ἐπεγσπτμας ἐαπὶὰρ Φοσγρίο Ογρτος ἔδρατα 
τοπτ, ἱκοπιδηί αυΐ ροίϊεα (πςςεΠεγτητ, 1ο- 
ταπι ρεουίηςίἃ Διεσγρταπι τά ίςαπες5, ίη ἡ» 
ἄςπι Ππίριυϑίςγπαῦετς, Δεσγρτή ΑΒΡαίεϑ τε. 

᾿φίοηο5 ποσαὰὶ πα ίταταβ, εἴ πιαχίπι8 ἀεἰογτ 8 
εἰτοσηατάαταβ, ταί! ασαίάαπι ρείασί ἐπίιη45, 
υσα πεσαςῃϑ εἰξίπ ξίρ γα Εαγίται ττεϑ στε 
τ εσγρῖο Πηίτίπιος, δ εἰ ἰα ἀΐτας, τῳ Βςς δ 
εἰ πίττατοβ πιοχ ργοίεηυεπιας, Ἐξ σποη 
ταλχίπτα 115 ΟΡ εε5 Ραγ5 ἂς ρείποίραἰ ίπια 
εἰ ΔΙεχαηάτία, δ σας δα εἀπὶ Ρ εττίποτ, ῃίπς 
ἱπείρίεπάιπη εἰς. Ν]ατίτίπτα ἰτας οτὰ ἃ Βεἶα- 
{ο υἱῷ αἡ Οαπορίςσαυπι ο5,44 οςοίἀεπέςπι πᾶ 
αἰἱσᾶτί εἴς πΉΠΠε ἔεγὲ δύ ς ς τς Πλάίογαπ, τοῦ 
δι θαπαι ρας [ εἴτα ἀἰχίπι5, ΕἸέης ἐπ ΡΒ α- 
ται ἐη(αἰλπὶ ςεπταπι δύ συίη σαασίπία, ΡΠ, 
τιιϑ (πίυ]4 σας άαπι εἴς ορΙοησα,ηϊῖιος σΟυποη 
εἰ λάίαςες,, Ὀίςίρίζεπι δα εα ρουίαπι ας Π 8. 
ἔνδηι εαπλ]Π κοτε Γεσίο ἢτ πποία, ἄπο ρτον 
τποηζοτία ἰη παῦε ἐπηίετίτ, ἰπτοῦ ας ἰηίυ]2 1α 
«εἰ απ Ροιταπι ο]δαάίτ, Εἰ παης ΡεγΙοηρῦ 
οδήςίτας, ΕχῬΠατί ργοπιοητογήβ οὐεηταῖε 
“πᾶσίϑ ςοπτίπεπίεπι, δ ορροίταμ ΠΡίρτον 
πὐοτοτίστ διτίη σίτ, δ Δ σγο!ος ίδβ το σαταν, 
ηποά ροτίπι εἤϊείτοτε ορείπιο, Α ἐςεαίτ ὃ 4 
ἐπ ητεττηεάίο ἔτετο ρεῖγε (πΠ|ν ρατίπ|δα 15 
ορετῖα;, ρατίίπι ἐππίπεηῖεβ, σοητίπι οςςατ, 
τεηῖεπὶ εχ ρείασο Πότ ἐχαίρειδητζαβ. [ρσ 
(υπιῷρ ἱπίαϊς ργοπιοητουί εξ ρεῖτα σας ἀδπὶ 
«τιατί οἰγοσαιίαία, αι τυττίτη Παῦ οὐ πα ἰδ τὰ 
Ου]ατίς ἐχοε!Ὧπ|, δ αἰ ο Ιαρίάε πγίγίβοξ ἔταν 
ἐἴδπι, εοαξ ποπιίπε 460 {πίι]. Εδπῃ Βοίγαν 
τὰ5 (Ππίἀί5 τεσ διπίςα5 ροίαίς ΟΡ παιίσδῃ 
τίαπα (ΑΓ ατεπλ,ατ ερίστασηπια ἀφοαγατιατ, 50. 
ἤταῖι (Τα  ἀἰυς Γλεχίρμαπίς ΠΙία 5, 4 5(ετια 
τοτίδιι5 ρίο παιίσαητίρα. ἴΝ πὶ σσπὶ οΥὰ εχ 
αὐγάς ρατῖς ἱπηροτταοία δέ μαπι]5. εἴτ, 

ΕΟ Ρ ΉῊΣ 

ὄγστως Θ΄ οἵ ἁπιᾷτο τὸν αῤίσωνα, ἡ μδὺ σοι 
φράσις ἀιπώνφος μᾶλλον ὄδιμ. οἱ ἱλὸν αὐχαξ, 
οἱ Φὸ οἰκέμθνομ οαὐὴὉ κοὶ στοπιζόμϑν σου πόϊ 
νέλε μόνου αἰγντήου ἐκάλουν νἀ Τὴν στϑβὲ 
συϊωϊω τόπων αῤξαίμανοι μέλοι  ϑαλάτ 

σης, οἱ οἵ ὕςόβου μέχρι: ναῦ πῷσίλαξον ἐκ 

ἣν πεϑςΐω μόρῶρ, μεταξὺ τό ἀραβίου τόλ 
στου, κοὰ, "τό! νείλυ οιεδόντι πού το. οἱ σί᾽ αἰ- 
θίοτοσο ἃ ποαύν λεῶντῇ τῇ Ἐρυύρξ ϑαλάταε. 
ἐκὴ τὴν ξασερίων τὰ κίλρι ὧν αὐώσεωμ,ιὸ φ 
σὴ ἡδαλίᾳ τὰ ἀφ πόϊ κανωβικδ εὐματίδς 

μέχρι καταξαθμδ κοὰ Φὶ ἀνραναίων ἀδίκεα 
φέας. οἵτε γοὺ Ὁ πὸ στηολεμαίς βασιλές 

ἴχυσαν δῶ οσδευ, οἵ γενὸ ἢ ἐυρίμμαίων 
αὐτές πατίσζου, τὼ διρνειμωνῷ “πᾶς τίω αἴ 

γνσῆῳ κρὰ τ ἀύτεθν. ῥωμαῖοι τε οἱ οἿοσε- 
ξάμϑυοι τίὼ ἐκείνων ἐτοαρχίαν, ἀρίναντες 
τίὼ αἴγυσήρου οὐ ποῖς αὐτοῖς ὅροις διεφύλα « 
ξαν. οὐλρὶσ εις σὶ οἱ αἰγύσηιοι καλδσι τὰς οἷ. 
κομῆϑας χώρας, πόδιεχομθύας ἀύκλῳ μεγέ 
λαες δῥυμίαες, ὡς οὗ νήσος πελαγίας πτολὺ, 
σὲ τοιτ᾽ ὅδ᾽ ἡΣ] τἰὼ λιξύξω, πρεῖς σὺ ἀσὶρ οἱ 
πρύσιωροι τῇ οἀγύσηῳ τὸ ἐπ᾿ αὐτῇ τεταγμὲ 
ναι.τὰ μδ ὃν καθόλε κοὰ αϑω πτίτα στό ἐπὶ 
αἰγύσησ, τοιῦτα λέγομϑν, τὰ καθίκαςτα σὲ, 
Οὐ τας αφετάς αὐφὶ,ναῦ διέξεραν ἀδ᾽ὴ Ἂ 
πλέςον “ ὄῤγυ τότο νὰ Ὁ κυριώταθμ ἡ ὧλε 
ξαύσῇρφα ὄδι ἡ τὰ στόρὶ αὐτὶ, γὐτόύθῳν σα, 
κτίομ. ἔς: τοίναυ ἡ ἀτὸ πσαλόστου τααραλίᾳ 
πῶς τίὼ ἑασόναν πλέσσι, μῖχοι μϑν πὸ ἔκα 
νωβικᾷ τόματ-, χιλίων πὸ ἰὸ τοιακοσίωμ, 
Ξασίίωμ, ὃ σϊὰ κορὰ βάσιν  σίελτα ἐφαμῆν, 

οὐσσύθῳνοἱ δὰ φαρου τ νῆσον ἄλλοι «αἀδὲοε 
πορντήκοντα πεθὸς Οἷς ἑκῶπον. ἡ ἢ ΦοῖρΘ’ να 
σίον ὄδι ἥϑούμακες τεὸς ταίατομ τῇ ἡπτέρῳ,, 
λιμβύᾳ πρὸς αὐπίὼ πποιὲν ἃ κι άπομομ, δἸὼμ 
γάρ ὕξι κολτσώδης, ἄκρας εἰς τὸ τσελαγθη 
“ππΘέεξλημνη σῖὐο. τόδν δὲ μεταξὺ ἡ νῆς 
σος ἵσῇρυ) ἀλείσσα Σ κύλσπορ, ἴδαθεθλητῷ 
ὴ αὐ ἡ ] μῆκος. Ὁ σ᾽ ἄκρων Ζ φάρε τὸ δ 

ὅν ἕῶον μᾶλλον ὄλῃ πῶσεχὲς τῇ ἠπείρῳ κοῖς, 
σῇ καὶ αὐτὸ ἄκρα, ἰαλετῦ σΐ ἀπκρολοχιοὶς» 
"ὦ πτοιεῖ ἋΣ λιμδύᾳ απίσομομ. πρὸς σὲ τῆ ςεν 
νότητι Σ᾿ μεταξὺ στύρου τὸ τοί τηοαι εἰσ ἐν, αἷς 
ἣλ ὕφαλοι, αἱ δὲ (ἰ ἀδίχεσαε, ῥαχαύουσαε, 
“σᾶσαν ὥραν » πρρασίπηου ἐκ ἢ ποελαγος 
ἰλνοϊώνιοῳ. ἵςι ὃ κοὰ αὐτοῦ Φὶ νκσίσος  ᾽ 
κρον πσξϊτηρὰ πολύκλυςθ.» ἔχεσα πύργον 
ϑαυμαΞῶς κατισκδυασμᾶνομ λόυπκδ λίθον 
σπολυδροφομιδμώνυμομα νήσῳ. ὥδρν σί αὐξ 
βμκε σώφραθς {εν διὸς Φίλος ξασιλίων, τ 

δὴν πλοϊζομθύωμ σωτπρίας χρέοιψ, ὥς φησιμ ἢ ἀδιγραφή. ἐπίγραμμα. σώφτρατος ἀνίστιος δὲξεφούουφ, 

θεοῖς σωπῆρσιμ “σὶρ ἣν πλῳιζομθύου, ἀλιμδύον γοιὺ οὐσψς κοὶς τιιπτήνῆς φὶ κοσόμωθον το αραλίας, 
τχρυσης 



ΤΥ ΒΕ ΒΕ ΟΜ 9 ΒΡ τ. ; 

' Ἐχούσῆς δὲ κοὶ χϑιρασῖας κοὰ βραΐγχν τινὰ, 
ἔσει σαμεῖου σῖνος ὑψηλὲ κοὰ λαμπρὸ Τοῖς 
ἀρ τὸ τσελαΐγος πιασλέουσιμ οὡς δῦςο- 
χορ φὶ ἐσξολῆς τόὶ λιμδνΘ"γὸ ὸ ξεσσερμῦμ 

δὲ σομα ἐκ δθείσξολόν ὄξιν. ὃ μδ ποσοώτης 
σ᾽ τοι χεώνοίας, στοιεὶ δὲ κοὰ δ ἄλλου 

λιμθύᾳ ἣν τόν δύνοςυ καλόμλνομ. πρόπειτῷ 
σὲ ἐπι’ τόν ὀρυκτδὶ κοὼ ἀλειοδ λιμ θ΄ ὃ 

᾿Μμν γαν ἐκ τό λεχθοντ- πύργο δὰ φαρου 
τὴν ἐασλοιυ ἔχωρ,ὃ μέγας δ γλιμίώ. σι 
δὲσυωεχές οὐ βάθει ἐκανῳ Ὅσ᾽ ἐσηατασδίῳ 

παλομθύῳ χώματι διειργόμανοι ἀτο᾽ αὐτόν 
ἐδ αίκεν τοι. Ὁ σὲ χῶμα ὄδῃν ἀφ φὶ ἡτσείρυ 
γέφυρα ἀϑὲ τίς νῆσου κοὰ ἃ ἑασεοίον αὐφὶ 
μόλος ἰκτεταμθύα, σῖύο δ έπλους αχλέπε 
σι μόνο, ἐς τὺ δυνόςυ λιμδύχυκοὶ αὐτῆ γε 
)ιφυρωρδύσρ. [ὦ οἱ ὁ γέφυρα μόνου δὲ Ὧ 

γῆ τον ἡ ὄῤγον ᾧξρ, ὠλλὰ κοὰ ὑσϊεαγώγιομ 
ὅτε γε ὠκέιτοιν αὖ σ᾽ ἐρίμωσον αὐ τὼ ὁ ϑὲ. 
ὁς ἀαίταρ ο᾽ ἴεν γεγὼς ἄλεξαν φοείᾳς πολὲ 

μῳ τεταγμιυ μετὰ { βασιλεων. Ὀλίγοι 

σὶ οἰκδσι τες τῷ πύργῳ ναυτικοὶ ὠνόῆοες, 

δγοιῦ μὲέχας λιμίὼ “πϑοδοὶ ἀεκλαϑαικα 

λῶς Ὅρ᾽ τεχώματιν κοὰ τῇ φύσει, γχυβα 
ϑὺ; τί ὕδιν, ὥσε σὺ μεγίς ὦ νοῶν ἀϑὶ ἀλίν 
ἕακθ΄ ὅρμξγ" κοὰ ἐς πλέους δὲ αίζεποι λὲ 
μϑόαρ. οἱ ἦδ, οὐὖ πρότονοι ἣν αἰγυσήϊων δα 
σιλᾷς ἀγαπῶν τοῖν οἷς ἔχον, κοὰ ὃ τσαὺν ἐ- 
πεισάηίων σεόμδνοι, οἤχθεθλυμθύσι πὼς ἅ- 
παντας ὧὺ πλέοντας, κοὰ μάλιςα αὖ ἙλλΝ 
γίως» πορθατοὶι γοὺρ σαν κοὰ ἀϑιθυμητοὰ “ἢ 
ἀλλοτρίας κα τὰ ασανιν γῆς, ἐπσίσεσαν ὡν 
λακίω Ὅρ᾽ τότσῳ -οτῳ, ἀελδύσαν τό’ ἀν 
πέργειν τοὺς στοσιόντας. κατοικίαν σ᾿ αὐ 
“οἷς εσῦσαν τέὼ ππο(χγορδυομδίω ῥακῶ. 
ἄν, ἡναῦ μϑὼ δὶ ἀλεξανοβοέωψ πόλεως ἴς: 
μῶθ' ἃ ὑπόῤκείμδνον ἣδιμνεωρίων, πότι ἢ 

᾿ κώμκ ὑπῆρχε. τὰ σὲ ἀύκλῳ Φὶ ἀώμης βου» 
᾿τκόλοις ποαρισῦσαν, δμυαμθύοις κοὶ αὐτοῖς 
᾿ ζωλύει τοὺς ἐξωθρν ἁδιόντας. ἐπελθὼν σὲ 
᾿ ἀλεξανόοος, κοὰ ἰσϊὼμ τίω δυκαερίαν, ἔγνω 

τειχίζειν ἀϑὲ Ὄρ᾽" λιμθύε τίὼ πόλι, Φὶ σῇ 
ὕςτόδου ἐπενολονδηκύιας δυσϊαεμονίας τῇ 

πόλει, μνεμονδύουσί τε σημᾶομ κατὰ τί 
“υογραφίω πόὶ ἰνσϊσματΘεσυμξαν. τῶν 

γοῦ ἀρχιτεκτόνων πῇ λόυκῇ οἤχσπικαινομὲ 

γῶν, τὼ τόϊ πόδι βόλον γραμμίω ἑαλλέπό 
σης φὶ γῆς, κοὰ τό βασιλέως ἑδλόν Ὁ’, οἱ 

᾿ οσ)οικητοὶ Ὡν ἀλφέταν μόβθ- σῶν -σᾶρε’ 

σκόυασμβῥωμ “οἷς ὀῤγώτοαις παρίστου δ 

ΦΣ 

δί ςαυῖς5 ὃ ἢ Ργευία Βα είς, Πσηᾶ Ἰἰαα ἢ Ἀ βρἐγχὰ 
πεςειλτίτιπι διτίτ,αἴταπα ὃ οἴαταπι, απο παι, ναοὶ ορὶ» 
σαητο5 δά ροττβ ἱπστοίίαπι ἀἰτίσετγξειγ, Ος, πολ. ὑπέεγὰ 
«ἰάεηταῖς ετίαπι οἰξίιπι απ ποη ταταπι ΡΥῈς. κίάε- 
ἱπρτοίπαπι μα εῖ, π ταπγξ ταπτὰ ἱπάΐσες ρτο- ἘΣ ἰεριῆε 
υἱαεητίατίεα πος Αἰίαπι ροιτᾶ οἢςίς, φα Ἐπ, το 
ποῖ αἰςίταν, αὐ Βίσαπεε ξο ΤΠ πῇ δζ οἸδυαπι 
Ροιταπι ίαςετ. ἵΝπὶ χυΐ ἐχ ἀἰ γα ἐστί ἰηστεῖ; 
πὶ Πα εἴ, ἴ5 πιαχίπηιϑβ ρούταϑβ εἴ, ΗΙ πετὸ 
ςοπείπιμ (η (εςεαι {Π 0, χαΐί Θερτοπηπδάίαπι 
Δρρεϊ δα; ἀσσοῖεῃ εο αἰτοπιρτί δάίαςεηῖ, 
Ἄρροτι δυτςπὶ εἰξ ροπϑ αι! 44π| ἃ σοπείπεπτί 
ἐπΊπίμ πη δαὶ οςοίεπταί ει εἰτ15 ρατίεπι ροΥῦ 
τεζία5, ἐπτο5 ταπίαπι δα [18 το! Παυζϑ ἰη Ἐπ» 
ποίξί ρογεαιη τ ἐρίοβ ίροπες οἶος: σαοά 
ΟΡτ5 πΠοη πιοαὸ ροηϑβογαγίπ ἰηἰἷδπι, (εἀ ε. 
τίλπιὶ απο ἀπέ 5, σαὶ παδίτατείαγ, ΙΝυης 
ἀΐαπ5 (ὐείατ εατιίη ΔΙεχαπάτσίηο με] ο(παπι 
οὐ τε σίθιι5 ογατ) ἀείετίαπι τε τς, ραιςίν 
τΑπιεῇ παιῖα ἰπαχῖ (πτίπι Πα ίϊαητ, ΑΔ ς η14. 
Χίπγ5 αἰ σπὶ ροττι8 δά (4. αποά δέ παῖαγα 
δίασσειεῦεης οἰλαάίτατι ρτοίαάι εἴ δας, 
πὶ πιαχίπτα πιδιτ(5 [ὐπιεηῖο τεπ δα : αἰοθίπ 
Ροτταδ σοι ρ] αγ685 (οἰ πάτα, Βυγίπγί φαίάεπι 
Δεργυρτίοτιμι γεσε5 ἤς5 ςοπτεητί στο ῬάΡε- 
δαπῖ, πες παῖ ἄς δοςοι τί αἰ πᾶς τοβ ας ἐπ 4( 
σεηῖο5»4Ὁ Οπηηίρ. παπιίσαπτίθ 5 ἀοςαίαθαπ», 
ταῦ, Ρταίοττίπι ἃ (γος (ἀΔερορυϊλίογεβ ε» 
Ὠΐπι εἴδπῖ, δζ αἰεί αρρείεητεβ ) ρεορίεγίου 
Πὲτεπυίτατεπι ἱπίς Ιοςο οσυοαίδηι ἱπιροίαε- 
ταπίρίαεηΐεϑ πὶ σαοίαας ἀὐοογεης, Ατῳ 5 
μαδίταηαπιὶ ἀεάεγαπί εαπι, στα ᾿ὰ Παςοτίς 
ΔΡΡεΙΠαἰραταγ. ἐα παπς Αἰοχαπάτία ρατ5 εἰξ, 
πϑιαὶ 115 ἐπιπιίπεπβιτππο τς 5 εγατ, Οὐτ55 
πειὸ πἰςο ργοχίπια εγαπτ, Βα  ςί5 τα ίά εν 
τε, υί ετίατπὶ ἐχῖογη 5 αὐσείεηῖ, Οὐπὶ Δ ]ς- 
χαπάετ εὸ πεπίῇεε , Ιοςί ορροιτυηίτατε ρεῖ- 
(ρεεξα, {αταίτ αὐ δά ρουτατη σοϊοςαγε. Ὁ. 
Ρυϊεπείς, στα ροίξπιοάιτηι υτδί (εςιττα εἴ, {1 
φησπεγεΐσιας, συ ίη [αἰ είςος ἀεΠ σηατίον 
πεςοητίσίς, ἵναπι σατη ἀὐοἢέτεςε δ έ[15 
᾿Ππεᾶπὶ σγρίο ἀεσπατεηΐ, δύ αὐπεπίαητο τας 
σείεττα ἀεἰςοίες, αί ατίηδπι ορετιατῆ5 ἀ{- 
ἰρεπίαραδηζ, ραγίεπι {15 ργαεθαειε, αυὰ υίλ5 
ίη ΡΙαγεβ ἀἰαἰεγαπε,ατῳ (ἀ(ατ απ αἰάἀεεατ) 
{πη Βοπιιπὶ οπιεῃ δοςερτιπ εἰς, Ορροτγεαηίς 
145 ΄υίάεπι τηυἱτίρί εχ εἰξ, πὶ ἄπο πηατία [ο- 
σὐπὶ πηάίῳ αἰϊσαπτ, αἰ τοίαπι ἃ (ερτεπιτίοης, 
αυοά ἄεφγρτυμῃ ἀἰοίταν, Αἰ τεγαπι ἃ πχετίίς, 
΄υοά ΝΜ ατία ἰαςι5 ὃ 'Μαγαοτίβ ρ ρει! τυ: 

 ὧυ κοὰ αἱ δάδὶ κατετμήθησαν εἰς πλέιους, "τότ᾿ οαἣν οἰωνί ὅτ λέγοντοι πὼς ἀγαθοῦ γεγονός ἡ σ᾽ 
δύκαιρίᾳ πολύπροπιθ", ἀμφ ίκλυςόμ τε γαρ ὅδι Τὸ χωρίου δυσὶ πσελάγεσι, Ὁ μὴν ἀφ ἣν αὐκὴ τῷ 
τἀγυσηϊΐῳ λεγομλύῳ σ᾽ ἀκ κεσημίρίας Ὁ Φιλίμνας φὶ μαρία, ἡ πρὰ μαραεῶτις λέγοτ, πλεροῖσὲ 

ἵ 4 -ταὺ 



Ἄφῶμα, Ἑ σὸ 

σφ: ΞΥΒΑΒΟΝΙ ὃ 
Ηυπο Ναϑ πτυΐεῖς [ΠῚ ἐαπι ἐἐπρετίονίθυς 
Ραττίθιιβ, τασ ὁ Ιατεί 15 φὐαυρεῖ, ρεγ αὐταὲ 
ταῦτο οἷατα ἱπιροτταητοτ, ααὰπι ἐ πτατί. αν 
τε Ροτίας σαί πάσα εἰν, ἀττίου εἰς πλαγίτίπηο, 
(σα μᾶς ἐχροτίδηζαν ἐχ ΑΙεχαπάτγία ρίαν 
ἴαπι »απὰπῚ {τ ἱπηροττδητυτσ]σποα ααί ἄ1ε- 
απατίο ξυίτ, δ ἀἰςοξατοίλπὶ ἐχεγςαίς Ριοιὲ 

ἐεπεί, ς οπογατίαβ Πδιιεδ υἱ ετί, δζ πεηίεῃ, 
τε5 δίτεςεάξητο5, συλητο οταυοτεβᾶς Ιεπίο 
τα 5 {τὸ οἰτγοίρ πατίρ εηῦᾶς ἀϊαίεία5, 8 ἐχ 
αὐγὰς βϑῖτε δ ἰπ τηατίϑ δ πὶ ἰαςὰ5 ρου δά. 
πεμαπεατ. ΑΔ οτίβ τεπτρέσίεβ δοςεάίτ,αιτος ἐά- 
εἰτςο ςοῃτίπρίς, αυὸά ἐὰ υττίπο Αἰϊυίταν, δζ 
ΝΙῸΣ ἱπογεπχεητα ςοπηπιοαἐ [ὰςίτ, ἔΝΑπι ταν 
τεῖοε αὐ ε5 ηιιος Δα [ἀςτ18 [το πη, σεαόπι δζ 
φεποίαπι δεγεπὶ π αἰζέι5 ἀγάἀοτγί 15 ἐεπτί- 
ἀπ, Ναπιρτορῖετ επαρογατίοποϑ ἃ ίοϊε ἔαν 
ἐἴλ5. αξηπτη!1Π ἰἀσυππὶ αὐ τί5 οΟο τ ξαττΠσ 
ἀεϊιποίο ἢππιοῖς ἐχαίατο, εῦ που ίάιι δἵσ 
ττδῃίταν, ΠΟ α εἰς ρ εἴ ἐ5 ἑηίτίαιη. ΔΙ εχαπατίς 
πειὸ ἱποίρίεητςε αἰἕατε ἔΝι15 διτέξιιδ διισεῖ εν 
τίαπι ἰασαπι, ὃζ Δα Ππὶ ςοεηῦ τε απίτν8 4πο 
ΤΟ ΠΡ ΣῚ πλίέρτεις προ ςοηξιγσας υης ετίᾷ ἡ 
ετεῖϊα ἃ βογοα! 5 ραττίθι5, δ ρεΐαρο ἤδης. 
ἥσπατε ΔΙεχαηάτίπί ορτίπιὸ αἰξλτεπι ἀρυῃτῖ, 
Ἅνιθί5 {{τι5 σμ] πὶ 415 Πραταπι Παρ εῖ, συία5 
ἴατεγα αιιο ἰη οποαπλτεπάπητ: εἰτοπα!αυηῖ 
Χο 44, αἸαπιεῖτο, [ἀΐοτα πογὸ αὰς (η 
ἴατασηι ππλο χη οδείποπι Ρετίερτεπι οεΐο, 
τε [4 φαοτυπι ατογῷῳ Βίης πιατί, ΠΠ πο Ίαςα 
αἰπίπραπύπταγ, ἄςτοτα αυίάεπὶ αι υἡς αἱ 
Πίη εἰ εἴξ, ααΐρι5 δύ εασί δύ συσειις ασὶ ροίς 
της, (τα ἀμιαίδιις [Δτ{ΠΠ τοί. ΄ύυα Ρἷαβίσσειο 
ἐχρϑηάπητον, δύ (εἰε ἐπ εαίδ5 δή τεΐζος δησι- 
ἰοβίεσαης, (ΟΟἰυίταβ ρυθίίςα ἴληα Ρυϊοβειχίς 
ἔπη πδθεῖ, ζ τερσίαβ, απ αιταγίαπι τεγείδητ ας 
ἰοτίας απιρίτ5 ρατῖοπὶ οσσιραης, ἵνα τα. 
σαπὶ ασυίϊίας, σασηιαάἀηιοάσπι ρου) ίςα ἄεο 
τσ ἀοηα αἰΐσαο οὐπαπιεηῖο ἀεσογαδητίς 
δί δὰ εδ5 αι ία εἴας εγδῃι τεσίδπι ΔΙ ἢ ΔπΠὶ 8.’ 
αἰΠεαϑαηῖ, αὐ σης Ροεῖο πα ποτ αἰςί ροῦ 
{τι Βυπεαλ]ία εχ ΑἸ ή5, δῖ ΟπΊηίᾳ ἐηίςοτ ἔς ἡππης 
ἐϊδίτης δύ ροσταί ςοητίσια, ἐτίαπι αι ἐχεγα 
εὐπιλίμπητ. Βαγ5 ετίαπι το σίατιπι εξ πγαίσιιαι 
Πυοα δηνυ]δογαπι μα εῖ, δέ ἐχεάγαη δύ πιὰ 
κίπχλτη ἀοπτυπι, Π πὰ ςζοσπδοῦϊαπι εἰϊ ἐὸν 
ταση ααί πλαΐξεο ρατεοίραηε, Ποπγίπιπι οίγςα 
ας ρ] η85 πετίφητίιπι. Ε]ἰς ςοπεπτα5 ςοιι, 
πισπ65 ροςπηίαϑ Πα εῖ δ( (ἀςογάοτς, χαί πτὰ- 
ίεο ῥυβεείς, ΟἹ ἐπὶ ἃ τεσίδιιβ, πᾶς ἃ ἸΟαίατε φοην 

4 ΕΟ ΘΚ .ΔὉῬῬῊΣ 

πού τίω πτολλοῖς διώρυξιν ὃ νἔλος,νωῇῳν δὲ 
κοὰ ἐκ πλαγίων 9 δ Ὧν ἰ σὰ ἀσκομιζομβνᾳ, 
“σιλλῷ πλείω δὲν ἀρ ϑαλάπεης ὄπ ψοώδ᾽ ὃ λε 

μὴν ὃ λιμναῖος ὑπῆρχε πλυσιώπόβος Τόν ϑτι; 
λα. Ἰχύτε νὴ Τὰ ἐκκομιζομᾶνα δ ἀλεξαν 
σῃρείας πλείω ἢ εἰσπομιζομδυίων ὄν, γνοίη σὺ 
ἄντις ονσε σῇ ἀλἰξαναρέᾳ, (ὖ τῇ δέκαι 

χίᾳ γηνόμανος, δρῶν πὰς ὀλκῴσϊας: σὲ [ἢ 
κατάπλω: πὸ φὺ ταῖς αὐαγωγοΐς ὅσομ βαρύ 
σόδαιτε κἡ, ἀσφόπόλαι σϊδυρο ἀκέσε πλίοι 
φν. “πῶς σι τῷ πλότῳ ἢ καπαγομλίωγ, κῶς 

πόδωσε εἰς τε ἐν 77] ϑαλαήαν λιμΆνα, κορ ὦ 
εἰς ὁ λιμνυζίομ, τὸ 20 δὐα!όδον ἄξιοσιμαώ- 
στως ὄτιψ. ὃ  κὴ αὐτὸ συμξαίνει σἦκ ἡ ἀμ!» 
κλυτον " κρὰ δ ὄύκαιρον φὶ αὐαξάσεως τᾶϊ 
νέϊλσ. αἱ ἦὰ αὶ ἄλλαι πόλεις δὲ ἀδὲ λιμνῶμἑ» 

φρυμδύαι, βαρᾶς ἃ τονιγώσίεις ἐχῦσι εν ἀξ 

βας φ᾽ ᾿ Ὅς ἐαύμασι - θάρος. δὲ καὶ Οἷς χόλε 
σιν αἵ λίμναι τελμαϊδυτῇ οὰ “εκ Ὺ ἁλίωμ 
ἀναθυμίασιν. βορξορωσῖες ὃν αὐαφόβομψας 

“οσαὐύτης ἱκμάσὺς,νοσώσϊης ὃ ἀὴρ Ἑλκετ νὰ 

λοιμιο καϊαρλᾳ σαθῶν. φϑάλεξαν δ) είᾳ Ὁ 
θξρος ἀῤηθθ 1 » ληρύμδυνος ὃ γελος, τσληροῖ 

"ὁ δ᾿ λίμνίω. "ἡ σόὶν τᾷ ξ πελματῶσε Ὁ σἰὼ 
αὐαφοροὼ ποιῆσαν μοχὕπραώ. τότε δὲ ( οἱ 
ἐτησίαι τῦν ἰσσιν ἐκ Τ βορώωψ » ὦ ΤΣ σύτα 
ποελώγος, ὥςε πκάλλιςαᾳ  θδδος ἀλεξανοϊρεις 
διάγυσιυ. ἢ ἔςι δχλαμνυοιφσδὶς ἃ Ἔλῆμα Σιδᾷ 
φος ἢ πόλεως. οὗ τὰ ἡὰ δὲ μήκῦς πλόυριᾷ 

ὄὴ τὰ ἀμφίκλυεα, δον Ῥιάκονα σα σέωμ τ, 
χονταὰ διαϊμέβου, τὰ ἢ ἀδ᾽ πλάτος οἱ ἐἰδο μοὶ, 
ὑσὶ ἡ ἀπὼ ΟΣ θῇ ἑκάτπόβος σφι γγόμϑινος, 

“ῇ ἡ ἦᾺ οῦ ϑαλαάής, τῇσι “το τ λίμνη, 
ἅσπον ἦν ὁδοῖς κα α τιτμπτῇ, ἱστπελάτοιις 
τὦἡ ἁρμαπηλῴτοις. σϊυσὶ δὲ πλατυτάσοιις» 
αἱ σἱι τί χοὶ τὠπτὼς ὀρθαο τέμνουσιν ἀλλήλας, 
ἔχεις σῖ ἡ τοόλις τεμθκ. τά τε ἰκοινὰ καϊλλι- 

Ξα τὸ ἡ τὰ δασίλφα,τέπαρῶν,κὰ τὸ ῥίπον Ὁ παν 
“ὃς πόδιδόλα μέρος. 7 δὺ βδασιλίων ἕκαΞ 

ὥκυσϑὺ Φῖς κοινοῖς αὐαθήμασι χεροσεφλοκιᾷ 
λει χινὰ κοσμομ,ὅτω κοὰ οἴκησιμ ἐσλίᾳ πόδε 
ἔχλλφρ πϑεαῖς ὑτέοχόσαες, ὥςε ναῦ Ὁ 
στοιν Τό) ὀς ἐπσόδωμ ἵτορ ὄρ. ἅπανΐα ἃ συ 
ναφὴ κοὰ ἀλλήλοις τὸ πῷλιμφιι, ἡ δὰ ἴξω 
αὐτόν. Ὁ σὲ βασιλέων μέρος δὴ, κρὰ τόμου» 

σϑορ, ἔχου πτόβίσταΐοῳ νὁ δ (αῦοαν.κοὰ οἶκον 
μέγαν, ον ᾧ Ὁ συσσίτιον Ὁ μετεχόντην Ὁ ΚΠ 

σείσ Φιλολόγωμν αὐαϊρῶψ ἢ ἔδι ἢ σὴ σωιόσΐῳ 
“αύπτη αἰ χήμαζα, (οινὰ »κρὰ ἱδρεὺς ὃ ὃ ἐπε ϊῷ 

μυσέῳ τεγαγμφύος, τότε ἡλύστο ἣν βασιλὰ 
ῥος πο ἱγά 
ἀρ ιευ Ρ ἢ {πἰτατατη. Ἰκ ἐσίατυτη ρα ἃ {Ππώῶ εἴδ, σοί 
Μμιβξ οὐκ. ᾿ “οΥραδ ἀρ ρο]]ατιτ. [ἃ οἰγοαίτιβ απ! ἄαπη εἰξ, 
«μή; πομίοη, ἴῃ, (0 τεσ σπχίερα τατος, δ ΔΙεχαπακί οχαῖ, 

ὡν,ναῦ σ᾽ ὑστο (αίσαρος. μόνος ὃ ἢ βασιλε 
ων ὄν ἊΣ ποκαλόμϑηι σώμα ὃ πόρίξολορ ἡ ἦν, 
οὐ ᾧ αἱ 5 ἐασιλέων ταφαὶ νὰ ἡ ἀλεξαὐα)οῦ, 

ἑφθᾳ 



ἰφθη γαὺ τὸ σῶμα ἀφελόμϑνος πόρδίκαν ὃ 
χϑλάγὰ πῇολεμοῖθ, καταιομίζοντα ἐκτ 

᾿ ᾿βαξυλῶν.κοὰ ἐαβεστόμανον ταύτη κατὰ 
Ὶ πλεονεξίαν κοὰ ὄδιοϊχσικὸν αἰγύσησ . κοῖς 

οἱ κοὰ ἀπτώλξερ σ]αφϑαρεὶς σὺ δὴν φραν 
᾿ πω επελθόντίθ- το σηολεμαίς, κρὰ κα- 

᾿χάκλέισαντος αὐτὸν γὺ νήσῳ δβάμμ. ἐκέιν Θ᾽ 

ΔΑ ἣν ἀπίθανον ἐμπόδιος ταῖς (ἀΘέσσαες» 
ἐπελθόν δὰ ει αὐτῷ ἣν σρατιωἥῆνι σὼν αὐ 

χῷ δὲ κοὰ οἱ βασιλεῖς, αῤισται)- ἐκ κοὰ τὰ 

παιδία τὰ ὠλεξαύαλοον, κοὰ ἡ γαυὴ ῥωξαὺηα 

ἀπδρῳν εἰς μακεσδνίαν. Ὁ δὲ σῶμα τό ἀλε 

᾿ξανόρου ποιείσιαρ ὃ σπηολεμαῖίθ’ Ἰκήσίδυσον 

τὺ τῇ ἀλεξανσλρέιᾳ ὅτιτυ ναῦ κᾷται. ὁ κἰίω 
φ᾽ τῇ αὐτῇ τονέλῳ, ὑκλίνῳ γἢ αὔτ, ἐκᾶνος 

σ᾽ οὐ χουσῇ κατίθακον. ἐσύλησε σῇ αὐτὸν ὃ 

κόσοις, κρὰ ἰδειζεκ]ος ἀθικληθεὶς σηολεμαξ 

δε ἐπ φὶ συρίας ἐπελθὼν, κοὶ ἐκπτεσὼμ ὄυ- 
βὺς, ὥς αὐόνωπα αὖ οἷ" τὰ σῦλα γγύεα)λ.εσι 
σοὺ τῷ μεγάλῳ λιμᾶψι ἡ) μλν ὧν ἄασλον 
οὐ δεξιᾷ ἡ νῆσος κοὶ ὁπσῦργος ὃ φαῤθ'. ἡ] 

σίὼ ὑτόμαν χέρα αὖτε χριρασες, νὸ ἡ λοχιαὶς» 
ἄκραι κονία βασίλειο. εἰασλόδύσαν τι σῖ ον 
αριΞόβᾷ, ὅδ) σειυεχὴς ποῖς οὐ τὴ λοχιάδε, τὰ 
φ συχόμῳ βασιλείᾳ, στολλ εὶς τὸ ποικίλας ἵν 
χοντά διαίτας τὸ ἄλση. πότοις οἵ᾽ «ασύκειτῇ 
ὅτε κρυσῆὸς λιμὴν νὴ ἀλεςὸς ἴδιος Ὁ βασι 
λἰωρ, νὸ ἡ αὐτίροσὺς νασίου πῶκειδα πόδρυ 

κτόλιμθύος, βασίλειον ἅμα κρὰ λιμΆψιομ ἱ. 

γον ἀκάλεσαν σΐ ὅτωρ, ὡς αὐ τῆ δόσϊῳ γ᾽, 
μῦδομ. ὑπτόβκειτῇ δὲ τότο τὸ ϑέατροομ ἀπ 
ΤῸ πυοσείστομ, ἀγκὼν σὴς ἀγὸ τό ἐμπτορίου κα 

λυμλύου πτοπεσήωκος, χων ἱδρὸν πτοσφσϊῶ 
νὸς. ᾧ πεοϑϑεὶς χῶμα αὐ τών ἔστε μᾶλλον 
“πῶνσύου εἰς μέσον “ὸῃ λιμλύᾳ ἀϑὶ τῷ ἄκρῳ 
κατεσκούκσε σϊίακυταν βασιλικίω, ἰυ ωμὼ 
ψιομ πθοσηγύρσυσε, ὅξρ σ᾽ ἔπραξε τὸ τελόυ 

᾿ φαΐῖου ἰυὑίκα περοκληθεὶς Κασὸ Ὁ Φίλων ἀπ 
ευν εἰς ἐλεξαϑοαθρφαν μετὰ “δ γὺ ἀκπίῳ κα. 
τοπρατίαν, ἀμώνιομ αὐ οἷ ζοίνας ἋΣ λοιστὸν 
βίον͵ ὃν διάξειν ἔμελλὺν ὄβαμος τῶν τοσό ἣν 

᾿Φἴλων. εἶτα τὸ ἐξαεσάριου κὴ τὸ ἐμιστορείομ, "ὦ 
ἀροάσάς, μετατοῦτα τὰ νεώρια, μέλοι ἕν 
“ἰατασὶσ. ταῦτα μὰν πὰ πόδι ὃν μέγαν λι 
ελύα ἑξῆς σ᾽ ὄυνόςα λιμίω μετὰ πο σπχεο 

᾿ Φθογικοὰ ὑπὲρ τότο ὑρυκτὸς ,ὃν κοὰ ἐξιθωὼὸν 

᾿ καλδσιψ, ἔχὼν τὸ αὐπορ νεώρια. γϑ τόμῳ δὲ 
φότο διώρνξ πλωτὴ μέχρι Φὶ λίμνφς τετα» 

γ᾽ μικρὸ ἔπι λέπεῦ “᾿ πόλεως, ἀϑ' ἡ νεν 
2 ἈΨΑΝῚ Ι 4 “ ᾿ 

κροστολις να Ὁ πθαάςφου οὐ ὦ ἀῶπτοι ἐπ πολ 

ΧΙΒΈΕΞΒ ΈΓΙΜΥ 95 ΦΕΡΤΙΜΥ 9, τᾷ 
Ναὶ Ριοϊεπιαιι [«ἀρί Π[{π5. ΔΙἐχδη τί σούς 
ρας Βετάϊεςα αρτυ, σαπιίἃ εχ ΒαΡγοπά 
ἀε(ειτευατῳ πὰς ἀϊπετίετες, ιατίτία γα ζιδ, 
αὐ Δεργρτίῦπ {δ | πεπαάϊςατει, Ρεγήτη!ςε αὶ πιέ 
{{π| 8 ἱπτετεπηρειδς ἵΝαηι σππὶ Ριο  ἐπησιιϑ 
αὐἀπεηταίξσει, εὖ ἰη ἐπί] ἀείεττα ποτ Ν π- 
ἀείτγ ἐπι ἐπ εὐπὶ ἡ] ἐτ 5, (ατ{Π|5 σον 
[οὔπ5 εἰξ. Οὐὐπι εοτερες, τί αι βίρ, δ ΑἹῈ, 
χαπάτί ΠΙη, δύ ἐποχαπατχουίη Μδοεάοηί 
αἰςεήστιηι, ΔΙεχαπάτί σουρα5 Ριοϊεπλϑι5 
ΑΙεχαπάτίαπι ἀετυ!τ» εἰς ραγεπιαιίί, αυοά 
δί λἀδπαυςίδί ίαςες, ἰεὰ πεαιαΐῷ ἐπ εοάξεηι Δ]- 
πεοίο. ΝΑηι χυί πᾶς αἱζγειι5 εἴτ, ρτίαβ αὐτευ8 
εταῖ, ΟΟςςο5 εηίπι,ςαΐ ςοσποπιεηῖο ἔπ ΡΟ 
[επηϑειι5, σςογἤτι5 {{Ππ|π|ταραίς εχ ϑγεία ρτος 
ἐεξξας, αί εἰτὸ ἐχοίαίτ: αυαριορίεν ραγιπὶ εἔ 
(ρο! α ργοίαεις [ππιάρπο ροιτα υχίᾳ ἐπ: 
στείϊιπι δά ἀεχίγαπι εἰ  πία]α. δύ ἐαττί5 Ῥἢ 8. 
τα5.4415πᾶ (της δατες, χ 1 νος 45 ργοπιοπ 
τοτίαπι πη ́αο γεσία εἰΐ, [πογεῖῆο δα Πηϊ γᾶν 
[ἀπείπεετίοτεϑβ τερίας, ςοητίηπο ἤ5 απ ίσπε 
(1 οςδίλάε, ΄υα πλυΐταβ ἃς πτατίαβ τηδηΠ0. 
πε5 δέ πςο5 παρ ξε, ΗΠ 5 οσοιτι5 εἰδυῖα ροῦ 
τι5υδίαςοτ, σαί ρτορτία εἰ τεσ, [τεπὶ δ πς 
τίποτ (ηἰυ4ν» τα απτς εἤουπι ροττ ἱὰ» 
ςεῖ, δύ τεσίατι Πα εἴ, δί ραγῦ ροτευπ). εα [Ὁ 
τποςαίδ εἰὐ, χὸ ἃ φααί! σαπη  Ποάο ςδιεηάες 
τεῖ, ϑυρτα Βαπςτῃεαδίγαπ) εἰς. ροίξεα ΡοΠαίᾶ, 
ἢεχαβ συίάλπι Ὁ εο ρυουγίπεπβ, σιοά ἔπι. 
ρΡογία ποκα, δι ἱΝερίαηί τεπηρί απι μαρεῖ, 
14 Δητοηίυς αὐ ἀίτο ασσετε ἔεείτ,ατ πιὰ σίϑ ἐπ 
πγεαίμππι ροττ εππίπετεῖ. [ῃ ἐχίγεπιο γεσίδπῃ 
ἄοσιιπι ςοπίταχίτ, σαλπὶ Τ πιοηπίππι ρρε 
Ιχαίτ, ΙΔ ἐπ ἐχίγεπιο ξεςίο σαι Δ ἀηγίςί5 46: 
τε! ις, μοί! Δ εἰίδοδπι ςαἰαπλίτατξ, ΔΙεχαπ, 
αἀτίᾳ ας πε, δευεη 5 ΠΡ (ΟἸαἀίπξ αυδι 
ἄδηιτε πτλπὶ υἱτᾶ, σαπὶ αἰ ξξατιιβ εγαΐ, ἃ τος 
δηγίςί5 ἀεἰξίταςις, Ροίτς εἰ (κείατί δ Ἐπὶ, 
Ροτία, δ (εςες χυίάᾷ, ροῆτεα παιιαίία τῷ 
δα ϑερτεπηπαασία, τῳ μεῖς οἰγοα πασηᾶ ροῦ 
τη} (αητ, ἀείποερβ ροίἐ δεριεπυδάία ἘΠΕ 
ποῖ ροτία5. δέ ίσρτα ἢυης εἰ ἀείοῆπι ροτ» 
τα, ποηγίης (ἰδοτιι5, αι δ ἰρίς παιαϊία μὰν 
Ῥεῖ, [πτοτίπ5 (ΟΠ εἰς πδυίσαθη! 5 υἱᾳ αὐ Μία 
ταοτίαεπι ἰΔςῦ ἐχιοηία. ἐχίγα [ο΄λτη τα ταν 
{δε υὐϑίβ ραυ!υ, Ροίξεα εἰ ΪΝεογοροϊί5, δ 
(αδυτραπᾶ, ἔπ αυο Ποστί ρΙατίπὐί σης, δ (ς. 
Ρυϊυτα,, πιαπΠοπε5 ςοπάίεηαὲ5 ποτ ἰ4ο 
πεα.Ϊηττὰ (οΠλπι ίπης ϑαγαρί, δ αἰία αυκ 
ἀπτιίηια ίαπα, ἀετε!(α ΄σαοάδπι τηοάο ρον 
Ριεγτεπιρίογαμι [Δ τίςδηι, ες ΓΝίςορο]! ἤτ, 

λοὶ τὺ ταφαὶ κρὰ καταγωγαὶ, πεὼς τὰς ταριχέας ὁ νεκρῶν ἀφντήσίφαε, οὐτὸς δὲ τὶ διώρυγι τότε 

σχρῴπιου κοὰ ἄλλᾳ τε μδὸ αῤχαῖᾳ ἐκλελειμλύα πὼς οἵ τίὼ τῶν νεῶν κατα σκδυΐω Κ φὐ νικοπόλει. 

᾿ 

᾿ 

᾿ 
μλψα Φὶ μαραεώτισιθ-.εξω μὰ ὃν “ἡ διώρν 

Ὶ 

; 
᾿ 

καὶ γαῇ 



714 
ἴνδιι δ απιρί(πεδίγαπι, δύ Πλάϊιπν, ες φυΐπ» 
Πυεππαϊία ςετταπιίηα ἐδ ςε!εγαηῖασ. (Δ π’ 
τίη πετὸ ἀετε να ίαπτ, δ (ας Βτεαί ςο] σα 
τ0.5} υὐ5 ὃ ἀοπαιῆ8 δί (δογίβ ρίεηα εἰ. δε ά 
Ουϊεμεττίπιαπι εἰς σγπτηδίίππι, απο ροττί- 
(δ δαϊεῖ Πααίο πιαίοτεβ, δ ἔοσαπι ἐπα ςία- 
ἰς, δέΊυςοΚ. Εἰ ετίαπι Ραπίαπι αἰτίτα ἀο αϊιϑ’ 
ἀλπλτηδηιλέϊα, ττρίπελ, ρειγοία τίρϑ ρεῖσ 
{πη {5,{π|ιᾶπιρεῖ ςοςὨ] πὶ αἰςεπάϊταγ ΔΡ 
εἰι15 πεττίςς τοῖα ατὴς5 (αὐέεέϊα ππάΐίηαε τε; 
πίροιεί, Α΄ ΪΝΝεσοροίί πεγὸ ρίατεα σακείῃ 
ἴοησυπ εἴξ, ἰεςι5 σγιηπαίίτη, ρεγίεπαίτ ας 
ηυεδά (απορίςαπι ροττᾶ.Ροίϊεα εἰξί ααοά 
Εἰρροάτγοπιιϑ ἀρρε!ίαταν » δ αἰία δάϊαςεη- 
τε5 υΐπιςε δα (ὐαπορίςαπι οἤλτη. Ἐχευη- 
εἰ ρετ Ηἱρροάτζοπιιπι εἰς ἱΝίςοροΙ 5, ας μὰ 
ὉΓτατίοπεπι δή παῖς παρ εῖ, υὐρε ἤθη πιίπο- 
κετα αἰ ατ αν ΔΙ εχᾶατία {ἰλΠ5 τί σίπτα, Ε]ίς 
ἴοςι5 ππηπιὶὸ ἃ Οπκίατε Δτυριτο εὐϊτιι5 εἰὲ, 
Ρτορίεγεα συαά Πίςρες! ο ἐο5 “πρετγαιίς, χαΐ 
εὐπὶ Δητοπίο ςοπτί ίε οχίειδησ, δύ ἱπιρεῖα 
ἐλέῖο υτδεῖῃ ςερίτ. Δητοπίαπι πετὸ ςοςρσίς, 
αἰ ἱρίς ΠΡὲ πιαππηι αἴξεγγεῖ: ΟἹεορατγαπη, ας 
πιία ἰπ ροτείξατεπι πιαπὶ πεηίγετ, αὐτὰς ρᾶῖ]0 
ρος διίρίαίς ἰῃ υἱπει] 5 οἰἀπιἀπιοῖο δίρί- 
εἰς ππουία πεῖ πεποπο 4 εἰ ατοτίο ςοπίεοίτ, 
τπιᾶπι υἵγοηας πλοάο ἀἰςίταγ, σύγε Γρσία- 
και ἱπιρετίαπι ἐπεγίαπι εἰς, οὐπὶ πα] το 5 ἀπ» 
ὯΟϑ5 ΡεγπιΔηΠῆει, ἴΝατη Ρτο  ἐπιϑει [οἱ Η- 
ἔυς5 ΔΙεχαπάτο (υεςεῆττ, Ῥιοϊεπιαο δυζεπὶ 
Ῥῃιδάείρμι5, ΒΕ ΠΙ Δ εἰρῃο Ἐσπερεῖεβ, Ρο- 
ἢ εΔ ΡΒ οραίον ἃ σατποο!α, ροίζεα Ἐρίρμαν 
65, Ρο᾽εα Ρἢοπιαίον, ΠΙῸ ἃ ραῖτε ἐπιρετί 
Ρετρετυὸ δοςίρίεπες, Ε]αΐς ἀετὸ ἔτατεσ ας, 
«είς εςαπά 5 Επεγσείο5 ποπηηδταβ, Πα πὶ 
εἰ Ρηγίςζοπεπι ἀίςαητ, οί Ρεοίειπιαεβ σοῦ πὸ 
Ἄἐπεηίο [ντξατιι5 (πο ςοΠίγ, 1 ἀτίναγο δὐτεπὶ ας, 
καῖε ποίϊσα Αυϊεῖεβ Οἰεοραῖγα ραίει, 5εά 
Οπηηες ΡΟ τειχία πι Ριο  επταιτπι ταὶ ξ υἰχο. 
ταητ, 4εἸ ἐς 5 σοττυρεί,οπηπίαπι πεγὸ ρεΠΠ πὲ 
πυδττι5 δύ (ςρτίπιι5 δ αἰτίπιας Αια] ετεβ, αυΐ 
Ρτατεν 4[{4 Πασίτία ετίαπὶ σπου] ἐχεγουίτ: 
δχ δλάεὸ ἰῃ εὰ σφ ογίαβαταγ, αὐ ποη ςοηταγοίατ 
ςεττἀπιίπα πη τεσία ςεἰεθγαγε. δα ηπα: δύ ἱρίε 
ςαπ| 4175 ςΟςοιταίατ5 ργοά ρας τῳ δίς εἰξ 
΄Ππεπὶ ΑΙεχαηδτίηί ἐχεσεύπης, εἴ ουπὶ εἰ [γε 8 
ΠΙία εἴἴεητ, πη ᾶπὶ παῖα σταπάίοιζ, συα ἐσίτί 
τὴ εγαῖ, τεσ πᾶ ἔεςεγυητ: δέ ἄπο εἰι5 Η] 5 ἑη» 
ἔλητος Δα Πις το ίηυτί!ε5, γεσηο ἐχοίἀεγῦτ, 
Ἐεσίπα υἱεί εχ ϑγγία αοςοίπεί ρτοίεγτίπν Ογς 
δίοίλέϊες συίαᾶ,αίε εχ ϑγτίδοοτῦ τεσ [τ 
Ρε[πλυ]ὰθΑτ. Ηᾶς 4ἰεθ. ρδιιςί5 γεσίπα εἰεςίτ, 

ΦΤΈ ΑΓ ΟΙΝΧΥ 5 Ὲ Ὁ οὶ ΑΥΡΤΗΣ 

κοὰ γοὺ ἀμφ ϑέαβου κοὰ ς ἀδιομ μοὶ οἱ τστῦ 
σετηρικοὶ ἀγῶνσυ ἐκέ συωτελοαῦτῇ. τὸ δὲ, 
“ταλαιᾳᾷ ὠλιγώραποι. συλληξσίψω σ᾽ ἀπὲ 
ἡ πόλις μετὴ ὄὰὴψ αὐκθυμα τὴν τὸ ἱδρῶψ, (άλ 
λιςφὸμ σὲ Ὁ γυμνάσιομ, μέζους ἢ σιιδιαιας 4 ́ 
χον τὰς συοὺς οὐ μέσῳ, Ὁ σὲ δικατήριον κρὰ 
σὰ ἄλση, ἐσὶ δὲ κοὶι πσκίνειομ, ὕψος τι χειροσς 
ρίπτουν, σροξυλϑεισὲς, ἐμφόβὲς ὄχθῳ πετρώ 
σἶει, Σ κοχλίας τἀὼ αὐάξασιν ἔχον. ἀὶ σὲ δος 
κορυφῆς ἐξιμ ἀπισίέμν ὅλίω πτίὼ πόλιν συν 
κομω αὐτῷ τανταχόδῳν, ἀὸ ὃ φὶ νεκθδ 
“πόλεως ἡ ἀδὸὴ ῷὸ κῆπος πλαίξια σα τείνᾳ “δὰ 

Ὁ γυμναίσιομ μέχρι “ πύλας φὶ ἀανωξικῆρι 
εἰθ' ἱππτόσρομος καλόμᾶνος δὴ, "τ αἱ ἥδακά 
μδυναε αδ ἄλλαε μέχρι τῇ διώρυγ- φὶ ἀανωξε 
κῆς. σα δὲ “τό! ἱπτπ οὐούμο δεελθόντι ἥ νικθω 
στολις ἔχασα καζικίαν ἀϑὶ ϑαλαῆμ πόλεως 
δκελάῆω, τριάκοντα σῖε εἰσιρ ἀπ ἄλεξαν 
σβείας «αἹδδοι. ὥξου σ᾽ ἐπτίμψσῳν ὃ σεβαςὸς 
Καίσαρ τὸν τόπομ, ὅτι γὐτοιῶθα γλίκα τῇ μᾷ 
χπαΐν ἐπεβιόντος οὐ πῷ κετὰ αὐ τωνίσ, ποὺς 
λαέων δῇ εφοσῖσ τίὼ πόλιν, ὑάγκασεΣ 
αὐτώνιον ἑαυτὸν οαχφοίστιοδι, τἐὼ δὲ ἔλεος: 
σιίτραν ζῶσαν ἐλθᾷρ εἰς τἰὺ δδυσίαν.. μια 
πρὸν σῖ᾽ ὕςόβου κα κείν ἑαυ τὐὼ οὐ τῇ φρυείξ 
σϊιεχφρίζι  λάτγα σϊήγμαῖι ἀασίσος ἢ 
μάκῳ ἀδιρίτῳ. λέγιτ γ ἀμφοτόδως. καὶ 

συμάξᾳ καταλυί(ίιαι τίὼ δ λαγίσϊων αὖ 
χίω πολλὰ συμμένασαν ὑτη. τῆολεμαῖθ 
Ὁ δ λαΐγε σιιεσϊιξα ἀλεξανοῇρορμ, ἐκέϊνομ 
σὲ φιλάσελφθ᾽, ὅτου δὲ δυδργέτῳς, ἀϑ᾽ ὃ 
Φιλοντώτωρ ὃ φὶ ἀγαθοκλέας, ἐἰϑ᾽ ὃ ἁδιφᾳ 
νῆς, εἰϑ᾽ ὁ Θιλομύτωρ» σχίξς τσαρὰ σπχτρὸρ 
ἀὲ οχσεχομθύων. ὥδξου σΐ ἀδελφὸς σϊιεσῖᾳ 
ξατο ὁ σϊδύτορ Ὁ’ δὐδῥγέτας, ὃν κοὰ φύσκω 
να πε σαγορδύσσι. ὥὄτου σ᾽ ὃ λάβαρΘ»» δι. 
κληθεὶς π]ολεμαῖ- ᾿ πούπου σῖ ὃ αὐλετὴς ὃ 
καϑ' ἡμᾶς, ὅς ππόρ ἰῷ φὶ ἰιλεοστιίπγοας σπί- 
σὴρ «ἅπαντόν μδὺ οαὖ οἱ μετὰ περ τηρίπομ 
σηρλεμαῖον “συν προυφῆς σϊιεφθαρμβοιςχεῖ» 
ρον ἐπολιτεισανηο, χείριστε σί ὃ τί ταρτ Θ᾽’ 
κοὶς τρσῦμίθ- κοὰ ὃ ὕςα ὙὉ0- ὃ αὐλητὰς, ὅρχῶ 
εἰς ᾿ ἄλλος ἀσελγέιας χοραυλίιυ πσκασεἧ 
ἐπ᾿ αὐτῷ τε ἐσεμναύςὉ ἀϑὲ τοσδυ, ὥς δκ 
ὥκνεισιωτελὲμ ἀγῶνας οὐ Ὅϊς βασιλείοις, 
ἐἰς ὃς ἴδει ο]χμιλλησόμανος τοῖς αὐχάγωνε 
Ξαῖς. τον ἡὰ ὃν οἱ ἀλεξανοβες δ ἐξαλομο 
“ριῶν σ᾽ αὐτῷ θυγα τόξων ὁσῶμγὧν μία γνῷ 
σία ἡ πρεσξυϊάτη, ταὐπέι αὐϊοῖφξαν βασίν 
λιοσαν, το σ᾽ αὐτῇ σϊύο νάππιοι “ἢ τότε γρέιας 
ὄξεσπισηου τελέως Πα ὃ καϊχεαθείσῃ μεϊεπὲμς 

ψανῷ ἀνόρα ἐκ συρίας ἀυβιοσάκγην ἁνὰ, 
“πφασοιησίάμϑν ἔγονος δ Σσυριαϊοβασιλίων, ὧν δᾶν ὑλίγωγὴ μερῶν ἀπεορᾳγάλισεν ἡ ξασιλιοδαν 

ὃ φόδουσα 



οὖ φόδουστε ἡ βαύαυσου οἰντόν , οὶ ΤῸ οωε’ 

λδυθόλου. ἧκε σῖ αὐτ᾽ ἐκείνου περασοιησά, 
| ϑνΘοκοὰ αὐτὸς ἂν μυϑοισϊάτου ἡὸς τό σὺ 

| πάγο- αῤχέλα (δ ὅς ἂν ἑὸς (δ αῤχελαΐᾳ 

᾿σϑ πῶς σνλκαὰν σ͵χτιολεμήσαν τ Θ΄ κορὸ μα 
χαταῦτα τιμαεθούτ» ναοῦ ῥωμαέωψ. στοίπα 

“θ᾽ σὲ τό βασιλόύσαν τ Ὁ’ κασππασοκῶν 

τ ὕταϊτου καϑ᾽ ἡμᾷς, ἱδρεὺς ὃ ὧν οὐ “πόντῳ κο 

' μιώων, γαξινίῳ δὲ τότε συωδιεέτριβον ὡς 
συςραϊδύσωυ ἀδὶ “ν᾽ ναίους͵ λάθωμ δὲ πόδι» 
σον κομίζεται δι πινΘ’ ἐς τὠὼ βασίλισ- 

σαν. κοὰ αὐχσϊεικνντοι βασιλεὺς, οὐ τού 

στὸν αὐλητίὼ ἀφ κόμδομ εἰς ῥώμιιυ, σὲ» 
Ἵ ξάμενΘ’ πομπήϊθεμάγν Θ΄, συυΐτασι τῇ 
συγκλήτῳ κοὰ σα πράῴτετοι ἀάβθοσὺυ μϑὺ 
σστῳ. δὴν σὲ πρέσξεων τῶν πλέπων ἑκα τὸρ 
ὄντων ὄλεθρον τῶν καταπρεσ ἔδὺσ οἷν δὴν οἷ 
“σόν. πούτωυ σῇ ἐν κοὶ σϊίων ὃ ἀκασϊαμαῖκος 
αῤχιπρισθόυτὴς γεγονὼς. καταχθεὶς ὃ «υὸ 

γαβίνου τηλεμαῖ θ᾽, τόμ τε αῤχέλαομ οὐας 
ρξ κρὰ τὺ ϑυγατόβα. χρόνο σΐ ὃ ππολαὺ τῇ 
βασιλέᾳ ποδεὶςντελόυτᾷ νόσῳ, κατάλι 
πὼν σῖθο μδὸ ἡ εἰς, σϊύο δὲ ϑυγαπτέδας,πρεσ 
ξυτώτίω τε ((λεοτττέτγοαν, οἱ δ οιῦ ἀλεξαν 
εἤρᾶς ἀπέσιεξαν βασιλέας τόμ τε πρεσθύ. 
χόδομ τῶν ἴων κοὰ τίωλ ἐλεοτττέτγοαν., κρὰ 
ἀπῆρε μετὰ φὶ ἀδελφῆς ἐς “ίω συρίαν. ον 
πότῳ πομτεη 9 μάγνος ἅκε φόύγωμ ἐκστὰ 

λαεοφαρσάλου “πῶς Φ πηλούσιουμ, κοὰ πὸ 

ἀάοσιου ὄρ). τον μδὸ ομὖ δολοφονοῦσιψ 
οἱ κετὰ πόϊ βασιλέως. ἐπελθωμ σὲ ἀαίσαρ 

χἕν τε μειρακίσ που σχφϑείρει,κοὰ καθιξασι 
βασίλιοσαν οἂγύπηον πἰι ἐλεοντοίτραν με 
“απεμψομεν ὃ. ἐκ φὶ φυγῆςισυμξασιλοῦ 
εἰν οἵ ἀπέδειξε ὃν λοιπὸν ἀσελφὸν αὖ τῆν» 

γέομ ποαυτελῶς ὃντά, μετὰ) τίω ἀαέστερος 

χελόδυτίω κοὰ τὰ ἦν φαλίσποις, σχξας αν 
“ὠν!Θ- ἐς τίω ἀσίων, δ; ετίμησον ὑϑυπλίου 

“ἰὼ ἀλεοντάτγραν.,, ὥςε κοὰ γαναῖκα Ἐκοῖν 
γε, ἡ ἐτεκνοττοίησφν δ᾽ αὐφὶ͵ τόμ τε ἀκζια» 
κὸν σπτόλυμον στιυήρα ἐκείνη τὸ σιωέφυ γε. 
τὸ μιταταῦτα ἐπακολσθπηίας ὃ σεξαςὸς καὶ 
σαρ ἀμφοτόδος κατέλυσε, κοὰ “ αἴγυσον 
ἔπαυσε ἡδοιναμδύημ. ἐπϊοχία ναῦ ὄξι, φόρος 
Ἀ τελέσα ἀξιολόγους, σσο σωφρόνωμ αὐ 
εβρῶυ διοικομδύυ Τ 'πεμπομβήων ἐπάρχων 
᾿αἰειοδ μὴν ὃν τεμφθεὲς “τό βασιλέως ἔχει 
“άξιν. ὑπ᾽ αὐτῷ οἵ ὄξην ὃ δεκακοσύτῳς,, ὁ 5 

᾿πολλὼυ ρέσεων ἔύρι Θ΄. ἄλλος σὺ δὴν ὃ πτῷ 
σαγορδυόμανος ἴδιος λόγ Θ᾽, ὃς “3 ἀδεασοῖν 
τὸ Ὁ ἐς καίσαρα πίσηεν ὀφίλόν δὲν ἐξείατής 
ὅξι. -δέστον) σὲ τότοις ἀπελόυθόβροι ἰκαῖσα 

ΣΊΒΙΒΕ ὌΓΕΙΟΥ ΦΈΡ ΤΙΝ δὰ 7:3 
οὐπὶ εἴτς ἱσπο τατον, {ΠΡ ογα αζοπιίρ ραν 
τἰ ποπ ροΙ ει. Ρτὸ {{Π0 αἰτία συεπίτ, οί δ ἱρς 
(εἴς Ατεμεϊλα ΓΜειτδείάαιί5 ΠΙττπὶ Ππλ]αδαῖῦ, 
αυΐί Διυςμεἰαί υίάεπι ΠΙ 5 εγατ εἴ5, σαὶ το π 
{τὰ 5} πὶ ΒΡ ] ]Ππὶρεῆίε, δύ ροίξεα ἃ Β οπτλς 
Πίϑ5 πῃ Βοποῖς πιαχίπηο μα θέτι5 εἴτ: δύ αὐτὰ ἐς 
1115 ἔπ» αὐἱ τεπηροῖς ποίξγο ροίγοπια ἐπ 
Οαρρδθοεία τεσπδυίς, (ὐοπιαποιιπι ίλςε 
ἄο5,4 8: η Ῥόπτο ἔπητ: δί ἐυπὶ ἰδ θίηίο τᾶς 
αϊπετίατυς εἰς, τα ΄σδιη σὰπι εο σοητία Βαΐ 
τῇ ο5 πιίτατατι5, Ηοςοίϊασσε πείςίεητε,11. 
Ἰς ρεῦ δπγίςος συοίάαπι δά τερσίπαπι ἀεά4ι:», 
ἔξιι5.τεχ ἀεείδιαταγ, πτεγεα Διήείδπι ὶ ο- ες πεῖέ 

, ΤΕ τα Ι 2 ῷ πιᾶπὶ ργοξεύξιπι, θοπιρείαϑ [ας ρίτν δ ίεπα, Ὁ! μαίας 
ταί ςοιππιεηόας, ἃς ἀετεδιζιίοηε εἰπ5 ἀσί 

Ἐ εἰιαράις ἰεγά 
2 ἐΐϊ, ποῆ ἀεπὲ 

δ ἄεπεςε Ἰερδγουαπι απ (αρτὰ ζΕΠΕΙΠΊ (ΟΠ. ἐς [εραιονῇ 
ττατεσεία πεπεγαητ, ααΐδι18 [ας [ίοη ΑΚ ςὰν Ρονηρείηρ; 
ἀεπιίςια ρείπςερ5ί εσατίοηία, Ρτοϊεπηαιις 
ἴτηις ἃ (Ἰαδίηίο γεάπέξυς, Δγομείδλαπι ας ἢ! - 
[4 π| ἱπτεγεσιίτ, 5: α ποη πτυΐτο ΡΟ πιοῦρο 
αὈ(απιρτας εξ, τε! 5 ἀπο Π[ἢς, δί τοτίς 
ἄεπὶ ΠΙία 5, αυλγιπιὶ σγαπαάίοτ εσαῖ Οἰεορα- 
τ. ΑΙεχαηστίηί ὃ ρυεγατη παία σταηαίοσ 
τεπγ, δύ ΟἸεορατγαπιτέσηο ρυςξεςεγιηΐ, Βεά 
Ραετί [πη ατεβ ποτα {εαίτίοπε Οἰεορα-« 
τγᾶπιὶ εἰεςσογιητ, σαὰ ροίξεα σαπιίοτοτς ἴῃ 57 
τίατη (ἐςεἴϊε, Ιπτεύεα Ροπιρεία5 πιασπα ἐκ 
Ῥμαϊεορβατίαϊο [ασίεῃς,ίη (ὐλΠὰπ|τηοητεπε 
ἂς ΡεΙ αἰ απιτιεηίς, ἰδίῳ ἃ τεσίς ἕλη ατίθυς 
οἷο οδεγιποβειϑ εξ, (ὑαίαγ ςαπὶ δα πεηταί 
(εἰ, ἀο! εἰςσιιμαπι ίητεγεαιίς, δ (Ἰεοραίτγαπε 
ΔὉ εχ !ο τεοςαῖαπι, ἃ ἐσγρίί Γερίπαπὶ σοΠ2 
Πίταε,, αἴ εἰ ἰη τεσ ηί ραιτεπι το ππππὶ ἔτ 
τγεπὶ αὐ ἀἰταὐπιοάμ ἱππέποπ), ΒΟ (α- 
[ατί5 πιοτίεπι, δ γεβίη ΡΒ ρρίβ σείμα5, πὲ 
τοηΐα5 ἰη Δ Ὧπ| ρτγοίε ει, ΟἸεοραζίδιη ίαπε 
πιί5 Ποπουίδιι5 σοπηρίεχυϑ εἰξ, αἵ ετίαπη δοςίς 
Ρετεῖ ίη πχοτῷ, δύ ΠΙ᾿5 εχ εὰ [υἰςίρετες Δ πὶ 
Ροίη Δ δίλςο με ΠΟ ἐπέγαης, προ ἐπσεγᾶτ, 
Δ θο ροῖϊεα ἃ Οαίατς ἄπραίτ ἔπηξε ἐπετί, 
αυΐ {πτεητεπὶ Δεσγρίαπι ςοπηροίαίτ, δ ηᾶς 
Ρτουίηπεία εἰς, δ εὐ τὰ πγαχίπγα ρζαϊτ, Ὁ ΠΟ 
πιίπίθ 5 ςοητίπεητίθ 5 δά ανίηε γαῖα, αυί ἐπ 
ἐδπη πηίτεαπετ. Οἷα ππτείτατ, γε σία οὐ ΠΕ ΠῚ 
σετίτ, (δ ἐο εἶδ ἐπ τίος ἡ δά πιπηγδίου, σαί 
πιαχίπνᾷ ἐπ ἱπἀ  ς5 ροτείζατεπν μαδθεῖ; [τεπὶ 
αἰία5 συίάαπι σαί ριορτίαγα ἔσατίοπυπι αἴΤοῦ 
τογρρε!ίατιτ. [5 ἐα ρογίσγαταταν ας ἀπ, 
ΠΟ οαίεης, δ δὰ Οαίδτεπι τεοίδαητ, Ηος 
(εχυυσπταν (ὐκείατίς {ΠΡ εττί δέ δαἀτπηίηί τατος, 
τε5,α 0115 πηαίοτα ὃ πϑίηουα πεσοτία ςσπηίς 
τυὐπταγ, ὅ80ηῖ ετίδπ {65 πη] ταὶ ἰεσίοπεϑ, 

ρος νὴ οἰκονόμοι» μείζω κρὰ ἐλῴήω τουπισδν μοι πράγματίς, ἔπιε κρὰ ερατιωτικὲ πρίᾳ τάγματα, 
- 

ὧν ἢ 

Βιάᾷ 1,4) 

ἀε Α[|ε "τις 
ἰοςιηι ἡλάὼ 
φηιβεὲ ἐγ4: 

ὅαι, 

 διυχρειοδἝᾳ 

τῆς, 

Δ δος λόγεες 



"6 ΣΤΆΑΒΟΝΙΞ 6ΕΕῸΟ 6Ἀ ΑΡΉ, 
“αλγ πὰ οἰγοα αυὐοοῖ (εάει, αἰία ἐπ τε τᾶ 
(υηττεσίοπε, ρύδῖεν 45 ποιιξ ςοΠοῖτεβ ἰἐ ο- 
τ] ΔΠΟΥΠΊ. {65 ἐπ αὐ ουἴγαβ ἴη πη, Δειῃίο- 
Ρία ργα ἀὲο οἰτοα δυ ἐπεηι ςοΟἸ]οςαῖος, δ τεσ 
[(χυα τγεϑ ἐη ςατετα τεσίοπε, ϑαηι ετίλπὶ {ΓΕ 8 
ἐπηαΐίτιπι ταγητος μεν ἴοςα Ορρούίαηᾶ εο ἀεπὶ 
τηοῦο ἠϊροίίες, ἔχ ἐπα σεηίϑ5 πιαςίΠγατθιι5 

ιριγατός ἐπ αστθε εἰ λογούαηι "ἐπτεγργεβ,]αί ραγρυτᾷ 
ἰπαἀαυέτ, δ ρατείοβ ποηοσεβ μαρεῖ, δί εὰ οσυταΐ 
συσ υὐδί υητ πεςεῆατία, [τεπὶ σσπιεηταγίου 

κύπομναμαᾳ δὶ (ςγίβα, δί χαί "ἐπα οἰ 5 ργα είς, (αττις 
ποθι μϑ εἴξργατου ποξέυτπιιβ, Εἰ πιασιγαῖιι ετίαπι 
σου τεπιρογετεσαπι ἐγϑητ:ςα ςαπτγερες πα] αἱ 

πσεγεης, δύ ἐρί{ πλέμαα5 πα! εδᾶτ, δέ υὐϑίς ορρού 
τηίτ5 ργορτεν ηἰ υίτατξ ΟΡ ςυγααταγ, Ν α 
ἀς Ροϊγθίυβ, Παί ἐπ κα ατῦς ξαίτ, εὐαν {ξατσα, 
΄υίταης εγατ,αἰάεταν αΠ4 τς, ἀίςοπ5 ττία ἢο 
τοίη πὶ σέπεγα υὐδξ Παδίτατε, Δ ἐσγρτίαπι, 
δ ἱπαίσεπαπι πα ΟΠ ΔοΓ ἐπὶ, ατοΡ οἰ 6π|, δ 
{ίραίοτεβ πιεγοεάς ςοπάπιῖοβ, πιυΐτοϑ πὲ 
α΄ ἀϊοίατος, Εχ δητίηαλ εηίπι οσίυσετιάίης 
ΡῬετεστίποϑ τη Πτ65 αἰ ερας, δί ργορτεγ τεσυτη 
ἱσηδυίαια ροτίαβ ἱπιρεγατε ᾧ ἰεγαίτε εὐοίεί 
εταπῖ, Ὑ οττίαπι σεπυ ετᾶς ΑΙ εχαπ τ που, 
πες 4146 εἰπε, ργορίεν εα(ξ ςασίλ5: πιέ- 
{{π| ταατεη (Ὁ {ΠΠ. ΓΝ πὶ φαδηζῷ Ρἐτπιίχτί πο. 
τοίη 5 εἰΐεοῖ, αὐ πτίαμο ταπλεη (ιςοί εγδηζ, 
δ ςοπιτατυηίς (Ἰγοςογ σοηίαεταάίη μαπά 
ἐπιπιεηηοτεβ. θεά πος πε τίταο ετίαιπι ΑΡ Ἐς 
ποῖσεία Ρηγίζοπε ἐπδηπίτ., αὰο τερπδηῖε 
Ῥοϊγδίι ΔΙεχαπάτνίαπι ργοξείξα εἰϊ, πὶ 
Ῥῃηγίτο ρειίαρε ποία ἐεαϊτίοπε αὐα!ἰτπ ἀπ 
τ Π τί αϑ οδίεςίτ τῷ ςοηίτπυρί{τ. (ὐτππὶ {τὰν 
45 ταἹα εἤεηείηῃ ἐὰ ατθε, αἰτιτειστα τευ 

Οὐδ ρῇς͵ ησυοά ἃ ροεῖα ἀϊείταν, Πυταπγίτετ ἃς 
ἴοησυπὶ Δ ἐσγρτί ρεγάαοίε δά οταδ, 7 4]{5 ἐν 
κίατῃ εὐαῖ, {ΠΟ ρείοτ, ροίετίοτ τεριπι {τὰν 
εὐ : αἵ [ἐ οπιαπί πλυΐτα ρίὸ τις ἐπηεη 48. 
ταπτανθε (υτ αἰ τ ε[Ἐ) εὐροίίτα, δί φυίδυς, 
δπιρτὸ ἱπιρεγαίοσίθ 5 ὃ πποπαύςἢῃ 5 δί εἰἢ 
Παῖς 5 ρΡεγτεσίοηςξ ςοη[ ταυτί, αυτΐρ. τἀ πη ἐπ 
μια πιᾶσπα πεσοτία ρογπγίτιεσαητατγ. Ν δ 5 
ορροτίπηϊτ45 ΡὈχίπια εἰξ. ἵΝᾷ Ὠίς (ο" 5 ΙΟ 5 
οχτοῖα ἄεσγρτῖο Δα ἀγρῷ ἑἀοπεὰ εἴς, δέ )ά 
165 ταυτί πιὰ, ρτορτοῦ ροσταβ ςζοπιοαίζαζεη1: 
δ δα τεγιεγεβ, χυία οπτηία [ ο]Π!τεγ ἐπ Πᾶς ]Ὸ 
εὖ Παπιίης ἀεξεγαπτεατ, δέ πιαχί πη το είτις οὐ 
δίς ἐπιροτία εἴς, Ατῷ υτθί5 ηυίάεπι αίττατεα 
δα ίσπτ, Ἀεσγριίρτγουεητῖ Οίςετο ἐπ συλ 
ὀιατίοης ἐχρ  ἰσατ,ἀΐςεπ5: Αια! εἴα ρα ΟΙεο 
Ραίτοε φυοταηπία ἀποάεπίτη τ] απ. δ 
΄αυίησεηύτη τα εητουῖ τί δυισιιαι ἀἤτευτί (Ο] - 
τιπι,(λυατε οἰμπὶ 554 υἱ ρεΠ πιέ ας (ἐσ πίΠιίπιὲ 

ὧν ᾧ τ᾽ ἡ ] τῷ πόλιν Ἰδουτῇ, τάλλᾷ οἱ ο᾽ 
σὴ χώρᾳ. χωρὶς δὲ τό τὴν φύνξα μύ εἰσι αὖ 
ρα ῥωμαέωψ, ρῶς ἦν τὺ σῇ ττόλω;, τρεῖς σ᾽ 
ἀδὲ δὴν ὅρων φὶ αἰβιοπίας οὐ σνάωμ φρουρὰ 
“Εἷς τόποις͵, πρέῖς σὲ 07) τί ἄλλην χώραν, 
ἐἰσὶ δὲ τὸ ἐν χίαε τρεῖς ὁμοίως ο͵χτεταγμὰ 
νας δὲ τὸς ἁικακρίους τόπους, δὲν σἵ᾽ νχω 
ρίων αχόν ἣν ἡ] πόλεις μϑν ὅτε ὁ  ηγατής 
ὄξι πορφύραν ἀμπεχομῆν Θοὰ ἐχὼν γεθίσρῇ 
ὃς σιμεὶς, κοὰ ἁδιμέλειαν Τν τη πόλει ρησίν 

μων. "ὸ ὃ αὐσυμνηματο γράφος, νὼ αΡχιδιπαν 

Ξῆς, γοταρτοῦ ἢ ὃ νυηγοβινος σρατηγός, πα μ, 

σῖ ὅν τὸ ἀϑὶ Φ βασιλέωψν αἷὖν τῇ αἱ αῤχαὶι κα» 
κὠρ ἢ βασιλέων πολιτδυομλύων, ἠφανίζς 

ποινὴ ἡ Φὶ πόλεως ὄυκαιρίᾳ οἵα “ἢ αὐομίαν. 
ὃ γᾶν πολύξιος γεγονὼς τὺ σῇ πόλφ, σελύπ 

σέτοιι “ἢ τότε καταάςσχσιψ, τὸ Φησὶ ποίᾳ γί- 

νῷ πἰὼ πόλιψοἰκξιμυτό,τε αἰγύτῆηι σψ»νὸ ἃ ἐν 
“πιχώριον φῦλον ὀξὺ, τὸ σπτολιζσον, "Ὁ Ὁ μιδϑ. 

ᾧοοικου πιυλὺ, τὸ αὐάγωγομο δ εθος γ στὰ 
λαεῇ ἔρνος ἔπρεφομ τὸς τὰ ὅπλα ἔχοντας, 
αχάν κμξλλορ» ἢ αὐχεοῶῶ δε δσϊαγαδὺςς σα 
2 ἐχσιλίων δοΐγνφανν βίτον σία γρύος σϑ΄ 
Ζ ἀλεξανογρέωμ, ὅσ αὐ σὐκρινῶς πολιᾷ, 
"ὠνοἠχὰς αὐτὰς αὑπίας. ξρέμῆου σ᾽ ἐκένωψ 
ὅμως τὸ οἱ μιγάδες ἕλλήνες ὅμως οὐὐξηαβον, 
σαν, "ὦ ἐμεμνίω:Ὁ “ κοινὰ Ὦ' τλλέυσων τὔσο, 
ἠφανισμθάος δὲ τὸ τότο Ὑ πλλέος, μάλιςα 
ὑσὸ Ὁ δύδλγιτο Ἵ φύσκωνος, καϑ' ὃν ἥκῳν 
εἰς “ἢ ἀλεξαύσθοφαν ὃ πολύξιος. κωταφῶσια 
ζόμδωος τὸ ὁ φύσκωμν, πλεονζκις ποῖς «ρα δώ 
σαῖς ἠφὴη τὰ πλήθα, ὸ διεφθφρε,οισὰν διά 
φησιμ ὃν δἶν Ὁ οὐ τῇ πόλει, λοιπὸ ἣν πωόντὲ 
ῸῈ ποιδ, αἴγυσήου σὺ ἰγνχε δυλιχὴν ὅδὸμ 
αγαλίἑω τε, τοιαῦτα σ᾽ ἐν εἰ μὴ χείρω, κοὐ; 
“ΔῈ ὑςόρον δασίλέων. τ ῥώμαζοι δ᾽ εἰς σϊῷ- 
ναμιν ὡς ἀπ᾿δυ,ἐπίωυὠρθωσαν] πολλὰ ἢ 
Ὁ πόλιυ σχτάξαντες ἃς ἄποψ. {51} “ἢ χώ 
ραν ἀδὴ σραΐαγος τινὰς,» μονάρχοις νὴ εθνάρ,.. 
Χιὶς καλομβύσς, ἀρ σιείξανες πραγμάδα οὗ 
μεγούλων ἁλιεα εν ἠξιωμδύςς. ἡ δ' δυκαιρίν 
ας “ ἡ] τὴν ποόλιν, "Ὁ μέγιςόρμ ὅειν, ὅτι δας 
γύσης πάσης μόνος ὄδιῳ ὃ τόπος ὅτι", πῶὼθ 
ἄμφω πεφυκὼς εὐντότε κβαλάῆιης οἴχδος 
εὐλίμδην, ὦ Ἰὰ ἐκ τὶ χώρας, ὅτι στίύα δύμα 
ρῶς ὃ στοϊμὸς στορθμευφ. συν άγ4 τε εἰς Οιδηα 
χωρίου ὅστόβ μὲγιξον ἐμ πορξομ" οἰκομδύψοι, 
ὄν. δὰ ἕν σολεως ταύτας ὧν ἐς λίγοι τὰρ 
αῤετὰς, τ αἰγύνῆς ὃ τὰς πτωσόσϊος" ἃς οὐ ες 
νι λόγῳ ἱικόδων φράζει, φήστες κατ᾽ ονιαυ"" 
“σῷ ἡ ἀλεοστίτρας »ταρὶ τῷ αὐληῃ πτσφδ 
ρεαν! φόρον τάλοαύ ἣν μυρίων κοὰ δισιλίωμ 

πρϊανοσίωμ ὕπο ὃν ὃ ἐἀκισρ τὺ ῥαθυμόταα, 
σίω βα- 



“ίω βασιλείαν δ)οιπιὧμ ποσαῦπα τεροσωσ σύ 
Φο. τί χρὴ νομίσαι τὰ ναῦ σα τοσαύτῳς ἁθι 
μελειας οἰκονόμόμανα, κοὶὰς δὴν ἐνσικκῶν ἔμωστο 
οἰῶν τὸ ἣν πρωγλοἹυπικῶν. ἐπανξημθύων 
ὧδ τοσοῦτο; πρότόβρομν μϑύ γε οὐσῖ᾽ εἴκοσι 
πλοῖα εὐτάῥῥει ὃν αῤάδιον κόλστομ σα πτε, 
ραῦγῶςε ἔξῳ Τὴν φονὼν ὑπόρκυσηνιναῦ ἢ ὁ 

βύλοι μεγάλοι Ξἐλλον") μέλρι φὶ ἰνδεκῆς ὦ Ὁ 
ἄκρων ἣν αἰθιοπικὼν, σ; ὧν πολντιμότι» 
πθ΄ κομίζεται φόρτ: εἰς σἰὼ αὐγυσῆον. 

ἀκώτσυδῳν στάλιν εἰς εὖ ἄλλους ἐκπέμπει» 
σίι τόπους, ὡς πὶ τέλκ διπλάσιᾳ συυάγι: 

σοι, τὸ μδὺ εἰσπεγωγικὰ, τὰ δὲ δα γωγικά, 
δὴν δὲ βαρυτίμωμ βαρέα κοὰ τὰ τελγ κοὰ τὶ 
σἱὴ κοὰ μονοτπτωλέιας ἔχει. μόνη ὙὉ ἡ ἀλεξαν 
ὅρεια ἣν Οισ ἣν, ὡς ἀφιγοπολὺ, κοὰ κσυούῦν, 

χθου ὄξ᾽, κοὰ χόρηγε τοῖς ἐκτὸς. ἔτι δὲ μῶλ, 

λορ κατισίεν ὄξι τὴν ὄυφυϊων ταὐτίω ππόβο 
σϊούοντε τἰμὼ χώραν, "ιοὰ πρῶτον πίω ἥδαλί 
αν αρξαμϑύ ὦ ἀκ πὶ καταξαθμοῦ, μέελρε 
οἱδυρόγαρὄξιυ ἡ αἴγυ θ᾽." σΐ ἑξῆς ὄπιν 

εἰωαίᾳ κρὰ πόδιομκδνπ οι: βαῤξαροι, μάρμᾳ 
εἰσῖαε. ἀῷ δὰ ὃν καταξαθμδ εἰς ἡφαυτώνιον 
δυθυπλᾶντι, στέσίίων ὄξῃν οὐνσκοσίων ὃ σ)οό 
Θ΄, πόλις σῖ ὅδ κοὰ λιμίω μέγας σ“τῆχρά 
πουχτέ πὸ σχοίων, ἐκαλόσι σῖ οἱ ἦδ τἱδαυτώ 
ψιου πίω σπόλιμ, οἵ στ᾿ ἀμμωνίαν, μεταξὺ σὲ 
ἅτε αἱγυτήξων ἀώμο κρὰ ἢ οὐνεσίσφυρα ἄ- 
'πραγκρὰ Ἰυνοϊέρειοι σκοπελοι νησιοα τεῆς 
ραϊχοντα λιμῆνα. εἰ ἑξῆς ἄκρα σ)οέπτανομ. 
κοὰ νῆσος οἰνησίνταστε ἐχόστε λιμθύύᾳ, τὸ κώ» 
ἐν ἄσπις, ἀφ᾿ ἧς εἰς ἦᾺ ἀδαυτώνιου «ἀστοὶ Ἐ΄ 
καὶ εἰς ἢ ἄμμωνος, ϑσϊὸς ἡμόρῶν πσφύτε ἀτὸ 
σὲ τὸ “ϑαετωνίου χίλιοί στοῦ τὸ “ηριακόσιοι 
βάσδεοι. μεταξὺ δὲ πρῶρ7ηνῳ. δ ἄκρα λδυκόγει 
δργλδυκῆ ἀἰυτὰ καλομῆψη, ἔπειτα φοινικὸς 
δυμήρ Νὴ πνιγεὺς ἀώμψ. ἅτα νῆίος πνσυνία 
λιμλνᾳς ἐχοσικ. εἴτ αὐπέφραε, μικρὸν ἀπωτί 
ρωφὶ θαλῴώτες. ἅπτασα ἡδ ἡ χώρα αὕπε οὐκ 
ἄσινος, τολείω σεχομῆύο “ ἀδράμου ϑάλατ 
σαι, ἰὶ οἶνον ὃν σαὶ (αλδσι λεξυκον. ὦ σία νὴ 
Ὄρδώγῷ σολὺ φύλομ χρῆτῦ τῶν ἀλεξαν- 
“βρείωμ. σκοποντῦ δὲ μάλιστα οἷ αὐπέφραε, 
ἀϑ᾽ ὁ δόδιςκαλόμδνος ὅτως,ο] Ἰὼ πελυσίο 
πσίηοαν μέλαιναν σίόῥει ἐοικύ ον ὃν ομάζον 

σι κοὰ ζεφύδφιου τὸν πλησίον πόττορ. εἰτ᾽ ἀλ 

“ἀαυὸς σῆμα. ἐἰτα πτύσειρις ὅτ δ θαλάῆκ, 
͵ , ͵ δ΄ 5 ᾽ 

πανηγύρι σὲ χρρόψα μεγαλύμοα ἄλλη σ᾽ τ- 

᾿ξ ἰἸαπόσφριοϊπεκφνα ἐπόλεωςίκανῶς. αὐτὸ 
δα, Ὁ ͵ 3. - “ -" ᾿] 

ὅ πλασιῖου 5 [ἢ θαλάττῃ πεβῶσες χωρίου, τὼ 
᾿αὐδσεχόμϑη! πολλεςίος ἀκμά(ονϊχςἄσεχίαν 

λος λιμίω λδύκαασες,νἡ ἄλλοι πλέσς. τα" 
᾿ΡοΙἐὰ εἰ αἰίπ5 ροττ5 ποπιίης [ειςαίρίδ, δζ ρκίαμι, 
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τεσῃαπι αὐ πιίπίἐγαρατ, (Δ Γ05 τε δί15 Πα. 
Ῥέτες, ]υα] α ραταπ 4α πῆς ργφείοπεία, τα «ἢ 
ταηΐα ἀΠσεπτία ἃ δ᾿ οσγδη 5 ααἀπγίπι γαη τιν, 
Ιπαἰςί5, τος ]οαγιίςίδῷ επηροτῇβ αὐεὸ δασ 
αὐ 5: Ναπισρετίοτς ηα Φετ τοπροτο, ΠΕ 
υἰρσίπτί φυίάεπι παυίσία ἰη Διαθίςσαπι πιτπὶ 
τιαλίίτε αι ἀεθαηῖ, υτεχίγα Δη συ{Ἐΐ45 ργοταβ 
ἐχεγειεπτπαης πιαχίπτος οἰαίΠ65 πίς πη [πα 
δ εχίγεπια Διειπίορία τγαηἰπίαπε, Μ πᾶς 
Ρτεςίοίρετηοσος ίη Δεσυρίαπι δά πε πηζαγ, 
αοτισίασπι εχ Δεσγρῖο ἴῃ αἰίαᾳ ἐπηίταπεαγ!ος 
κα. παῖς ἀπρ]α ποςιίσα!α ἐχίσαπτεαι, ΔΙτεία. 
αυΐάρσηι του 41 {πη ροὐταητιιν, αἰ εγα εαγῦ 
ἥπος ἐχροσταηταγας ργεςίοίατα αὐΐάεπι πιεῖ 
αἴμπι ρτοςοίοίαίαπε πού σα!α, ἵΝαπη (οἱ απὶ 
Ὠίςταϊία πεπάππηταν ἀστεςίρίαπίστ, δ ςετετα 
Ιοςὰ εχ ΔΙεχαπάτία σορίδηη ρετᾶτ, ας ργοίς 
(ϊὸ ορροτταηίταϑ ἕλος υἱάετί ροτείξ, {ἰ υΐς 
τεσίοπεπι ροίαστει, ἃς ρχίηγὸ πιαγίτπιδῆι ον 
ταῦ ἃ (ὑατααῖῃ πιο ἱποίρίεηβ. παπὶ ἐουίαιε 
Ἀεσγυρτυς ρεττεπάίε, ᾿λείπςερ58 εἰς γτεηδί. 
ςα, δύ, χαί αγθατί οἰγοπη αἰ ἐτᾶς, ΝΜ] αγπιατίςί, 
Αἰ Οδιαβαῖμηιο Ραγατοηίσαι τ γεζξα πᾶ- 
υἰρσατίσπε εἰ στ (Δ ἰοτιπὶ ποπίησεητο- 
γαπ|, Βατεετοηί οἰ{τὰ5 εἰν, ὃ ρουταδ ἱπσεη5; 
ΧΙ, ξετἐ αδίογαμπι., Εἴαης αἰ Βαοτοπίυπι, 
Αἰ Δηιπιοηία ποςδηΐ, [η ἱπτεγπιεάίο ἐραοίο 
εἰς Δεσγρτίοτα υἱσας, δύ Δεπεπίρηγτεα ρτο. 
πηοητογίᾶ; δύ γηάατῆ (ςορα]ί, χαί (πε σὰ 
ταοῦ ρατίτος ἑηΐα!α;, αππαὲ ρογίαπι Παδ επί, Ρὸ- 
{τε εἰ ᾿γεραπαμ ροπιοητοτίαπι, δ πέσ! ἃ 
Δεπεῆραί ες ροιτα:ρο ἱστὰς Αρί5,ἃ ηὰο 
Ῥαγατοπίσπι πίφ, (απε δά τα σ,υφ δα Δ π1- 
πιοηεαιν. ἀΐογπι τε, ἃ Ρατατοηίο εἰεείξει 
ΛῊΠΠς ὃ ς ς ο [ξ44.1πίεγ ες ρχυίπτὸ εἰ επςο. 
σἰαπιρτοπιοητοτίσπι, ααοα Α1ΡΑ δζέα ποηγέ 
παῖαν, ροίξεα Βῃσεηίςῦβ ροτγία, δ Ρπίσειις 
αἰςα 5. εἰπής Βεάοηία ηΐμ]Α, αὐτο ροιτ Πα- 
Ῥεῖ, [είπαε Δ ητίρητο ποη ρύοοι! ἃ πγατίς 
Τοῖα Ππποτγεσίο πεηυαζῇ αἱπί ἔεγαχ εξ. συπιὶ 
(ὐεγδπιι5 ροτίμῃ5 πιαύε γεοίρίαϊ φαἀπ| τ ΠΈΠΠ|, 
4.64} Ργσανη ἀρρείαπτ, απο Ρἰεγίαμε Άς 
Ιεχαπἀτίπί δα ἢ ροπάπ5 υτππευγι σης Ρ᾽υσί2 κα Ἠενιοὶ; 
παιτη Δπείρῃτα ςαγραηεαν, [λείπ ςε εἴ ρου- ὅλ Θογοί!  εέ 
τὰ ᾿ετί5 Ἀρρε γι, ρτορτεγ ρείγαπι υδην Αἰοιὖνο τς 
ἄλυι ργοχίπιδπι Το ο ρεγπιΐοτα, Ν οσατοτ ΓΕΡῸ 
εἰ Ζερμγτίιπι Ιοςι8 ΄αί8 ργορίπαησι5, νος ἵπαν 

αἰ ἡ «δρίατε5. ἀείπάςε Ογηοῇεπια, εἰπε 7 ἃ 
ΡοΙτίβ, ποα ἑαπιο δα πιάτο, πο {πΊοςο ἔείτα 
πιαχίπγα (ΠΕ ερταηται. [τεπ᾿ αἰία “ΓΆΡ γί5 (ἃ 
τίβ αἰτγὰ αὐρεηι, Ρτορτοῦ ἐπὶ οςυ5 συίάδιι.. 

«εἰξ ρειγοίι5 αὐ πιατε, αἱ που 5 ἀΠηὶ τεπηρούς πιίταπι ἐπ|επτατειι Παθ ει ἔς 85 ἐπ. 
858 ἀυ]σεπτοπΊ; 
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ἀυσεηίειη, οί ε εἴ ΒΡ] με πα, ἃ 'Νίεία υἱ 
ς15, δ( Οπειτοπεία εδίτε ἃ ΑΙ χαπατίο, δ 
ἵΝεσοροίί ργοχίπιις, δα (4.1  . σὰ β 
αὔτ [Ματία» φυί μας υίχας ρεγεπαίς, [είτα 
πεπὶ Παρεῖ ἐπρτα ς, δί τι. ΠΤ αίΔ, Ιοησίτααί- 
πεπὶ εἰττα ΓΟ ς ς, ΠΡ ει ετίδπι ἰη(]45 οὐΐο, δ 
ἴος ςἰγουπηλητία οπγηία θέμε Παθίτατα. [π 
Ὦϊ5 Ιος(5 πιαχίπγα υἱηΐ ςορία εἴς, υἱ ετίλπι Μὰ 
εαοτίσαπι εἐπαπὶ δα πετυίζαίεπι ρεγάαγει. [πὶ 
ΔΙΕρΥρι Δςυθιῖ5 Ἂς ραἰ πάις οἱ ᾽α5 Παίς. 
εὐτ, ἃ Δεργῥτίαςα [λ8 εχ υὰ ογθοτγίιπη Πί, 
Εἰὰ5 υἱγσὰ αἰτίτι ἀπε ἔοεγ ἐ ἐπ] ε8,8ς ἄεςεπὶ 
Ὀεάεβδίαης, ΒΙΡΙυς παάα υὐγφὰ εἰς, ἰαπασί, 
πιεῖ αυληάλτη ἰη (ἀπηπιο ἤαθεπ5. Ἐαραίπη 
αλατί5 ρατείι15 ἐζ (ΟΠ ᾳ δέ ἔγοη 465 ἐππίτείτ, 
Φ πέϊαπι αι σα ποίξγος ρει ΠπλΠἐπὶ» τπὰσηίς" 
εὐδίπε (ΟἹ ἐπὶ ὃ συίτα ἀἰ ετεπίςπη. αίατε ἔΔ- 
Ῥειαίπσυπάσπι ηαεπάδῃι αἰρεξειπι ας ἀ εἶεν 
εἰδλιίσηεσι ρθε, (ΟΡ ὐξδπταν διςεπὶ 
εὐίγαη η πιο ἰὴ (ταρ ἢ! 5 τα ξετίς, εη. 
Πηίπια ἔα εῖα πθειητέβ, δ εούυπι [ο] 5 ἰη“ 
ἁιηιΡτατί τα αἀεὸ πιασηα πη, πξ ροςυ]ο. 
κασι δί σατίπογαπι απ. ρτρερεαπτ (Παρ ἐπὶ 
εηίπι ςοηςαυίταίεπι αυπληάατῃ δά 4 ἀοπεᾷ) 
απάε Αἰοχαηάτείηςς οἴ οίπο 5 ΡΙ ἐπα (πητ, 
δχ υτααί!ς υτππητας, ἄστη συοααεπηαση πη 
εχ ἤ5 (ο]ἢ5 ργοιισηΐαπι παθεης. ἃς ἔλα αι. 
«ει (4115 εἰ, Ηος ἐπ ἴίοςο ΒΊΡΓκ5 ποη πγυν 
κ παίοίττ θη ἐπίπι ἐχςο]ταγ, [π1πίετίον 
τίς πετὸ ἱρῇπα5 [εἶτα ραγαβ, ρεγπιαῖΐτα εἴς, 
Δ[14 ἀστετίοτνα! τα πιο! οΥ, ΕΠ  ἐτατίςα ἈρΡ εἰ [ατὰ. 
ΤΝοπηι} ργοποπέσπι δα σετί ςαρίεητεπ, [α΄ 
Ἁαίςαηλίπαυετίαπι νας (ταππ! εγε, αυδαι {ΠῚ 
ἐη ραΐπγὰ δί πηαχίπιέίη σατγ οτίςα,, αἴας Ρ 8]. 
ἕλπιο δὐίππεηεγιης, Νοη σηΐπι ρειπγίτεης 
ἐλπλτΠυ]τίς ἐπ ἰος(5 παίςί : υο τις ρεπυτγίας, 
Ριεείσαι ἱπροπεπίεβ, ρεοαεητυπι σαίάεηι 
υσεδηζῖ, ςοπηπταποπὶ πεγὸ αΐσηγ αταας Γοπὶ 
πιοάίτατεπι υἱο! επί, Ἐ' Οαπορίςα ροτἴἃ εχ' 
εὐπτί λα ἀεχίζαπι εἰ ἰοἽλ χυσ ἰαςαί ἱππρί, 
εὖτ ὃζ Οδηοριαι ἔστε. Ρεγ]ασατῃ ππετὸ πῃ πιὰ, 
σηυπιὶ Παηιχζ, δύ Ὁλποριαι, ϑεμιεάίαπι παυΐς 
φαῖυν, Δορτίπιὸ ΕἰειΠπ8,, {τα Παδίτατίο ἃ- 
Ιεχαηάτίης δί ᾿Νίςοροί  ργοχίπγα εἰξ, ἐπῚρ- 
(α (λπορίς (ΟΠ πιροίτα., αυα πιληοπος 
μιαῦεῖ δ (εςεἴϊιι5 φαοίάἠδιῃ (ξοτεῖος υἱτγίβ, ας 
τη] εγίθυς {ΕΠ γί πο] επτίρας ἰδοπόοβ, συοά 
ἄΔπι (ὐὑαπορίςες ἰυχυτγίο ἐπίτίαη. Ὀδυΐαν 
{{|π|8} ΕἸεαίης ργοςεάεηιί, δα ἀεχιίαπι εἰς 
ἔοι ηυα δεμεάίαιη ἀεφαςίς, Βομεαία 8. 
τυοτ ςΠοτηίς αἰατ αν ΔΙοχαπαάτσία, αυτ Πὰ- 
Ὀἰτατίο υγθί {π|1{5 εἴς, ἃ παυαῖὶς μα εὶ τῆ αἱα- 
αὐίίξγογυπι παυίσίοχσπι,, ιυίρυ5 Ρτίηςίρ ε5 

ΘΠΈΟΘΟΘᾺΑ Α͂ΡΉΗ, 

ὥραν ἔτους. ἀ᾽ ἡ πλινθεη, τὸ νικίσ ἰὠμκ τὴ 
χόῤῥόννκος φρύθιον, σρλασίου Ἠσῖν “ἢ ἀλεξαν 
φρείας τνὸ “' νεκροστόλεως οὐ ξῤσυμήκονήα 5τὲ 
σιίοις ἡ δὲ μαρία λίμνη ἥδατένουσο μέχρι τῷ 
σϊδῦρο, πλάτ᾽’ ἦὰ ἔχε πλειόνωμ ἢ πιοντή» 
κοντα κα ἑκαν σαδίωρ, μῆκος σ᾽ ἐλαἤόνωμ 
Ἀῥιακοσίωμ ἔχει σ[ ὀίω νήσες, ὦ σὰ ἀύκλῳ 
“σαντα οἰκέμδνα καλῶς, δυοινία ἐε ὄξ᾽ “τόδε 
εδὺ τόπος, ὥςε τὸ οχχειοδ) πτὸς πταλαίωσιμ,, 
ἢ μαριαεῶτιψ οἰνοψιφύετ σἵ οὐ Φῖς αἰγυτῆς 
ακοῖς Ἑλεσινὴ Ἰαῖς λίμναις, ἶτα δίδλος δ αἰ. 
γύπτιος ἰάλαμος ,ἘΕ οὗ πὸ ἀνθώριου,ο,εσῦν 
“ιἰσύψεις δᾷ βόδι ὅσον στέκι στύσί συ". αὐλ᾿ 
δ Εἴελος ἡ νὴ ῥάθόνι ὄδιν ἔτ ἀκρσ ἔχου 

ἐτίμων. ὁ ὃ ἰούαμος {5] πολλὰ μὲρα φύλλα" 
τὸ ἄνθη ἐκφόλ 4 τὸ ἑκρπὸν ὅμοιον Ἰῳ ἧῷ ἡμῖν 
ἐνωνμῳ» μεγέθει μόνον τὸ γδύσει σ]χλλά ον 
σα, οἱ ὃν (υαμῶνδυ ἁσίέαν ὄψιυ παρέχοσι νὰ 
τόν ψιυ,τοῖς δυωχξον βαλομῆοις. σὐωχδν 

σ᾽ ο᾽ σκάφαις ϑαλαμηγοῖς, οὐ σϊύνον τόῦ εἰς 

Ὁ πνκνωμα “᾽ ἀνάμων. Ὁ συσκιαςομῆνοι 
Ὅν φύλλοις ἕξι καὶ σφόσσα μεγάλα, ὡς νὸ οὐ 
“ἰ πόϊκθίων κὴ τρυθλίων χρβϑουν χει γαρ πες 
να τὸ ἀοιλότητα ἀδίασϊείων πεν “ὅδ. τὸ σϊὰ 
ἡ ἀλεξανορφα μεϑὴ τού δ δὲ ΠΣ] τὰ ὄβγαν 

φἥρια, ὡς σκδύεσι χρωμλψων, κοὶ οἱ ἀγροὶ, μὲ 
αν τινοὶ ἣν πτῶσυσίων κοὰ ταὐτίω ἔχουσι 
σίὼ χὴ ἣν φύλνων, ὁ μδὺ σῖα αι» τοιδ- 
“Θ΄. ἡ δὲ βίξλθ’ οὐταῦϑα μὴν καὶ στολλὴ φό 
ἐτοῦ, οὐ γοὺ ὡσκέύτοιι. ̓ὐ σὲ γοῖς ἀξ το μόδε 
σι τό οἰξλτα, πολλὴ ἡ μὴ χέρωγ Κ σὲ βελσ 
“ἰων ἡ ἱδρατικὴ, αν τιχῦϑοι σῖε τινόῦν Κ᾽ τὰς 
“πὠσοσῖους ἐπεκτείνειν βολομθύων μετό - 
νεγκαν τἰὼ ἰπσϊαϊ κίων γὐπγοίχφαν, ἰιὐ ἐκᾶνος 
“ἥῷδύρου ἀϑὶτόι φοίνικι" τόν κωριωτικδ ὼ 

βαλσάμου. οὐ γοὺ τῶσι πολλαχδ φύεῶνα, 
σῇ δὲ ασοίνει τιμίω ἀδιθοντόυ" τί προίρσὺῳ 
οὕτως αὔξοσι. τὐν ὃ ἀοινἰυ χρέαν οἴχλυμαέ 
ψοντττι. ον δεξιᾷ σὲ φὶ κανωξικῆς πύλης ὅδι 
ὁντι, ἡ διώρυξ ὄρ ἡ ἀϑὶ ἀανωξον σιυῴτζον 
στ πῇ λίαν, ταύτη ἢ κοὰ ἀϑὲ σιεσιίαν ὃ πλὸς 
ἀϑὲ ὧν μέγαν ποταμὸν κοὰ ἐπὶ ἣν αύων 
ξον, πρῶτου σὲ ἀϑὲ τί ελδυσῖνα, ἴπε σ᾽ αὖ» 
σα κακία πλησιῖομ Φὶ τε. ἀλεξαυ δοείας, 
κρὰ φὶ νειοπιόλεως ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ διώρυγι ἔει 
μϑϑε» διαίτας ἔχουσα κρὰ ἀπόψεις τοῖς ἐκ. 

παυρίοις βουλομῆοις κοὰ αὐαῇράσι. πρὶ γυ» 
ναεξὶν,αὐχὴ “-οἰκανῳξισ μοῦ κοὰ φὶ ἐκῶ λα 

μυρίας. ἀρ δὲ Φὶ ἐλδυσῖνιΘ-: πϑελθοῦσι μὲ 

κρὸρ οὐ σεξιᾷ ὄξιυ ἡ διώρυ ξ, αὐέέγουσα ἀδιηὰ 
φιεδταν. διεχφ σὲ τεβαϑοχοινορ τ ἀλεξαναϊού 
ας ἡ χεόέα κα]οικία πτολεωςν ον ἡ πὸ ναύσιεθ» 
μὸν ἢ (ᾳλαμιγῶν πλοίων, Ἐφ οἷς οἱ ἡγεμόνες 

ἐς τἰὼ 



ΓΙΊΒΕΝΒ ὉΕΟΙΜΥ ὁ ΕΡΤΙΝνΥ ὅς 

εἰς τὐω ἄνω χώραν αὐχπλέουσιμ., οὐ τοῦ τὲ 
σὲ κοὰ Ὁ τελώνιον τῶν ἀνωθῳν καταγομὲν 

νων κοὰ αὐαγομβέων, οὖ χάρι κοὰ αεδίᾳ ἐ’ 
ζόυκται ἀϑὶ 6" ποταμῷ, ἀφ᾽ ἧς κοὰ τὄνο, 
μα Ὅρ" ποταμῷ. μετὰ σὲ τἰὼ διώρυγα τὼ 
αιεσίίαν ἄγουσαν, ὃ ἑξῆς ἀϑὶ ὃν ἀσίνωβον 
“πλοῦς ὅξι ἡ δάλλελθ᾽ τῇ πραλίᾳ τῇ ἀξ φά 
ρου μὲχρε τό κανωξικοῦ «ματι .Ξγνὴ γαβ 
“τς τεκνία μεταξὺ διήκει τότε τοελάγους 

κοὰ Φὶ διώρυγθ᾽, γ᾽ ἡ ὄξιν ἥτε μικρᾷ ταπό 
σειρίς, μετὰ τίὼ νικόπολιμ κοὰ ἢ» ζεφύοιομ, 
ἄκραν ἄϊσκον ἐχου(ᾳ αῤσινόης ἀφροσϊέτῳς. 
ὦ σὲ σταλαίου κοὶ ϑῶνψ τινα πτόλιψ οὐ ταῦ" 
ϑα φασὶν, ἐτσώνυμον τό βασιλέως πὸ δεξιὰ 
μύσ μϑνελαόψτε Θ ἑλφύίω ξρνίᾳ πόδι ὃν Κ 
“ ἕλφίας φαῤμάκωμ φασὶν ὅτως ὅ ποινίὴς" 

τῶλᾳ τί οἱ πτολυσϊάμνᾳ πόρον ϑῶν Θ' πὰ 
ράκριτις. 

Καϑωξος σ᾽ ὅδ) πόλις γὐ εἴκοσι τὸ ἐκ Ἂν 
φαδίοις ἀρ ἀλεξαν)ρειας πτεζα ἐδσιμ,επώνν 
μθ΄ ἀανώξον τό μϑψελάσ ἀνξόῤῥνά ν, 
θανόντι’ αὐτόθι, ἔχοσα Ὁ Ὁ σαράπισὺς εν 
φὸμ πολλῇ ἁγιςίᾳ τιμώμϑινομ,κοὰ θδρῥαπείας 
ἐκφόβορ,ὼςε τὸ εὖ ἐλλογιμωϊάώτος ἀνσβρας 
“πιςόύειν, κοὰ ἐγκοιμᾶ δ) κὐεδδ ὑπὲρ ταν» 
“τῶν καὶ τόβων. συγγράφυσι σϊὲ τινες νὴ τὰς 
ϑόδαπέας, ἄλλοι σὲ ἀρετὰς τῶν οὐτοῦθᾳ 
λογίων. οὐὐτὴ πταντωυ σὶ ὄδιυ ὃ τῶν πσανηγν 
οἰεῶν ὀνλΘη τῶν ἐκφὶ ἀλεξανο)ρέιας κατὶ 
ὀντῶν πῇ διώρυγι «πᾶστε γοὺρ ἁμόβᾳ νὸ πᾶν 
σα νὺξ πλεθύει τῶν γνηοῖς πλοιαρίοις καΐαν 
λουϑύων τὸἡ κα Ῥρχαμδων αὐαίσίαν μετὰ τ 
ἐσχάτας ἀκολασίας Εἰ αὐσ)ρῶμ κοὰ γαυαύζη, 
2 σἱ οὐ αὐζοοἶ τῷ ἀανώξῳ κωταγωγαὶς ἐχόν 
Ζν, ἀὐλκειμάψας τῇ διώρυγι δύφυ ἐς πεῶς Ὥ 
“οιαύ τίω ἐνεσιν γὺ δὐωχίαν. με] δὲ Ὁ κάνω 
ξὺν ὅδε 32 ἡράώκλφου τὸ ἡρακλέος Ἐχὸν ἱερόμ. 
ἄτα Ὁ κανωξικόν ς ὁμα»τὸ ἃ αῤχὴ “ σίελ]α. 
“ὰ σὲ οἰσεξιξ φὶ ἀανωξικῆς διώρυγθ’.ὃ Ἃἃ 
ἐλαΐτης ὄξην νομὸς συν Τ᾿ ἀσελφδ τό! πρώ» 
πὸ πρλεμαξς καλουμλύου; οὐ μὰ σία ἀρ 
ἥρωυς, ὡς γύιοι φασὶν, ὧν κοὰ αὐ τε μίσίωρος. 
μετὰ ἢ «ὅμᾳ τὸ κανωθιὼν ἐδι Ὁ ξυλξιάκον. 
τα Ὁ σεθῳυννετινομ τὸ τὸ φα τνικόν. τρί ̓ν 
ὑπαῤχου τῷ μεγέθει ἥδε τὰ πετῶ τασῖύο, οἷς 
ὥριΞαε τὸ σϊελτα. κ) νὴ δσὲ πόῤῥω Φὰ κρρυ» 
φῆς αἰζετῇ ἐς Ὁ γύτος “ σίξλτα. Ὅρ ) φατ 
νικῷ συυάτηει Ὁ μϑυσϊάσιομ. εἴτα ἃ τανιτι» 
τὸν, κοὰ τελδυαξου τὸ τοηλυσιακόμοἐς εὃ τῷ 
ἄλλα τότωρμ μεταξὺ οὥςαν ψδυσδοςόματτι 

ἐσημότόνα. ἔχει μϑν οαὖ ἐ(ῳγωγες τὰ 56, 
ματα, ἀλλ ὃκ ὄυφυες, ἐσὲ μεγάλοις πλοίοις, 
ἐλ ὑπαρεζοκοῖς»Ἴὸ δραχὲκ ΕἶΝ καὶ ἑλώσῖο; 

75 
ἰη {πρετίσγειη παι σαπέτεσίοποσι. Εἰς εἰ 
τίαπι εαύιπτ γεγιαι πο σα! ἐχίσίταγ,, ας ἃ 
(υρετίοτς ΑΙεχαηπάτία ρματτς ἱπηρουταητατ, δ 
ἐχροτταπίαγ, οσιπα5 στατία δ τατίϑ ἐπ Παπηίπε 
{απέϊα εἰξ. απάς Ιοςο ποπιεη ἱπαάίταπι εἰ. 
Ῥοιείοιϊαπι ητα ϑο ἢ εἀίαπι δέ (ὐαπορπι τ 
εἴτ, εἴ παπίρτίο (ςςάτηη πιαγίτ{πγᾶτπὶ ΟΥ̓Δ ΠῚ 
ἀεδυξα, ηιιε ἃ Ῥῃαῖο υἰασις δά (ὐὑαπορίςαπὶ 
οἰξίαπι ρεττεπ τ, Αποιυίξι5 επίπιὶ αί πὶ 
αὐδέξιϑ ἰητεῖ ρείασιι5 ἀτῆὰς ἰολπι ἐχίςξη αἱ- 
τυτνίη απο εἰξ ρατγα 1 ἀροίτί5, ρο Νίςορο 
Π{πτᾶς Ζερῃγτίαπι, σο ὁ ριοπισεοτίσπι Ν ἐ- 
πετίς ΔυΠποε5 [Ὡς ε] πὸ ἤθει. ΕΗοςίπίοςο 
ἀίεππεο! πὶ αὐ Τ Βοηίπι [αί{{ς, ἐσ ἄεπὶπο- 
πλίπς ααο τοχ, αἱ Μεπείδλιι δ Η εἰ επδαὶ 
Ποίρίτίο (πἰσερίτ, Νηάς ἀεπιεάίςαπιεητί5 
Ηεϊεης {ἰς Ροετα ίπαηκίε, 
(κα ΒοΟΪγ ἀαπιηα ἠςἀϊς, ΤΟηίς “ΠΑ Πίπια 

ζοηίπηχ, : 
(ὑδποριῖ5 ςεπίιπ1 ἃς αἱσίητί {4475 ἀ 

Παῖαῦ ΑΙεχαπάτία, ρεάείετι ἰτίπεγε πδά επεί- 
Ῥα5: ἀ((ἐὰ ἀε ποπιίης (ὑαπορί, αι ΜΕαπεϊαί 
«Δ Π πὶ σαθέγπαρας, δ {5.πιούταις εἴς, [πὶ 
ἐ εἰἰ δεγαρία (5 ἐευηρί πη, ὅζ σα]έα δί τε! σέο. 
πε ἐχςε! !εη5,υἴ ςτίαπι Οὐ Πίηί αἰτί ςγεάατ, 
δίρτο (ε υε] ρίο αἱή5 ἱπίοαιηία ἰδέ ςαρτεπτ, 
δϑυπίσαί σγὰ5 σοπίουθαητ, συ ίάληι εγὼ τα 
τυτε5 ἐογια), ας {δἰ τείροπαάςεητζαν. 5ε δῆτε 
οπιηία ίη σοπϑ εἰξ ἐογατα τασθα; ἡ! Δα (οἰ εη» 
πία ρεῖ ἰοἰϊατη εχ Αἰεχαηάτία ἀείςεπάπητ. 
ἵνδιηι ἐΐε ἂς ποςὲς παιίςαϊ 5 ρΙεπα εἰξ αἰζο- 
τὰπὶ Δ Ο Πλ αΠ]ΙΕατππῦ ἱπιρ αἀεητζεῦ σαποηζίιπι 6 
(αἰταπτίιιπι σαπιὶουππί 4 ΠοΙπίοης, δ ἤ5 ρυοὲ 
τεῖεα, 4υἱ ἀίπποτίοτία Παίρεητ οος ἱπιροίίτα, 

Οὐ.“ 

δα Πυϊαίπηοαί τεἰαχατίοπεπι δ σε! εστίζατε πὶ Ὁ 
ἰάοπς. ΡΟ δποριπ εἰ Ηεδοππι, πος 
Ηετγευϊϑ τεπηρ! απὶῃμαθεῖ. Ῥοῇεᾶ εξ ὕδπο- 
Ρίςαπι οἤίαπι, δ ἐρί{ι5 [) εἴτα ἱπίάαπι, Δα 
ἀεχίίδαι ιπορίςα οί, Εἰ αἰτίςα ργαίςξει» 
τὰ, ἃ ἔταιτς ρτίπιί Ρεο επτα ί ἀρρ εἰ Ιατα: δ ποπ 
τι ῃούςαϊε ἋΡ Πεύοει ας ́συίάαπι ποίπητ. ἐ χαΐ 
Ῥὰς εἰς Δτεεπιίάοτιβ. οί (ὑαπορίοσιπι ὃ. 
Πίμυπι εἴ Βοιρίτίςαπι. οί ςα δεδεηίτειας 
δὲ Ῥῃατηίςαπι, πο πιασπίτα ἀπε τετείσαι 
εἰξ ρυφίεσ ρυίπια ἀπο, αι 5 [) εἶτα τεγπλίπα- 
τατ, Νὰ πεσρτοςιῇ ἃ πείτίςε (τίπαίταν ἐπ ραΐσ 
ταίρι [εἶτα ἰητετίογε Ρμδτπίςο πεγὸ σοπΣ 
ἑαπσοίταν Μεπάἀείϊιπι, ροίέεα Τ απίτίςιπ),8ζ 
υἰτίπιᾶ Ρ εἰ αἱ Δσιμτι, δης ἰητοῖ Πος 4114 ἡ 
ἄλυι οἤίοϊα ἱσπο δ] ίοτα, [αἱ ὰ οἤίογ ἀρρεῖ- 
Ιλτίοπε: παθεητς εηίπι ῃςς οἰτία ἱπ στεῖτιις, Ποπὶ 
ταύηξαρίοϑ πιασηίς Πδιίσ ἤ5, (τ (ςὰρ ἢ ἐ5Ἁ,ρτὸ 
Ρίετεα "ὃ ὑχσουία ας ρα 465 οςα ΟΡτίπεληῖ; 

9 2. τ 



Οὐ}. 

γόο 5Ύ ΙΔ Ὁ - 
(εα ρεαείρυς (απορίςο οἰξίο υτεραπῖ, τη 
ἐπιροτίο, σαι 5 ΔΙοχαπάσία ρουταθυβ. αἱ 
δητὲ αἰ εἴς, ΡοΙ ΒοΙρίτίς οἰξίαηι, ἀτεπον 
σαι σπο 44π|, δ πιμάπῖε ρεοπιοητοσία υ4]- 
αεεχροίτππ| εἴ, ααοα Δ σηΐ σοτ ΠΡ Ρο14 
τατ, Ροίξεα εἰς Ρευίεί ἰρεςια, δύ ΜΠ εἰτοτιπὶ 
τὐθτα5, ΙΝΑπὶ δ] ἢ] ρον Ογαχατίϑβ τεσηρούα, 
συ Μεαογῖτεκχ ἔτ, ΣΧ ΣΧ. παυίθδι5 οδτία 
Ῥι(απιπιίτίο! ἃ παι σαπτο5,ίη ΒοΙθέτίς οἤία 
τεππεέγιης, Ῥοίξσα στο ῖι ἀἰέετηι οριδ ςὅα{. 
ἄεγαηζ, επιροῦς ροίἐ ίη Βαίτίςαπι ρταίεία 
τὰπι Πλαίσαητοβ, ἰπατίβ ΠΔ4}} ρτα]ίο αρετα- 
τ15, ᾿Ναιογατίπι αγθ έτη πὸ ταυἶτο (αρτὰ 5.ἴεν 
ἀἰαπι ροίαπεεαπε, ΡΟ ΜΠ εΠονῦ ορα ίπ 8ς, 
δεηίείςα οἰξίατη ργοςςάςπτί (πατίαςι5, πον 
γα πὶ αἶτεν Βατίςιι5, ἃ Βυτο αγθὲε ποηιίπαζιιτ. 
Ἰεςπὶ δε εηίτίςα οἰίτα5 ὃ 5. .5, (Ὠἰουίοτέβ ταν 
σίοηἑβ ΠΊΕ ΓΟΡΟ 5. ἰη πὰς ΓΜίπεγιταπι σο! τ, 
ζη οἰΠπ|5 τεπηρίο Ρίατηπείτίοί (εραϊταζα εἰς, 
Οἴτοα Βαταπι Εἰ εὐπηοροΙ 5 οἴ. [ἢ ἑηταϊα Βατί 
{ἘΠ Αῖοπος ογαςιήιχηι, [π πιο ίτοζίαηθα ἤιρτὰ 
δεβεπίτίςαπι, ἃ ΒΒατηίς οἰ, εἰς Κι οίϑβ ην 
ζα]α,, δζ εἰπίτα5 ἐπ Βεδεηίτίςα ρει ξεζξανα, ὃζ 
ΕΠἸεγπιορο!ίς δέ Μεηάε5, αρί Ῥδη ςοἰ ταν, ἃ 
᾿ἰτοι8 απίπηαὶ, δ (αἰ Βίπαατιϑ αἱτ) Βοςίπ]ο- 
(ὁ δίγο οαπ| πιυ]Π]οεθ 5 σοεππτ, αἱ Ἰεηάς. 
τὰ, ΡΓΟΧΙΠΊΠΠπὶ τηᾶτί ργοεοίρίτ 111; 
ΜΙαπγαπίρ ΝΝΙΠ σογησ, σα ργαγιπι ραίςαηζαν 
σίέσεβ, Ἐτίαίςίαί πηι! γίδιι5 αὐτηίςεητυς 
1ιίτοί, Ῥίορε Μεπάεις εἰς ΠἰοίροΙ 5, δ01. 
(8 οἱ ργοχίηπηί, δ 1 ἐοπτοροβ, Ν᾽ Ἰτοσίαϑ ἐπ 
Ἐου({γίτίςα ρτοίεξίυνα εἰς Βα Πτίς οἰαίτας, ὃ 
Ογποίρο!ίς, Δυτον εἴ Ετατοίμεπες, εστπι- 
τπιρῦι αιβατίβ οσπηῖθ. σοπ(πεταάίης εἴς, αὶ 
Ποίρίτεβ ρε!αηι, ΔΑεσγριίοβ ποτὸ ἀσουίατί, 
φιορτεῖ ἐὰ απ ίη ἔθ |5 ἀε Βα τίς, ὃ Βὲν 
{πἰτίςα ργαίεξεατα ἀἰζξα Ππητ, πο] πείθει ρον 
{ϊετίβ Ιο οί παίπ5 ΤηΠοἰρ τα! τατξ σα] απτηίατί, 
στὰ τὰ αἰ π5 Π 4 {15 Δ} 5 Β ἢ γί 5, σοτεχ πτς 
τίτι ας τγγδηπιιβ, ΠΠπ4 σαοο πα] σαταπ εἴς, 
Ἰουτῦ ἱτεγοϊοηρῖ Δεργρτί ράπςοίς δά οτδ5. 
Αι Πα ρεγπγαίτῦ αὐ πος ἔαοίο, ἃ 4 Ιοςὰς εἴ 
πιροττποία5:εἴ σιαηςζ ροττῖ Πα εαῦ, (5 τατηξ 
αυΐ Ῥῇατγο ρσγοχίπις εἰΐ, πεχιαζῇ ρατει, (τ ἃ 
ὈυΡα]ςείβ οὐο τ, ΠοπιίηίΡ ργα ατογῆβ, “αί 
ΔΡΡΙίςδητεβ σπου δάουίαπε, (αττΠασίπεπ 
(ε5 πετὸ ἀεπιεῦφττς ρεγερστίποβ, συ (ἢ δατάϊ- 
Ὠϊάπι, πε] Η γος ςσοϊ σππδ5 δὐπδπίσαῃτ, δ 
Ῥιορίεῖεα ρίετας οςοίἀφητα απὸ πη οὐεάυη 
ταῦ, δύ Ρεγία ρυταης 14 {τεῦ {πί5 εἴτε ἀ{ΠΠΠ᾿ {1 
τασπι, Ροίζεα (εαιταν Δ τῃχθίτίςα ρταίεδϊαν 
τὰ, δ Ἀτῃτίρες εἰσίτα5. [τεπὶ Διρτοίορίτίςα 

ΘΕ ΟΕ ΑΡῊ; 

μαὐλισος μι ποι πῷ ἱανωθμιῷ «ὁμαῖς ἰγοῶν 
πο, ὡς ἐμπορίῳ, κατ ἀλεξανσλρφαν λεμὲ 
νῶν ἀγρκεκλιμλέωμ ὡς περείσιομαν, μετ ἢ 
Φ δολέίχινου Ξόμα ἀϑὶ πλέον ἐπκφτῇ παποι 
νὴ κοὰ ἀμμώσϊης ἄκρα. αλᾷτῇ σὲ ἀγνδ ἀς- 
ρας. εἰϑ' ἡ πόῤσίως σκοπτή. κοὰ μιλπσίωμ 
Ἴάχος. πλόύσανϊες ἡ ἀϑέψαμμῆίϊχο βιάκονᾳ ἢ 
ναυσί μελήσιοι {7} υαξαρα, δος δὶ ἣν Φ μή 
σίωμ, καΐεσζου εἰς “Ὀεόμα ὁ 6, ὁλθίτινομ, εἰ τ᾿ ἐκ 
βαν ες ἐτειχέσον πὸ λεχύφν κσμα χρόνῳ οἵδ 
αὐαστλόύσοαυζες εἰς Σ(ἱτικὸν νομὸν κοανᾳ 
μαυχή(ενἼες ἰναβον πόλιν ἐκζσαννούκραζμ 
᾿ πολὺ Ψ σιεσῖ; ας ὕπόβρθον, μετὰ δὲτο ἢ μὲ 
λησίῶμ τάχος ϑὲ Ὁ σεδοννυζικὸν σεῶσιόνπὶ 
Ξόμα, λίμναι εἰσὶν. ὧρ ἡ πόδα βυτικὴ καλᾷ 
σοὶ ἄγ βούτου σόλεως. κοὰ ἡ σεξφννυτιτοὲ 
οὲ ποόλ:ς, τὴ σάϊς μεπηοόπολις Φὶ ἀώτωχώ 
φᾶς γ᾽ ἡ τιμῶσι τίὼ ἀθίωαν, οὐ δὲ Ὅρ ἱδρῷ 
αὐφὶ ἡ ϑήκε ξῶται Σ ψαμμιτίχε, πόδι ΟΣ 
βότου κοὰ τομόπελιν φὐ νήσῳ ζειμδύᾳ. οὐ σὲ. [ 
σῇ βύτῳ λητούς ὄδι μαντέϊου. οὐ σὲ τῇ μεσο 
γαίᾳ ὑπὲρ πόϊ σεθγννυζωκβ τὸ φατνικῇ «μα 
1. ἔοὶς ὅδ᾽ κοὰ νῆσ Ὁ τὸ πόλις οὐ τῷ σεΐον 
νυτικῷ νόμῳ. ἐξιεἢ κοὰ Ἑρμόττολις κοὰ λύκα 
πσύλες Ὁ μΒύσϊας, ὄντ Σσαΐα τιμῶσι, ὦ Ἐὦ 
ίωων πράγομ. ὡς ὃ πίνοϊχρος φησὶν, οἱ πρώ 
γι οὐ ταῦ οτο γαυσκξὶ μίγνωυτῦ " μϑσιετα 
νεκροὶ ἰρκμνὸμ ϑαλάοσης ἐχαεγνάλυ ἐσ 
ρας, Αἰγίξατοι δ, πγρώγοι γυναιξὶ μίσγον. 
σλπστου σὲ μονσίωτος κοὰ διὸς πσόλις. κοῖς αξ 
“πόδι αὐ πἰὼ λίμναε, ὦ λεοϊόπτολις, τ πῶ 
σόβδω ἡ βύσᾳοις πόλις οὐ τῷ ξυσφοίτι νόμῳ 
(ὦ ἀαυὸς -οόλιςι φυοὶ σ᾽ δδατοῶδφνες, κοινὸμ 
μδὺ εἶν τοῖς βαρβάροις πσῶσιμ {6{ 0’, “ἢ ἔρνε 
λασίαν,εδὺ σ᾽ αὐγντῆϊους Ἐλέγχεοῦ οἷα δἰ) 
πόδι ὧν βύσειοιν μεμυθόυμφύωψ οὐ Ὥρ"" δα. 
σειρί τη νόμῳ σχβάλλειν πὸ ἀξονίαν, βουλο 
μῳνων τὸ τόπου τότο δὴ ὕςόβου, οὐσὲ βασε 
λέως μᾷ σία, ὅσὲ τυραύνυ γρνομονύῃ τινὸς "2 
ἔσσειοισυς, πεσεπιφημιδδῆναε ̓  "ὦ ὡς, αὐ- 

γυήῆον σ᾽ ἰγίαε δυλιχίω ὁ στὸν αῤγαλέϊωτε, 
“πθσλαμξανψούγος τὸς ὡϊῃο ππέμττολυ, "Ὁ: 

ἀλιμγνο, ὦ Ὁ μησὲ Ὁ ὄντα λιμγίᾳ αὐδῶ Σ 
πῶς τηφάρῳ, φρορει δ! στ᾿ σσο ἔσκόλων λη 
Ξῶμ ἀϑιζθεμονωυ πεῖς γεξφοίδρμιζομφνοις καα 
χασδυνίος ἡκοΐαττον τὲν, εἰ ἴις Ζ ξούων εἰς (ὰρ 
σὶὼ “ἰδαστλόύσ 4γν,Ἀ ἀϑὲ «ἐλας, σἹᾳ σἹὶ Ἰχῦ π᾿ 
ἀπτιϑειοδν τὸς ππολλᾳ Ὁ ξασερίωμ, "τὸ εἷὐ πον 
σας ἢ ἐακῶς ἡγε δὲ γοῖς ποίσθδυσι ἐύκλῳ, 
τὸ σα σϊυσκόλωψν. συνάσηφ᾽ νὸ ὃ ἀθρφβίτης 

νομός, νὰ ἐπεδ ἀπτροσωπί της νομὸς, ἂν ᾧἀῷρο 
σλίτῳς πόλις, ἱσυὲρ ἢ ὸ μλνσϊάσιου «όμα, τ 

Ριαίεξίυτα, ίη πὰ εἰς Ὗ ἐπετίϑ εἰαίταβεϑυρτια Ν]επάοπιυμπι,ας Ταηιτίςυπι οἰξίμαι εἰ 
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αὐταυνηνου, λίμνα μεγάλποὸ ὃ μβνοϊάσι 
δ νοιοὸς, κοὰ ὃ λεονποπολίσες, κρὰ πόλις ΓΖ 
ροδέπιις, "ὦ ὃ φαρίγτίτης νομὸς. εἶπ ὁ τὰ 

γνιϑίκου σύμα,0 τινόῦ' σπίσιπον λεγουσι κοι 

Ζανίτης νομὸς,» στόλις οὐ αὐτῇ μεγάλη τοῖν 
νιρι μεταξὺ σ᾽ αἱ πόϊ ταναϊκοῦ, κρὰ τό τοῦ. 
λουσιάπου λίμνας, κοι ελὴ μεγάλα κοίισυ- 

νεχῆ, ἀώμας ἔχοντα, κοὰ αὐ σὲ ἡ παλούσι 
ον ἀύκλῳ πόδικεμᾶνα ἔχει Ἐλψ, ᾧ τινόῦ" βωώ, 
θρα καλοῦσι, πολι πέλματα. ὥκιςαι Ὁ ὃκ 

λας οὐ πλείοσιψ, ἢ εἴπκοσι «τῷ δζοις, ὧν ἢ ἀὐ 
κλογ ἔχει πόϊ τείχους σπεδίους εἴκοσιν, ὠνόμα» 

«τι σ ἀπὸ τό πλοῦ, νὸ δν τελμάταν. ταύ 
“πη δὲ κοὰ σϊυσέισξολός ὄξιμ ἡ αἴγυτῆθ΄ ἐκ 
δ ἑωθινῶμ πόπων δὴ κατὰ φοινίκίω,, κοὰ 
“ἰὼ ἰουσϊαίαν.κοὶ ἐκ φὶ αραξδίας σὲ τἐὼ να. 
ἐατοιίωμ" τῆς δδῃ χρῶσεχής, οἵα τούτον ἀϑὲ 
«ἰὼ αἴγντήου ἡ δσῦς. ἡ σὲ μεταξὺ πτδινείλον 

κοὶ τό αῥαθδίου κόλπον, αῤαχθία μϑύ ὄξι»κοὰ 
Ἐπ γε ἣν ἄκρων αὐφὶ ἵσλου τοί Ὁ ππλούσις 
ον. ἀλλ᾽ ὅδεμθ’ ἅπαίᾳ δὴ, κοὰ ἄξα τ’ ςφρα 
ποτοισῖῳ.ὃ δὲ μεταξὺ ἰδδμὸς τό πτηλουσίου, 
κοὰι τό μυχοῦ π᾿ καθ᾿ ἁρώωψ πολιν, γυνατῶ 
σίωμ μϑύ ὅδι «οἰδέωμ. ὡς δὲ πτοσεισϊώνι(Θ΄ φαν 
σὶυ, ἐλαἤόνων «ἢ χιλίων κρὰ πιοντακόσίωμ. 
“πῶς σὲ Τρ ἀνυσ)»Θ- ἄναι κοὰ ἀμμώσϊας, ἕρ 
“πετῶν πλῆθθ- ἔχει ἣν ἀμμωσϊύτων. ἀκ σὲ 

σχιισϊίας αὐαπλέουσιμ δὲ μέμῴιν. οὐ σεξιξξ 
μδ εἰσι σπτέμπτολλαι ἐξῶμαε μῖχρι Φὶ σαμαοίν 
ας λίμνης. ὧμ ὄξι κρὰ ἡ χχθρίου κώμα λεγο 

μα, ἀϑὲ δὲ Τρ" ποταμῷ ἑρμούπολις ὄδίψ, 
εἶπα γαυαικῶν στόλις, ποὶ νομὸς γαυκεκοστο 

λίτης. ἐφεξῆς δὲ μώμεμφις͵ ὦ μωμεμῴχτας 
γομός, μεταξὺ σὲ διώρυγσυ' πλείους εἰς τἰὼ 

᾿ ν Ἂ» Ἀν Α ͵ 

μαραεώπίω, οἱ δὲ μωμεμθτοι τἰν ἀφροσῖ! 
σίω τιμῶσι, ποὰ πρεφετοι ϑήλεια βοῦς ἰε΄ 
ρὲ καϑάπϑν οὐ μέμφει. ὁ ἄπτίο γὺ μέμφει» οὐ 

ἡλίου σὲ πόλει ὃ μνότις. οὗτοι μϑν οαὖ ϑεοὶ νὸ 

μίζοντοι. οἵ σὲ “δὰ τοῖς ἄλλοις, κοὰ πα πολ 
λοῖς γοῖρ σία. οὐ ἢ Ὅρ᾽ σϊελτα, κοὺ ἔξω αὐπόν, 
“οἷς μὸν ἀῤῥίω,τοῖς δὲ ϑήλεια πτρέφετοι. οὗ 
ποι δὲ ϑεοὶ μῦν οὐ νομίζοντα  ἱδβοὶ σῖξ. “σαὲρ 
σὲ μωμέμφεως εἰσὶ σϊϑονιτηοίαε, πλέῖσου νί- 

“ρον έχρυσαιε. κρὸὰ νομὸς νυτοιῶτις, τιμᾶ ποίε 
σῖ᾽ ςὐτικῦϑιι ὃ σαραπις, κοὶι στρα μόνοις δύ 

"οἰς ϑύεται οὐ αἰγύσηῳ πρόβατον. πλῃσίου 

«δὲ κοὶι φὐτοιῦ τι πόλις αϑνΐλαος, ἦν αριοόβξ 
δὲ οὐ Ὅρ) σϊελτα ἀδὲ μὴν Ὅοἱ" ποταμῷ ναύν 
κρατις. ἀρ δὲ τὸ ποταμοῦ σίοιοινον δεέχου- 
στε ἡ στξϊογικοῖι μικρὸν ταύτης ὕστόρθς δ) τόὶ ὃν 
σίοιδὸς ἄσυλον, γ᾽ ᾧ κα ὥτε ἂν ὅσιραν φασιψ. 

76ι 
ἰπσεῃ5 ἰαςι5, ὃ Μεπάεία ργαίξδιγα,ϑ. 1 ε 
οπητοροϊίταηα, δ Ν᾽ ἐποτίς οἰαίτα5, δζ ῬΏασθε 
τίςα ργείςιτα, Ροίξεα 1 δηϊτίςιπι οἴϊίιιπι, 
χαρά Ποηπα}}Έ δαίτίσπη ποςαπτ, ἃ Ταπίτίςα 
Ρτείεϑατγα,ε  δηἰβ πηαχέπια ίῃ ἐο εἰυἱτ85.1π- 
τεῦ Ἴ ληϊτίςιιπν Ρεἰ δ οιτη ς᾽ οἰξίαπη ἴσης [σ 
οα5, δύ ἐπαχίπγος ὃ ςοπείηιο ρα! 685,(Π ηυΐ 
θυ οΥερτί ἔππε υἱοί, ΘΟ Τππὶ πος; εἰγουπι 
είτοα ρα 65 Πα ετ, 185 πόπι} }}{ Βαῖῆγα τὸ 
ολπτ, Ατῷ ετίδπν 'οςὰ ςοσποία μαδιταητυῦ δά 
παῖς, [ἐλ ἀΐᾳ Πιρία Χ Χ ταυτί ἀτη Βίτιπι Πα. 
Βειῖ ΠΠαίοτιπι Χ π ἃ ἰατοῖᾶς ἐασπο ἀἰ ἢ εἢ, 
Βχμαςραιτεῖ εργρίυ αΠΠςί!ετη ἑη στε πι 
μάθει, ἔχ ογίεπια! δας ραττίθιις Ρῃσσπίςία, ας 
Ἰαάοτα. [τεσ εχ Αταθία ἵΝαραταα,ηιιας εοητίν 
τ εἰν, Ααίτι5 πη ΑΙ ἐργρτεῆ ραῖεῖ, Αταϊία ίη- 
τεῦ ΝΙΓα τ ἴαςες, ἃ Δ ταὶς {πιιπ|, ὃ ἰῃ ςχς 
{ΓΕ Πγί5 εἴ5 ρατείδιι5 Πταπὶ εἱς ΒΕ απ τὴ πε: 
τῦπι τοῖα ἀείσττα εἤ,, δ ἐχεγείταί ἱπτία, {{{Π}ν 
πλι5 αἱ ἑητεῦ ΒΕ πὶ οΠ, ἀγηαε τεςς Πππη, 
αυί 4 Ηετοιιπι αγθεπὶ ρεττοπαίτ, Ποπίηροπ 
τοσαπ οἰ [Πλάϊογιιπιξιευετὸ ΡοΠαἀοηίυς ριι 
ταῦ, Δα πη }|ς ἃ αυίπρεηία πὸ ρεγυεπίε; ἃ δή 
(4 υφα Πςςὰϑ5 εἰξ,ετ αγεποίτι5,πλα]το ἔσσρεπ 
τ65 ΠΑΡ ετ, αἱ [αττα τ π ἄγεπα, Ἐχ δεμεαία 
ΜΜειπρδίπι παυίρδητί δα ἀσχίγατη ἔππτ αἱεί- 
πί ρΙατίπιί αὐ ἰπ Ιασαπι Μ]ατίαπι, ἐι, εΠ, 
[5 συί παρ τία αἴςιιβ ἀρρε ατις, ΑΔ ἃ ἤυτποπ 
εἰς Ηεγπιορο 5, είπας (αγποςορο! 5, ει ΟΥ̓ 
πεςοροϊίταπα ρτςίςξἑυτατ ἀείποερ5 ]οπιεπι 
Ρἢΐς, δ( ἱΜιοπιεπιρῃϊτίςα ρτείςξεαγα, [πτοῦ 
Παςίαπείοιος ΡΠ ατίπιο,, ἱπ ΝΜ ]Αγαεοτίπηι ς πο 
τεητε5, Μ]οπιειηρίτα: Ν᾽ ἐπείστῃ ςοίαπε, ὃ 
(λετατη τλοςαηπι ἃ ητ, Πιεηγασπιοάῶ Νεπιν 
Ρἰτα, Δ Ρί5 φυίάεηι ίη ΝΜΙεταρΠί, αὐτί ΕΗ ο 
Προ πευίς,{ επίπι 4ἢ ἀρυα εος ρυταπῖ, 
Δ᾽ ἢ τεγὸ δριά αἱίος, ἴναπι πα τί, δ ἰῃ ΓοΙτα 
δ εχίτα [) εἶτα, } ἢ πιαύοπι, α]η ἰσσηγίπαπι ΒῸ 
τπιεπὶ Α΄ αητ, 41 τὰ ΠῚ ἢ ΠΟῚ Ρυτᾶκιν ἐ οἱ, ςα (ἃ 
ετί. ΜΊΑ ΝΜ οπιςπιρἢίμι χης πίτγατία ἄπο, 
αὐ Πίτγαπη ρΙ υτίπηιιηι ἔεγιπτ, πᾶς Νίτίοτί 
ςαρταίεξίατα εξ, Η!ς δεγαρίϑ ςοἱ ἐξ, ἃ ἀρὰ 
ἢο5 (ΟἸ απ ἐπ Α ἐρυρτο οἱμ5 πιαϊαζ, ποῦ ρτὸ 
εὐ] Πίης εἰὲ οἰίτα5 πΠοπιίης ΝΜ] επείαυς. ἈΠ 
πίίγαπι πεγὸ ἐπ ἰρίο [ εἶτα Πιιπηξ εἴ διε 
τίς, ἀπο ι15 ςΠοσηΐς ἃ Παπλίης ἀ{Πς 8αίς, ἃζ 
Ρϑυϊο πρτὰ ἐπὶ εἰξ ΟΠ τί 5 αίγ απ), ίῃ αὰῸ 
Οἰὐγτίπι ίαςετε αὐ ίτγαπξ, συ τυ ἧς πος 
τη ίρατς, ἡ ργς(εγτίτα αυΐ ργὰ δυο εἰ ΕἸῈ 
Ρῃφητίηξ Παδίτᾶς, Εαυ!άτυν επίτη, ΠΠπὰ τ} 
τίϑ (Π [οὸ ςἰ5 (π} τεγγᾷ ΟΠ εἰ 5 αἰ σσο!αρ οὐ, 

ἀμρισδατόισι ἢ Ῥύτου πολλοὶ, κοὶὺ; μάλιστὶ εἰ τὰς φυλὰς οἰκοαῦτδι' σὰς “σσὲρ συζιώκς, κοὰ Φὶ ἐλων 
φαυτίνς. μυθόδύουσι γαὺ σίν, 7ιότι ἡ ἴσις χιω τὰ πολλοὺς πρόπτους κατὰ γῆς ϑείκ σοροὺς τό ὑσιφισὺς, 

55. 3 μίᾳ σὲ 



γε ΒΥ π ΑὝΒΈΘΝΝ ἢ 
(εά υσὰς (ἀπ επ ΟΠ τέπι παρερασ, ἥσεπη τις» 
τὸ ((ἰεδ ας, ἰά ἐεοίε!Ιλτεγε πο] 8 ΤΥρἤοηςηι, 
πε πεπίσῃς σογρι8 εχ ἱερυΐςῆγο εγπεγεῖ. ἃ τ' 
΄ατις ἂρ ΑΙεχαπάτγία συ ίάεπι δα ἐρίϊι5 ΓεἸτὰ 
τοττίςεπι μας ροεγασταιίο εἴξ, Διεεεπηίάοτι 
ἀεί: οἷο ας αυἱρίπεί (ςπσσπογασι δἀπαιίρα. 
τίοπεπι εἴς, ἰά εἰ οὐξίησεπία δί αιιλάταρίη 
τὰ Πλάία, τείςεπ πὶ λἀίοταπι [ςποσπιηι [2 σ΄ 
εςίςης5, ΝοΟΒίδ αἰζοπὶ δι σαπτίι8 αἰ ΐᾳ αἴητς 
αἰία -παηούιμαι πιεπίσγα ἀϊδητία5 τε αἱ, 
ἀετιηζ, υἱ χυίδυίάαπι ἐπ Ιοςί8 ηυδάγαρες 
ται Παάίοταπι (ςΠοσπιιπι, ἃς ρίατίστη εἴτε 
ςτοποεάογεπτ, (υδάδλυτεπι εἰίαπὶαριά Αε 
φυρτίοβ ἱποοηῇᾶς ΠείςΠποσπουαπὶ πχεπίατα, 
ἐρίς Αὐτεπιίάοτας ἀείπςερ5 ἀεςίατατς, ἃ ἐπὶ 
Ρδί ςηίπι υἵχας πα Τπεραίδεμη ἰςσσπος 
{πηρυ]ος5 ἰδοϊτςεπίαπιᾶς υἱρίητί Πλάίογιιπι, 
ἃ Ὑποβαίάε πίηυε {πῃ ΘΥ ἐπε [ἐχασίηῃτα, 
Δ᾽ Ρεϊαῆο 86 εἰτπάστῃ πεγιίςεπι παιιίραπεί, 
δυι (τποσποβ συίπαις ἃς πίρσίητί αἰςίς, λά ίΑ 
{ςριίπσεπτα δέ ηααίππασίηπτα, εαςη) ππεην 
{τα αἴας. ίςίς ἰρροῦ εαπὶ εἴς ρτγίπιδπι 
(οΠἿ}π| ἃ ΒεΙαΠο ργοςεάεηεί, υς ἰάςιις ἐὸ5 
ἐπιρίες, σαί )α ραΐαε5 ποζαητασ,, Αταυε ἢ 
΄αυίάσπι ἄπο ἔππε,, δέ δά {π|γαπι πγαρηί 
Παυπγίηίς ἰαςεας, διρία Βεϊαίσαι τη ἃ ταθία 
αἰείε εἴτε αἱίοβ φυοίάαπι ἰαςι15, δί (οἵ25 πη ἐ- 
{ἀεὶ ραγείθυς ἐχίγα Γ εἶτα, δες δἰτογ απ 
ἴσευῃι εἴς ρταίεξειτα δειδγείείςα, α΄υας ὑπὰ 
"Ὁ ἀσςοαι παπιείαῖαγ, απο ἔῃ Γ εἶτα απε, ἴα 
ἔλος ἰάςι5 αἰία ἀτπτα (οἵα ςοππεπίυηι, ΕΠ ἃ’ 
[{αα ία ᾿ υδέαπι λατε ἃ Αιαδίςυπι {{- 
Ταπὶ ἐπι, 80 (η αὐδεπι Δγἤποεη, σιδλτη 
ποηπα} ΟἸςοραίγίάεπι υοσαπε, ἀίχας ροῦ 
φοϑ ἴδοι Παίτ, χαί ἃ πατί ποςαπίυτ, αί χυΐ’ 
ἄγη ρτία5 δπχατί ογαητς (εξ [ἐλ ἰοα, δύ δά 
τοίχτιο Πιπιίηε, (απτἰπγανατατί, Δ ςυπς χαί 
ἄξει δπχοσηί ἔσπε., δ δύ θι5 ποίαςτί - 
δυπ ρΙεπί, Εοῇα ργίανθ πε ἃ δείοῃτί ἰῃςίς 
ἵλ εἰξ, δῆτε τεβ Ἰτοίδηαβ., Ποηπη}[Ὄ ξαπὶ 
ἃ Ρίαπηπιίείς πο ριεγο, πιοτῖς ἑητογοίρίεῃ, 
ἔς, (οἴυπι ἱπεϊποαῖαπι ριπταης, Ροίεα ἃ [) Δ’ 
κίο ργίπιο ει τεί {πςοοίούς, (4 ορίηίο- 
πὸ ρετ[ιαίο, Ρεπὲ ρει εζξιπλ ορπ5 ἀογε] - 
αἴσπι εἴς, Βετίυαίας εἰ ἰεπίπι, Κε αδτιιπὶ 
ἔηατς Δεουρίο {{Ὀ] πλίαβ : υηδε ἢ ἑητεῖ- 
κατ {ΠΗ ΠπΊι15 ἐποίάἀεγοιαγ, Δ εργρίυπι ἃ 
πηατί ΟΡτατιπι ἐγί, Βιοϊςπγαίςί συ ΐάειι τερες 
εἰ ἐπ οἰ ἀεητο5. εαγίραπι οἰλαίπι ἐεοεγιηζ, 
χα σαπῖ ΕΠ ΠεπτὶὲΠ ἐχεογίας πᾶτε πδυίσαγζί,ας 
Ευγἤτπὶ Ππς Ὀτομ δ έτίοπε τρπεγΓοΥσΠγαγ, 

ὉἘῈ Ὁ 5 Ἔ ἈΡΌΎΗ; 

μία δὲ τούτων ἂν ἐχούζα τὸν ὅσιον, ἀφανῆς 
πᾶσι, ὧδ δὲ πράξειε λαθέν βουλομβύη τον 
συφῶνα, μή ἐπελθὼν ἐἰκκρύψ4ε:» σῶμα τ 
ϑήκας, ἄν μβὺ σϊὴ ἀλεξανόβρειας ἀϑὶ τἰὼ “τόν 
σίελτα κορυφίω αὕτη ἡ πόδιάγησις, φησὶ σΐ 
δ ἀῤτεμίσϊωρ (Θ΄ σχοίνων ὀκτὼ, κοὰ εἴκοσι ὸῳ 
αὐάπλοωυ νο στ᾿ ἕνας ττόδίωμ ὑκπαποσίωμ 
συηχράκοντα, λογιζόμθν δ τοιακονταϑτζν 
δέου τίὼ ἀοῖνον,, ἡμῖν μλύ ι πλέουσιν ἄλλφ 
“ ἄλλῳ μέτρῳ γχρωμϑύοις δὴΨ σιοίνων,, ἀπε 
δίδοσων τὰ σἴχεηματα,, ὥςτε κοὰ τι αρά 
κοντὰ «χάους» κοὶ ἔτι μέζους κατὰ πόττους 
ὅμολογ εξ δϑτι στ αὐ δὴν. κοὰ διότι σπταρὰ ζῖς 
αἰγντῆϊοις ἄσατου ὄξι Ὁ Φὶ σχοίνου μὲτγοον, 
αὐτὰς ἀῤτιμίσίως Θ- οὐ τοῖς ἑξῆς σίκλοξ. ἀγὼ 
μδὸ γαρ μἐμῴφεως μέχρι ϑηαβαϊσί» τίν σχοῖσ 
νον ἑκάςίω φησὶν ἄναι σιχδέων ἕκω τὸν ἐἰκος 
σιν ἀρ δὲ φὶ ϑυξαϊσ!- μέχρι συϊιωπς, ξήκον 
σα ἀξ σὲ πηλουσίου πεὼς τίὼω αὐτίὼω αὐκ- 

σλίουσι ορυφίω,, φιοίνους μδὸ πσρύτε, κοὶς 
ἔκοσι φεσὶ" σχόζους σὲ ἐσηχκοσίους πογντῴς 
κοντα ἴροἱ αὐ Τρ᾽ μέτρῳ χρησάμν Θ΄ πρῶ 
σον σῇ ἐκ τό πτηλουσίου πεοελθοῦσιμ ἄναε 
διώρυγα τί πλεροῦσαν τὰς κατὰ τὰ ἕλη 
καλουμῆϑας λίμνας, αἵ σῖνο μδυ) ἐσιψ, οὐ αἦε 
Ξόδᾷ δὲ μέντοι τό μεγάλου ποταμοῦ αὲρ 
Ὁ πελούσιομ ὐ τῇ ἀραξίᾳ. κοὰ ἄλνας δὲ λία 
μνᾶς λέγοι ποὰ διώρυγας τὺ τοῖς αὐποῖς μόδα 
σιν ἔξω τὸ διλτπα.ἕςι σὲ ποὺ νομὸς σιβρεἴσιις 

στχροὶ τίὼ ἱτόδαν λίμνίω, οἵα σὲ δ σιεκα 
δὴν οὐ Ὅρ᾽ σϊελτα δ᾽αριθμέντου,, ποὶ ὥομε 
ἐς σὲ τοσαύτας λίμνας συμβάλλουσι, κρῖ 
ἄλλαι σῖύο διώρυγδῖν, ἄλλη οἵ δὲ ἐκδισνῦ 
σοι εἰς τί δδυθραν. κοὰ ὃν αάθιον κολστομ, 
κοὰ; πτόλιν αὐσινόίω, ἰμ φνιοι ἀλεονταπγοίοϊα 
καλοῦσι. διαῤῥὲ δὲ κοὰ σὰ δῇ) πικρῶν κα’ 
λουμδύων δβῥυθρῶν ν αὲ πρότόδον μὴν ἧσαν 
“πικραξ, τμηθείσης σὲ Φὶ διώρυγι’ φὶ λεχθά ἢ 
σης, μετεξαλλοντο τῇ ἐρέσει τὶ ποτα μοῦ, 
κοὰ νεΐ εἰσιῃ δύονψοι. κεςαὲ δὲ κοὰ δ λιμναὶ 
ὠψθρνξων. ἐπιμήθα ὃ ἢ διώρυξ καταρχεὶς μᾶ 
αὑτῦ σεσώςρι Θ΄ "πὸ δὴν σρωϊκῶν. οἱ δὲ καυὸ 
πὸ ψαμμιτίχου σποκισῖὸς, αὐ ξα μδιύου μόνοψ, 
εἰτ᾿ ἐχλιποντί τὸν βίου, ὕςόβου σὲ «συ 
σαρέιον “τό, πρώτου οχσεξαμθύύον πὸ ἑξῆς 
δῥγεν.κοὰ οὔθ» δὲ δύξᾳ ψδυσιᾷ πειδδ εὶς ἀ- 
φῆκε Ὁ ὅβγου πτόρὶ σαυτέλειαν Ἀσία. ἐπτεί- 
ὧδ γαὺ μετεωροτύβαιν εἰναε πέιὺ δῥυθροὺ θά 
λαῆχαν φὶ αἰγύσηον. κοὰ εἰ σἸχκοπέιι πᾶς ὃ 
μεταξὺ Ἰῶμὸς, ἀδικλυδδάσε ὅτε τῇ ϑαλάπᾳ 
“Ὁ αἰγυσηνν. οἱ μδώ “ι σηολεμαῖιοὶ ἐασιλές 

οἤχκοψαυτόῖν, ἰλειεὸυ ἐπτοίνσαν “ἢ δύρυπου, ὥςτε βόλοιντο ἐκπλᾶν ἀκωλύτως ἐς τὰν ἔξω ϑᾶλατ 
ταν νὰ ἐἰασλῶν πεάλιψ. ἔρκη ) ὦ πόρέφι ἣν ὑσί των ἀϑιφανέας νὸ γ᾽ δῖς πρώτοις χϑυνμνάμασι, 

στλησιομ 

» 



ὝΒΡΕΙ ΕΟ  γθ5 ὁ  ἘἘ Ρὲ 1.  χῆεν "8, 
φλασίομ ἢ δὶ αΡσινόπς, κοὰ ἡ τὴν ἡρώων ὄϊι πό 

λιο,κοὰ ἡ ἀλεοσπτατοὶς οὐ ὑρ᾽ μυχῷ τό αδα“ 
ξίου κόλπου, τῷ τεὸς αἴγυσηον, αἰ λιμδύσυ, 
κρὰ καικίας, διώρυ γδῦ ὃ πλέους τὺ λίμναε 
σλησιάζονσαε τούτοις. γὐταῦϑα σῖ ὄξη κοὰ ὃ 
φαγρωριοπολίτης νομκός, ποὼ πόλις φαγρω; 

οἰόπολις.ἡ σ᾽ ἀρχὴ φὶ διώρυγος Φὶ ἐκδὶ δύ 
σης εἰς τίὼω δῥυθραὺ, ἀφ κώμης αῤχεται φακ 

κρύσης, δ σταςχής ὅξι, (ἷ ἡ Φίλων κὠμκ. 

σλάτΘ. σ᾽ ἔχει πηχῶν ἑκατὸν διώρνξ. βά. 
θος σὶ δον αρκᾷ μυοκοφόρῳ νεΐ.. οὗτοι σ᾽ οἱ 
τόποι πλησιάζουσι τῇ κορυφῇ τό! σἴέλτο. αὖ 
σό σὲ τὸ ἡ βουξαςὸς πόλις,κοὰ ὃ βοξασήτης 
νομός. κοὰ σαὲρ αὐτὸν ὃ ἡλιοττολίτος νομός, 
οὐταῦϑα σ᾽ δὲν ἡ τὸ ἡλίς πόλις» ἀδὶ χώμα 
πος ἀξιολόγου ἀειμθύν, “Ὁ ἱδδὸν ἐχου(ζ πὸ ἧς 
λίου. τὸ τον βοιῦ ἐν μυόύιμ οὐ σακῷ τινὶ δε 
φόμϑνου , ὃς πταῤ αὐτοῖς νονόμέςτκι ϑεός, ὥς 
“πϑὸ κὸ γὺ μὲμφᾳ ὃ ἄπις. πρύκειντοιι ἢ τό χώ 
ματθ’ λίμναι, τἰὼ αὐάχυσιψ εκ Φὶ πλησίον 
διώρυγι ἐχουσαεινιυὶ μὰν ὃν σι πανόβα- 
μος ἥ πόλις, ἢ ἱδρὸν ἰχον(ᾷ τῷ αἰγυσήίῳ βὸ 
“πῳ κατεσκόυ ασμϑύον αῤχαίομν ἔχον πτολλ ὲ 
σεκμόοια φὶ καμβύζυ μανίας, νὴ ἱδδοσυλί» 
ατ,ὃς τὰ μδὸ πυοὶ» τὰ ὃ σισϊήρῳ διελωδᾷτὸ 
Τὴν ἱδρῶμ,ἀκρωτηριαζωρ,κοὰ πόδυκαίωμ,κα» 

ϑιάηοὺ κοὰ οὐὺ δδελίσκους, ὧν σϊύο κοὶ εἰς ῥώ 
μίω ᾿κομίδϑησαν οἱ μὴ ξεκακωμϑύοι τελῖ, 
ωροᾶλλοι σ᾽ εἰσὶ κάκέ!, κοὶὰ γ᾽ ϑιέαες τῇ ναῦ 
“)οασόλει,οἱ ἦὰ ἐςῶτδο ἀκμίω πυοίξρωδι, 
οἱ ὃ τὺ ἀέμϑνοι. δι ὃ κατασκϑυῆς δὲ Ἰδρὼμἡ 
«,άθεσις οἰαύτη, ΚΡ] τίὼ εἰσξολίω “ἢ ἐς Ὁ 
σέμνΘ. λιθόσρωτόυ ὕξιν ἐσϊα φ(Θ πλάτος 
μϑὸὺ δίον πλεβοκακου,᾿ κοὰ ἐλαῆον, μῆκος σὲ 
κοὶ τοιπλάσιον, κοὰ τετρραπλέσιομ. ἔσιμ ὅ, 
“που κοὶ μέζον. καλέταε δὲ σ)ρόμ Θ- ὥξο,κα 
ϑάπόβ καλλίμαχος ἔρακῳν" ὁ σ)όμθ- ἕξ 

ρὸς οὖτ Θ᾽ αὐούξισϊΘ΄. οἵ δὲ τό μήκους 
παν οΐξῆς ἐφ᾽ ἑκάτόδᾳ τόν πλάτους σάγ 
γιςἰδοιυτῇ λίθιναι͵ πήχεις ἐκοσιψ, ἃ μυιρῷ 
πλείος, ἀπ᾽ ἀλλήλαν διέχουσαε, ὥς θ᾽ ἵνα δὰ 
ἐπ δεξιῶν Εἶν οὔκουν σφι γγῶν, γα σῖ δ σὺ- 
ὠνύμωψ. μετὰ ἢ τὰς σφίγγας πρόπυλον αἱ 
γανετ᾽ ἄλλο πρρελθοντι πρόπυλου, εἰ τ᾿ ἄλ- 
λο.οὐκἴσ: διωρισμθύ(θ- ἀριθμὸς. οὔτε ἢ 
“τοπύλωγ, οὔτε Τ' σφιγγῶν, ἄλλα σῖ οὐ ἄλ 

λοῖς ἱδβοῖς, ὥς πόρ τὰ μήκεα, νὸ τὰ πλάτια δ 
εἤρύμωγ. μετὰ ὃ τὰ προπύλαια, ὃ νεὼς πρό» 
γαομ ἔχὼν μὲγανφκοὰ ἀξιόλογον. τὸν ὃ σιικὼν 
σύμμεβομ,ξόωνου σί᾽ οὐσῖ γὺ, ἢ οὐκ αὐθρωπό 
μορφου, ἀλλ δὴν ἀλόγων ζώων τινός. πτόὶ δὲ 
“πῶνάσ ἴδ᾽ ἱκώτόρον πρόκειτῇ τὰ λεγόμθνα 
“δα. ἰοιὴ ταῦτα ἰούψη τῷ νεῷ τέιχη δύσ, 

762 
Πεημπατᾶ αὐτ εἴυίοης ἱπίρεγίοείυς εὖ 
πιεπιατή5 αἰα εἐἢ, Δυίπος ρυοχίπηα εἰ Εἰς 
τοῦπι οἰαίτα5, δέ (Ἰεοραιτίϑ ἰη Αταθίςί πὰ 
τεςεἴϊυ,χαί εἰξ Αεργριῖ ἀεσίι5, ἐστι ρον 
δέ Βαθίταιτίοπε5, 80 (οἵα ςοπηρί τι ε5,  ἰαςιῖα 
ἢ5 υἱείηί, Ηος ἐπ Ιοςο εἰς Ρῃαργοσνίορο!τοηα 
ρταἰςεέξυνα, δ Ρῃμαργοσγίορο! δ οἰπίτας. ἔο ας 
Αὐτεηγίῃ παῖς πε αρ γᾶ επηίττεητίς ἱπίτίιπι οἢ, 
ἀαΐςο ΡῬμαςυί, ο ςοπείηας εἰϊ ΡΒ ΟὨ 5 υἱ 
ου5. ΒΟΙ[Α]Ατίτἀίηεπι Πα]σες εδίτοτγα ο, ρτο 
[ππάππη απαπεῦ παιυίσίο [λτ5 {τ πλυ τα ας ἐπε 
ταςηί ίετεητί, ΕΠ] Ἰοςἃ ἱρίπ8 [εἴτα πτοττίοΐ 
ργοχίητα (σης, 1Ρὲ εἰς Βιυιβαίϊυς οἰαίτα5, ἃ Βὰὰ 
Βα[ίςα ρταίςιτα,ίαρτα σάτα εἢ τερίο Ης 
Πορο] τα πα, υδί 8 ο[ {5 οἰαίταδ εἰξ ἐπ αρρεῖε ἰη 
φεητί ροίϊεα, ας 501{5 τε ρα πα οῖ, ἃ πε 
πἰπιὶ θοιεπΊ,αΐ ἐπ ίερίο πο σ πυεγίτισ,, 86 
αὖ ΗΠ οροΠταπίβ ρύο ἀεο Πα ελαν, αὐοπιδά 
τηοάμπ) εἰ ρί5 ΜΙ επιρίτίβ, ΑΔ πτὸ ἂρ σείςηλ 
ἰχευϑβ αςεητ, πη αυο5 ργορίπαιϊος ἰοἴϊας γί: 
ἀυπεις Νας οπηπίπο υτ5 ἀείεττα εἰξ, [τ οαὰ 
εἰ ρεγαετι τα τεπιρ!, Δορσγρείο πιογε {ἔγι" 
ἀϊιπη, 4αο  πιυϊτίς ἱπαἀίς 5 (τη ΒΥ [|5 ἰη αηί’ 
απγ,ς (λοτ[εἐρία οὐξεπταῖ, ΟΡ γ(ε5 επίπι τοι 
Οἷα ραστίαι ἱρηί, ραγείιη ἔείγο ἀειδίξα ρα, τις 
{Π4τι5,ἐχείη 4ξ5, αι Ρυγ 5, αυ ξαπηοάῃ δ οσ 
ΒεΙςοϑ: ιογᾶ ἄπο [ἐ οπηᾷ ἀεἴατί (στ, πὸ οσ 
πηπίπο ἀεἰειί, ΔἸή αἀπαςδί ἃ ΤΙ Περί ίαπι, 
μα υης ΠὨ οἰροί5 ποπηίηδτιν, ἡ Πδητεβ 
Αςίεττι ἱσπί ἐκεί, αἰ ἢ ἰλεοῆτοβ. Ἱ ἐπιρίογιιπ ία 
τίς ἔς (ε δ ει: [πίπτει [Δπ| εἰξ ραυίηνξ 
τυπλ, ἰεἰἐι ἀπε αι ἄεπι ίπσετί, τ ραιίο τηΐ 
πιιιἰοποίτπαίπς πεγὸ ἐτἰρ!α συαάγοαρίάαςε, εἴ 
αυϊρυίάλαι ἐπ ΙΟοίβ οτί τὰ τς «ἀτῷ ἢος αἰ 
ἀεπὶ ἀτοῦτας ἀἰοίτατιος (ὐ {{πιαςῆπι5 ἱπηυίε, 
Τέσπηι Πίς τοῦ εἰξ Απυ δία δ. 

Ρεγτοίατὴ Ιοπρίτπἀίπείη ρέοέίμιΐ5 εχ τ’ 
τάηαε ἰατπἀίη!5 Ρατίς ἔαπε Ροΐτα ἰαρί“ 
ἄεα ἱρῃίπρος, αἱρεπίς σα δ τί5, 16] ρα τ]ο ρα 
τίθιυϑ ἰητεν {ε αἰ πτεϑ : δύ αἰτεῦ ἰρῃ!πριιηῖ 
ογάο εξ ἀ ἀεχίγα, αἰτεῖ ἀ Πηίῆ τα, ΡοΙ (ρἱπ 
σεβ πε Βα] πὶίπροπβ, ργοςοάεητί υ]τοτίν 
118. Αἰΐ4 πε ΠΡ ]πι,, Ροίϊεα αἱ υ, δί πε’ 
ας υειίβριΠούσπι,, πες ἐρῃίποῦπι ἀἰ{- 
Πηίτι5 εἰξ Πιιπηετ 5, ἰπ δ]ηή5 πειὸ τεπιΣ 
ΡΠ ἐδ ΑΙ Ια, υεπιαάηπηοάτπι ἰοηφσίτῃ πες, δέ 
ἰαείτΔίλε5 ἀγοπιοσᾶ, Ροΐ πεί δ α!α εἰ τεῖι 
ΡΙυπι αυοό τη σοης ργοιο θ} παθοῖ, ἃς πέσ 
πιογϑῖα ἀἰρσητ πη, ὃ (ςρτυτη σοτηπτεη ταί; 
Ππιιΐλοτᾶ πετὸ ΠῈΠΠ, αττὶ πὸ ἰῃ Ποηιίη 5 (οσ 
πηδπὶ, ἔς Ὀτυτί ΑΙ ἰσιτίτι5, ΕἸ αἴγᾶςρ ρᾶτῖε ρτο 
τειηρ! ρταίαοξί εἐα, συς Ρίππϑ ϑρΡεἰαπεινς 
Πίμπτιυο ρΑγίειοϑ, α 16 αἰτί αἰ τοπιρίσανν 

88 4 ἐπὶ 



54. δὼ ΔΑ Εν, ΝῸῚ 5 
τῇ ἑπίτίο ἰπεεῦ ς ἀἰξαητεβ ραιΐο ρὶι5, συ ἀπὶ 
{ἰχτὰ τοπυρ!  ςτορίάο, ΡΟ ίῃ δητεγίουσιι 
Ρατιει ρτοςεδαητ αὐ ἐπε πᾶτε5 }Πε6ᾶ5., ας 
αά τι απ, Χ συρίτοβ, Εἰ ρατίετεβ ἱπρεητίιπι 
Παιυϊαεγούααιςα!ρίιταβ πάρ οης, Εἰ ειγυίςίς 
δ απτίχυίς (πγοςία: ορετγίθιι Ρ γί πη στα, 
ἘΠ᾿ εἰίλαι ἀοπι5 συσεάᾷ πλτί5 ςοΙπίς ἤτυν 
ὥἶα,Που  επλρει Βαγρασγίςα ἰαρσίςα. ἵΝδηι 
ρΡιατεγαυδαι σι ςοΐαπιπος πτυϊτο πῆς, ὃ 
ἑησεητεςβ,οἴ πιυ ἰρ ἐς ογάίης ςοἰξίεαςς,ηΠ 6] 
Ρίέϊασι υς εἰεσαπδ ΠαΡεῖ, ἰςα ροτίι5 υδητπὶ 
αυεηάαπιαθονεπι ρίας ίε ἔσει, ΕΟ]! ροΙ 40 
τπ05 ἀπι ρίας αἱ Δί πτις,( ααΐθ, ἰαςεγἄοτες ἢὰ 
Ὀίταδαπε. Ἱπτηνὸ ἀΐσαπε παπς ΟἹ πὶ αςετάο- 
«ατλ μαδίτατίοπεπι (υἱῇς, Ἰοπλίπαπι ᾿ ἰ!οίο 
Ρμία ἃ αἰγοποηγίε ἀεαίτογιη, ΝΠ οίβ οὐ 
ἄο ἃς {ξππάδίιππν ἀεἔεςΐτ, πος αιπίσυληι ΠΟΡί8 
(αἱ  ἐχειοίτίο ργαεῖς οὐεηάεδατιν, (ε Πποηγί 
ποδταητιηι αἱ (λοτίΠοία ςυτατεπί, ἀτορ Υίτιβ 
εοβρεγεσυίπίβ ςοπηπιοηγαγεητ, δέσατιιδ τς 
τὸ εἰς Δ επγέϊιταν (σα σπι,άπςεπι εκ Αἰοχαῃ 
ἀτία Ὠλιισαπίςπιίη Δεργρίαπι, σα! 42 πὶ Πο- 
πιίης ΟΠ ατεπιοη,, ααΐ εἰπαπιοα! (τἱεπεία πὶ 
τεηετε (ς [Ππλυ]θατ:{ε ιἰρηδίιβ ὃ οἴεηία 
τού, Ρἰατίαχιαι ἀεγί εαταί, (Οἰξεπιαδδητυν 
ἐτας δέ (ἀςετάοιτ ἀοπιίς 4 δ Ιος 4. δέ Επ- 
ἄοχις δ ΡΙαἴο δαϊδίταιειᾶς, νη Επάοχιι 
ςαπὶ ΒΙαίοπε εὐ ρτοίεέξαϑ εἰς : δέ απο εἰππὶ 
(,εετἀοιίΒυδαπηοϑ τεὐξεοίηπι πη πετγίατί, τις 
΄υίάαπιποίαητ, ἵνα ουπι ἰἀςεγάοιες {{ΠΠ| δ 
ἐη τειπὶ ςοΪ εἰ ίππὶ (ςἰοπτία ργαίξαγεπε,, εἰν 
(επύ αιε πιγίϊίςί δέ ἑἱποοπιπγπίς 165. τὰ - 
τιεη δύ τεπηροῖε δ οδίεσιίο ἐχογαιί,ποη- 
πα] ργώςερῖα ςοπιπιοπήξγγιιης, ρ᾽ υγίπγα 
δυῖεπὶ Βαγθαγί οςουϊταραης, [{χουττεη- 
[ἐ5 ἀΐεί ἃς ποίϊί5. ραγτίςα5 σας κι τ χ 
ἀΐεδιι5, ἐπ ἀππί ςοπιρίεπιεπίιηι τγασία ο΄ 
ἕαης. Ἰσπογαθαίαν ΠΏ ἐῸ ἐεπΊροσς δ΄ 
ρΡυά(ταοοβ, συεπιαάηγχούιιπι δ αἰία ρεῖ- 
τα πα,ηποιίαας ἰυηίοτες ΑΙ γοϊορί 2 ἢ 5 
ἐφαςςερεγυπι, συ! (ἀςεγάοτιπι πιοηιπιεπ- 
τἃ ἰη (γα δα Πησιδῖι τγδη!ξ!εγητ, ὃ, δά’ 
δπς ἀπ Ὁ {{ΠΠ|5,τὰπὶ ἃ ΟΠ] 465 ἀςςίρίμητς. 
Είης ἴΔπὶ ΝΙ5 ἀρτὰ Γ εἴτα εἰξ, οί ἀεχσ 
τὰ (αὐτί πετία5. παπίραπαάο, 1 ΒΡ γαῖπ τον 
κπε, υεπιδάπγιοάιπι εα 18 ΔΙεΧδη τίς 
δ ἹΜαγαοιίαί ργοχίπιγα ίαπε: Ππίγα πεγὸ, 
Ἀταδίᾶ, αιατε ΕἸ εἰ ορ οἱ 5 ἐη Αταδία εἴς, [πὰ 
1 Ἰθγαπετὸ (ετςείατα εἰ 45,44 Ευάοχίρε 
οὐ45 Πτ4. ΝΑπη 4πτς ΕἸ] ἰοροΙ! αι ρεςυΐα ηὰς 
ὅλην οἴ επαίζ, σαεπηια ἀπηοάᾶ εἰδηῖε (Ἰπίάᾶ. 

σΕοξ Κ ΑΡ Η.’. 

καταῤχες μὴν ἀφεστῶτα ἀτο᾿ ἀλλήλωμ μι 
κρὸμ πλέίομ , ἰ ἦο πλώτ- ὄδῃ Φὶ ἐρηπίσι 
πόδι νεῶ, ἐπειτ᾽ εἰς ῷὸ πρόδδον πτθοϊόντι, κοίτας 
“πινδυούστες γραμμᾶς μέχρι ποιχῶν τογντῆς 
ποντοῖ, ἀξξηοντα . αὐαγλυφάς σῖ᾽ ἔχουσιμ 
οἱ τοῖχοι οὗγρι μεγάλωμ εἰσϊώλωυν» τοῖς τυῤο 
ῥίωικοῖς, κοὰ ποῖς αὐ χοζοις σφόσρα ἣν σπτα- 

ρε τοῖς ἕλλασι σϊημιουργυμάτων. σι σῖε τὶς 
κοὰ; πολύςυλθ᾽ οἰκί καϑάπόν τὺ μέμφο;, 
βαρβαρικίω ἴχων τίὼ κατασκϑυίω,. πλίω 

γὰρ τόϊ μεγάλων εἰναε,κοὰ πολλῶμ, κοὰ στὸν 

λυσίχων ἣν «ὐλωγ, οὐσιρν ἐχει χάριν, οὐσὲ 
γραφικὸν. ἀλλο μα τοιιοσονίαν ἐμφαΐνες 
μάλλοψ. οὖ σὲ τῇ ἡλιουπόλει. πκοὶὶ οἴκους ἐΐ» 
συμᾶν μεγάλους » γὺ οἷς διξπτοιξομ οἱ ἱόλέϊς. 
μαὐλιστ γοῦ σῖα ταὐτίω κατοικίων ἱδρίωμ 
)γονγύαε φασὶ τουταλαιὸμ. Φἰλοσόφων οὐ- 
σῶν. κοὰ ἀςρονομικῶν.. ἐκλέλοιστε δὲ κοῖς 
ὡδρναυΐ τὸ σῴταμα κοὰ ἡ ἄσπησις. ἐπέ ἐδ 
ουΐν οὐσῆεἰς ἡμῖν ἐδέμινυτο Φὰ ποιαύπες ὦ’ 

σκύσε: περεςὼς, ἀλλ᾽ οἱ ἱδβοπτοιοὶ μόνομ, 
κοὰ θ᾽ υγυτοὰ “οἷς ἔγνοις δὴν στόβὶ πὰ ἱόβοῦς 
σταρηπολουδει σῖξ τις δ ἀλεξαν δοέας αὐκ΄ 
“πλέοντι εἰς τί οὔγυτηον. αἱμνλίῳ γάλλῳ 
Ὅρϊ᾽ ἡ γιμόνι χιχερήμωμ πουνομα, πε οασοισῦ 
μᾶν - ποιαὐτίω τινα ὑῤιεήμίω, γυλώμεσ 
νΘ’ δὲ ποπλέον, ὡς ἀλαζὼν, κοὰ ἰδιώτας, Ἐς 
κέ! ουἷν ἐσίεικνωυτο οἵ τε πῶμ ἱόβξων οἶποῖ, 

κοὰ πλωύτωνίΘ΄, κοὰ δὐδύξου σατοιξαξ. σν- 
νανέ βη γοὺρ σὶὶ Ὅρ᾽ πλάτωνι » ὃ ὄύσυε Θ» 
σϊδύρο.. κοὰ συωδιετουψαν ἱδρδύσιμ ἐκξ» 

νοι γύποιῦϑτε πρισκαίσεκῳ ἔτκ» ὡς εἰριυτοίέ 
πισὶ;, πόδι οὺς γοῦ ὄντας κα τὰ τἰὼ ἀϑιςἡ» 
μίω πῶν οὐρανίων. μυςτκοὺς δὲ κοὶ σίυσμε 
σασύσους ἴροῖ λόνῳ κοὶ ποῖς ϑόλατσοειαες 

δξελιστρυσαν, ὥςτε τινα τῶν ϑεωρψμοῖν 
σωμἱσυρῆσαι. πὰ πολλὰ δὲ ἀτσεκρύψ αντὸ 
οἱ βαῤξαροι. οὗτοι δὲ τὰ ἁὐνηρέχοντα Φὶ ἡ», 
μόλμας κοὰ φὶ νυκτὸς μόρια ταῖς τοιακοσίας 
ἐξφκονστεσούτε ἡμόβαις εἰς “ἰὼ ἐκπληρῶ 

σιρ τό γὐιαυσίς γρόνου ἰεσνσαν, ἀλλ᾽ ἀγνον 
ἔτο τέως δ οὐιαυπος σπχραὶ ποῖς ελλύσιμ, ὡς 
κοὰ ἄλλα πλείω. ἕως οἱ νεώωτόδοι ἀσρολάν 
γοι στχρέλαβον σπταρᾷὶ τῶν μεύσβμίωδυ . 
σαύτοωυ εἰς πο ἑλλίυικου τὰ τῶν ἱόλξων ὑσ 
“πομνήματα. κρὰ ἔτι ναῦ σταραλαμξανουσε 
σὰ ἀπὸ ἐκάνων, ὁμοίως κοὰ τὰ τῶν χαλσῖαίν 
ὧν. γὐπτόνθῳν οἹὴ ὃ νέλίΘ- ὄδψ δ σπὲρ πὸ 
σϊελτα, πούτου σὲ τὰ μδὺ δεξιὰ καλοῦσι λι 
Θύίω, αὐχπλέοντε. ὥςπτόρ κρὰ τὰ πόβὶ τὼ 
ἀλεξαύόοειων, κοὰ πίὼ μαραιώτιμ. πὰ σ᾽ 

οὐ αῤιςδρᾷ αξαβίαν .ἡ μὴν οαὖ ἡλιάστολίπις οὐ τῷ ἀραβίᾳ δξίμ. οὐ σὲ τῇ λιβύκ ἀδῥκίσουρα πόλις 
κατὰ τὰς δύσθεον ἰκομλύα σκῳτπόές, σ᾽έκνυτοαι γοὺ σπκοπή τις ἡτὼ Φὶ ἡλίου τοόλεως, καϑάστόβ 

κρὰ πρὸ 

τ 



1, ΒΕ Τ᾿ 

κοὰ τεῷ θὶ ἀνίσου, κοῦ [ὦ ἐσημειδτο ἐκξιν 

ν. τὴν ἐρανίων πινὰς κινησῴς ὃ δε νομὸς Δὲ 

“ποπολίσις ὅτ. αὐχπλούσων οἵ ὄδι βας 

ξυλὼν φρόθιου ὄβῥυμνὸν, ρταν δὲν φὐτοιῦθιε 

βαξυλωνίων τινῶν. εἴτα οκπραξαμνωμ ἐν 
ταῦϑο; κατοικίων οὶ Π' βασιλέων ναυὶ σὺ 
δὴ ορ χτόπεσεν ςνὸς τῶν πριῶρ ταγμάτων 

᾽ν φρονροιύ ἣν σίὼ αὐγνσηογοῥᾶχις σΐ ὄδὴρ 
Ὁ τὸ τρατοπιοῖς κοὶς μέλοι νείλυ καβθήκον 

τκ, δ ἃς ἀρ τόν πιοταμὲ -πηοοχοὶ τὸ κοχλίας 
πὸ ϑοῖωρ αὐάγοσιν., αὐδ!οδν ἑκατὸν πυντὴσ 
τοντὰ δῤγαζομβύων, δεσμίων. ἀφορὼντῇ σι 
τὐϑσὲ τηλαυγῶς αἱ πυραμέσσῖν γὺ τὴ τε 
ραξα οὐ μέμφει, κοὰ εἰσὶ πλισίομ ςγγὺς ὁ κοὰ 
ἡ μέμῴας αὐτὰ φὸ βασίλεων ἣν αἰγντή!αωγ. 

Ἐδε δ ἀν τόὶ σίελτα τηοίσχοινου εἰς αἰντίὼ. ἃ, 
χϑ σὲ ἱδρὰ τότε “ὃ ἄπισῖθ", ἐς ὄξιψ ὃ αὐτὸς 
κοὰ ὅθίσις, ὅγτου ὃ βοῦς ὃ ἄπις γὺ σακῷ τινι 
Ὅεφε τοῖν θεὸς ὡς ἐφίω νομιζομδνος, διάλόυ 
κῆρ τὸ μέτωτσιομ (ὦ ἄλλα τινὶ μικρᾷ πτόϊ σώ» 
μαζοουπτὰ δ᾽ ἄλλα μέλας; οἷς σκμείοις ἀεὶ ρά 

γουσι δὺ ἁντήσϊειον εἰς τἰὼ σἰχδυχίω τ τε 
νορθύον τόν τὰὺ πιμίω ἔχον“. ἕςι σὶ αὐλὴ 

“πκάυβύν πὸ σπκδ, ον ὦ "ὦ ἄλλ: σαπκος τῷ 

μητρὸς τόϊ βιὸς, εἰς ταῦ πτίω σὲ πἰὼ αὐλίω 

ὀξᾳφιᾷσι ἐν ὥσυ καϑ' ὥραν τινὰ, τὺ μάλε 
Ξτὸὶ πες ἐπίοῖει ιν ἡοῖς ἔγϑοις ὁρῶσι ἡ Ὑ Κὸ 
οἷς ϑυοίσες οὐ τῷσπκω. βύλοντῷ σὲ "ὦ εξω, 

ἀφσκιρτήσαύζο σῖ ον αὐ τῇ μικρὰ, αὐαλαιμ 

ἐχύασι σπάλιυ ἐς «ἰὼ οἰκείων «ἐσιψυτότα σὴ 
“7 αἀπιδὸς ὅδ ἱσρὸρ ἀρ απείμϑην τῷ ἡφακτείῳ, 
"ἢ αὐ φαίσιομ πολυϊελῶς κατεσκόυασ' 
εϑύννιναδτε μεγεθᾳ, τὸ Τὶς ἄλλοις. πρόκειτῃῷ 
σῖ οὐ ζο] δρόμῳ τότῳ ταύρων ἀγῶνας σων 

“τλεῶ! πὸς ἀλλήλας ὃς ἐπάτησες τοεφα 
σί τινες ὥασον οἱ ἱπτποβύφοι. συμξάλλυσι κὲ 
ἐς μάχίω ἀφγύτες. ὃ δὲ ἐρέων νομιδϑ εἰς, 

ἄθλιε τυγχαύει, σι σῇ οὐ μέμφει τὸ ἀφροσῖίν 
Ἵμο ἱρὸν, θεᾷ: ἑλληνίσος νομιζομένας, ζινεςῦ σε 

ληήνυο ἱερὸν εἰ φασὶν σε τὸ σόρπίον ον ἀμ 
μωδ{όπῳσ φόσοα, ὥδδ᾽ ὑπ᾿ αὐεμωνθίναςἄμ 
μῶν σωρόϊεονγ, ἀφ᾿ ὧν αξ σφίγγες. οἱ Ὧ "ὦ μὸ 
Δ! Ὁ ἐςφαλῆς ἑωρῶν [οὐ φ᾽ ἡμώνκαϊακεχωρε 
σμβϑύχε, αἱοῦ ἡμιφαν εἰς, οἷ. ὧν ἐκαίν ἥφηνΣ 
{ἰνδευου, ἃ ἐχοϊίζονίς πρὸς τὸ ἱερὸν λαίλαψ 
ὑβιπεί, πόλις δ᾽ ὅδι μεγάλη]ε αὶ ἄαν σους, 
σεύϊερα με ἀλεξανλοήαν μιγάδωμανοθρῶν 
καθάπερ τὸ ὁ ἐκᾷ συνωκισμένων. πρόκᾳν 
διὸ λίμνας πόλεως ὦ Ὁ ἔχσιλέων, νῦν δ 

πάϊοασαςαερὸ ἱσιν ἴρεμᾳ Ἰδ)ου )σϊ ἐφ ὕψος 

γε λκοῦα μέλοι τ ἀκ τωτῇ πόλεως ἐσϊάφσς, 
σννώσῃ σἵ ἄλσος αὐτῷ χοὰ λίμνη. πτοήῆαν 
ρῴκονᾳ σ᾽ χὰ τ πύλτως φπσίίος περελθόνί, 

. 

Ὁ Έ ΟΝ ν 5 ΒΕ ΡΡΎΥΊ ιν 4, γ6ς 
δα αυδηι {{1ς ςοο Πα πιοέι5 λἀποίαβαί, αι 
Ρτα ςέϊατα ῃςς Ὶ ἱτορο!ταπα ποπιίηαταγ, ΨῚ 
τοτία5 αἀ παυίσαητί εἰς ΒΑ γίοη σαί ] πὶ πὰ 
τατὰ πιτηίτιπι, ἃ ΝΑ γ]οη 5 φυίουάαπιοοπ 
ἀϊταπι: σαί πὰς (εςεάδιε5, Πος ὲπ ἴοςο Παθίτα. 
τίοπς ἃ τεσ 15 ἐπτρετγαγαητῖ, Ναης ἐπ ἐὰ ςο 
Ιοςαῖα εἰξ πὰ εχ τι τ5] εσίοπίρυ5,η πα Ἀ ἐς 
σγρτααι οαοἀίπητ, ΔΒ ποοίοςο υἱῳ Δα Νά 
Ἰαπι, ἱασασα απο ἀ4πην4ε(ςεπαίτ, ρεῖ συσά 
Δ΄ τοτιίϑ, δζ ςοςῃ 5 ἃ Πππιίῃς τγαίτιιν (.δζ 
τ. Ποπηίαίδιι5 ςαρτίυ5 σστίπιι Ορεταπεθιι5. 
Ἡϊ πε Ργγδανίάε5,4υς αρπα Μεπιρίπιίαητ, 
ἐπ αἱτεογετεσίοπε τηδαϊεξ αρρατγξί, αιταα 
αυΐάεπι ριορίπααο απε, Ρεορίπαμα εἰ ἐ- 
τίατι ΝΜ] πηρ 5 Δεσγρτίοτγαιπι γεσία. {18 
επίπι (ςΠοσηί8 ἀἰτατ ἃ [) εἶτα, Εα Αι ρία!5 τειν 
Ρἴσαι παρ εῖ, αί ἰάςπι εἴ, αί Ο[τ|5. 10 8098 
Αρίϑίπ ίερτο χυο ήδη αἰίτατ, ὃζ αὐ ἀἰχίητια 
Δρά ἐο58 ρήο ἄεο παρ εειπνα τς ἰγοητεπι, δΖ 
πυλίδα ραι5 σου ροτίβ ραττοβ, ρίοία πεγὸ 
πίρσεν, φαΐ, Πσηΐδ ἐτάίσαητ Ζα  {{τ4α (αοςείςν 
Ποησπιἀοπειι5,αἰίο αἱτὰ [ππέϊο. ἄπτς ἃ (ες 
Ραμ δα] σι απιίαςες, ἐπ 488 Ε{Π αἰτία (ξ2 
Ρταπι πιλιγί5 εἰα5 δ ουί5. [η Πα πο υ]λπὶΠῸΠ5 
παηηπδπι Δ ρίϑ ἐπιίττίταν, ργδίεγτίπι ατρεγα, 
στίη!8 οὐ ἐπ ἄλται, Δ ίάεταν εηίπι ρεῖ ἔεπο- 
{ἔγαπὶ συδηἄδπιίῃ ἔσρτο, ὃ ἐχίγὰ ετίϑηι, πᾶ 
{{πτ,͵| ὙΡί πεγὸ ρασία πὶ! αἰοίαίετίτ, τασγίαπι 
ἴῃ ργορείαπι πηαη!οπεπὶ τεςίρίταν, Διρί 15 
τεσιρί απι Ν υἱςαπίο ἀίαςει, οι α5 ἃς σρτείας 
ταπὶ γεγαπὶ πτασηίταἀέπε ππιρταοίς το, 
Ια οητε Ὀγοπιί Οοἱοίας αῆει, εχ ίπιεστο 
Ιαρίάἀς. [πα δος γοπῖο απτουιτηι σεττατηπᾷ 
Πειί (ΟἹ εητρίπεεν (ς ρυσπαηείαπι,]αο5 ποηαῇ 
1 ἀεἀϊίτα ορεῖα αὐ δος ἐρίαπι αἰσητῖ, σιεπιδ 
πιοάππι ποππθ }ΠῈ εαποβ. απ ἀυἱ{{πτογς 
Ρυσηδαι σοπισγίττπητ: αὐί του ἐπα ίσατιιν, 
Ριανηίαπι μαΐεῖ, Μςαιρμί εἰς Ν᾽ ἐπετίς ἴὰ- 
παπι» στ ὐτςὰ ἄδα ςεηίεϊαν, αυΐάαπι [5 
πα «ἃ ἀΐσαπε, ΕΠ  ετίαπι δεγαρίσπηι, ίη ἰοςο παΐ 
ἀεατεποίο, δάεὸ πταύεποα στην} ἃ ποητίβ 
ἐχασσετγεητατ, [πὰ ἡ5 ἐρῃίπσο5 σύαητ, ασλειμτι 
αἰία απ δά σαρτς οὕσυτο υὐἀο θδητιιγ, αἰίασ 
εχ αἰπιίάίο ἀρραιεραητ, 5 εχ το 5 ΡῈΣ- 
τίςα! απὶ ςοηίἀστατί ροτείς, Π δα τετ ρΙ ετπ- 
τί ταιθο ἐποίεε, δ 5 πιασπα εἴτ, δύ ρορα- 
Ιοΐᾳ, δ (ξεπάα ρος ΔΙεχαπατσίᾷ, πιίχτίβ ῃο- 
ταϊηίθ5 τείειτα» ΄αΐ εὖ ςοπιπιίσταγαπε, [4- 
ςεπτείαςαϑ ίη ἔγοηῖε υ 5, δύ τερίαγαπι, αχ8ς 
πῆς ἀίγαίο ἵαπτ ὃ ἀείοττες, δίτα ογδητ πη 
ἴοςο εἀίτο, δέ τῳ δα ἱπξεγίογειι αγθίβ ραυτξ 
ἀείςεπεδαητ, αθ 6 ]4ςὰ5 ετ Παςτ5 ἱππσοθατι. 
αυδάτασίητα ([ἰλ4Π75 αὐ υχθε ργορστεαίξεί ες 

᾿ τῆ" 
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τηοηίδηππ) στο Φ44π| Ππρεγοί !πὶ.. ἐπ απὸ 
ἔϊλης πλυΐτας Ῥυγύδηγί 65 τοσιπι Τερα]τυγος. 
Ἑλχιπὶ ττε5 ἐχίπγία ίσπε,, (πα ἀπο ἰπτεῦ (ερ. 
τεπὶ οὐδ 5 ἱρεέξαςιηα δΔἀπιαπιεγαπταγ. δίπ 
συΐα αἰτίτταίης Πλ4Π, ἥσατα υδάταϊα,, ΑἹ. 
εἰς ἀπ επὶ ΩΡ εητε5 ράυϊο πηαίογεπι 00] 1 
ῬΒειίαίεις,, δύ ρϑυ]ο αἴτεγα πιαίοσ, [ἢ πιεν 
“(4 [εγὸ Ιἰδτεγιπι αἰτίης. ἰησεη5 ἸΔρίϑ 
ἐχίαϊ » ἰη 4ὸ ςος ἢ] 15 εἰ ΟὈ] απ πἴχας 
δα (ερυζεατα, ΑἌἄτησς ἐδ πίει (ες ρτοχί, 
πιο ἰῃ εοάειῃ ππ ρίαπο, ΜυΠτετίμϑ ἰῃ πηὰ- 
οτε πιοητίβ αἰειτιτάίης εἰς τεττία πγαϊτο ρτίσ 
πιΐβ ἀπαδυβ πηίπου., πιαίογε τἀπΊεπΠ ἱπΊρεπ’ 
(α(ἰγαα. Νηρ ἰρί5 ἐεγὸ μι ἀδπιεητίς 
αίπαε Δ( πιεάίαπι ςοπίξαϊ εχ πίστο ἰαρίαε, 
εχ 4π πιοττατία ἰαςίαης,, αὖ ἐχίγεπ)α Δ ον 
τὨϊορία πτοητίι:5 4εἴδτο : απί σαπὶ ὃ ἀτὰ5 
{ε, ὃ ορεγδίι ἀ{ΠῚ|  ΠΠ|5. τε α τ οριιβίσπι- 
ΡῬταοίσπι, Εας αἰςίταν πγεγειτίςί5 ἐερυϊτα- 
τὰ . αὖ απιαπτίθι5 εἤεῶα, ἔἘδπὶι πιυϊίεν 
τεπὶ ΘΑΡΡἤΟ φαγπιίπιιπι ρο εττία [)οτίς ΠΔΠ| 
ποςαῖ, ὃ {τλιγίβ {αἱ (ΠΠαταχί διπηίσαπη., ΟΠ 
1 εϑθίσπι υἱππι πεσοτίλτον ᾿Ναπογατίπι οὖσ 
Ροτίαγεῖ, ΔΙῆ εαπὶ ποάορεπι πομπηίηδηζ, 
δἴηευς (ΔΡαΪαπὶ συλη4π| παίγαηῖ, απὸ ά τὰ 
ἄσπι Ιαπατείαν,, ἀααίία αἰτευιιπι εχ ςαἰ ςεί5 
ὦ πιδπὰ ἀποίΠα σοτίερίαπι, Μ]επιρδίπι ἀν 
Ροττατίϊ ; δ {η (πδ] πιείαρτα Γεσίβ ποιτίςεπι 
ἔυτα ἀδητί5 εἶλτα., ςαἱσειται ἔῃ {Π{π5 σταπιίς 
τιπὶ ἀεπηίίετίς : δύ συδά {Π|ππςαἱςεί ςοπείη- 
πίταῖς ὃ τοί πνίγασυϊο ρείπγοῖαβ, ρεύ τοταηὶ 
τεσίοπει τἡἱ{{τ δά εατη πη ααίτεηάληη, Πα 
Βαυίαίπιοί καἰ ςευπι ἔξιτες : ὃ χυὸά εα πῃ 
αὐτὸς ᾿Ναιοιατίςατ αι ἱπαεπία.. δἴαις Δ6- 
ἀυζία,, δ τεσίς αχοῖ ἔπετίς., ροίὲ πγούίεηι 
ετὸ Παης (εἐρυϊίαγαπι Παρετς, 8εά τ, 
ΠΙΠῚ ΕΧ Πλίγας} 5 ἃ ΠΟΡ 5 ἰη Ῥυγαπιίαίθιβ 
αἰΐαπι., ματἀηυλησαπι ργαιεγεπηά πηι εξ. 
Δτεταί αυίάαπι εχ {τίταγα Ἰαρίάἀπι, ἀπῖς 
Ῥγιαηλίάες ίλςεπέ, {πη υίθιι5 [2 ρ|1Π| ὃ ἴον 
τὴ, ὃ πιασηίιἀίης ᾿εητί5 ἱππεηίπητατ, 
πυίάδηι τ΄ Πογάεί σγᾶπᾶ , πο (ἐπιίαεςοτ- 
τίςαία ἐχοσσγαπηί, [Οίσιης γε! υία5 εἰσ 
τασπι αἰ Ορεγαητ 5 πρεγοταητ, ίη Ἰαρί ἐπὶ 
ἐπ Πἀγαῖα5 : Πσαοα παΐάεπι [Δτί5 αἱάεταγ πιὲ- 
τἰ[π|]ς. ΙΝαπι δ δρ ποβ ςο]]ς συίάαπι 
εἰς ΟΡΙΟπσιιβ., ἴῃ σαπιρο ἔϊτι5., 4α! το ςα]. 
εὐ] {5 (Π πησάτηπι [εητί5 ρίεπι εἴς, αν επιΐ 
΄αοαας δχ Πιιτία! 5 σαῖς] ἐαποιι [εν ἐδτη, 
Ὀίσυίΐτατεπι ρτϑίϊδπε, ἴς ἢ ργορίεν πιο 1Π|, 
4! ἐπ 4υὰ τ, τατίόπεπὶ Αἰ] πὯπὶ παθεηζ, 
ἐπ {ΠΠ||5 πετὸ ςοη Πα εγατίο ἀυδία εἢ. ΤΙ ἔυπι 
Εἰτ, αὸ ἃ ςίγςα Ιοςα; αὐί αρί4ς5 εἴ ἀίητυ, 

ΟΧ0ΈῈἘΟΟ0Ο 6 Α͂Ρ ΥἩΊ,, 

εὐρεινΝ τις ὑφρυς ὄξιμ, ἐφ᾿ ἡ στολαὶ μδὸ πυρά 

μίσισιν εἰσὶ πίφοι δὴν βασιλέωμ. σρές οἷ᾽ ὦ. 
ξιόλογοι, τὰς σὲ σῖύο πού δὴν κοὺὰ ον Ῥοῖς ΠΩ 
ϑεάμασικαταρςαθμεωζ οι. εἰσὶ γοὺ Ξιχδιαΐ, 

αὐ πὸ ὕ Ὁ. τετράγωνοι Ὅρ᾽ ἀαματι, Φὶ 
σλδυρᾷς ἑκάτης μικρῷ μείζομ το «Ὁ» ἔχου 
σαε.μιπιρῷ σὲ κοὰ ἡ τόλμα φὶ ἐπτόβδας ὄξη με!» 

(αν. ἴχει σ᾽ οὐ ὕψει μέσως πτως δὴν πλάυρῶμ 
λίθου δῷ αερέσιμον. αῤθοντ(" δὲ σύριγξ ὄδη 
σκολιεὶ μέχρι φὶ ϑήκης. αὗοῦ μὰν οιὺ ἐγ“ 

γὺς ἀλλήλωμ εἰσὶ ἴρο᾽ αὖ (οο᾽ ἀϑιπέσίῳ, ἄπ 
πόβδω σΐ ὄτιυ οὐ ὕψει μέζων φὶ ὀρεινῆς ἡ χγοί 

σα πολλὴ ἐλζήωμ ταῖν σϊνοῖν. πολὺ σὲ με» 
ζνΘ᾽ σίχπονας κατεσκόυασμΆνη, ἀγ 

ϑεμελίωμ μέχρι αἰσου αγεσῦντι, μέλαν Θ’ λέ 

ϑου ὄτιμ. δξ ον κοὰ τὰς δυΐας κα τασκόυαϊσ 
ζουσι κομίζοντος: πόῤῥωθον . ἀκ τῶν γα φὶ 

οἀθιατίας ορῶμ κρὶ Ὅρϊ σπληρὸς ἂν "ἢ σῖνσ' 

κατόδγαϑ Θ΄, πολυτελῆ τ πραγματεί“ 

αν τἴδεσιε. λέγωτοι δὲ Φὶ ὑπαίρας ταϊρος γε 
τ α )» "Ὁ » [ ν δ 

γονῶς στὸ ἣν δραςῶν, ἰὼ σαπφὼ μὼ ἡ ὃ 

μελὼν ποιήπρια, κῶλει σἠωσέχαν ὁβωμδύεμ 
πόδ ἀσελφοῦ αὐφὶ χαράξον γεγονῆαν, οἶνορ 
καπαάγονθ- εἰς ναύκι ατιν λεσθιου χτ ἐμοῦ 
στορίαν. ἄλλοι σῖ᾽ ὀνομάζοσι ῥοσν πίω. μυθδύ 
ὅσι οἱ ὅτι λσομνης αὐφὶ, οὺ δὲν “υνσϊυμάν ὦ 
σῶν αὐφὶ ἁρντιίσας εὶς διὰ φιϑόραπαξ 
νηςγκομίσφρν εἰς μὲμφ)ν" νὁ τόν βασιλέως δὲ 
καιοσυποιεῦτ), ὑπαέθοιος γρνόμαν-, ᾿ξ 
κὠρυφίω αὐτό) ῥίψας ὁ αὐυυσίαμα εἰς “ῬΡ 

τόλπομ.δ ὃ κοὶς τῷ ῥυϑμῷ ποιυοσ ἡμαῦς, ὦ 

κοὰ τῷ τϑασύξῳ {ιναθεὶς, πόδιπεμϑεῖρν εἰς 

τίὼ χώραν ἡ] ζήτησιν πῆς φορούσας αὐδρώ» 
πὸ ὥο. ν᾽ πτόλᾳ ὃ εὑρεθέζν Τὶ ναυκραζικῶμ 
αὐκχθειε κοὰ γονοιτο γανὴ πὸ βασέλξως, τα 

λσυτάσασις δὲ τό λεχύφυτ- τύχοι τάφου, 
οὗ σῖς τι Τὴν δραθ ν δὴν ὑφ᾽ ἁμῶμ οὐ ταῖς τῶν» 
ραμίσι ἰϑασύξωμ δκ ἄξιον πταραλιπειν «Ἐκ 
γα τ λαϊύπης σωροί τιν δῖ» γγθὺ δν τουραμῷᾷ 
σίων ἰκἔνπαι. οὐ τούτοις σ᾽ εὑρίσκετο ψάσ 
γματαὰ κοὰ τύπῳ κοὰ μεγξθει φαποεισῖη, Ἐπ 
νίοις δὲ» κοὰ ὡς αὖ σήϊσμα οἷον ἡ μιλεπὶο 
Ξων «υυτρίχει. φασὶ σ᾽ ἀπολιϑωϑίωαε 
λέψανα φὰ πῶν δῥγαζομθίωμ προφῆς. δὲς 
ἀπίοικε δὲ. κρὰ γον οἶκοι πσαρ᾿ ἁμῖν. λό» 
φΘ- ὡς δὴν οὐ τσεδτῳ παραμήκης. οὖτο-: 
σὶ ὄδ) μεςὸς ψάφου φαποειδι ὧν λίθου στόρειν 
ας, κρὰ αἱ ϑαλῴῆιας σὲ, κοὰ αἱ ποτάμιαε 
ψῆφοι, σκεσόντι πἰὼ αὐτίω ἀφοίαν ὑσογρά 
φουσιψ. ἀλν'᾿ αὕταε μβὸ οὐ καὶ πῇ ζινήσει πῇ 
σΐᾳ τό ῥδύμαπ Θ᾽’ εὕρεσι γλοίαν πινεὶ ἐχου- 
σιψοεκέ σὶ ἀπφεωτόδᾳ ἡ σκέψις, ἐίρκτοίι οἷ᾽ 
οὐ ἄλλοις τὸ σ͵ατὶ πόδι Ὁ νι. 

δ ὧ 



εὐ πὶ ον: ΕΝ ν “, 
δὴ» ὧν «ἁ τουρῶ μίσες γεγόνασί τὺ ὕψει ταῖς 
πσυραμίσιμ ον τρόμαν γν τῇ ααθίᾳ, πρρωΐκον 

“πκῶλει τῶι χ σηρῶσϊδυ' ἱκωνῶς ὑρ)" "ὦ απή 

λαια ὑπ αὐτῷ, κοὰ ἀώμη πλεσίου (ἰ τότοις 
τὐ τῷ λυταμῷ, πηροίᾳ καλουμλύη, καπθικία 
“ππαλαικὶ δῇ) μένελξω συγκωτακολευθησαὐν 
σῶν αἰχνμαλώ ἣν ρώωψ, καταμειναν τὴν σί 
αὐ τοῦ!. με[ὰ ἢ μέμίοιν ἄκωνθος πτόλις δμσίως 

ὡςφν τῇ λιδύᾳ ὦ ὸ πόὶ ὑσιρισὸς ἱδρὸμ, τὸ 9π 

καψθος ἄλσ Θ- ἢ ϑηθαικδοῦν ἃς τοίομμι, 
εἰ δαφροσιπτονιυλίτης νόμος» κοὶ ἡ ὁμώνυ- 

ἐἴΘ πόλις ον πῇ αραδίς, οὐ ἁ λδυμὴ βοῦς ε 
φὰ πρύφετοι, εἰϑ' ὃ ἡρακλεώτης νομὸς οὐ 
νήσῳ μεγάλῃ, καϑ᾽ ἰὼ ὁ διώρυξ ὄτν ον σὲ 
ξιᾷ εἰς «ἰὼ λιβύίω ἀδὲ Ἂν αὐσινον τω νι. 

μὸν, ὥςε κοὰ δέσομου Εἶν τί διώρυγα, με 
πταξὺ μόβους τινὸς πῆς νήσου το εμππγν 
“0. τοὶ σῖ δ νόμος ον: Ὁ’ ἀξιολθγω τι 
“Ὁ. ἣν ἀπαύτων κατά τε τἰὼ σψιψμ κοὶὰ 
πίω αῤετίῶ,, κρὰ τίὼ κατασκσυίω ν ἐν 
λαεόφυτός τε γου μόν δὴ) μεγάλοις κοὰ 

σελέσις διφναοεσι κοὰ καλικαάῤποις. εἰ δὲ 
συγκομίζοι καλῶς σῖς,, κοὰ δύελαι:. ὃ- 

Διγωροαῦτες δὲ τούτου, πολὺ μὴν ποιοῦσιμ 
ἔλαθον, μοχϑαρὸν δὲ, κατὰ τίὼ οσϊμίώ. κἡ 

οἵ ἄλλι αἰγυπθ αὐελαιός ὄξι πλίω τῶν 
κατ᾽ ἀλεξαύσηοειαν κήπων, οἱ μέλοι τέ ελαΐ 
οὐ χορηγεῖν ἱκανοί σιν ἔλακου σῖ ὑχ ὑπδρα 
γέσιψ. οἶνομ δὲ οὐκ ὀλίγον ἐκφόβει. σῖτον τε 
κοὰ δασρία κρὰ τἄλλα ασόῤματα πτώμπολ 
λα. θχυμαςί, δὲ κοὰ Τὴ λίανίω ἔχει τἀὼ μέ 
οι’ καλομλνί, πελαγίαν Ὅρ᾽ μεγέθει 
κοὰ τῇ νυούᾳ ϑαλα σεισία, κοὰ τοὺς αἰγιαλὸς 

σὲ ὄξιν δοαῦ ἐδικότοας τοῖς ϑκλαήιοις, ὡς ὗν 
στονοξιυ τὰ αὐ τὰ πόδ ὶ 1 ἡ 7] ἄμμωναᾳ τόπτων 
τὴ τοῖν. νὸ γὴ δ7ὲ πάμπολυν ἀφεεᾶσιψ ἀλ. 
λήλωμ κυρὰ τό! τ χετωνίου, μὴ ὥασόῥ τὸ ἷς" 
ρὸν ἐκεῖνο ἀκάζειμ ὅδ πτρό πόρου ἀϑὶ τῇ ϑα- 
λα! ἱ9)ο οι] αἵχ Ὁ πλῆθος δῇ τεκμκείωγν, 
κοὰ τοιῶϑ'᾽ ὁμοίως τὰ χοοία πρότόρου ἀϑὲ τῇ 
ϑαλάτα ὑπῆρχφν.ἡ δὲ ἀῴτω αἴγυνῆυς ἡ τὰ 
μέλ: φὶ λίμνας Τὶ σϑῤῥξωνίτισος, σελαγθ’ 

ἣν σύῤῥον τυχὸν ἴσως τῇ ὀβυϑρᾷ τῇ 7} ἡρώ 
ὧν πόλει κοὰ “δ ἐλανίπτίω μυχὸν. ἐἴίρατοι ὃ 
«γόδὶ τότωμ σἤᾳ τελειόνωμ οὐ ἴθ, πρώτῳ ἴσσο 
υνάματι φὶ γκωγραῴχας, κοὰ ναῦ σ᾽ ἀϑὶ τον 

σϑιτυ σσομνηςξου, διφύσεως ἅμα κοὰ Ὁ φὶ 
“πθνοίας ὄῤγου εἰς γὺ συμφόβοντας. Ὁ ἡ᾿ Φὶ 
«φύσεως ὅτι ἣν πων ἣν εἰς ἐν σιωισῖυον ἣν “Τὸ 

. δ ὅλο μέσου, κοὰ σφαερόμϑν πόδὶ τότο.κοὰς 
“πὸ μίω τυνυκνότάτον κοὰ μεσαίτατον ὄξι τῇ 

762 
οΧ ηαυίδιι5 Ργγαιηίάε5 (λεῖα ίπης, πο ἢ5 ἥυί, 
ἄδπι εἰξ ποητίπε Ττοίςις (τίς ρεϊτοίυ5., δζ 
{ρεϊσηςο (ὰΡ εο, δ αἱςὰ5 ἤ5 δύ Πσπιπί ρτο- 
χίπτι5 ποπγίης Τ τοίᾳ, απτίψυα Γγοίαποιαπὶ 
Παδίτατίο, εοτιπὶ συΐ ςαρτία! ΝΜ] επεἴδιπι (ε- 
αὐτί Ππητν δ {δ᾽ τεπιαπηίετε. Ῥοίὲ Μειηρῃίπι 
εἴς Αι ςαπίίλι5 οἰυίτα5 Ρετίπάς ατῷ ἐπ ἔργα, 
δ Οἰτία 5 τεπηρίαπι, δι ὥαητηι Τεραίςέ 
ἰΙυςὰ5,Εχ απὰ σαπηπι ἤτ Ροίζεα εἰ Αρμτο αν 
τορο!ίταπὰ ργαξεξέυγα δ οἰ αίτ45 ἐοἀεπὶ πος 
πγίηε η Διιαρία, ἰῃ τὰ ῬῸ5 104 (Δςτὰ αἰἵτασν 
Ροίϊεα Ηετδεϊεοτίςα ρτείςέξυτα ίπ ἱπίαϊα πιὰ 
σῃδ, ἰαχια Πδπὶ 44 ἀεχιγαπι πη Γ[ὐσγαπι, δά 
.Αὐποιτίςᾷ ρταξεξίυγαπι (ΟΠ εἰς, αὐ ὃ ἄυο 
οὐ ἤδβρεαῖ, ευπὶ ρᾶγ5 απ πα ἰητετοέ 
ἀατιλῖῳ ρταξεξειτα μας ςατετα5 οπιπε5,δζ ἃ’ 
(ρεέξυ, δέ τὔγτατε, δ καἰ βοή απτεςε τ, Βοἷα 
επίπι δ οἱ εἰ5 δ ρετγέεξεί5 δί [τυ είξεγίβ ατρος 
τίρθας ςοηίτα εἰς, Ἄς 45 Ῥεπε ἐχοοΐαζ, ες. 
τίατι οἴ εαπι ορτίπγαπι σίσηίς [)ε[Π465 Δπζεηι 
πλαΐτιπι συίάεπι εἰ ςίᾶς, οἵ ρεΠίπιί (ἀροτίσ, 
Ἀερυρταβ τεϊίηυδ οἷςο καγεῖ, ἐχοερτίβ ἢ ούσ 
τί5. Τα! οἰγςα ἈΙεχαπάκίᾷ (απε: χαί οἱ εα5 χιΐσ 
ἄεπιξειτς ροήππτ, οἰ ειιπι πεγὸ πιίηίπιὸ, Αε 
πἰηί ποη ραγαπη ἔετι, γαπηεηταπι συο, 'εσι 
υπγίηα. δ αἰία (επλίπα ρα πάδηϊεσ, Ηλθεῖε- 
τίαπι ἰασατη δἀπιέγαί! ἐπι, ΓΜ] ατίάος ἀρρε]]α.᾽ 
τα πη, ρεἰασί πιασηίτπίης; δ πιατίηο ςοϊούς, 
πᾶς δύ τοτα αἱάετε εξ τηλτί5 Πτογίιβ Ρ ευ, 
[πηι]. αὐ 4ςπὶ ἄς πος ίοςο αι 5 αι ίαπε 
είτοα Δπγαιοπεπι εχ {ἰπγατί ρος. Ἐτεηΐπι 
μαπά ἀπέτησϊτο ἃ (εἰπυίςεαι ἀπε, ἀεχας 
δαῖρο ἃ Ραγατοηίο, δί,πτ εχ πηατί5 ἀερτεῆζ, 
ἀϊ ςοηίεόξτίς ροτο[ τε ρΙ απὶ ΠΠπ6 ρτία ἐπ 
{στε ας, αἰῷ ἤες ἰοςᾶ ῥυία5 δὰ πιαῖε ἐ- 
τάμε, [πξοτίου πογὸ Αι ἐσνρίαϑ, 8 αυα υἱῷ 
δίγδοπίτίςσιαπι [᾿ς τεπάἀππε, ρείασιβ οΌτίη 65 
Ῥας,ςοηίσηξεα ξοτταῖε σαπι πανὶ δὲ αὐτο, ἃ 
Ηδετουπιυτθί ὃ Εἰληϊτίςο γεςο πὶ ριοχίαγ 
εἰἰ.8ε( ἀε ἢ5 1π ρτίπιο σεορυαρῇ τος ΠΟ  π|ΐ- 
τε ρίατίους ἀπ ες. ΓΝαης ΠΙα ραυ]αλτπὶ 
ςοπιπιοηείαείεπιι5, πατατα [ΠΠγ1] τῷ ρτοσέ 
ἀεητίας Ορτ5 πῃ ἀπαπὶςοπίεγοπτες, Νατυγος 
αυΐίάεπι, συία τε οπτηί δά πη σεγσεητία, 
ἡποα πηίϊαετῇ πιεάίαπι εἴς, δύ φυοά εἴτε τά 
Ροίαπι εἰς, πιεαίαπι δῖ ἀ επί ΠΙπηᾶ εἰξ τετ, 
τ, 0 4 πιίπτι5 ἢος Παΐρεῖ, αηπα εἶδ, ἀτααεὰ» 
«απο ίρμποατίοῦηξα αἰτεγα συίάςπιίο! 46, αἱ, 
τετα ςοποδι ἰητεγ (εἰς τογγατη ζοπτρ] εζΐεηϑ, 
Ῥτγουίάεπεία πετὸ, χαία εἰπὶ εα πατίαττίχ 46 
ἄδπιίϊι, δ ρ υὐἱπτοσασι ορεγαπι ςοηα {τίχ, 

γῆ, Ὁ σ᾽ ἁῆου τοιδτογικοὰ ἐφεξῆς Ὁ ὕσίωρ. ἑκαϊ πόθον ὃ σφαῖρα, ἡ μῦ Ξδρεεἰ, ἡ δὲ κοίλη, γὐ πος ἔχεσα 
κἢ γίυ. τὸ δὲ τ προνοίας ὅτι βεξόλκτῇ κρὰ αὐτὴ ποικιλότορᾳᾷ τις σύν, κὐ μυρίων ὄῤγωμ σϊαμιονογὸς; 

ον ιᾷ 



γόϑ. ΤΆ ΔΑΒΟ ΝῚ ὃ 
ἐπ ρείηνία δηϊπιαῖία ἐγελαίτ, αὐτὸ Ιοπσὐ σας, 
τίϑ ρτααγεης, ἀἴηας πούσιη ρυρείζα πε ἤπια 
ἄεοϑ δίηϊιε ποηιίποβ, σπτουύιτη σγατία σοίετα 
{πηι οοπἤίςατα, 1)η5 τὰ σα! παι, Ποπλίη!. 
τιετὸ τουτᾶ ἱποοϊεπ απ ἠεαίτ, απο ἄπο πηυη- 
αἰ ἐχίγεπλα ἔσπε, ΠΔη1 ρἤπτος ἐχίγεπηα ππῦ, 
πλεάίαπι ρίμσπι, δύ (4 υο ἃ ἐχείπηιπ εἰς. 5 ε4 
΄υοπίφηι ἀηπ| τειγαπι οἰ πάαί, ἤσπιο δυτξ 
ιόη εἰξ δασδῖε δηίπιαὶ, (ε τεγγείίτε, δ δεῖ, 
δ εὐπὶ πλα!ς Ισποπ σοπηπλαπε παῦεῖ, ἐεςίς 
πλ {85 ἐπ τετγαὰ ἐπι πεητίας. ας τεςεα5, τ ἢ 
[5 τοῖα Δη68,1πε] πηαχίπια εἰ5 Ραγ5 Ποητίπε- 
τείας, δ ἐεγζασα 1 ἐς οσςαϊεατεῖ, ἔῃ {{Ππ| πετὸ 
τειτα ἐχιαγεῖ, ἀἴααε αἱ δη08 ἀετεσογεταν, ὨΠ, 
αυδηπίται Ποπλίπιιπι σοπετί, ςετεγίβέρ δηίπλα 
10 5,ας Πίτρίρυϑ πεςεατί αἰάεραταν, Θεά 
αυοπίληι οπτπία “τίη τποπεπίιν δύ εαηί, 
πναταπτατ (αἰτεῖ εηίπι τα α ἂς ταητα τε δή" 
ταΐηίτατί ποη ροῆεης) εχ ίπηαηά πὶ εἰ, 
πεςτεγγδιῃ ἐσηρεῖ ἔτ ρεγπιάπεῦε, Ὁ Πρ 
ἐλῃίαί. πες φυίσςηθαιῃ ΠΠ.ἀ]ἀδεπ δτασί, 
ταδτυτ ες πες αηπαπηληες ἐαηαξ (ςἄςπὶ ἔξιι- 
Ῥεγ Ὁ [ρ[15 ορτίπειί, ρτοοίογπι συπὶτεαπίηλα 
τατίο εἰς ςοσηαία τ, δί παῖαγα5. (Λα πίπιὸ 
τούτο τα τπι!ἢ Δησδπι σοππειτίταν, δ ἀπὰς 
ταυϊταπι 1Π τείγαπι τγαπ τι στατας, Ἐπ πεπι- 
δἀὐπιοάιππιίη τοτία μας ἀἰΠεγεητίο ἱππεπίσην 
ταις, αὐ αἱ εἰς Πσί]5, αἰία (ο44. δ ρειγοία, 
δ ἔξιτεα, δ [ἰς ἀείηςερ5: εοεπι πιοάο ίη Πα 
τγί4Α εἰΐεπτεία, ἤδη αἰτία ΟΕ (Α] (4. αἰία ἀυἱ ςί5 δέ 
Ῥοευϊεηῖα, αἰία (Α] πἰοτί5 δύ πείσῃ τίη] Πα- 
δεῖ, 4114 ρετηίοίοία: χ σία, δύ ςαἰ4α, (ιν 
τε πίηίπιξ πιίγα πη άτπηι εἰν, ΠῚ αχ85 τέγος ρᾶϊν 
ἴεβαυος σης Πα ίτα τι, ΟΠ τη ε οσσαρᾷ 
δαῖ: δ φυα πυπορεἶασιβίαπης, ρτίμ5 Παϊίτα, 
ζαπίιυς. συςηιαάτηο τππι ἐς ἔοπτείθιι5 4[{05 
ἀεῇςεις ςοπτιίησίς, 4105 τεϊλχατί, ἱέοπὶ δύ Πὰν 
(τίη, δ [Δςιῖς : Πς πιοηξαβ δ ςαπηροβρατ εἴξ 
ἐπιτίςοπι ςοπηπιαζατί. ἐς σαί 5. εἰ ἐῃ πτρεΣ 
τίοτίδιυυ5 ἀϊέϊαπι εἴζ σης ταπτεη πιαΐτα ἀΐςεη 
«εἶα υἱάεϊδαηπτίυΐ, ΨΜιυγ{851{τ ἴδοι ἐαπηρτον 
Ριεῖ πιασῃίτπάίπεπι; ππὶ ρεσρίεγ ρεοπιπαί, 
ταῖεπι (π ἵΝΙ ΠῚ ἐποτεπηεητί5 δά εχοίρίςπάδπι 
απ ατίοηεηίατ5 οἴ, (τα υὐίπ (δία, ὃ μα ί. 
τατίοπ 5 ἢδ ἐεχυπάει, ροίξελ ἀεοιείςεπεε Νίν 
ἴο ; αδτιπάαπίεπι (ἢ ἐ0 Δησαπὶ εἰάςπὶ ο΄ ας 
τεάαίε. τεϊίησδηι πετὸ δήμπαπι εχ υἱοσας 

- οὐ ὑ{{|Πππὶ Παρεί δά ἐττσειίοηεβ., δί ἐρίε 
δί (οἵδ. δίχις βς συίάεαι πδευζα!ία {τητ, 
Μείαας δυΐεαι ἐοῖϊες οἴ 5 εἰαυίεγα ἱπηρο-᾿ 
{τὸ ίσπε., χαίρυβ αὐοδίτοςιί,, δύ ἰηΠπεην 
ει δί εἰΠυεηίεπι δηυδπὶ ςοπίειπδητς. 

ΈΟΙΟΤΕ ΑΡ Ή Η,ν.} 

οὐ τοῖς πρώτοις ζῷα γονναῦ. ὡς πολὺ οἵᾳ φἕ 
φοντα ἣν ἀϑνων.. κρὰ τούτων πὰ ἰ(ράπιϑοε 
ϑεούς τε κρὰ αὐδρώπτους. ὧν φύεκῳν κοὰ πὰ 
ἄλλα συυΐσηοε, τοῖς μ᾽ οωὖ ϑεοῖς ἀπίιοίειξε 
“ἐν οὐρανον, τοῖς σ᾽ ουὐθρώστοις τ ὼ γίω, πᾷ 
ἄκρα ἜΜ κόσμου μόλδῶν. ἄκρα δὲ φὶ σφαξ 
ρας Ὁ μέσου, κοὶὶ ἢ» ϊωπώτω. ἀλλ᾽ ἐπεισῖῃ 
τῇ γῇ πόλίκεντοῦ Ὁ ὑσίωρ. οὐκ ἔς ἐστ᾽ ̓ ὔυ» 
αοον ζῶον ὃ ἀνήρωπ», ἀλλὰ χόῤσαϊξομ κοὶς 
φὐαόβιορμ., κοὰ πολλοῖς κοινωνικὸν φωτὸς, τ- 
“ποίησον δ" οχιὲς ον τῇ γῇ πελχες κοὰ εἰοχεΐς, 
ὡς οὐ αἷς μδ ἀρλαμβανεῦναε Ὁ σύμπαν, 
ἢ ποὰ Ὁ πλίον ὕσίωρ ἀ-ρκρύσηου τἰὼ ὑπ᾽ αὦ. 
πῷ γί. ον αἷς σ᾽ ϑξέχαν τίὼ γίω ὠφκρύσης 
σαν ὑῳ ἑαυτῇ ᾧ ὕσϊωρ, στλίαὶ ὅσου χεήσιμομ 
τὸ αὐθοωπτείῳ γύϑει,κοὰ τοῖς πόδὲ αὐτὸ ζώοις 

ὁ φυνοῖςι ἐπεὶ δ᾽ οὐ ινέσει συυεχᾶ πὰ σύμ 

πανητι, κοὰ μεταβολαῖς μεγάλαις ; οὐ γᾷ 
οἷόν τὸ ἄλλως τὰ "οιαῦτάνγ κοὰ ποσαυ του 
κρὰ τηλικαῦτα οὐ Ὅρ᾽ κόσμῳ δεοικε να, 
«ὡολασήξον » μήτε τί γί ἀὰ συμμλζειμ 
οὕτως, ὡς ἀεὶ πηλικαύτίω οὔσαν μησῖῳν 

πθειθέσων ταυτὶ, μέσ ἀφαιροῦσωαν; μή“ 
σε ᾧ ὕσίωρ, μήτε πίω «οαἤοχν ἔχεν τὼ αὐ 
“ἰὼ ἐκάτοβον, κοὰ τιχῶ τα εἰς ἀλλιλὰ, φῦ». 
σικωπτότης κοὶι ἐγγυτάτω Σ μετασηώσεως, 
ἀλλὰ κοὰ φὶ γῆς πιολλίω εἰς ὕσϊωρ μεταξάλ 
λαμ. κρὰ δ ὑσίάπτωμ πολλοὶ χόδοῦ αι οῳ 
αὐδὰὸν πρρόσον, ὅν πτόρ κοὰ οὐ τῇ γῇ, καϑ' ἐν 
αυπίι ποσαΐτοι σχφοραξ, ἡ μδν γοὺ ὀυδρω 
φῇ’ ἡ σὲ «ὁδεαὶ κοὰ πσετηοώσίας» κοὰ σιρῖκν 
οἵ πιοκοὰ οὕπῳς ἀδὲ δὴ" ἄλλωγ, ὁμοίως 5 κοῖς 
ἀδὲ φὶ ἁλμυρᾶς οὐσίας, ἡ μὴ γϑρ ἁλμυθῖς» 
ἃ δὲ γλυσκῆα κοὰ στότιμδ᾽ 7 ἡ σὲ φαρμακώ. 

σίας κοὶ; σωτῴοιθ.,κοὰ ὀλέθοχος, κοὰ Ψυχοιὰ 
κοὶ ϑόλμηι, σί οαὖ ϑαυμαπὸμ, ἄ πινᾷ μόρᾳ 
Φὶ γῆς, ἄναῦ οἰκέσοιι, ϑαλα αϊκ πρόπόδομ 
κατέχερ ; πὰ σξναῦ πιλάγπ πρότοδομ ὧσ 

πέοο»καϑάσόῥ κοὰ τουγας τὰς πρότόρδομ ἐκ 
λιπεν συυίξᾳ, τὰς σὺ αὐξδδαε, κορὰ ποτὰ» 
μοὺς κοὰ λίμνας. οὕτω δὲ κοὰ ὅρη. κοὰ τι 
σιία εἰς ἄλληλα μετασήσεν, πόδὲ ὧν κοὶ 
ἱπρότόδομ εἰρήπκῶμῆν πολλὰ, κρὰ νωῦ ἄρά 
ὧδ ἡ σ᾽ ὃν μύριοι Θ’λέμνε σῇ Ὁ μέγεθθ-, 
κοὶ αὐ βαθθ-ίκαωνε δι, καπίώτε τὰς αὐχξά 
δεις πίω πλημμυοίδα φόβν γ᾽ μη ὑστόβστα 

λάζεν εἰῷ πὰ οἱἰκόμδινα, κοὰ πεφυτόυμια. 
εἰποὶ οὐ σῇ ἀρξασει τὸ πλεονάζον ἀρ σϊοῦσιε 
“ῇὶ αὐ πῇ διώρυγι ἡ] ϑιίτόρου ἣν σομά δ,“ 
χον Οσολειστομθν τὸ χρήσιμον πτὸς τὰς ἐπο. 
χετείας, κοὰ αὐτὴ ἡ δώρνξιταῦτα μδὸ φυ 
σιμοὲν» ἐπίκειτοα σὲ γοῖς Ξόμασιυ ἀμῴοτί- 

ροις Φὶ διώρυγθ’ ἀλξύρα, οἷς ταμιδύουσιμ οἱ αὐχιτί κῶνόῃυ τό, τε ἐς ῥέον ὕσίως,, κοὰ ὁ ἐκρίον, 
ΚΠ 1 

πὶ πτοσοσα, σον σὰς το 



ΓΙΒΕΒ ῬΈΟΘΙΜΥ  ΦΈΡΤΙΜν ϑ, 
“πῷοῦ τότις ἡ Σ λαβυοίνθου κατωσκσυὲ, 
στάριίυ παῖς τουραμίσιμ ὄξιμ δβ γορ» Ὁ ὅ στὰ 
ραπκέμδνος ποΐρος “' ἀατασκόνάσαντος βὰ 
σιλέως δὲν λαξυρινθου. ἔςι σὲ τῷ ἡ2] “ὸρπρῷ 
ὧν ἐϊασλον τὸν εἰς τίὼ διώρυγα πεελθόνζ, 
ὑίου ηριάκοντα ἦτε τε αράκοντα «α δέους 
ἐπίπεσῦυ τι προαπτεζῶσες χωρίον, ἔχον ἀὠ. 
μίω τε κοὰ βασίλειον μὲγα ἐκ πολλῶν βασι 
λίωγ, δον πρότόρου ἦσαν νομοί, Ὅσα γάρ 
σιν αὐλαὶ τερίευλοι συυεχέϊς ἀλλήλοις, 
τῷ οα Ξἰχον πιᾷσαε τὸ ἐφ᾽ οὗ ὁς Οίχο, ὡς αὐ 
“ττέχος μικρὸ πεοκάμθύας ἔχοντες πὰς αὖ» 

λὲς. αἱ σῦ εἰς αὐ τὰς δδεὶ ζατοανϊυιρὺ “πὶ τεί 
χους εἰσί. πρόκειν τῇ δὲ τῶν ἀσόσϊωμ ἀρυσῆχέ 
πινες μακραὶ τὸ πολλαξ, οἱ; ἀλλήλωγἴχοσαε 
στολιας τὰς δοῖος, ὥςε χωρὶς ἡγεμόνος, μῃ» 

σευ Ὁ ἔγνων ἂν διω απ εἰς Π σιάςίω αὐλὴν 
στοζροσνυ τι (ἶ ξξοσὺμ, Ὁ δέ ϑαυμαςορ, ὅτι αἕ 
Ξέγαι Τ οἴκων Ἑκᾶςγ μονολίθῳ, κοὰ τῶν ἔρν 
σηῶν τὰ πλάτη μονολίθοὶς ὡσαύτως ἐΞὶγα 
«τι πλαξὶν. ὑπτόρθαλλύσαιες τὸ μὲγεθθ’, 
ξύλων δοϊαμὲδ ἰιαταμεμιγμθύων, σ᾽ ἄλλας 

ὑσεμιᾷς. αὐα βαύπτα τί ὄξιψ ἀδὲ πὸ ςἐγ Θ’, ὅ 
μεγάλῳ ὕψει, ἅτε μονοσἐγῳ ἐειρ ἰσϊξυ ποι 
σίου λίθινον ἐκ τηλικούτωμ λίθωμ. φὐτόῦ, 
θῳν ὁ πάλιν εἰς τὰς αὐλὰς ἐκππήσηντα, ἑξῶς 
ὁρὰν ἀειμθύας πὸ μονολίθων (μόνων ὑπει» 
φεισμδύας ἐσῆξ κοὰ εἰκόσι, κρὰ οἱ γοῖχοι δὲ δκ 
δῇ τλαόνων τῷ μεγεϑει λίθων σύγκαντρ. 
δὲ τίλει σὲ Φὶ οἰκονομίας ταύτης πλίου, κα 
φσδιον ἀπεχούσας» ὃ τῳ’ ὄξδη πσυραμὶς 
πεπραίγων Θ΄. ἑκάςίω τεηρπλεθρόμ τως 
ἔχουσα τί πλδυραὺ κοὰ το ὕψος ἴσο. ἵμαν 
οἵὴς σῖ ὄνομα ὁ παφεὶς. ποεποιπ οὶ σῖς φα» 
σι τὰς αὐλὰς τοσαύτας ὅπ! εὖ νομοὺς ξ{: 
ἰὠ ἐκᾶσε συωδῥχεδϑοι τοσαύτας, αϑίτου οἵ ἣν 
μετὰ τῶυ οἰκεέίωυ ἱδρῶμ, κρὰ ἱόδέιων ϑυσίας 
“πὶ κοὰ ϑεοσύσιας κοὰ δεκακοσίας τῶν μεγίν 
σὰν χίοιν.ἀωτήγερ δὲ τῶν νομῶν ἐκαςΘ: 
εἰς τίὼ ἀπτοσϊειχϑᾶσαν «ὐλίω αὐτο, δα» 
“πλόύσαντι δὲ τοῦτα Ἐῷ᾿ Ἑκατὸν «πσϊίους, 
πόλις ὅδν αὐσινόη, ἐροιοσϊέλων σὲ πόλις 
ξκαλᾷτο προτόβομ, σφόσῇρα γοῦ οὐ Ὅρρἶ νο» 
μῷ “ούτῳ τιμῶσι δ υ ἱιροκοσίειλομ. κοὰ ἐσιμ 
ἱδϑὸς πσαρ αὐτοῖς οὐ λίμνκ α8᾽ αὐτὸν πρὲ 
φόμϑν", χαρολθας οἷς ἱδραῦσι, ζαλέτοίς 
εἴὲσοῦχ Θ΄. πρεφετοι σὲ σιτίοις, κοὰ ἀρέασι, 
κοὶ; οἴνων πεοσφόμόν δὴν ἀεὶ τῶν ξονωμ, τῶν 
ἐπὶ τίὼ ἤξαν ἀφμκνομθίων.ὃ γοωῦ ἡμέπόρος 
ξονθ΄ αὐὴρ 5 οὐπτίμωμ. αὐτόθ, μυςαγωγῶν 
ἁμᾶς, σιμωῆλϑον ἀδὲ τίὼ λίμνίω Ξ κομίζων 

76 
Ῥο(πας εἰ Ἰα γείηται [ἀδτίςα, ορὺ πασᾶ ἐῶ 
Ραγ Ργγδπηθι15, δύ δἀΐασεηβ γεσὶβ (εραϊτι, 
18 Εἰτ15,] αὐ Δ γείητηπι σοπίξειχίς. 1 οςα8 
δυτοπὶ π᾿ Ρτίτπιο ἔοΤα ἱποτεῖϊα δά (τἰσίπτα, 
χυλάτασίητα τς (τ 414 ριοςεάεητί; εἰξ ρίαηίς 
τίε5 σιιοεάδπι σἀττα, τος πίσαπι πα εἴ, δ πα} 
τούτπὶ το σιπη γοσίαπι, Πποῖ ρια5 ργοίςξειν 

γος εἴδηῖ, [Ναηιτοτίά ει αἰ] {ππΐ, ΠἸ1ΠῚ οἰ Γς 
σα ΓΟ] απτπη5 ἱπαίςεπι σοπτείπιια;, 185 ΟΠ. 
Ὠρβτιπο ογάίης, δ απο ρατίξτε τὰ] υᾶπὶ ραν 
το στολαὶ πΊυγο,, Ρτοίαοεπίεϑβ δ1115 μα Σί, 
ΝΜ ίξ πετὸ αὐ Δα εα5 τεπα τ, εχ αἀπποτίο ἔππὶ 
ἐρί[α5 πιιτί. αητε πστοα5 εγρίο απο απὶ 
ταυϊτος ἃς Ιση ρα, αἴτο {Πτεῖ (ς υΔ5 Πεχιιοίας5 
παθεπῖ, τ πεπιο ροτεφστίπιις ἱπρτεαί 408 α], 
Ἰαπὶ ροΠίτ,πες ἐστεαι {πε ἄαςε, Ετ απο δά. 
πιίγαηάαηι τ, σαί ἀοπΊι15 τα υ] ἴα, ας ἐ- 
τίαπι οΥγ ρίατι πὶ ἰατἰτ Δ Π65. ἐχ ᾿ἀρίεἰ5 ΡΓ, 
τείβ ἱπιοστί5. εἰ πιασπί( {πὲ ἐχοο ἐπι. Ο.- 
ἔεξϊα (υπτπα υἱῷ πες! σηί, πες αἰία5 παῖε 
τα ἀπγίχτίοηςε, ἃ οἰ χαίς η ται] αι αἰτει- 
ἄλι, σαο πὸ δαπιοα πὶ ει εἰς, ἀτροίς τι- 
παπΊ, τ ἄεσε ροτεί Ἰρί ἀειτη1 σαπΊριτηι, εἰ 
πιοα Παρίσι ἐπ γατατῃ, ΕΤίπς απ ἐπ Δ} 45 
ἐστοῖι5, τ ἀεΡ 1 ἀείποςερ5 εδ5 ΣΧ Χ. δύ ν 1. οὐὁἉ 
ἀΐηε ρος, δέ 8 ἑητερτίβ ςοϊαπτηί5 τ εῃ» 
ἰαίλ5. Ρατίοιες συ ἱρίο5 ἐχ ἰαρίἀδι5 Ποῖ 
ταί που 5 σοπροίτο5.1π ἤπε Πυίπ5 σα πο 
πυρά ρΙα5 λα ὲο οςσοιρατς, εἰ ραΐταγα αι 
(4, ργταπηίβ αυσδάγατανουία5 ασο 4] δ ες ]Δτιῖα 
πυλάτγηπροετῦ ἔστε οἰ, εἴ αἰτίτα ο ραγ. δερυϊ 
ποιῖςπ εἰΐ [πα 4ε8, [ίςαηξ τοῦ 4145 {δέ 
[λέξας εἴτε, σοῦ πιο5 ει οπηῆεϑ5 ρτοίεξειι» 
128 οὐ ςοῃποηίτε,, αἴσπς ἐριίππι σαοάἀαπὶ 
(λετίϑ5 υἱίγίβ ἃς πη] γί 5 Πεθαῖ, αςτΠ ἡ στὰς 
ἐίὰ ἀεο ττεάάεηάί,, δ ἰυτί5 ἀϊςεπάί ἐς τεθιις 
τγαχίμηΐ5. δζ συδακπε ρει ςξέζυτα ἢ ΠΠΔΠῚ 8112 
ἰλπιρεοζεάεῖαι, Βιατεγπαιίσαπτιί μας δά 
ζεηέσῃ (ἰδία εἰ ςἰυίτα5 ΑτΠπο εν τα ρυία5 
Οτοςσάϊ!ογυτη οἰττίτας ἀςεθαζαν, [π πᾶς ρύϑε 
[εξυτα ταίγαπι ἰῃ πιοά πὶ ςο] ταν Οτγοςοαί- 
Ιυς, δ εἴ (Δςεταρια ἐο5 ἱπ]αςι πο ἠΔπὶ(ςοῦ 
{ἀπ πυττίτ5 » δέ (Δοετάἀοείθιι5 πα πίέτι5, δζ 
δας ποςαίαν, ᾿Νατς ταν αὔτραης, ςαΐης δὲ 
υἱπο, {ας ἃ ρετέστίη5 Αἴ ξεγιτηταῦ δα οἰσίπιο 
ἀ(ρεέϊαευϊα πεπίεπτ. Ηοίρες ἐξα ποίξετγ, 
αὐ ίηετ Α]05 Ποπουατ Πίπηι5, αἱ ποῦ 5 (ἃ, 
ε ςσπχοπίξγαϊ σαι, 44 ἰΔς πεηίεπβ,Ρ]οσπίι- 
ΙΔττ, δ ςαύπεῖη αἴλαι, δ ἀπο 48 πη} {{Π παίςα 
1π|ἐχ ἐσσηὰ διειτ, ΕΠ ἐπ τίρα [ας ἱπτς 
πίπη5,ΕΧ ἰλέετἀοτί 15 αἰ εἰ15 ο5 ἀρεγτευε, 

ἑῷ τὸ οσἱέιπνον πλακουυταριόμ τι κοὰ ἰρρξας ὁπηὸν., κοὰ “πθοχοίσιόν σι μελικρούτου, εὕρομᾶν σὲ 

ἐγ ὑεῖ χέλα ἀφμῆνομ γὉ ϑιυρίον πεῶσιόντες σῖε οἱ ἱδδεέῖς, οἱ μὴν δδίσασαν αὐτοῦ Ὁ ούμα» 
{τ ὁ σὲ 



“7ὸο. 

ΕΣ ῬοΙ ατία ἐπηροίαίς, ρ οὐτεα σαγηεη,, ἀεία- 
ἀεπι σαι τί ςοίς, [{ΠΠπίπ]αςαπι εκ 6 Π 5,11 
τἰτεγίογεπι ραΐτειι (ταίεοίς, 8.ε« ςΠ| 8 {085 
Βοίρεβ αὐπεηίῇςε, δύ {π{Π τοΥ Ῥ τ πλίτίαβ ατταὰ 
1{ππε, παχέα [ἀσυτα εἰτοὔειητοβ τἀ πλίηιε 
το «τοςοάϊο, οδτιηεσηῖ, οί Δυποίείν 
ςαπὶ ΕΠΤετας[ἐοτίςαπιξρ ργαίεεζυταμι εἰ Εἰ ες 
οὐ |5 οἰαίταβ,[π 418 ςΟἸ τας ἸςΒ ἢ ἐππιοῃ, σοη- 
τ συδηι ἰαοίαητ ΑὐΠποίτα, Εἰί επίπι οτοσ 
«οτος σοί ταεν δ ρεορέεγεα ἔο λυ μα επξ 

ἐῤη»υρθὰ «τος αἰϊί5 ρίεηαπι, 8( Νιυτίαίς ἰλεῦίοι . ΠᾺΠῚ 
ἐριωνὸ με, δ ἐ05 ζο σης, δ Δ εἰς αὐ πίπεπτ, ἢ ΕἸ εγςι 5 
Ἡϊὺ, με Ποτὺ Οἰαἶταϑ [-ῃδαπιοπο8, 4αυΐ σἵοςο ἢ |5 δέ 
Ἑιονία. ἰ;.5, αὐρίἀίδι5 ρογπίςίςαν ἰπξεγαμ, ε85 οπίτι δ εα 
«κηρία, γταπιουδαᾳεΐσητ το ἱπογυ{τί, Ιπυοϊαππ΄ 

ΤῸ οῃίηγ η οο ροίζεα ἃ (οἱ ἐπὶ [ςςατί » αἰρίσ 
(8 ρεῖ σαρας, πε] ςασαπὶ ςαρίξητζεβ {π ἤν 
ἔσῃ τα ππππτ, ἀρ οςοίἀπηῖ. (τοςοά πε τα. 
τὸ Δρυίοδη τίσ ι15 ἱπΠαΐδπτοϑ ῃ οτίβ Πίδτυπι ἐπ 
ττληῖ, δύ εχ εί5 τη ςευ δα, ἐ πεπτίς πτουτποσῖ 
εστεάίπηταν, Πεΐποορ5 εἰ Ογποροϊέταπα 
Ριαίςέϊυτα, δύ σαπιτπὶ οἰυτα5,.(Π χα Δι ητσίς 
εοἰϊταν, ί Ποηοτσ δ ίδςεν συίάαπι εἰρτ15 «δ ηΐ 
Ῥιι εξ σοηεπίταταβ. [ἢ υἱτεγίοτε τεσίοης οἴ 
ΟΟὐχυγυποῇις οἰαίτα 5, δύ ργείεξυτα οὐ ἀξ πον 
ταίης, ΗΙς Οχυεγηςμαϑ οοἱίταν,  χγεγη- 
εέ τοπλρίαπι εἰἰ, Ἐπίηπυποτὸ ὃ σρετεῦ ἃ ἐσγν 
Ριἤ οαγης5 Οχγίγ πο ηιρίίςεηι ςοἰᾶτ, ἔπι 
αὐκχάδαι ἀπίπια!α ίαπε,, απ Δεσγρτῆ τη{- 
τποτί! ςο! ταῦ ̓ αποπιαάπηο ἀπ οΧτειτο 115 
ετίλ, ὉΟσοπι, ςαΠοηΠ1,[ς] επ1, ἐχ οἰ δε 5 4ς- 
εἰρίτ ΠῚ ἍΕ8 ἰδίπι: εχ δηπατ δι5 ἀπο, Ιορίν 
ἀοταηιρίΐςεπι, δύ οχυευ ποθτη. Θυηταίία 
πα αὐ (ςογίιην σοἸ τ, τ δαίτος δ ΓΒ εἷσαν 
τί οὐσηη: ἱ αταπν ποτ, Ζαΐ ρίς5. αυίάαπι εἰς 
ἐη ΝΜ ο,, Τυατορο!ταηί : Ιαρτπὶ Γγεορο ίία:, 
Πί ̓ Ογπορερμαΐεμτι οι πιοροΙταπί, ερυπι 
Βαδγιοηή, χυί(ππείαχεα ΝΜ] επιρί πη, (ε- 
Ρυ5 [ἀςίοτη Ππαΐοι (αίγτο Πγ!εη, σξτετα ἰατεῦ 
«λῃεην ἀαπε υτίσῃι: ἐπὶ Δ εἰ ορία παίοίταί. 
Δαυίίαπι ΓΠεθδηί, ἱΙερησαι ξιοοπίορο τα, 
Πί, σα ρτᾶιτ δι ιίτοιμτι Μιοπόεῇῇ, ὑπυτεήζατας 
πειπι Φτην δ ίτο;, [τε τ αἰ αἰ. (ὐλυία5 πον 
τὸ αἰξοταπε, παιὰ ἀυαηθπασι ςοπίεπιίαπεδϑβ, 
Τείποερ5 ΠΣ δ πιοροϊίξαπα σατο ἀΐ . αὐοί 
πε ίρα! ἐχίρίταν σατατη του Π| αὐὸ ΕΧΊΤΠον 
Ῥαίάς ἀεξεγιηΐζ, Ηίης ἱεχοσοπῦπ τα (μος 
πίἰπείρίπτ υ(φ ῃ ϑγοηξ, εἰ ἙΠερΒμβητίπᾷΡο- 
{τα ΤΙ μεραίςα εἰἠξοα!α, ὃ [οἿ{4, αυας Γπίπι 
ἀείεττ, ροί ἐα Γυυροτῖ οἰυΐταδ, δέ Ν᾽ εἐπουίβ" ΡᾺ 
ὩΟΡΟ] 8 ἀπείηιια μια δίττίο Βοποίαδ, Πα Π πυπι 

“« σανὼν πὸ 

λως Ὀμ ἀϊ2 

ἥϊομος τῇ 

Ογαοΐδ. 

δΤΆΙΑ ΒΟΥ Ες ΦΈΟΘΦΕΑΡ ἢ, 

ὃ σὲ ἐπεθηκε πέμμα, "ῷ σποίλιμ Ὁ ἔρίας, 
ἐπα Ὁ μελίκρα Ἐν κατήρασε. καϑαλόμδμος 
σὲ ἐς τίὼ λίμνίω, δέπξῳν εἰς Ὁ ΤΦΟΝ ἔπελ 
βόνπ Φ᾽ σὲ κοὰ ἄλλου πῶρμ ξύων, κομίζοντ Ὁ. 

ὁμοίως ἀπαρχίω,λαβόντου' πόδιῆλθομ 406 
μαῳχκοὰ καταλαβόντες πῶσ ἰώεγκοω, ὃ δμοί 
ως τὰ ππῶσφνεχθψύτα. μετὰ σὲ ἊΨ αξσίμω κά 

᾿ κοὰ τὸν ἡρακλεωτικὸμ νομὸν 3 ἡρακλὲ- 

ους πόλις, οὐ! "ὃ ἰχνδύμων τιμῶτοι ὑπεναν 

σίως Ὃϊς αΡσινοιπομξ. . οἱ μ» γχὴ εὖσ κροπο 
σἸάλους χιμῶσι, κοὰ σ͵χ(δξρ ἡ ἱ διώρυξ αὐδὴν 
μεκὴ δ ΣΝ ἀροχροϊέλωψ » κρὰ ἡ πόϊ μούρι» 

“1Θ’ λίμνε. σέβονται γοῦν κοὶ ἀπὲ χοντοῖ 

οὐ πῶ μ. ἃ σὲ οὖσ ἰχνδύμονας οὖ ὑλεθριωτεύ- 
πτέτος 9 “οῖς  ἀροκοσιείλθις, κα θάστόρ κοὰ ποῖῖὰ 

ἀασίσι. κοὰ γῷ πὰ ὠὰ ὶ αὔχφθέρουσιν αὐδν, 

κοὶ αὐπῷ τὰ ϑερίᾳ Τρ πλῷ ϑωρακιδδφν, 

“αὶ ζυλιῶγύτα) γοὺ αὐ), ξιραίνοντῖ πῶς 
ἂν ἥλιου. εἶτα πὰς ἀασίοίϊας μν ἢ φλίεφα 
λᾶς ἃ φὶ οὐρᾷς λα βέμϑι α! »καταασυῶσιμ εἰς 

σ“ομττοσαμου . ποὶ εἠκφθθμοῦνι: αἷὺ σὲ ἔρο- 

κοδείλους φ)εσσύσαντες» ἰὠΐκ αὖ ἡλιά, 
ίωντοῖι ἰεχίωύτες, ἐμπίσηουσιψ ἐἰς τὰ χκν 
σμμκανυ κοὰ (ἡ δα ὄντες τὰ ασλάγχνα, 

κοὶι πὰς γαφόγας ἐκδιύουσιμ ἐκ γεκρὼν 

σώμάτων. ἑξῆς οἱ ὄδμδ ὃ (αυσπελίτης νομὸρ, 
ποὰ ἰκαο ὧν στόλις, οὐ ἡ δ οἶνον βὲς τιμᾶ τοι» 
χοὶς ΩΣ ἀυσὶ σιμὴ ποὲ σίτισις τιταιστοά 
τις ἱόρᾷ . ψν δὲ Ὑὴ γεθραῖᾳ οἱ ὀρυχθ’ στόλις, 
κοὰὶ νομὸς δωώνυμίΘ-. σιμῶσι σὲ τὸν ὀξύρυγ 

χορ. κοὶ εςὶν αὐηθῖς ἱδδὸν ὀξυρύγχου. σέ 

“οι ποὺς πῶν ἄλλων αὐ γυπήίωμ. ποινῃ τιμών- 

σῶν ὧν ὀξυρυγχρμετ νεὶ μϑν γῷ ἣν ζώων ἅ- 
πραντες κοινῇ σιμῶσιψ αἰγύσήϊοι, καθαστόμ 
δὴν πιίων μἱὰὼ πρία. βοιῦ, ἀκῦα, αἴλυρου; 

σῶν σὲ τὶ ἰω ὧν σϊύο, ἱδϑκκαν κολίβιν. δ σὺ 
φύύφ». ὧν σἹύο, λεπισϊωδμ! ἰχίωὼ ὀξόρυγχοψ. 
ἀἄνια σὶ ἐςιν, ἃ σιμῶσι καϑ' ἑαυτὸν Ἑπᾶξοις 

καϑιάσόν σαί πρέδατου, κοὶ θμδαΐτοι.λᾷ 
σου σὲ ον ον Ὅς νέλῳ τινὰ ἰχθαὺ; λαποντὸ 

λίποι, λύκον χε λυκοπολ ί πῇ, ἐμυοκέφαλομ 
σὲ ἐρμοττολίτῇ, ἀείπτος σὲ βαβυλώνιοι οἱ ἡ] 
μὲμφων εἰσι δ᾽ ὃ ἀξπθ'. ὁ προρώστομ ε 

οἰκῶς (σύρω, ΄ ἄλλα ἀμυὸς κοὰ εαὔκν 

μεταξὺ, γηννᾶτῇ οἵ γὺ αἰθιοσίᾳ. ἃ ἀεσομ ὃυ 
ξαϊοι, λέοντα σὲ λεοντογυλίτρ, ἀἰγᾳ σὲ κοὰ 

Ῥάγου μὰν σίασιοι, μιγάλίω σὲ ἀϑοιβῦχοαι, 
ἄλλοι σ᾽ ἀλλο “1. πὰς οἵ αἰτίας οὖχ δμολον 

γουμᾶνας λίγον σιψι ἐξ ἧς οἵ δὴν ἑρμοπολιτε 

κὶ φυλακή, σκλώνιου αἰ τῶν ἐκ πῆς ϑεξα» 
Ἰσῖθ’ “καχαφόβομβλύωμ. ψτόῦϑην αὐχὰ ἣν 

ἑξήκοντα 5χοϊίων οίνων, ἕως σι{ώης» κοὰ ἐλεφανπίνης, τὰ ἡ ϑιιβαϊκὶ φυλακὴ, κοὰ διώρυξ 
φόβρουσα ἐπὶ τοὐναὶψ, ἅτα λύκων πύλις γ» κοὰ ἀφροσίίτας , κοὰ τανῶψ τωόλις., λινουργῶν,, 

κοὰ λι» 



᾿ς οἵ ἄλλονς μετγνδιυύας τὼ εδϑῆτα, ἔξῳθρν τε φὶ θεμισάας ἀκροζσαϑνς παύτας πλίω ἀλεξοίνόλου, 

ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΥΡ ΦΈΡ νυν" 

κρὰ λιβουργῶν κὰποικία πταλαεα!. ἔπειτα 
“ἠολεμαϊκὴ στόλιςμεγίϑῃ Ν οὐ τῇ θκδαϊσε, 

κοὰ οὐκ ἐλώήων μέμφεως, ἔχουσα κοὶ σύςα 
μα πολιτικὸν ψὺ ἴροἶ ἑλλίωικῷ πρότσῳ. ὅν 
πὶρ σὲ ταὐτῳςἡ ἀθυσῖθ-, γὐ δ μεμνόνειον 
βασίλειον ϑαυμαςῶς ἀατεσκόυασμθύου, ὃ. 

λόλιβου τῇ αὐτῇ ἐατασκόνῃ ἥπόρ ὃν λαξὺ 
οἰνθον ἐφαμᾶν, οὐ πολλαττλοωῦ σῖξ. κοὰ (ρα 
νίω οὐ βάθει κειμδύίω, ὥςτε ἀα ταξαένεμ εἰς 
αὐ τίὼ κατακαμφθεισῶν ψαλίοϊωμ σὰ μον 
νολίθων “ππδρῥαλλόντων Ὅο᾽ μεγίθει, κοὰ 
πῇ ἀατασκόυῃ. ἴσι δὲ διώρνξ ἡ ἄγουσα ἀδὲὶ 
τὸν τότπτου ἀὴ τό! μεγάλου ποταμοῦ. πόδὶ δὲ 
“ἰὼ διώρυγα ἀκανθῶν ἊΨ αἀὐγυσηΐων ἄλσος 
ὄδιν ἱδδὸν τόν ἀπόλλων Θ΄ ἔοικε σὲ πσαρξαε 
“ποτε ἡ ἀδυσῖθ’ πόλις μεγέλη . σϊδυτόρσύ- 

ουσὰκ μετὰ τὰς ϑήξας. ναυὶ σῖ᾽ ὄδη ἰα τουκία 
κακρᾷ. ἃ σῖ᾽ ὡς φασὶν ὃμέμνων “σοὺ ἣν α΄ 
γυτπηϊωγί σμούσίας λέγωται, οὶ ὃ λαθύριν- 
θ΄ μεμνόνειον οὖν εἴν (ἶ τόν αὐτόν ὁ γον, οὗ, 
“πόβ κοὰ τὰ γὺ ἀβύσίῳ, κοὶ τὰ οὐ ϑάξαες. κοὰ 

γ κέ λέγεταί τινα μεμνύνεια.. κατὰ σὲ 
«ἰὼ ἀξυσου ὄδν ἡ πρώτα ἄνασις ἐκ τῶν λε- 
χβασῶν ποιῶμεν τῇ λιξύκ, διεὲ χου( ὁσϊὸν 
ἡμόβδῶν ἐσῆα. υθούσε δὲ δῥεμίας, ύυσ)οός τε 

ἰαν»ικία κοὰ ὄνοινΘ-, κοὰ τοῖς ἄλλοις ἱκανή, 
σδυ πόδα σ᾽ ἡ ἀατὰ τἰὼ μούφισ- λίμνίω. 
“ποἰτη σὲ ἡ ἰα τὰ ὁ μαντέϊον Ὁ οὐ ἄμμωνι, 
κοὰς αἷντοῖε σὲ καηοικίαε εἰσιν ἀξιόλογοι. πολσ 
λὰ σὺ εἰρυκύτόυ' πόδι τό ἄμμων θ᾽ »οὐοὔτου 
εἰπὸν βουλόμεθα, ὅτι τοῖς ἀρ χοώσις μἄλλομ 
ἐὺ δ᾽ τιμῇ. κοὰ ἡ μαντικὴ ἰιαὐόλου » κοὰ τὰ 
χσήοια. ναυὶ σῖ᾽ ὀλιγωρίᾳ ἀατίχει πολλὴ 
τὴν ῥωμαέωμ αῤκονμῆνων τοῖς σιβύλλας Ἀ"“ 
σμοῖς, κρὰ ποῖς τυῤῥ[ωικοῖς ϑεογτῶπίοις, 

διά τε ασλάγχνων, κοὰ ὀρνιθέιας, κοί, διοσι 
μείωψ. διότι κοὰ Ὁ οὐ ἄμμωνι σζεσδῳ τι ἐκ’ 
λέλεισῆαι χρηςήρίομ, πρότόρομ ἐτετίμητο, 
οἱαλοῦσι δὲ μέλισα ᾧΐδ οἵ τὰς ἀλεξαύσῆρον 
πράξεις αὐχγράψαντόι. “πῶοιθοντοῖ' υὼ 
“πολὺ κοὸὶ τὸ φὶ κολακέας, εἰσί’ ἐμφαξν 
νοντ δ σ᾽ ὅτι κοὰ πίτεως ἀξιομ.ὃ γοαῦ ἀκλν 
λιόδούης φησὶ ὧν ἀλίξανοῆρον Φαλοσυξὰ», 
σαι μαΪλιδα,, οὐελϑεῖν κε ἀϑὲ Ὁ χρητήρμομ, 
Ἐπσεισῖη πρὶ στόρσέᾳ ἤκουσε προτόδομ αὐα- 
βίαι κοὰ ἡρακλεα, δρμύσαν τὰ σ᾽ ἐκτας“ 
ραυτωνίον ἰκαί τόρ νότωμ ἁϑντσεσόντωμ βι 
ἐσκῶσι, πλανώμϑνον γ᾽ ,σϑὸ τό κονιορτόι 
σωβίισαε γγυομθύων ὄμέρων, κοὰ σίνοῖν κο- 
ρἄκων ἡγησαμθώων τίὼ ὁσίου, Ἀσία Ῥύτωμ 
τολακδυτικῶς λεγομδύωρν. ποιαῦτα σὲ τὸ τὰ 

γί 
δ ἰαρίαε5 ορεγδητασ, θοίϊεα Ριοϊεπιδίσα εἰεΐ 
145 ΟΠ ηἰ πιαχίπια ας ἐπ περαίας ἔτη, δζ 
ἵΜεπιρἢί ποη πηίπου. ἕὰ ὥτξςο πιοσςε εἰϊη! τὰ 
τεπὶ παρ ετ, ϑιιρτα παης εἰς ΑΙγάμπ5,ίπ ηυ εξ 
ἱΜεπιποηίβ γερί παἰτίῆςἐ τινα, τοτα εχ [ορύ 
ἄς, αεπιαάπγ)οάιιπι ἀἰχίπγις ἐς ἰδ γίμτπος 
(ε εὰ ποῃ πιυ[είρ᾽εχ εἰ, [τεπὶ ἔθη αιίάαπιίπ 
Ρτγοίαπαο ροΐτις, πὶ ́υξρετῖ ἰογηίςςς φείξεπ, 
ἀίτατ,ίπ ἰοτείρεπι ἥσχοβ, εχ ἱπτερτίς ἸὩρίαίς 
Ρς,χ πιαρπίτιαίπε, δύ Πγιιατα ἐχςος  επτίσ 
Βα. Εἰ ετίαπι (οὔ, υος εχ πγασπο Ηαπηίπε 
ίῃ Πυποίοςσιπι ἀεάμςίτ, (γα ἐοίπὶ εἴς Α͂ ἐν 
ϑυρτίαγιιπι ΔοδητΠούαπν ἔπ ςα8. ΑΔ ρο πὶ ἰὰσ 
ςετ,. ΑΡΒΥ 5 οἸ ἐπὶ οἰαίτας5 πηαχίπηα υἱάεταγ Πι- 
{Π-,εσυπάδ ροΙ  Τ Ππερας, παπείη ραγααπι Πα 
Βίτατίοπειη γεάδεϊα εἰὲ, δύ ἢ (υἱ φαίάατη πον 
[ἀπτ ΓΜ επιποη ἃΡ Δερυρτῆς Ππταπε5 αἰςοία 
τατ, ετίαπὶ Δ Ρυτίητῃιι5 Με πηποπίμς ογαῖ,εῖ ἐσ 
1υ!Δεπὶ ρα εαΐπ5 ΔΙ ν ἀςηίία ἃ ΤΒεΡδηλ. 
ἵναπι δ ἰδὲ χυκ ἄλπι ΝΜ] επηποηία ἀἰςαηταν. 
δεςυηάμππι Αγ επὶ εἰξ ρτίπια ὦ Ππαί!ς εχ {τίν 
Ριι5, σις της ἰη ἰδ γα, αἰέαης ἱτίηετ ε ἀΐον 
γα ἰερτεπ Δ δὲ πα ταιίο ἢ ἀααίς εἴ ππο ἃ σ 
Βυπάδης, ἃ ςατοτίϑ τε (τίς ςορίοία, 8:: 
εσὐπαάα εἰξίιχτα ΓΜ] υὐ5 ΙΔσαπι, ὙΤειτία εἰ 
Απιπιοπίϑ ογϑοιο ργοχίπι, Δ τασα πο ορτέ 
τηῦς Παδίτατίοπες ἔπητ, (τη πγυ τα ἃ ΠΟ 5 ἐς 
ἌΦπιπιοης ἐϊέα ίππτ, πος ετίαπι ααἀἀεπάτιτη εὐ 
ἀετ αι δπείχαί ὃ ἀταπατίο ποι δύ οτασ 
σα] ρ᾽ ατίπηιπι πο πογα Ραηταν: πυπο ξαγαπιτα 
ταπι πιαχίπγα περ! σεητία εἴς, ΝΑτη [ὲ οπηδηίς 
δίρυα τείροηία (ἀτίδίαςίαης, δ ΕἸ ετγυίςα ἀ4{σ 
αἰπατίο ρογ δ σατία, ρει ἐχτα, ὃ [οι ἔρωτα, 
(Δυάρτορτεῖῦ Απηπιοπηίβ ογο , φυαῇ εχ τον 
το ἀεῇείτι ργίαβ ἐπ ποποῖε πιαχίπιο Παρεβραῖ, 
παοί ἡ ἰῃ ργίηγίϑ ἀεοϊγαητ, ]ί ΑΙεχαπάτίρε 
{1 ςοπίςείρίεγπητ: φαΐ Πυδη ζῇ Δ 4] οτατία 
ΠΟῺ ρδιοὰ δά εςεγτηῖ, ἱΠαίςαητ ται απο οΓα 
ἀεπάλ Ἰητ,ἐρίς ἱρίτ (αΠΠΠεη ο5 αἰςίτ, ΔΙ χαα 
ἀγυπιδαιθίτίοης απ ςοπτηδαϊῇς, υἱ δά (( ον 
τ σα πὶ αἰςεπάεγεῖ, απ ἐητο Πρ εγεγ Βειίξι πὶ 
δι Ηετοιεπι ρτίμ5 εὺ αἰςεπα ς, ας εχ Ραγς 
τοπίο ἀίργοίιπιίπούρεητε δαῆτο τεριήΠιπὶ 
(αἰτεῖ ςατη ποτ ροῦ ρα] πεγεπη εὐταγδς, ἀπαδτι 
{πιθ τίς, ἃ ἀπογιπι ςογαογᾶ “υἐτεῦ σοπληηοπ 
Πγαγαηζ, (εγαδίαπη εἴς. ΙΔπὶῃςς αὐ υ]ατοτίς 412 
σαπειτ, {πηι {ππὸ ας ἰεααπειν, φαὸά ἔος 
[ππ|τερί (Δςετο5 ρεγτηίίετιτ, τ ίπ τε ρ  ππὶ 
ἰπϑτεαογεταγ στη [014 οσίπεῖα, 8δζ απο τεῖος 
τί υεἴΐεηι πιπταγίητ, δζ σα οπλπος εἐχιγίπίς 
οὐ8 ΟΥαου] πη δά ίεγί πα, ρύοτον ΑἸοχαπ γα, 

ἑξῆς. μόνῳ γοὺ δὲ πῷ βασιλέ; ἂν ἱσβξα ἀῤυτηοῖιαε παρελθεῖν ἐς δ ν νεὼν μετὰ φὶ συμήθος ςολῆς, ἄὰ 

2 ὥδρῳ 



7: ΦΊΤΚΑΒΟΝΙ9 ΘΈΕΘΕΆΚΑΡ ἢ." 
παξίητοτίαϑ εγαῖ, τ πα τείροηξ πὸ ὑεαρυᾷ (δου σῖ φὐοδύᾳν εἰναε οὖχ ὥςστϑρ ὺ σελφοῖς, 

Τ)εῖρῃος, ὃζ Βεαπομίααβ πετϑίς ἀατεηίαν, [τἀ κοὰ βραγχίσίας τὰς ἀγβεασίσεις σᾳ λόγωμ, 

ταδο μὰ ΟΧ ρατίε πα, δζ Πρῃίο ἢ ααςπιαάπιο» αὐανδύμασι, συμβούλοις τοπλέονν ὡς κοῖς 

ἀπσιαρυα ΕἸ ΟΠτεγΠΊ, ; σπαῤῥόμήρῳ, 
εἰς Αππαίτ, δ. αα]εα ρᾳιετ {{Π| ςἰαγα (στ εμο Ἡ;,κρὰ ἀνωνέησιμ ἐπ᾽ ὀφρύσινδῦσε κρονίωμ, Ὁ 

δίρη “εαίε, , τοῦ πῶφητου που δία “υοκρινομΆνους 

Ρχατοτείπι ςἢ αητίες [Ιου αἰἤηρσεγεῖ, Εος ᾧ μι τοι ῥατῶς εἰπ εν “ὃν ἄνθρωπον πτὼς 

Ρτοίςιο πάη! αἰ ἐια οὔ, ααὰπιρεττὲ ἀΐςοτεῷ, πὸν βασιλέα, ὅτι εἷ διὸς ὑός. πρῶσπρα γῶν 

ἐρχαπόάτιμηι [εἰς [ουΐς Ηαν, ΕΠΙ5 ἢ ΠΠῃ τ. σϊῶρ σὲ τούτοις ὃ καλλιῶ γύης» ὅτι “τό ἀπολ- 
τιο5 αἷτας υσίαᾷ ιτασοκαίας Δα αἐτ, συ ς 4Α.. λων’ ὁ φ᾽ βραγχίσϊαες μαντἄον ἐἰκλελθισ 

ΡΟΙο Βιδηείάαγᾶ ογταςαΐαπι ἀείετιμοε, Εχ σπτότ’, ὁ ὅτου τ ἱδρὸν νοῦ τῶν βραγχίς 

΄υο τοπιρ ἃ Βγαπςοῃία 5 (πὶ ΣΧ εὐχείςητίεη σΐων σεσύλπτο δὲ ξόβξου πτόῤσισαύτων. ἐκ 

εἰδς (ρο!χτᾶ εἴ εἰ φαῤά ςτπὶ ἔοπϑ ἀείεοί{ετ, λελοιπίίας σὲ κοὰ φὶ ἐρίιϑης τότε, ἥ τε ἐρή» 

εἴς ποτὸ οττας ἐπετίς, 8ζ ΜΠ ΠεΠογα εσαιί 16’. νῳ αὐάσιοι, κοὶ μαντέϊᾳ πολλὰ οἱ μιλασίωψ 

ρδίπι ργοξεῶί, πιαϊτὰ τείροπί τεταϊετιης ἄς πρέσθες κομιῶγύτον εἰς μὲ μίξιν πιόρὶ Φὰ 

ἔυτατα ἀρ Ατρεῖα υἱδοτία,ἀε Γλατή πιοσῖς, ἐκ δοὸς γμυέσεως τό ἀλεξαίναϊρον, κοὰ φιὶ, 

ἀστεδαβ ίη [«ἀςεφειποηίαίπηοιιατίς, δύ χυδα σομίης σπόρὶ αῤόπλα νίκυς» κοὰ τό! σ᾽ αρέίου 

Αἰεχαπάει εχ ἰουε παίςεγεῖ, Οὐδ πι ἀξ εαὰ ϑανάτον, κοὰ δὴν τὺ λακεσϊαίμονι νεωτόδιν 
σεπετίς πο Πίτατε, εγαπηι ετίᾷ αΡ Εγγιῃξα .. σμῶν, πρὶ δὲ δὶ δύγμυέιας, κρὰ τἐὼ ὄδυ: 
«Πληδλίάς ρεςἀϊδιπη πη, ας Εγγιῆγαε απ. θραίαν ἀθίιωαἴσῖᾳ φησὶν αὐ ἀπ. κοὰ γος 
εἰηιτοα δέ γα {π||Π|5 ἐστ, Αι μας πε μα σαὐτίω ὁμοίαν γπυὶὅ)τὰι πῇ σταλακᾷ σιδύγλᾳ 

ἃ (ςτἰριοτίδας τιαάαπευτ, Δ Βγ ἀπ Οἰγίπι ον, τῇ δῥυθραίᾳ, τὰ μὴ σϊκαὶ τῶν συγγραφίων 
[πῆς [πη ΟΠ 5 τειηρῖο ποη τες, πες αηῖον, ηριαῦτια . ον δὲ τῇ ἀβυσίῳ τιμῶσι τὸν ὅσι» 

τί, πεςείδίείηί, ες ρίαϊτα ςαηετε, υζαἀπιο ἃ οἷν, οὐ φὲ Ὅρῇ ἱδρῷ ποῦ ὑσίρμσῖ(θ΄ οὐκ ἔβενος 

πιοϑ οἵ αἱής ἀεί5. ΡοΙ ΑΒ γ 4 εἰξ ρατυα ίοῦΣ φημ, οὔτε ᾧδὸν, οὔτι αὐλετίὼ , οὔτε ψαλν 

ροΙ]ς,ροῆελ Τεπιγτα ςἰυίτα5, ΕΠ ργορτεῖ τα πίω ἀπτέρχεῶνα ζρ᾽ ϑεῷ, κα ϑάττάρ τοῖς ἄλ 
τετοο Δεργριίος ίσρτα πιοάτπι ςτοςο 5 ἄς λοις ϑεοῖς 6. μετὰ σὲ τὼ ἀθυσὴν διόασϑ 

ἡεςογδίν, δ ἐχ οηλη δ. δε αἱ ἑμίπλίοἰ πη 5 λις ἡ μικρά, ἄτα τούτυρα πόλις. φὐ τοιῦϑτε 

μαβείας, ΝΝᾶ ἐεξτετί αυληπαᾷ εἶα Δηίπγ4{{5 πιὰ σὲ σα φόρόντως σταραὶ αὖ ἄλλους αἰγυσήϊους 
ψ{τίαπιν ποτίητ,ς παπιαπο σοποιέ ρετηίςίοίαπι ὃ ἀροκόσίειλιθ- ἠτίμωται, κρὰ ἔχθιεος δὴν ἂν 
εχίίπιεπε, τεπογᾷταν ταπιξ, ὃ ΑὉ ἐο δοίη τι, παΐντων ϑηθίων νῳνόμιςαι. οἱ μδν γοῦν ἄλλοι, 

Τεπιγτίτς οπιηίρ, πλοάίδ ἰά ρειπείίρας, αἰ ἔαξ πῶ ἐἰσύτες τέὼ κακίαν τ ζώου κρὰ ὡς 

οεείἀιτητ ϑιης χυί ἀίςαπε, χά αυεπιαάπιο. ὀλέθαιθ- Το αὐδρωπίνῳ γγύει, σέξεν τοι ὅ, 
ἄπαι ΡΙγΠαρυὰ (ὐγτεπαίςαιι γερίοπεπι Πατ: μων, κορὰ ἀπέχοντοι. οὗτοι δὲ τσαὺ τα όπου 

ταϊςπὶ ηπαπάδηι υΐπι μΠαδεπεςοητγα ἐσγρῶιεβ, αὐϊχνδύουσι, κοὰ οἤχᾳθώρουσιῳ αὐτούς. γύεαι 

{ἰς δι Τειιγτίτος σοί ογοςοά 5, ΠΗ} 40 οἵ᾽ ὥςπόρ τὖν Ψύλλους τοὺς πρὸς τῇ ἔκυρην 

εἰς ρατίαπτας, {εἀ ἱπιγερίἀἐ παῖεητ, 8 ααυδηι ναξᾳνφυσικίω τινα αὐπιπαάθειαν ἔχειν πτὸς 

τταπᾶι, αἰίο ἠεαπίης ααάεηιε, (υπιῷ «τοςοάίσ σὰ ἕρπετά, οὕτως κοὰ αὖ πουτυοίτας πρὸς 

1ἰ Βα ὁπιατῃ αἰαιί εἤεητ, αι αἱδεγεπτυτ, Τεητγ., «ἰὺ ἀροκοσϊέλους,, ὥςτε μυσίον ἰσο᾽ αὐτῶν 

τίτας ἐος ἐεχαοραηίας, μα εἰ {Π|8 ρί(ςίπα στάσχεψ, λιν κοὰ κολυμθαῦ ἀσεῶς, κοὰ σαν 

αυσεάλιῃ, δύ ξογαπηεη ἐπ απο λτέγαπι, [εχ 4’. σπόραν, μκσί νὸς ἄλλου ϑαῤῥοαῦτ»»('ςτε 

΄αλίη δρτίοιμαι ἐρτεάί ροίϊεητ, Τ επιγτίτος α’. πάὼ ῥώμίω κομιδϑᾶσι τοῖς ἐροκοσϊάλοις δι» 
ἄοτγαηι, Παΐ εοβ ἑηζογάυτη τεῖε ἐἄπςερᾶι δά (0 σϊεξεως χαοιψ, συινκκολούθοαυ οἱ τηντυοί, 

ἴσυη,ατ ἃ ρείπατοτίθσιβ υἱδεγεπεας  ἑπτογάασι. ται, γπνομδύας τε δεξαμδνῆς κοὰ πρήματθ 

ἑπ αηυλπι ἐπιτᾶτεβ, τας απὶ ἐο8 ἐπ ρίςίπαπι τς. πινὸς σὲρ μιᾶς δὴν πλδυρῶν, ὥς τε κοὰ τοῖς 
ταδεδλης. Οοϊυπταυίεπι Ν ἐπεγζ, Ροπὸ Ν ες. ϑιοίοις ἐκξᾶσι τό ὕσίατθ᾽, ἡλιαφήριου ἐν 

πετίς τευσιρίαπι εἰ ΠΠ ατς απαπιι ροίεα πες ναε, ἐκᾶνοι ἡσαῦ οἱ τό τε μϑν δ ἕλκοντες δ)» 

΄υκ Τυρμοπία ποςληταγ, δύ [οἢ ας Οοριᾶ κτύῳ πῶς τὸ ἡλιαεήρίου., ὡς κοὰ το τῶμ 

ἀείοιι ςοπιπγυπεπι ὃ Αεσγρτίοταπι ἃ Ατα. ϑεατῶν δραθίιαε, ἐμθαίνοντες ἅμα εἰς τὸ ὕ» 

δι υτϑῶ. Γλείποερϑ εἰ ΠΠΠππτυδίπ Παθγαπὶ σίωρ, τότε σὲ στώλῳ εἰς τἰὼ σεξαμδνίι κα’ 

ταῖς μοσγοίίακ, ἕπχτ Βεογεηΐςεη πγδεπι, σαασώντες. τιμῶσι δὲ ἐφροδιτίω.. δπιδδον 

σὲ τϑ νεὼ δὶ ἀφροδίσεις,[σισῖ- δι ἱδρόν. ἄτα τὺ φώνεια καλούμανᾳ, κοὰ ἡ εἰς κοπίω δεώρνξ, πό» 

λῳ κοινἐ αἰγυτῆίωμ τε κρὰ αὐάδωμ, φύτόυθᾳν δὴν ἰδ μὸς ὡς τὐὼ ὀῤνθραὺ κατὰ πόλιν Ἔἶνο:. 
φλιψου 



ΕΥ̓ ΒΕ ΕΡ Ε ΟΥΌΝ 

ἐλίμδρου μν, τῇ σὶ᾽ δὐκοκοίᾳ πόι ἰδδμοῦ κα 
“πγωγὰς ἁθιπηοϊείους ἔχουσαν. λέγωτοι οἵ᾽ 

ὃ Φιλάσελφ( πρῶτος «ρα» πίσϊῳ τεμνᾶν 
ἰὼ δῖον ταὐτέυ ἄνυφῆρον οὐσαν,κοὰ κατὰ 
σκϑυάσαε Ξαθιὸν, ὥς σὲ Τοῖς εἐμτπτορίοις δσϊδύ 
μασι»νὴ οἵ δὲ καμύλων. ὅθ ὃ πράξειν σὰ 
“ἢ τίὼ δῥυθρωὺ σι ύασλριωυ ἂν, κοὰ μάλιστξ 
“οἷς ἐκ τό! μυχοῦ πὴοϊ(ομϑίοις «ἐφαύπ σὲ τῇ 
πώρᾳ πολὺ Ὁ χρήσιμομ,κοὰ ναῦ δὲν δικὸς φὸ 
ρος ἅπας κοὰ δ αράξιθ’ »Κοὰ πὸ αἰθιοπικοῦ 

ὁ Ὅρ᾽᾽ αῤαξίῳ κόλπῳ κατακομεζόμαν Θ’ εἰς 
κοπῆὸν φόβετοι κοὰ τότ᾽ ὄξιν ἐμττορέῖον ΤῊ 
σοιούτωμ φορτίωμ.οὐκἄπωθον σὲ φὶ βόβονί 
Κας ὅδ) μυὸς ὅρμί θ΄ πόλίς, ἐχου(ζ; ἂν ναύστι» 
θμον δὴ πλοιϊζομθύωμ, τὸ φὶ κοτήοῦ. οὐ πολὺ 
ἄφέςπκον ἡ καλουμλύν ἀπόλλων " πόλις, 
ὥστε κοὰ αἱ διορίζουσαε τὸν ἰδδὸμὸρ σϊύο τούς 
λϑοΐϊκατόβμωθον ἀσὶν, ἀλλα ναῦ ἡ ποσηός, Εἰ 
ὁ μυὸς δρμίθ’, δυδοκιμεῖ, κοὰ χρῶν τοι τοῖς “τὸ 

στοῖς Ῥύτοις. πρότόρομ μὴν οωὺ οὐυκτοπό, 

βοαυ πῶς σὰ ἄςρᾳ βλέπον τοῦ οἱ κἀμελὲμ. 

“ποροι μοὺς κα θτέστόρ οἱ πλέοντόυ' ὥσισυον, κὸ 
μίζον ποῦ" κοὰ ὕσϊωρ.ναυὶ δὲ κρὰ ὑσ)οία κατε 
σκόδυάκασιν, ρύξαντόυ' πολὺ βαθθ», νὰ ἐκ 
τ) Ν)οὐρανίων ἰκαϊπτθρ ὄν τω ασανέωμιὅμως σε 
ξαμθὰς πεποίίω τοι. ἡ σ᾽ δοαϊὸς ὄξιν Ἐξ," 

σὰ ἡμόλῶν.ἀϑὲ σὲ τῷ ἰδμῷ “οὐτῳ, τὸ τὰ φὶ 
σμαράγόυν μὲπαλνα δὴ» τὸ ἄλλων λίθων πὸ 
λυτελῶμ, ἣν αῤάδων ὀρυηόντωρ βαθές τι- 
νας ὑσσονόμους. μετὰ ὃ τἰὼ ἀπόλλων Θ' πό 
λιν, αἱ ϑξβαε" καλᾶται ἢ ναῦ διὸς πόλις" 
αἵθ'᾿ ἑκατόμπυλοι εἰσὶ, διακόσιοι σ᾽ οὐ ἐκᾷ“ 
5, αὐόῥες ὀζιχνδῦσι σιὼ ἵπποισι, τὸ ὄχε- 
σὰν ὅμμρθ- μϑ οὕτω λέγει σὲ τὸ τὸν πλοῦ 
“ον'Οὐσῖ᾽ ὅστε ϑήθης. 

᾿ ςσὰ δόμοις οὶ ἰυτήματα κῶᾶτωι. Καὶ ἄλλοι 

δὲ τοιαῦτα λέγουσι, μεβόπολιψ τιθγύτες ζὶ 
αἰγύσηου ταύ τίω. νὴ ναῦ σϊέκνυ τοι οἱ ἴχνη 
πόδι μεγέθους αὐφὶ. ἀϑὲ ὀγσνήκοντα σα όγους 
ἮὉ μῆκος. ἔσι σ ἱδβεὶ πλείωνκοῦ τούτων σὲ τὰ 

“πολλαὶ ἠκρωτηοίασε κωμξύσαης ιναυὶ δὲ ἄωμπ 

οἱὸν σιωνοικέ τας μόβος οἵ ἔσιυ γὐ τῇ αραξίᾳ, 
οὖ ἅπόν ἡ πόλις" μόν: σῇ δ κοὰ οὐ τῇ τε- 
φαξᾳ, ὅτου τὸ μεμνόνίου.. γὐὑ τοῦ τι δὲ σϊνοῖῳ 
πκολοοσῶμ ὄντων μονολίθων ἀλλήλων πλησίς 

ὃν, μϑΡ σώζεται ν πὸ! σΐ ἑπτόδο τὰ ἄνω μόδα 
πὰ ἀκ τ καθεορας πέσηωκε σεισμὲ γϑυκθον 
πος, ὥς φασι. πτεττίς δὺτῇ σ᾽ ἐπι ἅσταξ καθ᾿ ἡ, 
μόνων ἱκάςίων, ψόφιΘ’ ὡς αὖ πληγῆς ὃ μεγά 
λης ἀγτελέτρ, ἀρ μϑύοντίθ’ οὐ τῷ ϑρόνῳ, 

«οὶ τῇ βάσει μάδος. γὼ 5 ἡνδὼν δ ἣν πό 

Αἰγυτῆϊαο τι πλέ! "ἢ 

ΞΡ Υ τ ιν ς, ἣ 773 
αυα ΄συλησύδτία Ππσ ρόογίι ΕΠ, ρα Δ πὶ εη αἱ- 
πετίοτία παρ ει ίσαπι ΡΠ δά εἰ ρθατη ρτίπιὸ 
μαπο υίλπι ἐχεγοίτι ἀρεγαΠ , σα ην {ἰςςὰ οἴει, 
ας πιαηίοηςς σοί, απ ρα α 5115 ἸτΕΥ ἃσ 
σεητίθυ σιᾶὰπι σαπηε 5.14 οτος, σαοηΐς 
τὰ δ υρτῦ πιαῖς ἀπ Πςσυΐτετῦ Ππαιιίσαγεταγ, ρυϑο, 
(εττίπι εχ Διταθίςο γοςεῖϊι παυίσαπεί, Ἐπίπι, 
πεῖο εχ ἐχρεγίεπτία υτΠ{τὰ5 πλὰ χίπγα υ(ἃ. εἰξ, 
αἵ πυης τοίη [πΠ!ςαπὶ δ Αὐαρίς τίρσ 
ταπὶ ὃ Α εἰῃίορίςιπ), χα Αταθίςο ἤπα δα" 
πεβίταγ, Οὐρταπι ἀεἰεσταγ,αυς εἰπίπιοάί πλοῦ 
εἴπει ἐπιρογίαπι εἴ ΝΟ ργοςα! καὶ Βεγεηίςε εἰξ 
Μυτί5 Πατίο, φυςς οἰαίταβ παιιαῖε Παρ εῖ, ᾽ ΟῸ 
Ρίο φυοῷ ποπαλϊτᾶ αθ εἰς Α ροΙΠ η 5 οεἰαίτα5, 
αυᾶῖς ἀπε υγθε5 ΠΠΠπητισσι τογταίπδητεβ τ 
ααςείσηι, ες (ὐορειις ὃ ΓΜ ατί Ατίο παης εχ 
ςεἴϊαπε, πὶ 5 παπς οσαποδ πτῦτιτ, θυίμ πὶ 
φαττιο 5 πε ρον ποίει τον αϑοσᾶτ, ἃ ἡ αἰΐγα 
γτείρίοίςητες, Ππεπια ἀπιοάυπι πδιῖςν, ὃζ [τὰ 25 
αὔλιῃ ροτίαθαπε, πὔστετγα ἴῃ ργοίσπαα ἐἤοῦ 
(Δ λητὰ5 ραταπείτητ, ες ἐςου οἰ σις, αυλπαυᾷ 
τατος [ἰπτ εἰ ογπας ἔσοστυπει πος εἴν 1. νΐσς 
ἄἀίοταπι τεσ, π πος ἤπαιο ἤιπε πιαγα σά, δέ 
αἰίοτσαι σπου πάοτ ργεςίοίογαπι  ρίυ πὶ 
πιεια! ], αδὲ Αχαβ ες ρτοίοηδος σοί πτεᾶν 
{5 εἰοσδίαης, Βοίὲ Α ρο! πΐβ σε δ (πε  ἢςσ 
Βα, ησα παης [ιοίροΙ 5 ποζαταταῖ 
(Ουἱς σξηταπι ροτίξ Ρογτασγιπι ᾿υδπια; δας 
δυδ ἐπγείβ ἐπ ἐαι5 Ποπιίηςο8 7 ὃ σαττίϊθ 15 εἴς 

τΑπῖ, 

Ἰ]Π44,} 

δίς ἐπίην ΗΠ οπιεσας ἱπαμίτ; ἃ 461 ετίαπι ἀ{- ο,..4 
υἱτ!5: αἴ, 

ΝΥες δ δέυἱεία5 Διεσγρεία ΤΏΡΑ τεσοη ἀ τ, 
δης δζ αἰ ἡ χυΐ εαλάεπι ἀΐςαπε ἤαης Α ερυν 

Ρτ γειγοροϊίη ροπδιος, απο αιος πόμα 
εἴα πείίοία (ἐσ λητυν, αοῦ πγα σοί τπαίηξ 4ε- 
εἰλίαητ, Ιοηοίταδίπςξ αυίάεηι ΤΙ ΧΧΧ ἰετέ {{ὰσ 
ἀΐογασι, ϑαητίη ἐὰ τΟρ[α Πἀπὶ ρ] τίπτα,, πᾶ“ 
σῃδ εχ ρατῖς ἀ(απηογίς πιατίατα, πᾶς υἱςατίπη 
Παδίτατυτοας ραῖδ αΠυεεάαπι ίη Αταδία τὲ οί 
τα5 εἴϊ, ραγ8 ετίδτῃ ἴῃ υἱτετίους, δέ Μετ ποηΐ 
αττ, Ε]ίς σαπιὶ ἄπο ςοϊοἱδί ἰππτ, εχ τητερτίς ἰαρί 
ἀίδυς ἱπτογίε ργορίηαυί, αἴτεν αι ει {εγυα 
τα, αἰτουδ πτοτὸ Ππρεγίοτες ἃ άς ράγτεβ (ΟΣ 
ταςγᾶτ, ες (υτέαπνα ε{Ἐ) τεγγοπιοία, γε ίτν 
ετίππι (ςηγεὶ ἐπ ἀΐς ἰοπίταπι σασπάδίη ἰιι 
πϑαδπιασπο εἢπεί ἃ ρατῖς, {ας (η ἰοάς 2ς δαί! 
εἴ, Ατῷ ςἄ ἐρο {δέςιιπι ἃ ΕἸ. (24|10 δ εἤξηι, 
δέ εὐτὶ το! σα πλο τἰτυ ἀΐπις ἀπλίσΟΓ 1ΠῚ,4 ς πλΐ 
Πτατη, αὐ οἰππὶ ἐὸ ἐγαηζ, οἰτοίτον Πογᾶ ρΥΠ|8 ΠῈ 
(Οπίξαπι αἰτάταί, Πὰς ἃ Βαί. {πις ἃ ςοἱοτο, 

“πων μετὰ γάλλου αἰλίου, κοὰ τό πλήθους δὴν συιυόνπων αὐ Τορῖ Φίλων ἐκ κοὰ «ρατιωτῶμ, πιδρὶ ὥραν 

πρώτίῳ ἔχουσα τό ψύφιν, ἔτε σὲ ἀὶ φὶ βάσεως ὅτε ἀκ τό κολουσοῦ, , ἐπ᾽ ἐπίτοσες τῶν ἀύκλῳ, 

τ; κρὰ, στό 
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ἐϊας ἃ εἰτγοππαπείδυ5 ἀν χα υμἐχίᾳ ἐλόξιιαχ, [ἃ 
εὐίαι πα συδηυᾶ ΠΤ γπιαυίτη,, σα πὶ ΡΥΟρΊοΓ 
ἱπεετῖλαι ςαπίατη, οπῃία πγαοίβ (πες, αὐ γε, 
ἀαια,αάπιεχ ἰαρίἀίϊι15 Πἰς σοι ρο (5 ἐγερίσ 
τισι εὐ ϑαρτα ΜΜιεπιποπίαπι πητέσραπι [ἐσ 
Ραϊτατος ἐπ ίρο!πης5 αυϊδαίάααι τη Ιαρίάξ ἐκ- 
εἰ. εἰγοίτεν [Κ 1, πιίγιιπιίη πτοάπαι {γυςξαε, 
αὐ αἱρεύξυπι σαςπάαπιὶρυ!ςογγίπνιπν ρσας 
δεδηῖ, [κτὰ ἰρία σα ἐεραίςθγα ῃ οΒ εἰ [ςἰ5 
αυίδαίαᾷ ἐΐτογα αητ,απο γεσυσι ΠῚ οτ ἀἕαέτί 
«5,8ς Βοζοητίαπι ἀεοίαγας, τ Ὁ ἱπυρογί ἐπ 
ϑεγιηίᾷ, δύ Βαξιγίαπ, δύ [παιᾶ, δ χυα πᾶς [ο 
πία αἰςίτιι ργοραφαζιταγ, [τ τ δυτογῦ πιλρηί 
εἰίης, ὃ ἐχεγςίτιιδ ςἰγοίτου ἀεοίς5 σεητεπα πλι 
14. ΓΠεαηί(ςετάοτες αἰἰγοποπιίαηι ΡΠ οίο 
Ῥἰαπιί ἐχεγςεῖε ἀΐςαπτεατς, ΗΠ Ὁ κὰ [απα, τὰ 
ἃ ίοϊε ἀΐε5 ἀεάαςυητ, χη σία ἀΐεγ σαίπο 
(ες ἤησυ 5 δηηί5 Δα ςίςητς5, Α ἀτοτίυ υετὸ 
Δηπί σοπιρί ἐπτεπειπη, απ απο ἀαπὶ ἀϊςε  ραισ 
εἰου!α ἐχουίγαητ, ί" ἀςίαπι Πα ατ ςουλρος 
τδιιητ εχ οὐγο δ ἀΐς τις, ὃ οπιηΐδι5 ἀΠπηίε, 
Παρα ραττίςιηςς ἐχουτγγίεβ ἃζ ςοειητε5 ἀίεπη 
«οπἤείυης, ΠΠαίιίαιοσί (ρίεπτίαπι οὐμπεπι 
ἹΜεεςουτίο ἐπ ρτίπιίδ ει δπητ,ας Ιου ααξ ργϑ. 
εἰρυὲ ςοἰυπτ,αίτσο ασποεάδπι ρέπεῖς οἰατιίδί- 
τη, ὃ ἰρεοίς ρους εγγίπια ἰφογαταγ, ἐ45 στα ςί 
Ῥλ!Παάα5 ποςαπτ, σίγρο ρε! Πςίς πιοτε,οιπαι αἵ 
ὅδ υαἱςςοίτιαίῳ αὐ πατυγαίεπι σογροτίβ ρα 
σατίοποι, Βο(ἐ ρυγρατίοηοπι υἱγὸ ἀἄδταγ, (ἐ4 
Ρτία5 συ άπ πυθατ, οἱ  ρε! Πςατυ τεπηριιδ, αἵ 
πιοτίυα ἰσσεῖαγ, ΡΟΙ Ἴ ΠεΡ85 εἰξ Ηεπποπ- 
ἐἢ!5 εἰυίτα5, ἐπ αυὰ Φ ροϊο δ [πρίτεγ ςοἱ απ’ 
τα ἰγίς εἰία πὶ 05 αἰίτυν.. ᾿) είπαε εἰς γοοοαί- 
ἰογασι οἰαίταδ, χα ἀπὶ ΒοεΙ ταηι το υἱὲ, εἰην 
«ἧς Ν᾽ εηετίϑ οἰ τὰ5, 3 ροίίξα ᾿ ατοροίίς,, μος 
ῬΑ Πα επι ὃ ἔνατπη ςοἰίς, Βοίϊε Γ αςίπε εἴ’ 
εἰἴτ25. ὃ( εἰπε τεηιρίαπ), [Ια τἤτοτίοτε εἴ Α ἐσ 
᾿εἰρίζγαπι οἰ αἱτα5, τε. ἀςοίρίϊον σο ταν, Π είην 
ἐς ΑΡροϊ πίη ἐς οἰυέταβ, συ εἰίαπι ςγοςο αἰ 5 οἵδ 
ἑηίπιίςα, δγεῆς πετὸ δύ ΕἸ ρμαπείπα, αἴστεγα 
ἔπ, ἥπίρες εἰς Δειβίορία, αἴτεγα εἰἰ ἐπα ρα“ 
εἰο ει Πα ἢ,(η 4 οἰ έτ45 εξ, σας Οπαρῃί- 
Εἴς τεπηρίαπι ΠᾺΡ ςοῖ, δύ ΓΝ οπτειγίαπι. σαςηισ 
δαπιοάιιπι ΝΠ ἐπιρ γ5,ΝΙοπιειγίαπι εἰξ ρατον 
115 αιίάλαι, η ΓΝ ΕΠ τίρα εχ ίπτερτο ἱδρίάε ςοη- 
Πευξξας, ἰὴ χο δύ πγαχίηνα ὃζ ταὶ πίπια, δί γε 
αἰοετία ΝΠ πογεπιεστα αὐ οτάτιτ, άπ ρὶ- 
κοί δησα σατὴ ἵΝ ο ρατίτεῦ σγείςίτ, δύ ἀεογείοίε, 
δυητόρίη ρατοί ρατίεις πού αυσραᾷ, ἱποτεπιξ 
τοτ οπιηί πιεπίαγο, Είως τὰς ΟὈ εσυδητεβ 
αὐτὶ 2 [τς ποιοπτ, π|ίῃ ογοσιοητα σοσποίζοηζ, 

.Ὲ Οὐ Ἀ: Α ΦΡῊ, 

κοὶι πόδὶ τὺ βέσιν ἱσ)ουμθύωμ τινὸς στοιά- 
σανπῷ» δ ν ψόφου, οὐκ ἔχω δι σγυ οἱ σις ὄντας, 

σα γὰρ Φ ἀσίπλομ φὶ οὐτίας, πῶν μάλλομ Ἐ- 

πόῤχετοι σπιςόύειν. ἢ ὦ ἐκ δὴ» λίθων οὕχῳ 
σεταγμῆνωμ ἐκπτἐμητεῶοι δ ν χορ νασὲρ σὲ 
πδὶ μεμνονείγυ, ϑάκοι βασιλέων τ᾽ απ’ λαζω 
οἷς λαπτομπτοὶ, πόδι πε αράκοντα οϑαυμζα 

Ξῶς κατεσκδυχσμβύαε, ϑεας ἄξιαι, ὐ ἢ ταῖς 

ϑύκοις ἐπί ἄνων ὀξελίσπων αὐᾳγραφαὶ σῖκ 
λούσακ τ πλοῦτον ἦν πότε βαάσιλέωψ, κοὶς 
σπἰὼ ἀϑικράτειαν͵ ὡς ἀΐλοι σκυθῶν, κοὰ Βα, 

κηρίωψ, κοὶ ἰνοϊῶυ, οὶ φὶ ναῦ ἰωνίας οκ τέ 
νασαν οχρὶ φόρων πλλθθ-,κοὰ «ρατιᾶς τοι» 
οεἑκα τὸν μυριαοῆας. λέγοντοι σὲ κοὶ ἄφρον 
νόμοι, κοὰ Φιλοίρφοι͵ μάλισι οἱ φὐ τοῦτα ἱε- 
φθουούτωμ οἱ δὲ κοὶι ὁ τὰς ἡμόμας μὴ κα’ 
πὰ σελίωϊω ἄγειν, ἀλκᾷ κατὰ ἥλιον νος ρὲ» 
απονθημόβοις σ᾿ώσξκα μησὶν, ἐπαγόντων Μ 

πσγύτε ἡμόδᾳς κατ᾿ φὐιαν τὸν Ἑκᾶϑον. ἐς δ 
τίὼ ἐκπλήφωσιμ πὸ ὅλου γὐιαυπτόι, ἀὐιβεχονο 
πος μόρίς ζινὸς φὶ ἡμόδας, πόρίοσνυ τινα στ 
σξεασιν ὁ ὅλων ἡμόρῶν, κοὰ ὅλων φὐιαυ δος 
ποσαύτίω ὅσα μόριᾳ πὰ ἀϑιβέχονται συωτλ 
θόντα στοι ει ἡἁμόμαν. οὐατιύεασι σὲ Ὥοὗ ἕρμῆ 

πᾶσαν τἰὺ γοιαύπτέω Οφίαν. ὍὌρϊὶ δὲ δι; ὃμᾳ 
μάλισις πιμῶσιμ,ἄυεισεστέτη, οὶ γβύους λαμ 

πῶτάτπου Ὑγχρῦς Ὁ’ ἱόρᾶται, ἃς ἀαλοῦσιμ, 
οἵ Ἑλλίω σι" σππαλλάσϊας. αὔτη σὲ πρὸ στλο 
λακδύει, κορὶ σιυύεειυ οἷς βούλεται μέχοις αὖ 
ἡ φυσικὴ γηύψται πὸ σώμα) κάθαρσις, με 
πὰ δὲ τί κάθαρσιν διέδτας σετὸὺς ἀναάρας" 

πρὶν δὲ Φυθἐιῶ αε, π γύθ- αὐφὶ ἄγεται μετὰ 
δὲν φὶ παλλακέαι κοκεόμ. μετὰ σὲ ϑέβας ἕρ 
μωβθὲς σπτόλις, οὐ αὶ ὅτε ἀπτόλλωμ ππμῶται, κοὶς 
ὁ (δύς. πγοίῴεται δὲ κοὶ φὐπτοῦῖ θα βοῦς, ἔπει 
ΐ΄-α ἀροκοσϊείλων πόλις τιμῶστε Ὁ ϑαρίομ. ἐμ“ 

σα ἀφροδέτας πόλις, κοὶ μετατιιῶσα λα πὰ 
στλις. τιμῶσα ἀβίω οὗ κοὰ τὸν λάτον. ἀπο 
εἰληθῷας πόλις κρὰ ἱδρόν.. οὐ δὲ τῆ στόβαξες 
ἱδλάπκων πόλις ἂν ἱόδακα τιμῶσι, ἀτ᾽ ὦ» 
σεολλων δ. πόλιουκοὰ αὕτη πολεμοῦσι τοῖς 
ἀροκοσϊέιλοις. ἡ δὲ συΐωώκ, κοὰ ἃ ἐλεφοωτίνα, 
ἡ αἱὼ δὲ δὴν ὅρων φὶ αἰθιοπίας, κοὰ Φὶ αἱγύ 
σῇου πόλις. ἡ σ᾽ οὐ Ὅρ᾽ νείλῳ ποκειμδύν Φὰ 
συΐιύης νῆσος οὐ ἡμιετεδίῳ, κοὰ οὐ ταύτι; πό 
λις ἔχουσι ἱδρὸμν ἀνού,σἹθ-, πκοὰ ναλομὲσ 
πρίου σιὼ μονολίθῳ ἀατισκόυχσμθύου ἀδὴ 
“ποχίκ τό νέιλου φΦρὲαρ ̓ οὖ ᾧ τὰς αϑα βαϊ- 

σεῖς τό! νείλου στιμεισαζται,, πὰς μεγέστεος ἦε 
κοὰ ἐλαχίσας, κοὰ πὰς μέσας. συωαναβαΐ, 
νειν γοὺρ κρὰ συωπαπτεινουδλοι Ὅρϊ" στοτα, 

μῷ Ὁ γὺ Ὅρ!" φρέατι ὑσίωρ. ἐσὶν ουὖν οὐ Ὅρἰ᾽ τοίχῳ τό φρέατίθ' παρα γραφαὶ, μέτρᾳ τῶν τελέων, 
πιρὼ τῶν ζῆλων αὐαξῴάσεων « ὑϑισκοσιομῦ τοῖν οαὼ ταύτας γ ἀϑισομαίνουσι τοῖς ἄλνοις ἅτσως εἰσοῖον, 

“τῷ πολλοῦ 



ε Ὑ ἘΣ ΕΝ. ΒΕ τ ν 5 8.8} 1. λν Ὁ (ἃ 
φιρὸ πολλοῦ γορ ἴσασιν ἐκ ἣν τοιούτων σημᾶ 
ων; κοὰ δὴ μόρῶρ τἰὼ «ομδύίω κὐάξασιμ, 
κοὰ πιο σϊαλοῦσι. ὧἧορ δὲ τὸ ποῖς γεωργοῖς χρή 
σιμομ, δὰ δὰ ἁσϊάτων ταμιείας χοίθιψ» νὴ στε 
φαχωμάτωμ, κοὰ διωρύγων, κοὰ ἄλλων "ιού 
σχωρ» κοὰ τοῖς ἡγεμόσι ἣν τε σόσίωμ χείρ. 
αἷ γαρ᾿ μέζου; αὐχβάσεις» μείζους κοὰ πὰς 
“πϑούσδυς τπσαγορόύουσιψ.. οἱ σὲ τῇ συίϊωκ, 
πρὶ Ὁ φρέαρ ὄξι ἢ σχσημαῖνου τὰς ϑόβινὰς 
“προπεὶς. κοὰ διότι ἴρρ] προοτηκῷ ἀύκλῳ ὑ, 
“πόκεινται οἱ τόστο: οὗτοι, κοὰ ποιοῦσι ἀσκί 
υς ἦσ γνώμονας ἑατὰ μεσημθοίαν. ἡὑ ταῖν 
θα πρῶτορδ ἥλι- ἀκ τὰ κορυφίω ἡμῖν γί: 
γεταε, κοὶς ποιεῖ «ὁ γνώμονας ὠσπκίους (κα τὰ 
μεσημέοζων. αὐάγκα δὲ ἀκ τὰ κορυφίω ἡμῖῳ 

γινομθον, κοὶ ἐς τὰ φρέατα βάλλειν εἶχοι 

“τὸ ὑσία τ. τὰς αὐγὰς αὖ βαθύτατα δ, ία 
σὰ κάθξργ γα ἡμᾶς γε ἐσαμᾶν, κοὰ τὰ ὀρ 
γματαὰ δ φρεώτων ατεσκδύχςαι. ἐσὶ σ᾽ 
φὐταῦϑια πρές α΄ ρας ῥωμαέων ἱσῆον μύαε 
φρουρᾶς χσεψ. μικρὸμ σ᾽ τσσὲρ Φὶ ἐλεφαντέ 
νης ὄλιψ ὁ εἰκρὸς ἑᾳ ταράκτης, ἐφ᾽ ᾧ κρὰ ϑὲ» 
αν τινα οἱ σκαφΐται “Εἷς ἡγεμόσιμ ἀδισῖε» 
κναυταε. ὃ μδὺ γοῦ καταράκτας ὅδε ἀα τὼ 
μέσον δ ν ποταμόν, πεηρώσϊες τὴς ὀφρὺς, τ 

“πἰπιοῖφν μϑν ἀνωθον, ὥςτε στε χεϑαι τὸν στὸ 
“αμὸνς τελδὺυτῶσα σ᾽ εἰς ἐρυμνὸν, ἰαθ᾽ οὗ 
ἀκταῤῥύγνυται Ὁ ὕσΐωρ. ἑκατόβωθῳν σὲ 
στρὸς τῇ γῇ ῥεῖθρον ν ὃ μξλιστε κοὶ αὐζπλοιί 
ἔχα, αὐαπλόυσαν τόν οαὺ ταύτη, μα ταῤῥὲ» 
συσιμ ἀϑὶ Ἂν ἀαταῤῥώκτὦυ . κοὰ ὠβθοαῦπαε 

μετὰ φὶ σκάφης ἀϑὲ πον ἀρεμνὸν, Κοὰ σώζον 
σαεσιὼ αὐτοῖς ἀσταθές. πόϊ δὲ ἐκταῤῥάν 

φίτου μικρὸν ἐπαίνω,τὰς φυλεὲς ἀναεσυμβαξ 

νοῶ, κοινίω ἀκτοικίαν οἀθιόπωμ τς, κρὰ αἱ’ 
γυτῆίων ἀατεσκόδυωσμλλίω,, ὥς πόρ κοὰ 
“ἰὠ ἐελεφαντίνίων, κοὰ μὲγιθ- ἔσίω, ἱς- 
οὶ ἔχουσαν οἀγύσηια, ὅπτου κοὰ ὄρνεον τι» 
κἄταε, ὃ καλοῦσι μῶν ἱόβακα. οὐσῖρν σὲ ὁ, 
μοιον ἔμοι γε ἐφαίνρ ἔχειν τοῖς σγαῤ ἡμῖυ, 
κοὰ οὐ αἰγύτήῳ ἰόδαξιν, ἀλλὰ κοὰ (Ἄς ἐπε 
γίθε μᾷζου ἣν. κοὰ τῇ ποικιλίᾳ πολὺ ὀΐγα» 
λαγυθύον.. αἰθιοτπκου σ᾽ ἔφασαν εἰναε, 
ἀξ καθον κομίζει ὅταν ἐκλέπεγ κοῖς πρό: 

γ7ὲ 
ναι ἐχ ἢΐ5 Πσηΐβ,ας ἀΐε δ, πιυΐτο 5 πε ἑπτυτᾷ 
ΝΗ ἐχεγείςεητίαιι ςοσποίσιῃς, α΄ στε οτλ- 
πίβυι5 ργβαίςιπε, συ τε8 ργοίς ὺ δοτίςο 8 
δά δαπάγαπι ςοπίεγιδίίοπεπι, ὃ ἀρσείιτη, 
δέ «αππαϊίαπι εἤοίβίοπεηι, ρείποίρί δι ποτὸ 
Δα ργουεητι5 πε {ςίπγα εἴ, ΙΝλίοτα ἐπί πη 
ἱπούεμηξηῖα, πιδίογεβ Ργοετι8. ἀεπιῃ είς 

δῇς, [πη ϑγεης ρυζεις ημίάδπι εξ, αὐ ας [{ΐσ 
ἀαττὶ ἐπ ἀίςας (ΙΕ τίιπι : φαοπίαπι μας ἰοςὰ 
εἰγοῦ]ο τγορίςο ἔπητ δίοᾳ,, δύ ἰῃ πιεγίαίς 
ὑπ Πίςοβ ἑδοίαπείϊπε απιδτα, (Δ΄ ποίξτίς ἐ’ 
πίων ἰοςί5.. ἢος εἴ ἃ (ὐταείς, πὶ πιεείαϊο πὶ 
Ῥτοςςάςοπείθιις., Πίς ρείπυδ αι (0] ποθ ί5. ἔπ 
τὰ πετείςεπη βτ; δέ ία πγετγίάίς ατη δέ ίςος εἰς 
Ποίτ, πε απυῦτα Νεςεῖςε εὐίτα εἴταν ποδία 
(υρτα πετείςεπν {πετίτ, ἢ ριτερ5 ἡπα παπαῖ 
Ῥγοίαπηἀιί(ςίπηοϑ υἱηας 5. ἀ Δηπαπὶ τα ἀίος ἴα οί; 
πᾶπῇ δζ μο5 ρεγρεπαίςυατίτον ἰϊαττβ. δ ραν 
εούαπι εΠΟἰδίοη 5,5 ρεγρεπαίςι!α (της ἔα 
ἕΐᾳ, Ηος ίπΊοςο ἐγε8 ἐδ οπιαπούαηι ςοῃοτίος 
ςοἰ!οκςαταίαηε ργαί} ογατία, θαι ἔα ργα ΕΖ 
Ιερβιαπείπαασι εἰς ρᾳγιι5 ςατατγαζέες, ἰὰ ἤυὸ 
(ταρῃλτῇ ἱρεζας! πτφποάααπι ρτίπείρίθι5 
ἐχμίθεπε, (ὐβιαγγαίέεϑ εἰς δα πιεαίαι ἐοτέ 
Πυπιεη ρειγοίιπι ηποδάδλπι {ἀρεγοίαπι ἐπ 
{(πρετίοτε ραττε ρίαπτπι, αὐ Παπιεπ τεςίρεγε 
Ροίβίι: ἀείπεηβ ἀετὸ ἐπ ργοείρίτίαπι, εχ φησ 
ρτϑοίρίτατυς, Ν᾽ τίπημνε ἔεοιϑ τειγαπὶ αἰ τε ὰ15 
εἴξ, αυί Δοἶς «ἀπαιίρατίροτκοίξ, Ηδοΐταηις 
δἀὐπαυίρσαπτοβ ἀεπιιτης ἐπὶ ςατατταξ, εἴ οσαπὶ 

ΝΟ Ρῃ ας εχ ὅγεπε ρἰδυξο υεξῃίπιιδ. 
στρα υαΐάε ρίαπατα. σεπταπη Παδίογυπι 
(ρᾳείο., . Ῥεῖ ροῖάπι ἐετὲ ιπλτι υἱάεγε εταΐ 
υτγίπ4αξ τη ]τί5 ἐπ Ιοςίς αιταί"κσορι!ο 5, Ρσ κ ἱρμαῖα εἰ 
γάτα. ἀγάπαπι., τοϊπρήλτη,, Ρο]ίζατι., ῥύο: ἱθ Θγαεῖς, 
Ρεπιοάμπι ἑρ πα τίς, ἰρτί ἃς ἀπιτί ἰῳρίαίς, ἀμρέ ἀτν 
εχ 4ο πιοιτατία Πυωτ, {ραν πιλίους ρ6. Ἶ ον 

χοῦ, ὥςστόρ ἑρμαῖαᾳ τοῖτρον Ἀλίβατομερογε τὰ ροίταπι, ας γυτίσπι ἔπρεῦ ἐ αἰίατη, ποι. Ξι 
γύλομ» λέιον ἱκανῶς» ἐγγὺς σφαεροοσοῦς Ἀλ]|8ς ΡεΥ {ξε ἰασο δ ητ. ἐατυπΊ πιδχίπηα ετας 
σοῦ μέλαν" κοὺὰ σκληροῦ λίθου, δῷ οὗ δύθέιαε γίνονται ἀϑὶ τοΐπρῳ [κείμδνομ μέζονι, κοὰ ἐτοῦ 
ἐκείνῳ σολιν ἄλλον ἴδε σ᾽ ὅτε αὐτοὶ ἕαξ' αὑταὺς ἔκοντὸ οἱ τοῦτροι.. ἦν σί ὃ μᾶν μέγιςΘ» 

 υγ;ἢ σίῳ δι ασ 

“ον, κρὰ σὰ πότνα ἐσϊείχθῃ ἡμῖν πρός τὰν 

λέψει ὃν οἵᾳ νόσον. μλϑομὰν οἵ εἰς φυλὰς 

ἐκ συίμες ἀπίιδα, οἵ! ὁμαλοῦ σφόσθοᾳ πε- 
σίου σιχσίίους δικοῦ τι ἑκατόν, “παῤ ὅλίω 
“ὃ τἰὼ δσῖὸμ ἐν ἰσϊῶμ ἱκατέβδωθον σπτολλα ὁ 
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ποη αγίποτε ΧῚ Ῥεαᾶ ἀϊδαγεῖγο,, ΔΩ Οπλ 68 
τηλίοτες σαβηιοτιτ ἀϊπγί ες, Ὑ ταί εςίπηι5 
ἐπ ἐππἰλπὶ {ἀρ εῦ Ραέέοης ἀεἰατί. Βαλα εἰ 
ἐταρία σα Πα ΕΧ υἱγοίϑ (τ σοπηροΠτ,αττεχτί 
ἴε συίδάαπι υἰάσατιγ, διᾶτεβ τὰ Ὁ (ῃ ἀαπτὰ πεῖ 
ἔῃ αἰϊετίδυς [ς ἀοητο5, ες ἐγ ππι!πλι15. 181] 
οπιηίηο πτείπσπτεβ, ϑηΐ επίπι [πε ρεγίςαϊο, 
Δ{{Πταρίμα πίπίε ἱπιρ!εαίαγ, Οιπὶπ τοῖα Α ἐς 
δυρίο ραΐπια {ξεγί 5 ἤει αεἰ [τας αἴτεται ποη 
εἰςυ!εηταπι,ταπιεη {Π Ἰοςίς [ εἶτα, ΔΙεχαστία 
Ὀιοχίπιίς ΤΙ περ αίςα ραἰ πα ορτίπια εἰς, χιᾶτε 
δὐἀὐπιίτατίοηε ἀΐρηῖ εἶ αοπιοάο σαί εαπ ας 
ΟΪαραπι Βαδίϊαης, σᾶ [τάς δέ Πηίτίπιί χα εἰν 
(ἃ [εἴτα (απι δέ ΑΙεχαπαγίαηι, πίη αὐ 1112 
αἰ εγζο, χιας α]ττὰ αἰίαπι ρα! πηᾶ εἰ ςατγ οἱ οἱ" 
φηίς, ΠΟ πλαΐτο πλεϊίογξ χυάπι Βαδγίοπία. ἴῃ 
ὙΤΒεθαίάε εεἰπ [χἄφὰ ἀπρίεχ εἰς ραΐπια,ςαῦγο 
(Δ (ςΠςετ αἰηπετεϊυο,Ας Ἵ περαίςα αὐϊάεπι 
ἀυλπαιδηι ἀπτίον Πτ σξατι τα πλεη Πιδαίου, 
ΕΠῚ εείατη ἑαυ] φυκεάαπγ, 8 Ραἰ πΊλπὶ ορ τί, 
ἐπλτη ἔοτί, ἃ ργουεηπεῦ πιαχίπχ ρυίποίρί ρα 
αἰ ερσίς επίηι εγαῖ, εἴ ρα τ4{115 ΠΕ ΠΊΟ 11 ἐὰ ραῦ 
κού παρ εδαῖ, ἃ ππης ρτίπείρα εἰξ, δε πλυϊτα 
εὐπιςατοτί, τἀπὶ ΕΤεγοάοτιβ σαττίζ, αἰ ςαητᾶ, 
πιεῖ πιοάα, ας] ἑαςσιπάίτατεπὶ φυιληάᾷ οτατίοηί 
καοπίϊγα Δ δεητεβ, α{Ππώ4 εἴ, ιιοα 4ε ἐπία 
[{5 ἀϊςαπτίαχία δγ ἐπεη, δ ΕἸερμδησίπας ΝΗ 
ἔοτιτες ςοπτρίυτε εἴς, χα δά εἰπι]ος Πιιπηει 
τοί ἐπιπιεηίασπι πΑθ είς. ἵ᾿ΝΙ[υ5 αυίάεπι 
ἐπίαϊας ἰρατίαβ φυδιηρ[υτίπιαϑ Βαδεῖ, αἰ σὰς 
ἐχ ίοἵο οσείςεπτιε Πυηγίης ΟὈτυτατι, αἰ ἴα 5 ἐκ 

- ρατῖε, νοςὰ πετὸ ας παΐάε (]πγία (απτ, το 
«δ! ῆς ἐγγίσαπεατ, [ἢ ἑπίτίο Δ Δ ἐργρίας ταὶ] 
ἀεττγαπαμ 14 εἐγαί, τασπι ργορίει γεσίομίβ ΠΡ ΕΣ 
καῖε, πὶ ργορίεγεα Ππά π (ςε ἐχίεγπίς 
φεπείθιιθ ρατέγει, ἵΝΑπὶ ἃ ἐρτεπιτίοπε πιαυίεί- 
τη ἱπηροτίυοία ὃζ Ἀεργρτίο ρεΐασο εἰπρεῖρα 
ταῦ, ΔΒ οεία δί οςεαία ἀείεττί5 δύ πτοπείρ. ἢ 1, 
Ὀγείς5 δέ Αγταδίςίς(αι ἀχίπηα5) ταῖα.. δυγασι 
Ὁεγυ5 Ττορίοάγτα;, 8( ΒΙ επηπλν ε5, δ Νυδας 
δΙΜεραβατί ἐγαπί,η ἈειΠίορεβ ἱπργαϑγε 
τι παδίτατ, Θαπτῷ ἡ Νοπιδάς5,Ποη ται πιὰ] 
εἰ,ηες δε ]Π τοί , συλ παμᾷ οἹέαι αἰ εὐξειιτ, ρ το" 
Ρίετεα συδά ρεϊαιγοπᾶ πιοείπεοαϊος δ 
κεἰεδαθτυγ, Δειπίορεβ αποφ ἡυία πιοεείΔίεπι 
ἹΜεγοεηῷ ρετιεπάιιητ, πες ἱρί! ἀὰ} 46 πγετί 
ἕσης, πες ςοποτεσατί :σίρρε σαί Πιμτίϑ! ετπὶ 
τεσίοηεπι Ιοησαπιδηρι απλρ πα δίίᾶπε, αὐὰ 
ἔἴεπι ἀδπτέ ἀἰκίπγας, πες αὐ ᾿ς. 1.π|. ες δά 3}| 
Δι ττίτος τατοΠ ἐπὶ θεπςε πη τ ; Πυϊῃ ετί, 
δῖ ππης ἐοάσηι πιούο ἐοία γεσίο (ε ῃαβεΐ, 

ΕἸ Ὁ ΘΕ Ἐ Δ Ρ ΕΣ 

ἀἰὼ διάμεβου πποσϊῶν οὐκ ἐλα-Πόνων, ἢ σϊώ 
σέκα, ἅπτανπόῦν σὲ μείζους ἢ ἡμίσεις φύτωμ. 
ἐξξημθν σὲ εἰς τίὼ νηῶν ἀδϑὲ σοίκτων Θ-. ἃ 
σὲ σπέκτωμ σῇᾳ σκυταλίσϊων «σύπηγῶς ὕδϑ 
σκαῷζων, ὥς τ᾽ ἐοικργύαε ο͵χππλοκίνῳ . ἐΞῶ» 
«τόῦ σ᾽ οὐ ὑσίασι ἢ κοὰ σανιδίοις τισὶ πῶσ. 
καθήμδνοι, ῥαδίως ἐπτόρακωθημᾶν σεδ)ότους 
ἀκίνσμωᾳ γαῤ ὅξι αὖ μή τις ωόβγομον στοιῇ 
σμη πτορθμοῖου. καθ᾽ ὅλίω δὲ τίὼ αἰγνσῆομ 
“τό! φοίνικΘ’ ἀγθνοῦς ὄντ Θ΄ κοὰ ἐκφόῤοντος 
ἔαρπὸν οὐκ δύξοωτπου οὐ τοῖς 'πϑβρὲ “Ὁ σελ 
σὰ τόπτοις, πρὰ ).ν στόρὶ ἀλεξοαύόβοειων., δον 
σῇ ϑυθαΐδι φοίνιξ ἀβίους δΨ ἄλλων φύυτοι, 
ϑαυμάζεινοαῦ ἄξιον, πῶς του ἰιλίμᾳ οἵ- 
κοῦ δῖνγ Τῇ Ἰουσίαίᾳ, κοὰ ὅμοροι, οἱ πόδι τῷ 
σξλπα, κοὰ τἰὼ ἀλεξαύορειων͵ τοίοῦπου 6}. 
«ὐλαῆουσιν ἐκένης, πῶς ἄλλῳ φοίνικι, κοῖς 
ἣὸν ἀαροιωὰψν γλυνώσιις » οὐ πολὺ κρειονα 
τὸ βαξυλωνίον. δ)"7ὁς οἵ δὴν δι τε ̓ν τῇ ὃ 
ξαϊδε,κοὰ ὃ οὐ πῇ ἰου σἹαξᾳ, ὃ, τε ἄλλ Θ’ κοὰ ὃ 
ἐαροιωτός. σκληρύτόν Θ- δ᾽ ὃ ϑηβαΐκος, ὧλ» 
λα τῇ γόύσει δυσομώ τόνδ». ἐς δὲ κοὰ νῆσος 
ἡ μάλιεστε ἐπιφόβου (ὑχ τὴν οὔίισου, μεγίςίω τὰ 
λοῦσαι πρό(οσον͵ τοῖς ἁ γυμόσι" βασιλικὴ γορ 
ἰώ. ἰδιώτη οὐσί οὐ μετίω, αἰ νωῦ δὲ ἡγεμά 
νων ὅξι, στολλεὶ σ᾽ ἁρόσιετός τι τἡ ἄλλοιφλυ.- 
ἀροῦσιψ, ὥςπτόρ μελίθ' ἢ ῥνθμον, ἢ ἡσϊυσμᾷ 

“: Ὅρ᾽ λόγῳ τίὼ τόδατέαν ππῶσφόμοντόι" 
οἵου τὸ το φάσκων πόβι τὰς νήζους πὰς γερὸς 
χῇ συΐωᾳ, κοὰ τῇ ἐλεφαντίνῃ. πλέρους σὶ εἰ» 

σὲ, τὰς πηγεὶς Τό νειλον ἄναι, κοὰ βάβφ»- ᾧ. 
Ἑυοσου ἐχήν ὧν πτορον κατὰ ὥξου ὧν τόπτμ, 
νάύυς σῖ ὁ νλιΘ’ κατεασαρμνψας ἔχει ταις 
“πολλας, τὰς μὴν καλυτῆομδψας ὅλας οὐ πιχῖο 

αϑαδάσεσι, τὰς οἵ᾽ τς μόρους ετοχετόύοτιοιε 
σὲ ποῖς τοχλίοες τὰ λίαν ἔξαλα, ἂν μὲ οὖ 
ἢ αἴγυσῇθ- εἰρίωυικὴ τὸ πλέον ὀξαρχῆς οἵ 

Ῥαὐταρκόῃ' Φὶ χώρας, κοὰ τὸ σϊυσέισξολορ 
σοῖς (ξωήρν, τῷ μὲ δὴν αῤάτων ἀλιμδύῳ στα 
ραλίᾳ, κρὰ ποελάγει Ὅρ᾽ αἰγυσηίῳ φῥουρου» 
μϑύα, ἀρ δὲ δὶ ἕω » κοὰ φὶ ἑασόδνιας δβάμοις 
ὄρεσι τοῖς τε λιβυκοῖς, κρὰ τοῖς ἀρα βίοις, 
ὥςπόβ ἐφαμῆν, λοιπὰ σὲ τὰ πες νότου, 
“ρωγλοσϊύτοι, βλίμμυδῖ", ποὰ νοῦξαε, κοῖς 
μεγαϑξαροι οἱ “-αὲρ συξώας αἰθίοτοσι;. ἐσί 
οἱ οὗτοι νομαι!σῖδιν, κοὺ οὐ πολλοὶ, οὐσὲ μά» 
χιμοι, σϑκοαῦτόῦ δὲ τοῖς σγώλαε οἷ πὸ λϑ» 
ςτρικῶς ἀφυλαίκτοις ἀϑυτίθεδνχε πιολλαίκις, 
οἱ σὲ πρὸς μεσημβοίαν, κοὰ μόροίιν αὐή» 

γκοντόϊ' αἰϑίοτσσῖ». οὐσῖ᾽ οὗτοι σππολλοὶ » οὐκ 
σι οὐ συτροφῇ, ἅ τε σπτοταμίαν μακραὶ, κοὰ 

εῳίω »ποὰ στολιαὺ οἰκδαῦτδῖν., οἵαν πϑειντομᾶν,, οὐσῖς σπχρεσκδυασμαύίιν καλῶς, οὔτε πῶς 
Ἢ , ΕΙΣ " 37 , ᾿ “ ᾿ ’ Γ᾽ , -- “πρλέμομ 7 οὔτε πῶς τὸν ἄλλον βίον. κοὰγαῦ σίς δια κωτοὰ γεαραηλησίωρς ἡ χώρᾳ πᾶσα", 

σημέιον 
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φημέιον σὲ, ποισὶ γσεῦ ασάραις» οὐσὲ ταύ. 
σταῖς συ νελίσιμ, ἱκωνῶς ασὸ δ ῥωμαΐωμ ἡ 
χώρα φρουφῷτοι. λμήστοσι ὃ τοῖς αἰθίοψιν 
ἀῤιθεῦαε, ἰενδιυδύσας πᾷ χώρᾳ συυξτσεν 
σε τῇ σφετόβᾳ, κρὰ αἷ λοιπαὶ ἢ δεωάμεις αἕ 
ο᾽ αἰγύσην, οὔτε τοσαῦ τιχί πινες ἐσὶν, οὔτε 
ἀϑρόχις ἐλρήσαντο, οὐ δ᾿ ἅτταξ ῥωμαΐοι. οὔ» 
σι γὰρ εἰσιμ,οὔτ᾽ αὐτοὶ οἱ αἰγύπη!οι πολὲμι» 
ξαὶ, καίσρβ ὄντες σταμσληθεις, ὅτε σὰ πόλιξ 

ἔθνα. γάλλ Θ΄ μδύ γε κορνήλιθ',ὃ πρῶτε κα 
σασχθεὶς ἔπαρχος φὶ χώρας τὸ ἰκαίσ ἀρ", 
«ἰώ τε ἡρώων πόλιψ ἀφεᾷσαν ἐπελθὼρ, σί! 
ὀλίγωρυ ἄλε. «τέσιν τε γηυνθάσαν ον πᾷ ϑηξαΐ 
σία σα εὐὺ φόρους οὐ βραχεῖ κατέλυσε, τς 

ὩΣ “- ΕἾ ᾽ , 
“ρώνιός τι ὕςόρον πᾶ! ἀλεξαν αἤρξων πλήθος 
ποσούτων μυρχα!σίων ὁρμησαύτπωρ ἐτο᾿ αὐὖν 
ον μετὰ λίθων βολῆς, αὐτοῖς τοῖς στό! αὐ» 

“ὸν Ξρατιώτοαις αὐτί σε" κοὰ σχφθείρας τι, 
νας αὐτῶμ,τὅν λοιστοὺς ἔπαυσε, γῶλλθ’ σε 

αἴλιθ- κόβει Φὶ οὐ αἰγύσηῳ φρουρᾶς ἐς τἰὼ 
αὐαξίαν ἐμξαλὼν, εἰρψ τοι, τίνα πρόστον ὄφά 

λεγξε αἷὺ αὐθρώπους ἀφλέμους ὄντάς. εἰ δὲ 
μὴ ὃ συλλοῦθ- αὐτὸν πῶυσεσου, (ον κατ, 
του ας ἢ δυσϊαίμονᾳ πᾶσαν ἐπ εισϊὰ δὲ οὗ 
αἰθίοτ τς κα ταφρονέσαντες οἱ μόδει τὰ φὶ 

οἀγύτηον διυυαίμεως ἀπεασάϑοὰ μετὰ γάλ 
λου αἰλίου πτολεμοαῦτες πῶς οὖὺ αῤαύας, 
Ἐτσελθόν τι" τῷ ϑυθαισίι , κοὰ πὴ φρουρᾷ 
“ὧν τοιῶν ασειρῶν τῶν κατὰ συϊωΐω,, κοὰ 
“«ἰὠτλε Ορνα κοὶ φυλεὶς δ ἐφόσὸν σῇ 
Ὁ αξφνίσδιομ κοὰ σξίωσαττοσϊίσαν;».,, ἃς 

νίασασαν, κοὰ τοὺς ἀαίσαρ" αὐσ)ριαν- 
σας, ἐτσελϑὼν ἐλαϑἥασιν. ἢ μυρίοις πσε“ 
(οἷς πτετοώνι Ὁ" » ἱστσόῦσι δὲ ὀπτακοσίοις 
“πῶς ἀνόθοας τρισμυρίους. πρῶτον μδὺ ἠσ 

ναϊγκωσῳον αὐςὅσ εἰς ψέλχίω πόλιν αἰθιαν 
“πκίω, κρὰ πρεσβδύεται τά τε ληφύγγτα 
ἀπαιτῶν, κοὰ τὰς αἸπίας σἱ! ὡς ἡρξον πον 
λέμον, λεγόντων σ᾽ ὡς ἀδιιοῖνπτο ναὸ πῶν 
'μονάρχωμ, ἀλλ᾽ οὐκ ἔ2η τούτους ἡγεμόνας 

εἰναι φὶ χώρας, ἀλλὰ καίσαρα. οἀτησαμὲ- 

νῶν ἧμόβῥας πρεῖς βουλίων, κοὰ μηδ ον, ὧ 
ἐχίὦ, ποιομύτων , πτῶσβαλὼν ἰωαϊγκα- 
σεπῶιλϑᾶν ὡς μαϊχίω, παχὺ δὲ τροπίω 
ἐποίησε, συυτεταγμλύων τε κακῶς, κρὰ ὧν 

πλισμβύωμ.. μεγούλους γουρ αχον ϑρεσ 
οὐς, κοὰ τούτους ὠμοβοίνους, ἀμαυτήρια 
οἷς πυελέπεις, οἱ σῖξ κοντοὺς, οἱ σῖξ κοὰ ξί“ 
φ9. τινὲς μδὸ οὖ ἐς τί «πόλιν σιωκ- 
λαίϑησαν. οἵ σ᾽ εἰς πίω δῥκμίαν ἐφνγομ. 
“ινεὶς σῖε νῆσίξθ- πλησίον ἐσίέξατο ἐμβωύ- 
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σας ἐἰς πὸρ τούρομ "οὐ γαὺ πτολλοὶ ἧσαν, οὖ" 
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Οἰπιι5 τεὶ ἐπαϊςίμπι εἰς, αι ἃ ἐτίθεις. [δ οσ 
πιδηΐ5 ςοοΥτθ 15, πες ἢς [λτίς ῥ᾽ εΠίβ, σὰ σις 
[Ἰοἀίταγιοιπιημε αἰ] σα μο ἃ εἰῃίορες δον 
φιςαί ηοίϊτοβ αὐπὶ εἴπει, ςυπὶ τοίὰ τερίοπε 
ςοηείσίς ρετγίς τἀτί, Θεά πες γε συ ςορίρε 
ίη Αεργρίο ταῆτο εγαηῖ, πες ΟΠ Πίθι15 τΠ» 
αυᾶπὶ ἰδ οπταηί τ] ἔππς, πᾶπὶ πες Δερυριῆ 
ἱρ[{πηταπγοάιιπι δε! Πςοίι, Παλπαπδπι πιῇ 
τί {Ππτἰ πες ετίαπι Πηἰτίπγας σεπῖεβ, (ΠλἤΠ 5 
(ὐοτπεοϊίυ , ςαἱ ρτίπγὺπι ργοιπποεία ἃ Γαίατε 
ςοπιηλ εἰς, ΕἸ ςγουπι πτθοπὶ ητιας ἀείεςεν 
γαῖ, ξιιπὶ ραυςίϑ γοςερίτ: Γὐταπιὶ οαπὶ η Ἴ ἢ ες 
μαίας (εαϊτίο φγορτίεῦ ἐγίθιια ἐχοσῖα εἴςι, 
ίλει!ς ἔα ςοπιροίε,. [εῖπας Ρειγοηίΐμς 
τα υἱείς αλ ΠΡ 115 ΔΙ εχδπαγίπογιιπη ἐπ ειηπὶ ἐγ κ 
τυςητίθα5 ἰαόξα ἀρίάιμπι, σαπὶ τι Π εἰ 5 {π|5 
οἰ ίείτ; ὃζ ποπηΠ 5 ἐούαπι ἐπιογετηρτίς, ςϑσ 
τεῖος (Δεἰϊε τερτείδίς, (Π41Ππ ΑΕ ΕἸ μα συ πὶ ρᾶτ- 
τερτα ἀπ), υοά εἐτατ ίῃ ἄεργριο, ἐπ Αταίσ 
τῇ ἑηούεΠυ5,, αἰ έτη εἴ, αοπιοάο εὸ5 ἐπ 
Βε11ε5 οεηαίτ; ὃ πίίι ϑυ στ εὐπν ργοαία 
(εἰ, (αἸίςεπι Αἰγαθίατη τοίάτη ρερί{δτς πὶ 
Αειπίορεδ ποίϊγοβ σοπτεπηπεγεπε ργορτεῖεα 
αυδα ρᾶγ8 4υσήδπι ςορίατιιπι, αυτε πη Α ἐγ ς 
Ρῖο εγαηῖ,, συπὶ (14|10 Α εἰτο ἀιϊβταέϊα εἥετ, 
Βε τ πη Αταθία σετεητς, ἱποτιιοητες πη Τῆς 
Βαίάεηι, ἱπτγοδ ςοποιῖῖες, συα: δγεπεβ ργαῆσ 
{40 εγαηι, σγεησῃ, ἃ ΕἸερμαπιίπαπι, ὃί Β[ὲ 
[λ5 τερεπιίηο ἱπηρέγι σορεγηϊ, ὃζ ςαρτίιο5 
ἀυχεζαης,  Οςίατίδ ἰζατα5 εὐσετζίογαηῖ, εαπα 
Ρειγομίας ἁἀυοηταῆει, (απὶ ραυςίογίθι5 
αυάτη ἀεςεηι ΠΊΠΠ 0115 ρεδίτιην, 80 ἐαιίτδ8 
οὐίηρεητίβ Δα πογία5 τ σίπτα Βουηίπατῃ πιῇ 
[{,ρτἰπιῦπι ἐο5 σοπηριυίς,, ας (εἰς ἤσ αι ἔν 
βεγεηῖ, Δειμίορίςαπη τ ἐπι: πλί  ἰϑοέρ δά ἐο5 
Ιερατίβ, τερετῆς συα ςαρίᾳ εἴπει, ὃ Ἄςδυίας 
ἡπδπὶ Οὗ γοπι ΒΕ ] πὶ ππουίΠεης, (απε πετὸ 
(εἰπίιτία αἰεζῆος ἃ ρτίπείρίδυς ἀἰςεγεης, γε 
(ροπάίτηοη ΠΠος5 εἴς τερίοη!β ἀοπιίηος, ἐεὰ 
(αίγεπι, Ρετκεητίθιι ἴτ65 ἀΐε5 δή ἀς!Π ΒΡ εταπα 
ἄἀμπι., ὃ πίδι τα επὶ εἰςίεηείθι:5 ἐοσιιπι 
΄υϑε Ορούτερας,, πηοιεη5 σοπίίᾶ ε08 ἰῃ Ρὰ 5 
ϑπαπὶ ργοςεάετεε ςοερίς, Α ς(υδίεὸ ἐπ ἔιραπῃ 
πογτίς, σαπι γ}ς ἀγηγατί εἴξηι, δύ ἱηοῖ ἀϊηδεί, 
ΓΝαπη ίςιτὰ ἱη σεητία, 8 εχ Βοιιβ τεὐσοτε ςοπ- 
(εξ παδερδητ;αύπια φαίθι5 οἤεπάεγεηι, (ε 
σαγεβ εγαπῖ,αἱῇ (αἀἐ5,Ποπ Πα} ο᾽λαίοβ σεγεν 
βαπειίαετε φαίίπ τίς ἰατίταγξι, 4! } ρον ἀείςτ.. 
τα ίασσαπι ςερεγιπτ, ΑἸίο5 ργοχίπια ἐπί εχ. 
ςερίέτ, (εἰς ἰῃ ΠυπΊεπ ἐπηπλίτεεητες, ἵΝαπὶ πος αι 
ἴοςο ργορτεγασαυς ἤπιχᾶ ςτοςοα ἢ ρας πππὲς 
Εχηϑ ἐγητ ἱπηρεγδίοεος τεοίπος (ὑαπόσςες, 

παῦϑαι οἱ ἀρογῴστειλοι σᾳ ὸν ῥοῦ, τούτῳν σί᾽ ἔσον κρὶ οἱ φὶ ϑιασιλίοσας σρα τηγοὶ τῆς ξωνσϊάκαο, 
κα 
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ας ρεῖ ποῖα (επηροτα Αετπίορίδιις αι ρετα 
αὐτ,αἰτι[{5 πὸ πχα]ίον, (ξα αἴτετο οςιο καρῖᾶ. 
Ηοϑ ἰταςβ οπτπο5 ςερίτ,τγαίεζίο γατ 5 ας πᾶ 
εἴθ Πυπιίης, εἴ ἐχιοπιρ!ὸ ΔΙ χαπάτγίαπι πλί 
Πυαῖφ Β[οἸΠᾶ ρεοξείδιις ἐπὶ ςερίτ, πᾶς α΄ 
Πιιπιεγαῖα σὰ ρτί5 πη ΠτίαΔίπε ἐογαπι υί πὶ 
ΡΓα]ίο ςεςίἀεγαητ, ραυοί οπππίπο επαίοτς. ΕΧ 
Ῥ(Ιςμα Ργεπιδί πεηίς αὐ ε πὶ παῦαυγα Πληὶ 
ταῦ, απ 05 τταηστεῖι5,(Π φαΐ, (σα ΒΥ ἢ 5 
ἐχοτείτις οδύαζα ε,υξίο ἱποίάξις. Εδη 86. 
οὐἴας, ρείπιο ἱπιρεία σορίτ, [πᾶς Ναραῖα ρύοσ 
οτος εἴ, συα λη ἄαςεδ τερία εγαῖ, αθὶ εἴτις 
ΠΙίμ8 ἐπηπλογααίαγ, [ρί πεῖ οὔ {ΠΊοςΟ ρος 
χίπιο εἴες, Ιεσατοβ πείΠτ, χυΐ ἀξ ρᾶςε τα ας 
τεητ, γε ἀἰτί8 {τιἰ5,8ζ σαρτίτη5 αὶ ςαρτί πεν 
γαπιίη ὅγεης ; Π᾿᾿πίπργαεης ἵΝαραία ςαρίϊ ἃς 
ἀϊγαίς, ραογο ἱαρίεητεςγατιδίρ α]τοτίοτα ἱπιιία 
εἴἴε, εὐ ρ οἱ 5 τερτεαίταν, Βεζπ πλοσηίθιις 
δύ ργαε  ἀίο 8( φυλάτίπσεπίογιπι Ποπιίπᾶ εἰ 
βατῆκ πῃ δίεπηίσπι ἤγπηδία, αθής ΑΙ εχαπάσί. 
«τη, ἔχ γαρτίιη5 αὐτο ςείετίς τσ ἀδτίς, γι] 
ἰελὰ (αίλτεηι πείτ Πρ εῦ εχ (απιδῦ τίς γε. 
ποία, ΝοΠΉ ΜΠ πογὸ εχ 5 πιοῦθοὸ ςοηί τη 
Ρτ της, [πτεγεὰ (απ άδςεη οστπὶπιυϊ 5 Ποητί 
παπὶ αλ ΠΡ 5 ργα Πάτῇ αρογελη, Βειγοπί 
115 οατη δυχί!ο απτευειτίτ ὃ απ Π]Ππ| ἱποτεῖ 
{π|5,πλυ]ο ἀρραγαῖι ςοπῆιπιδαίτ, εἴ σαπι Π{{|ς 
φαῖοϑ δ επππὶ πιίτεγεητ, τ5ίτ ἢ αι πε]! επτ, 
αὐ σαίτειι ργοβοί(ςογεπειγ, ΄υΐδιι5 Περδη- 
εἰθι5 (ςίγεῖς χαίς (αίατ εἴτι, δύ απὸ Δα εὐπὶ 
ἐτοτατ, ἀεάίτ ΄αί εο5 ἀαςεγέι, [Ι΄ δδηγιπη ἱτὰςβ 
ριοίεξι, (κίατεπι ππεπεγαπείη δυγίαπι ρύὸ 
φτεάί ρατγδηΐεηι, δζ Τί δετίαπι η Διηπγεπίδηι, 
Α΄ εο [βεί[ε, πὰς αοΐερᾶς, ἱπιρείγαθετε, Πατι 
δ τείδυτα εἰ5 τεπιΠ ππτ, δε ἐς Αειίο 
Ρίςίδ τεδ ἴατίβ ἐπ υρετίοτίδθιις Δ εἴ, ηυα 
το  αοςιαι Αεργρῖο ρείλρτιαία Πτ, Ν' τι" 
τοῶι ἤς ἀϊςεη ιιπ| {1τ,ἐχιτεηνας Πα δίτατί ΠῚ 1’ 
αἰ ρατίες, σα ἐπιεπηρεγαῖος ὅδ ἰδ τα δ Π τον 
οἰοηίάίαοεηξ, ρύορτοτ ἐτίριιβ δὰ οίιπῃ εἴς 
΄υαί! αεγγαῖα ααλπι ας ἀεἰείξι5 τεπηρεγὰν 
ἐπα, πεςείϊς εἶδ, ΄υοά εχ υτὰ δέ ἐαγυπὶ γεσυπι 
ἱπορία, το δα Πυπιαηιτιπὶ πὶ αἰτίη εης, ρετ. 
{ρίςί ροιοίξ.. Ηἰ επίπι πιᾶρπα εχ ρᾶτίε 
τά ἱποεἤεηίες,, ραογαίεπι ἃς ἄσταπι υἱ΄ 
τἀπὶ ἀεσιηΐ, ἐογαπΊ ρέςογα ραίπ ἔπη, υΓ οσ 
65. Γάρτας, 8 Βομε5, ὕληες συσσας ρα ΠΠΕ, 
δίρειί ταπιεη ἃς ριρηλςες, δ ἰοσιαίϊο δ ἢ οσ 
ταπι ραγταίοπι Ρυσπιοί ςοπῆί (ὰπι. 
ἵΝδιι πεπῖο ἢάε ἀΐρηιις ἰ ἐχ υἱὲ παγγαί, 

Ἐ Οα  Ἐ ΑἱΓΟῬΉ. 

ἡ (καθ ἡμᾶς ἢρξε ἣν αὐβιόπων, αὐδ)εικὰ τις 
γαυη, παεπηρωμθύν ᾽ν θῳϑπλμόμ. οὐτυς 
σὲ σια ζώγρια λαμξαύει ἄπταντας υϑιπελόύς 
σις ἀεόναις τε κορὰ ναυσὶ, κοὶ ἑκα τα πέμπτει 
σταραλρῆμα εἰς ἀλεξανοθοειαν,, ἐπτελθωμ τα 
σπἰὼ ψελχίω αἱρξ, πρρσαοιθμουμλύου ὃ τοῖς 
ἕχλωποσι τό! πλήθους δὴν πεσόντων οὐ τῇ μᾷ 
χιοτδὺ σωύςντας ὀλίγους πτανστέστασι συ» 
θα γμυξδηαι ἐκ ὃ ψέλχης ἄκρον εἰς πρήμνιμε» 
ρυμνὴν πύλιψ, διελθὼν αὖν θῖνας, γὐ οἷς ὃ ἔα 
ύυσου (κατιχώδδετραὸς, ἐμπεσόν ιθ΄ αὐὲσ 
μου. πτῳσβαλὼν σὲ δὲ ἐφύσυυ “Ὁ φρούριῳ 
αἱρειγκοὰ μετατοῦτο ὥρμησρν ἀϑὲν αὐτά τὴν. 
ᾧνω σῖ᾽ ἣν Φ βασίλειον φὶ ἰανοϊῴκης. κρὰ ἣμ 
οὐτοαῦϑα ἡ ὸς αὐφὶ "κρὰ αὔτ σ᾽ ον πινεπλαν 
σιογΐσῆουτο χωρίῳ. πρεσξσυσομδούης ἐ τιδρᾷ 
Φρλίας,κοὶ ἀγοδούσες το ἐκ συΐιωας αἰχμαν 
λώτους ,κοὰ «ἦὺ αὐό)οιατας ἐπελθὼν, λαιε 
ἔχὐνᾷ νὸ τὰ νάπτατα, φυγόντ Θ᾽ τδὶ στυκιοῖος, 

κοὰ ἐκτασκάτηει.. δ ανόοαποδισί μᾶν Θ’ 
σ᾽ αὐαορέφει στάλιψ εἰς τοὺ πίσον μετὰ τῶ 
λαφύρων, σϊυζοσϊα ἀοίνας τὰ πεωσωτόδω. 
σπίἰὼ σὲ πρῆμνιψ τειχίσας βελτιομ, φοουραῦ 
Ἐμξαλὼμ, κοὰ προφίω σϊυοῖν γϑιαυ ἕν, τέρα 
κῦσίοις οὐα)ρσιμ͵ ἀπῆρῳν εἰς ἀλεξαύἤρειαι, 
κοὰ ἣν αἰχμαλώτων εὖὺ μὴ ἐλαφυρυπώλα 
σεοχιλίους δὲ ἰξαέσπρι ἐπεμψενεως ἑεκπαν 
πάβδρωνήκοντι, αδὸ σὲ κοὰ νύζοι διελρίσαν πος 
οὐ τούτω μνοιάσι ἔων δ ἄκη στολλαὶς ὡϑὺ τἰὼ 
φρουραὺ ἐπῆλθε. ποττηρώνιΘ᾽ οἵ᾽ δ εθοήθῳ» 
σε,νὸ φθαίνει περεισελθωμ εἰς ἡ φρούριον, κοὰ 

“πλέοσι ἥνασκδυαῖς ἐξ ασφαλισάμν: δῷ 
σύπον, πρεσξδυσαμθύωμ ἐκέλδυσῳν. ὡς καξ 
σάρα πρεσδδύεδουα, οὐκ εἰσ γύαι δὲ φασκὸν» 
σῶν ὅς σις εἴπ ἐαίσαρ, κοὰ ὅπη βαδιπξου ἐίπ 
σπαῤβ αὐτὸν, ἐσίωκε ὧὺ παραπέμψοντας. 
ἧκου ἐς σάμοψ. φὐτυκῦϑτι "τό ἰιαἰσαρίθ’ ὃν» 
σος; τὸ μέλλοντι’ ἐς συοζαων γὐ τόύθῳν πεῖν 
οὐαοπιβόῥιου εἰς ὡρμδνίαν «ἰλλοντίθ΄. πταὺν 
σῶν δὲ τυχόντων ὧν ἐσϊεον πο, ἀφῆπκῳν αἰῶῖρ 
κοὰ οἦὰ φόρους οὖς ἐπίςησε,, πολλᾷ σῖ᾽ ἄρα 
“τοί! πτδρὲ Τὴ αἰθιοσεικῶν οὐ τοῖς πρότόρλον, 
ὥςτε συμπόδιωσξυμθύᾳ αὖν εἶν πῇ αἰγύσηως 
κοὶς τὰ γύτων, ὥς σΐ᾽ ἐπέν,κοὰ τὰ ἄκρα 
οἰκουμύης τὰ παρακάμϑνα τῇ σὶυσφιρώτω» 
ποὰ ἀοικήτῳ σα καῦμα ἡ ψύχιΘ-, αὐάγκα ἀν᾽ 
“οτόὔγματα εἰν χε Φὶ ὄυκράνου κοὰ Ἐλᾶτε 
σώματα. τιχῶ τα σ᾽ ἐκ δὲν βίωυ σϊῆλα, κρὰ 
δὶ πῶς τὰς χέας πὰς αὐθρωπικας ἀπφοίας: 
ἀακόξιοί τε σῖκ κοῖς γυμνῆτοῖν εἰσὶ τὰ πολ’ 

δὰ κοὰ νομάσίσινι τῷ τε βοσκήματα αὐτοῖς ἐσὶ μικρὰ πρόξατα κοὰ ἐαζόῦ' μικροὶ, κοὰ βύσυ' μικροί, 
σραχᾶςς δὲ κοὰ μάχιμοι οἰκοαῦτοι" μικροὶ ὄνται", τάχα σὲ κοὰ «ἦσ πουγμαΐους ἀὴ Φὶ τούτων μικρθν 
φυίας ἐπῳφνόησαν; κοὰ αὐξπλασαν. ἑωρακὼς μϑὴ γοὺ οὐσϊθς ὄξηγέξτται τῶν πίσεων ἀξίων αὐα)ρῶψ. 

ω ζῶσα 

-. 



ΓΙΈ Β 

ὥσυ ὑ Σὸ ὁ ἀἰγχ λυ ν πρὸς ἀριδῆς, ἀφ᾽ ὧν κοὰ 
σπου ποιούσιμ αὐ τοῖς. ἐςεσετλαεσυ, κρὰ βᾶ 

Ζύρον κοὰ Ξξα. «οὐσί᾽ ἀκροάδονα ἰχῦσι πλίω 
φοινίν ων ὀλίγωρφυ κήστοις βασιλικοῖς ψϑιοι 

οὲ κοὰ στόν σία μῦν τοι ὐκλῶνας ἁσταλῦς, 

ὥλωδν »κρὰ καλάμου βίαν. ἔρίασι σελρών 

“ταλυοα ἃ «μου ζοὶ γαλακπιγκρὰ πυρῶύ σε 

ζοντο σἱ ὡς ϑεοὺς τυ βασιλέας, κατακλά 

βους οντας: κοῖς οἰκουροὺς Ὁ πλίου. σι σὲ Ὁ 

εἰ} γισὸν αὐ τοῖρ βασίλαορ, ἡ ἡ μόβόη πούλις ὃ» 
μώνυμθ- τῇ νήσῳ, πίἰὼ σῖξ νῆσον ϑυρεῦει, 

σία φασι Ὁ μα, τότε μὲγεθ: τγα πῶς 
" ὩΣ Θλί ἃ εἰρη σοί, μὴ κί)" μλ δι ὁσομπηοεχι» 

2 “ ὧμ σασίίωυ εὖρθ᾽ σϊε χίλια. ἔχφσῖς συχνὰ 
κοὶ φρη,κοὰ σώση μεγάλα οἰκᾶσι σῖ οἱ ΤᾺ νὰ, 
μδιφερροί σίε ὑκρδυσικοὶ, οἱ σὲ 7γιοργοὶ. «ἔς 

καὶ χαλκ ὡρώγια 9 κρὰ σισϊκρουργία κοὰ χρυ" 
σίος, τοὶ λίθων γφύη πτολυτελῶρ. πόδιιχε- 
ατῷ οἵ αὸ μϑν θιλιβύες ϑισὶ μεγάλο: ο ἀ 

ὃ τὶ αΡ κβίας (ρυμνοῖς σωυεχὲσιψ. ἀνωύςν σ᾽ 

ἐκνόγο ταῖς συμξολαῖ ἣν πτοτώμῶν, τόν τα 

ἀεαἢ ϑαραᾳ, κρὼ τό ἀςττοσῖ’. τὰ! πό ἀνε 
σόα. γεῶὼς αῤκτορσῖ ἐφεξῆς ῥ δῦσις Ἔ γείλου, 

κορὰ μέλοι αὐγύπηου, ἡ] τἰὼ λεχθᾶσαν πρό. 
πύου σκολιοτμτα Τὶ ποταμοῦ. γ᾽ σῖε Ταῖς 
«σολεῦευ αξ ἑ οἰκήσφοὶ ἐκ φοινικίνων λιίῶν σᾳ 
πλεκόμϑναι ποίχοψ Ἀ πλίνθων, ὀρυκτοὶ σοῖς 
ἅλες, καϑάν δβ χοῖς αξαψι. πλεονάζα σῖξ 

ὧν φυτῶν 6, ΄ι Φ: ἐιξκοὰ ἡ πόῤσξα, κοὰ ὁἴ, 

βῳθ’, κοὶ ἡ ἀρατεία. ϑάρα δὲ ἀαὲ ἐλε- 

φαὺτ τῶν ὄδ), κρὰ λεόντων 5 καὶ ἑτσαρσίαϊλε ΄ 

αν. εἰσὶ σῖς καὶ σοάκοντες οἱ ἐλεφαυτομα, 

χοι, καὶ ἄγλᾳ θκοία πλέω, καταφδύγει γοῦν 
ἀὴ τῶν ἐμταυροπόδων, καὶ αὐχμφροτόμβων 

ἀδὲ τὰ ὑδ)ραλᾷ, (αὶ Ἑλώσῖψ. ὑπόῤκειτοα 
σῖς τῆς μκόλόις ἥτε ψεβῶα λίμνψ μεγώλη, 

γάσου ἔχουσα οἰκουμβιίοω ἱκανῶς. σνμβαίνει 

οἷς τδινέλου τί Ὁ μϑὺ οσἹυσμικίω παραστον 
ταμίαν ἐχόντων τῶν λιβύων, τίὼ σὶξ τοι. 
θαν αἰδιοτε ων σπαρὶ μὲρΘ- αὐτῶν τὼ ἀδτ» 

κρᾶ τειων Εἶν τῶν νήσωμχίκαὶ ᾿ τοταμίας ἘΕ 

ἐλαυνομδύων Υ ὑτόδωψ, καὶ ὴδ ασχωφοαύπτων 

“Εἷς ἀρεπϊοσι γηνο σμθυζοις. . λῶντοι ἢ καὶ πός 
ξοις οἀθίοπες τετοα πήχεσι ξνλίνοιρυτεετου 
ραπίωμδύοις. ὑπλίζοῦσι ὃ τὸ τὰς γα σίας, 
ὧν οὐ πλείους ξεκρίκωντοίι σοχέλος Γ᾿ σώ, 

ματος χαλκῷ κρίκῳ, ἀωδεοφόροι σ᾽ ἐσίψ, 
ὅβδέαν οὐκ ἴχ! οντες, Τῶν πῶβατωμ αἀγοτηοι 

χεαῦ ἥν; 2 γυμνήται εἰσὲμ, Ἀ κρὰ “πόδιεζων 
“αὲ ἐμικρὰ ἀωσγα." ἢ πρίχινα πλ ἐγματα δὺν 
φυῇ, ϑεὸμ’ ; νομίζουσι, 2 ὺ δὼ ἀϑαύατου : 

ὥδον σί ω τὸν αἴτιον δ ταν νὰ ἂρ ἡ θνη» 

ΠῈΟΓΙΜΨΥ͂ 9 ΦΈΡΥΤΙΜΜΥ, 779 
Μίυυπεέεχ τΠΠο ὃ ογάοο,, εχ συ δι 15 οἰίαπε 
Ροταπ ςοποίαπε ᾿Βαιγεπ ὃζ δἀίρεηιρίσ 
οἷτο Βαΐδεης, Ῥοπῆαποὴ μας Ῥτοείει ρα ]- 
πτι25.. τη 688 ρεγραιςαβ ίῃ Ποττίβ τος ἤδη 
᾿Νοππαϊ Πεγθα πείσαητζαγ, δ γδηγίϑ 6 ΠΟ {5.0 
ὅδ Ιαῖο δέ ςα !απηί ἑαδϊςε: ατηίδας, δώ [λέϊς, δέ 
οαίτο, δέ ἰλπσπίηε υτπητασ, Β εσεβ ςο πη 
πὸάἀςοβ, αι ρεγαπηας τεπηροτίβ οἰ διη! ἀοπλέ 
(εάεπῖ, ἱξερηί αρατῖ εἴ Μεοε; εἰυίτα5 εο- 
ἀεπὶ ποηγίηε απὸ δύ ίηί]4, Ἐδης ἰηία] Δ 
εἰγρεί ἤσαγαια πάθετε ἀΐσαητ, (τας πτασηί- 
τιάο ἰοτταίϊε πηρτα πογιπὶ αἰ έϊα εἰΐ, Ιοπ σία 
ἀίῃε ετίσπι π Π ἐπὶ ἔετς Πλαίοειιπι, ἀτηρ τι» 
ἀπε τας. πιοητοϑ γε ]ιεπτεβ παρ εῖ, δέ πὸ 
πχοτὰ ἱπιπιο ἀΐςα Πα ίτᾶς ραττίπι ραίξοτες,ραύ 
τἰπι τεπδίογεβ, ρλττίπι ἀστίςοϊα, δαπτείῃ εα 
φγαγίον [ετγατίας, δύ αὐτατίας, δ ργεςίοίοτυπι 
Ιαρίάππι σεπετα, "  σγαπι τοτίπι5 πιλσηΐβ αυΐ 
Βυίααπι ασπα σπλυ } 5 απλέταν, Δι ΙΖ πεῖ 

{5 ςοπείπι5 ριςορίτη5, Δυαξτυσι υοτία9 ἤϊε 
ΠῚ ΠΊΠΠῚ ςοηςυτία, Δα θουα, ἃ πάρος, δί Δ- 
Παίορα. Α (ερεεπιγίοης ες ΝΠ: ἀεσυτία. 
πἰχαείπ Δεσγρτυπ, ξοη ἀπιπὶ ἀπτὸ  αἰδδπι 
Πιυηγίπ!5 ΟὈ]Π αππίτατεπι, ΟΟἰαίταταπη ἀοπιαβ 
ΕΧ ραἰπιαςείϑ {ἐγ πχεητίς ἰππτ εοητοχία, ρᾷς 
τίοτε5 ετίλτι εχ [διε θ5. δα]. 5 Ἄρα 609 
(ΟΠ 5 ἰππε᾿, σαεπτγαάατο ἐππὶ δύ πη Αταίας 
Ἀδυπάλαταιθοι δες, ραϊτηδιροιςο,εδεέπο, 
δ Πηαιαῖτο. Μεηαπίατν εἰερῃαπίεβ, το. 
Π68, δ ρατάφίεβ, Τγασοποδ Παρεητ, φαί σππὶ 
εἰερμϑητίς Ρυσπαπῖ; δέ τλυ]τα5 2}{85 ἔεγαβ, 
΄πε ἃ τοί 5. δ ατίαι Ἰοςίς δα Ῥαἰυ τίς δ(8. 
αυοί ςοππρίπητ, δυρτὰ Μίεγοεη εἰ Ῥίε- 
Ῥοφίδςυ ἱπο 5, Ζα  ἰηία]δπὶ μὰ Ροτίατίς Πα- 
δίτατασι. δα σεπὶ οἰτετίογεπι ἵΝΗΈ γερο. 
ὨςΩῚ [ργεβ βαδεβιυτειίοτει πεγὸ Δειίο 
ΡέΕ5, ςοπείησίς ἐο5 {πη {{|8ὲ δ Πιυμία! τεσίοηΐ 
ἱπτηρεγατς, αι υἱδοτίρας αἱή ἐχρυϊῇ τε, 
ἄλληι. Ἀειμίορεβ ἀὐσυρι5 σπδατίςυίτα! - 
5] σπείϑ ἃς ρυρυ 5 υπιτητγ, ΦΔυμηδητς 
ετίατι πα] ο 65 γα υδγαπι ΡΙ ΕΓ Οὐδ Δ ίσ πη 
πῆοο ετοιϊο τ εσξσην Βα μεητ: 8 οἰππ τε! 
[ετίθιι5 σατεαητ, ρ εἰ [τί (πε, Παπὶ οὐτε5 ἀρ 
ἐο5 σϑριίπαπι ἰάπᾶπὶ παρε, ἵΝοπηι 
πυαί ηςεάπηΐς, δας Ῥγευ 5 ΡΟ] ΠΡ 5 ἱποίπ» 

αἰ τ τοχίυγαβ ασυλίάαπι πάππε, ἐχ Ρη]Π|5 
Ῥεπεςοπιοχείβ, [εὰπι ραταης δἰτεγιιτη πα 
πιοχῖα] πΊ., δἰτοτυ ΠΥ πιουία! πη, ἱπιτηουίδ. 
Ιε πῇ αυΐάδηι εὐηι, αὐίτογιπι οπηία πη σα υἱὰ 
τ, [Μιοσταῖ 5 πεγὸ ἀριά οοϑ ἱποεύτις οἵδ, ὃς 
ποπηίης ςαγεῖ: (ς {τε πε ητίτ5 ἐος ἃ απ. ΠΝ 
πεῇοείᾶ δος ρεγαητνει τόρ 5 ρτὸ (εἰς Βαρεης; 

ἣν γρρ ὠνυμόν τινα) ἰιαὲον σαφῆ, ὡς ̓  ἑῷ πελὺ οὐὺ δϊ δῥγίτας , καὶ βασιλικὸς ϑεοὺς γομιζουσις 
]ς 

(οὶ “ῦν 2 



γ8ο ΦΥΒΑΒΟΝΙΒ ΘΕΟΘΒΆΑΡΗ͂,. 
Ῥυταπὶ ρισπίεγοα Γσες Π105 ΠΟ ΠΛΠ65 ΟΠ] 
πίαπι ςοηζείπατοτε5 δ εἰἠξοάε5 εἴ!ε, ἐξίεγοβ 
πειὸ ρείααϊοβ ἐούαπι εἴς ηιηδι15 Ρεπείεςἐ- 
εὐπτ, Ἐχ ῆς αἱ Δα τοι δηὶ ΠΑ ταῖν ηοΠ. 
ΔῈ ΠΠ|}πιπτ χαί ἄεος ποη οοἸ πὲ, ηπ05 ΕἰΔπὶ 
901. ἀἱςαιπεηίος εἴτε, ἃ ἀειεἴξατί ἐὐπῈ Οὐ 
εχίουγειί πἰἀ επί, ρτορτέγεα Πσα ἐο5 ατὰῖ δ 
ορρασπεῖ,αί Οἱ ἐά ἐπ ραία65 ἔσσετα. Μς, 
τοίτο αἰτία αἰίααι “αεπάαπι ραγράταπι, ἀοιαπὶ 
ετίαται Εοτσαΐεπι, θαπα, δ ΠΠπὶτοϊ αητ, ΜΟΥ" 
το 5 αἰ πῃ ἤαπηεη ρτεοίρίίαητ, αἱ ςἰγοαπηα 
(ο υἱετο ἀοπι (εγταηΐ,α] 7 1π ΠΕ ΠΡ 5 αἰαεο» 
[{5 εοϑ οἰγοιτη τε ρα ἀείο σης, [Ια ἀταπ. 
ἐπὶ ρεύ ἐο5 εχίσιης, ὃζ οπιπεβ ρτὸ 45 μὰ, 
Ῥεητ, [ἐ ἐσεαι ςοη[ίταπητ ἐαπι, χαί π6} [οτΚ 
ταδτεῖ αἰεμάοτγαπι ρεςογαπιτίγταςε, πεῖ το- 
Ῥοτε, πεῖ ορίδιι5 ἐχοςῖ ας [η ίετοε οἱ ἐπὶ ρτί, 
τπαπὶ οὐίης (λοεγάοίες οδτίπερδῃς, τί τα Π- 
ἴλτι διιτοτγίγαεεπι παρ εραπε, αὐ ποπυηηιαπι 
αὐἰο πππςίσ αἸοτίεπη τεσί ἐπηρεγατζι, δί ρτὸ 
εὸ αἰϊιταὶ αςίεθαης. Ροίζεατεχ χαίάλπι σοη- 
(πετυίπειι παπολροίεαίτ, οατῃ αὐ πγίβ 1Π ἃ. 
τυγα ἐγ επ 5, δ. ααγεῖτπι σε! πὶ ετατ, δ (Δ΄ 
ςετάοτες οτηπεβίασαϊαιίτ, Ἀτς Πίς ετίαπι 
Δειμίοραπι πιος εἰξ, πἰϑί τεχ αἰίχυα ρατῖε 
εοτροτίβ οὐδαίαν,, ἔπι] ίατοβ ἰάειη αποαῦο 
ταοάο ραζπηζατ, ζ σαπὶεοὸ πηοτίσητυν, (α οἰ 
ςο πιαχίπια τοσί ουϊο 1 Δἀπίθεγαγ, Αςάε 
Δειμίορίςίς5 φυίάσηι Παξέεπι5. Διεσγρτίαςί 5 
πειὸ εαλαήςίεηα πητ ας {ΠΠ᾿ογαπι ργορτίᾷ 
ἀἰἰςπητπναις Δ εσγρεία ασα, εχ {0 οἱ οτγίαπι 
Βυίτοια δέ δ] 5. Εἰςς οῃίαν ΟἹ απὶ {δὲ {ππτ εὐ Π 
ΤἸηάία. ρεγίςα ποτὸ (δ. δέίπ Αετίορίςαίο- 
τὶ. αὐϑούιπασπα, ἔτπόξι ἀαἱςί δ σταηάϊ. 
[τεπιπιοτιβ, 48 ἐγυζίαπι ἔετς σαί γοοπιοτᾶ 
ἀϊςείτατ, πὶ ἤςαί ΡεγΠηλ  5 εἴδ, συϊίατα πετὸ 

“ χμαϊῇ οἱ ἔππαΐας, ΓΝιαίςίταν ετίαπι ςοτ πὶ ταζευς ρίς 
φέπεγε πεῖ, ροτί Πη115, αἰ χυάπίο ταπιεῃ πιδίου. ΒΡ ςε5 
{τις [με ἰ  εο ρεγπιι τ πες ἀίΐπετῇ, χαί ργορτί 
ΠαμδοΣ πυλπάδπι δί [χλπ|ξογπιᾶπι μα οπε, (ξἀ πιαχί 
Κεγείι, "δ πιξ ΠΟτί (ππε οχγεγηςεῆυς, δι Ιερίάοτιβ, δύ [Δ 
«ἀ βικᾶμη, ἴε5, δζ αἰλθε5, δζ ςοταςίπιις,  ροτςιιβ, δρᾶ. 

Οὐ α5, ΠΤ. Πὶ ετίαπὶ Ρπαστασι ποζαητς. [τεπὶ 
ΠΠπαται5, 8( οἰτῃατιι5. 8. αἹοία, δζ πναρσί!, εχ εείτα 
«εἰς ἀ{ΠΠγεμπας, ραγία Ρο5, {τεπὶςος ] 8 ἰῃ. 
φεηῖεβ, ααΐίποςεπι υἱαϊαταί Ππη] ἐπὶ ἐάπης, 
Δηίϊπιαϊία σασσαείας παῦει [ς πειπιοη ἘΠῚ, 
δέ Δεσγρτίαιη αἰρίάεην, χυς ρτορτγίαπι συ 
ἄλπιὶ παῦε, ῥυϑῖεῦ 4]45 αἰίούαπι [Θ ΟΓΙΙΠῚ. 
ἘΔ ἄυρΙεχ εἰς, αἰτετα ἀοάταπιαϊίς. χα ςεἶ ἐς 
τίαϑ ἱπτογῇςίτ, Αἰτετα ρα ξετἐ!οπσίτυ ἀπε, 
αὐ Νίςαπαει αἱτ, χαί ἀε ἰεγρξιίδα5 ςοίοείρε, 
Ἐχαμίρι5 εἰν 05, ὃ αοςιρίτει Δεργρτίῃ, 

ῷ 

κοὰ τούταψ «ὅν μὲν βασιλέας κϑινὸς ἅπαν 
σῶν ἡ σωπῆρτε κοὰ φύλακας, οἷ σῖ ἰδεών 
σας, ἰδίως τοῖς εὐ τιαῦδσιμ ὑπ᾽ αὐδᾶν, δὴν δὲ 
“πῶς τῇ σχπεεκαυμθύῃ τινὲς ,κοὰ ἀδεοι νομίσ 
ον). οἵ γε νὸ ἢ ἥλιον ἐχθαίρειν, νὸ κακῶς λὲ 
γεῖν ὑπ4σϊωὺ “πῶσισϊα σιν αὐίοιοντα, ὡς ἰαέ 
ον τὰ ποὶ στολεμουῦ τς αὐποις,καπαῴδύγειμ 
2. ἐἰς τὰ ἕλη. οἱ σί᾽ οὐ μόλόμν κοὰ ἡρακλέα, 

κοὰ πανᾳ, κρὰ ἴσιμ σξξοντοιι πτῶς ἄλλῳ τινὲ 
βαρθαρικῷ ϑεῷ οὧὖὺ σὲ νεκροὺς οἱ μὴν ἐς ἂμ 

“ποταμὸν ἐκοίήουσιυ, οἷ σ᾽ οἴκοι κατέλουσε 
πόδιχίαντόν ὕαλου, τινὲς δὲ ἐκ ἀδῥαμίδες 
συροῖς κα-Ῥρύσηουσι ἔύκλῳ δ ἱδρῶψ ὅρμον 
σὲ ἐὸυ ὑπὲρ αὐνοὸὴ ἀπταυτδισι, τὼ ποούν δὴν ὧγε 
ςδύουσι. μάλισω βασιλέας τε καϑιφᾶσι ὧὖσ 
ζάλλει σαφόῥοντας ἢ αετᾷ, ἀτίωστροῷξ 
ας ἢ αὐόϊοέας, ἢ πλούτου. οὐ σὲ τῇ μόδομ 
ζυριωτώτίω τάξιν ἐπιεῖχου οἱ ἱόβεξις Ὁ στὰς 
λαιὸμ. οἵ γε κορὰ ἴρ βασιλέ! πτῶσέταου 
τῶ ὅτε ἀρϑνήσκευ πσέμψαντόϊ» ἄγγελομ, 
κοὰ παοϑίσσαν οὐπ᾽ αἰντόι ἐπτόδομ . ὕὑϑόβομ 
δὲ κατέλυσέ τις δ᾽ βασιλέων τὸ ἐ66.(ἱ 

ὧν μεϑ' ὅπλων ἀϑὲ Ὁ ἱδῥὸν ὅστου ὃ χρυσοῦςνε,, 
ὥς ὄξιν κρὸ ὧν ἰόβξας ἀρσφάξας πούτας. 
ἔς; ὃ κοὰ ᾧφ {Θ΄ αἀδιοσπι κόρος γῈ οὖν τῶμ 
ξασιλέων πληρωθᾷ μόβος ὦ σώμαϊοο ὅπῳ 
σοῦ Τὸ αὐτὸ σπτέσχασιμ, οἱ στυυόνδι. αὐτῷ μὲ 
λισα, οἱ σί αὐτοὶ κοὰ σιυυκττοθνήσκεσιν «ἐκ 
σδὲ τούτον φυλακὴ πόϊ βασιλέως ὄξι πλειδα 
“δ᾽ αὐτῶν. πόδὶ μὴν αἰϑιόπων ἀῤκέσει τοιῦν 
σα, τοῖς σ᾽ αἰγυνῆ! κοῖς, τὸ τικῦ στε πε ες 
ου δια ἰδιάζοντα,, οἵου ὃ αἰγύτηιος λεγόμβνος 
ἀύαμος» δ δὴ ἀιδώριου, τὸ ἡ Βίβλος. γύτοιῦ 
9 γ ὁ τῖδ᾽ ἐνσθῆς μόνου, δὲ πτόρσεα ἐναῦ 
θα μόνογ.νὸ τἶδ᾽ αἀθίοψι σιγναρον μέγα ἐαρ- 
“του ἔχου γλυκαὺ κοὰ μὲγαν.νὦ ἡ συκάμινορ 
ἡ ἐκφέρσίᾳ ὧν λεγόμϑη! ἀαρπον, συκόμορου, 
σύκῳ γοὺ τοικρν, ἄσημον σί ὅδ γΓ5] τ γόῦν 
σιμ. γίνετρ ἢ κοὰ ἡὉ κόρστομ, κοὰ ὅμοιομ τῇ πὸ 
σπόδιτράγαμα, μικρῷ αὐτό μαζομι ἰχθύσι σι᾽ 
οὐ τῷ νεέέλῳ πτολλοὶ μὲν (ἰ ἄλλοι, χαρακίηρας 
ἔδιου ἔχοντες τὸ ἀϑυχώριον. γνωριμώτατοι ἢ 
διτεὐξύρυγγος ὦ ὃ λεπισϊωτος, ὁ λάτης νἡ 

ἀλαθὴς, τὸ κορακίνορνὸ χοῖρος ἡ Φαγρώθιος, 
ὃν νὸ φάγρον καλᾶσιψ. ἔτι σίλογος, ἰμιθαρὸς, 
θρίοσα ἀεορεὺς,ςρακίων δίλυχνος, φύ(ᾳ ὅδε, 
χοχλίαε μεγάλοι, φωνίω ὁλολυτγᾶσιῳ ὅμοίαν 
φθεγγόμϑνοι ζῶα ἀϑιχώρια, κοὰ ὁ ἰχνδύμωμ, 
τὸ ἡ ἀασὶς (ἡ αἰγυσήία. ἴδιον σῖε τι ἔχουσα 
νον " 3.ν ς Ἶ : 
“ν τὰς οὐ ἄλλοις. σι"7ὰ σί ὄδν, ἡ  ἀσιθᾶμε 
αἰα, “στρ νὴ ὀξυθανα]ωτόβα, ἡ σ᾽ ἐγγὺς ὀργᾷ 
ἄς, ὥςς νὴ νίκανσῇρος ὃ τὰ ϑαριακα γράψας 

ἄρηκενὸ 5 ὀονζωμ ἴδις, ὦ ἱεραξ ὃ αἱγύπίιοῳ 
ἡμῷθ' 

γ 



ΓΓΙΒΈΒΚ ὉΞΞΟΙΜΥ 5 ΈΡΤΙΜΝ , 

ἡμόρΘ’ γο «αριὰ «ὅσ ἄλλους, ὡς κοὰ ἡ αἴ- 
λυρθ’, οὶ ὃ νυκτικόραξ ἰδγότγοοττ Θ- φνθά. 
σε. παρ᾽ ἡμῖν μὸν γουὺ ἀετόὶ μὲγεϑθ- χει, 
κοὰ φϑέγγετοι δ αρύ.ον αἱγύσηῳ σὲ κολοιξ 
μέγιθθ΄, κοὰ φθογγίω διάφορον. ἁμόβώτα- 
σον σ᾽ ἁἴβις, τοελαργωώσίας μὰν 7] χῆμα» 
κοὰ μέγεϑΘ᾽", δ. 7 σὲ τί χρόαν, ἡ μὲν τσε- 
λαῤγώωσΐης, ἡ δὲ ὅλῃ μελαινα. μεςὴ σῇ αὐ δὴν 
ἅστασα πρίοσϊ δ)", οὐ ἐλεξανοσβρέιᾳ, ποῦ μὰν 
χε σίμως τοῦ σ᾽ οὐ χρησίμως ἕ χλσίμως υδν 

τι πσαῦ ϑηρίομ Ἐκλέγει» κοὰ τὰ οὐ ἀρεωπω» 

Λέῖσις.. Κοὰ ποῖς ὀψοπώλαες ἀρκαθαβμα" 
σι. σϊυσιρήξως σὲ ὅτι στα μφάγομ, κοὰ ἀκάν 
ϑαρτου, κοῖς σϊυσκόλως ἀπειργόμδνου, 
ἂν τῶν καϑαρίωμ, κοὶ τῶν ἀλιοπγρίων, 
κοὶ μολυσμοῦ τσαντος" ἀληθὲς σὲ κοὰ τό ἐσ 

ῥοσῦγου, πρὶ ἴσιν αἰγυσήιαπκομ Ὁ, ὃν μδὸ ππ 
λὸν ταῖς χόῤσὶ φυραῦ, τὸ δὲ «εαρ Ὁ εἰς τύὼ 
οἰ ποιΐαν γοῖς πτοσί. κρὰ οἱ ἐκάκεις σὲ ̓ δεμ 
“: ατου γγύου »σπτικομ κοιλίαο, κοὶι τὸ ἔκ 

κα, ἰμαρττός τις ασειρόμδν : οὺ ἀρούραις, δ 
οὕ ττλαιον ἀηροθλίβετοιε. εἰς μὰν λύχνομ οἷς 

ἀν φὶ χωρᾶς σζεσϊόντι τοᾶσιμ, εἰς ἄλειμμα 
σοῖς παγνεφόβοις κοὰ δῥγαζωκωτόν οἷο, πρὶ αὐ 

εβράσι, κοὰ γαυακξί . κοὰ κατακόκκινα σὲ 
“λὶγματα οἀγυσῆμκα ὄδη φυτόι ἀνΘενόμοις 
“οἷς ογοινέοις, ἢ φοινεκίοις, Ὁ σὲ ζυ6( ἐσϊίως 
μδὺ σκδυάίετοι νταρ᾽ ἐκέίνοις, κοινου σί ὄπ 
“τολλοῖςγ κοὰ τσαῦ ἐκάξοις δὲ αἱ σκσυασίας 
διάφοροι. κοὰ (ὧδ σὲ τὴ ζαλουμβύων μάλι- 
τὰ ταῦ αὐηοῖς, "Ὁ πού τα τρέφει τὰ γφννώ 
δα τοαεόίᾳ. κοὰ Ὁ πόδιτεμνεψ, κοὶς τὰ θά 
λεχ ἐκτέμνειν, ὅπτόρ κοὰ τοῖς ἰονσταζοις νόμι 

μοψ. κοὰ οὗτοι εἰσὶν αἰγύσῆιοι τὰ αὐέκαϑῳν 
καϑιίσόβ εἰρήκωμθν οὐ ἴθρ" πόδὶ ἑκάνωμ λό- 
γῳ. φησὶ οσἵ᾽ ἀριΞόδουλ θ’ μησῖρν αὐατρε . 
χον ὄψον εἰς τὶ νῶλον ἐκ φὶ ϑαλάῆις, πλίω 
ἐκεσρέως, κοὰ ϑοίοσας κοὰ σξλφῖνΘ- σῷ εὐ 
ἱμροκοσϊείλους . «ἦὺ δ σἸελφῖνας οἴ Ὁ ἀρειτ 
σους τἱμπεδαὶ ναῦὸ ἣν χοίρων δα γί, 
κατά τινα οἰκείωσιψ φυσικίι, δὴν δὲ χοίρων 
ἀπίιχεδαι δ ἀροκοσϊέλους, «ρογγύλωμ ὃν 
σῶμ, κοὶ ἐχόντων ἀκαύϑας ἀϑὲ τὸ ἀεφαλᾷ 
φϑϑούί(ας ἀἰνδίωυου τοῖς ϑαρίοις. ὐαθᾶν μὴν 
ομὗ ἐαρ’ εδὺ (εσρέας γόνον ἔχοντας. μι- 
κρὸρ σὲ πε σϊύστως πλειάσῖθ’ καταβαξ, 
νειν τεξομάψους ἀθρόους, ὅτε κοὰ ἡ ἅλωσις 
αὐὴν γίνετοίι πόδι-πισηόντων ἡοῖς φρά“ 
γμασιρ ἀθρόομ. ποιαύπέω οἷς τινα εἰκάζειν 
ὄϊι. κοὶ πόδὲὶ τῆς ϑοίοσυς αὑπίαν.. ποιῶσι 

κοὰ πόδι αἰγύσηου. πόδι δὲ λιβύες ἔφε- 

γϑι 
4υ! πγίτί5 εἰξ, ργαίον αἱίος αὺὶ αἰἰδί σητ, ααζ, 
δατηοάιιπι εἴ [ο[ {5,0 απο αἰ πιοά {δὲ 
εἰ, ΙΝαπιδραα ποὸβ ἀηυα πιασηίτπάἀίπεπι 
μᾶρεῖς, ὃ φύδις ςαπίτ; ἰη Διεσυρτο πετὸ στᾶν 
σα πιασηϊτσἀίποπι το σε υτεπι ἀἐποτία τη, 
Θεα λίπ πιὰ οἱϊ ἐ 5, πιὰ σηίτπαίπε ὃ ἤσιγα 
εἰςοηίΐς ρου Πλ}|5,ςο]Ἱογεαυίεπι ἀυρί εχ. παῖ 
αἰτεῖα οἰςοηίς {{π|||{5,4] ποτὰ τοῖα πίρτα, δύ πα 
[ταὶ ΔΙεχαπάτία {τέ πὶ πῦ εἰ5 ρ᾽ επιιτη εἰ, 
Ραττίπι αὐτί τετ, ρατγείπι ἐπα τ τοι Ν εἡ ίτεν χα 
ἄειι, σαία οπηπετη ετρεητεηη, ὃζ ΟΠ 65 Πη8σ 
«(11 ὃ ορίορο!ῇ ἱπιπισπαίτία5 σοι σίς, [παν 
τἤίτεν πετὸ, χυία ἱπιπιαη 4 εξ, δί οπηηία ςο- 
ταςαίτ, πεςίδοίςε ἃ πιπ ἀοσιπι δ αἰίεπούιπι 
ςοἰπαμυίπατίοης ἀύςετί ροτείς. Ν εγαπη {πα 
Ἡετοάοτί εἰς, Α ἐσγυρτίοτιτπι εἰ.» ]πτὰπ| πιὰ» 
ΔΒ 5 τγαξατε: πηδἴλπὶ ποιὸ οχ η18 ραπί8 ἢτ, 
Ρεάιθυ5, (ὐλςεβ ἡπο ρα ἐο5,εἰξ ργορεία 
ηυοάάδιῃ ρᾶηί5 σεπι5, Ππο  πεπίγεη {{{πῸ|, 
Ετ εἰςί εχ {πὸ οἱ ἐχρυίπηίεαν, ὃ [π αὐιίς 
(ετίτατ,εο οπιπο5 ἰεγέ ἱπαίσοπο αὐ ᾿αςούπδπὶ 
ατυηταγ: ραπρεγίοσοβ πογὸ δύ ορετατῇ δα ππ’ 
ἐϊίοποη,, σαι αἱτί, πὶ πλ|εγ 65, το γα Βα 
ςοηίεχία Διεσγρτίαςα πτητ εχ Πίτροε απ 81 
ςοηποείπητζαν, ἰσποείβ π6] ρα! πιαςείς {Ππ|{Π|α. 
(ὐεεγυί{{8 αταπαατη ργορτίδ ἀρτα ΠΠ| 05 στ, 
τἌγλῃ ΟΠ ΠΊΙΠ18 εἰξ, ὃ ἀρ σταπηῳ ἀΐπεῦ 
ίο ποῦο ςοππΠοίτυγ. ἅτ πος φυσηπερεςι- 
[{ἀτε ἀριιὰ εο5 εἰϊ,ουπη 5 ΠΙίο 5 εάτςαζε εἰ οἰτ, 
σππηοίάετε, ὃ ἐσεπιίπαβ ἐκείάεγο, σιοα [τας 
εχὶεσεμαῦεης, χαΐ (ατίπρτὰ ἀίχίπη5) εαπὶ 
ἄς εἰ5 Ιοαιεγοηγαν, Ὁ ἀπτίηπο απ Δεργ- 
Ριῆ. ΑὐτοΥ εἰς ΔυοΡοΙα5., αὐπσαι Ἐ ρί- 
ίςεπι εχ πγατί πὶ ἵΝ ἰὴ αἰσεηάετε ργοεῖει πὰ 
σε! επι, αἱ οίαπι, δύ ἀε!ρίπυπι), ργορτεῖ εγοςον 
αἰ105: ἀεἰρῃίπος, ψυία ργαϊαπίίοτεβ ίαπε: 
πιπσ !ε5, ]αία ἃ ρουοίδ ἔξοι5 τοσταπι ἀπςί, ΟΡ 
΄υδηπάδπι παίστα εΠΊ ςοπιξηίεηπτείαπι : Οτο- 
ςοὐος πεγὸ ἃ ρουοίβ αρἤ πούς, χαί σαπετο- 
τα! πε, δ (ρίπαϑ δά σαρυςπαρεδητ, ροτίςιι" 
[πηι Ῥεἴαί5 αἴΐεγιηι. Αἰςεηἀπητίτας ατυρί- 
[ε5. Ἃ1}}Ὸ ἱπ ας, ἐπ ττοῦα σὰπὶ ργα σῃηδηςε5 
αητ: ἀείςεπαάϊπηϊδυζεηι ραυ]ο αηῖς Β] εἰα (5 
οςοδίτιπ). πᾶ οὐΠ 65 ρατίτατί, Τ᾿ ης ετίαηι ίῃ 
ἔερτα ἱπείφεητεςβ ςαρίππε, [Δεπὶ ἄς αἱ οί! σεῖς 
ςοίεξίατε. ἂς ἀε Δεργρίο αυάς παξέφητιβ, 
10ε1 ᾿ῦγα ἀείηςερ5 ἀίςεπα εἴ, πιο τοτίτ5 
σεορταρἢ ας Ρ415 το! εἰξ, (τατος εἴ τπ}- 
τὰ ἀε εα ἀἰ(ἰὰ {{π|, σα πππς πταχίπι δα τεπὶ 
υἱἀεηξζρειτίηετς ςοππεπηογαηάα ἱπηε η απὸ 
{408 ρτίι5 ἀἰέξα πο πισείητ, εα δ ἤςίςπηι8, 

ξῆς λίγωμϑν,ὅπόρ συμτνπέσως φὶ γεωγραφίας λέτσετοιι μόβος. εἰρτού μὲν κοῦ πρότόρομ στολλεὶ τι’ 
οἰ αὐφὶ, ἀλλὰ κρὰ ναῦ ὅσα ἰκαέριᾳ πεῶσυπομνηςίουν,, πῶφντας, κοὰ τὰ μὲ λεχύρντᾳ προτόβδομ. 

αν οἱ μϑὼ 

ἃς ΤΈΧία δὲ 

εἰμα. Ηεγ2 

γιοΐ. 2. Οοο 

γοί,ςά, 657. 

ὄψον, ΕΠ ἴα 
Ογαεῖς, [κᾷ 
ΚΣ, 
-- 0. 



βάσις 

ΝΣ ΦΎΚΑΒΟΝΙξΞ 
Οἱ ἐτλῷ τοιτγατῦ οὐδε πῃ ςοπείπεητεϑ ἀταίίε 
τε, ἱπα ημα!έτον αἰ οτᾶτ, ΜίΔεταν αὔτ (ἃ αἱ, 
αὐΐαπι τε τί, το ἃ τ τεία οοηπα ἀἰυί τ. 5εά 
«αητῦ ΔΡ6{Ε1 ἐσ γατη τεττᾶ ες οὐδί5 ραντῷ, ας 
ετίατιν ροίϊτἃ εὖ Βιπορα, Αἰία πὸ ςοασασεῖ, 
δ(ί(ουταε υπίποτ εἰς ᾧ Εὐτορα: υἱτίρυ ρτο- 
[εὐῷὸ ταυΐτο εἰ ἐπηραι. ἴΝδαι πιαχίπια τε αν 
τειταπεα Ραΐ5 δζ τεσίο είγεα οςεαηῖ ἀείετα 
εἴτι ραγίβ ρύφτοιοα πα ἱτατίοπι. δ ρατῇς5,δί 
πιᾶσπὰ ἐχρᾶτο ρα ξογα δ. αὐ πῶ εἰς, Δ4 
(οΙ τα πη ἀοςεάίτ, σαο ἃ πλυ]τα ΙΟςα, αιιοε δ. 
ίτατί ροεπτποη μαδίταηξ ρρτεγ ἔεγαβ. δῖα! 
ταπὶ ΄υο τουτί Ζοπα οςςιρατ, (τὰ πετὸ 
πια εχ δα πετίο Ποίς εἰς, τοῖλ Ρεηε Παρίταῖ, 
ηυπεπηφίητεν ΝΙΠαπὶ δῖ ΕΠ 15 ςοἰτμπι- 
παϑβίαςετῖ, ρτςίετείπι εὰ ας (Ὁ (ὑαττ πα σίπεῇ 
Ῥὰ5 εἴς, συληῷῷ δι έ]Ποςα συοε 8 ἑητετοίἀ τ, 
{τί υαίτα, αυα] τὰ ςτςα ϑγεῖεβ, δ Μαγπιατί 45, 

ὃ. (ὐλιαραιῃτηᾶ της, 
Εἰ ἥσατγα εἰξ, {| α5 1 

ἐκ Ὸ 9. Ρίαπο οὖ εἰναι τότ τ 
Ξ ἰχπεῖτα. (ὐτἱ ΕΕΥΑ Ἐ συ ]δνττατεῖτα 15 

Βαίϊ5 εἴ οτὰ πο ίς5 δά- 
πετλ Ρ0 Δεργρίο ατῷ 
Ἡεγομοο. ΝΟ (5 {πΠ 

Οαγίραρο 

ΞΞΞΞΞ ΞΕ ὑμηης. ᾿Νδυτίταηἱ, 
ΜΜάγε ποῆγμμι ἃ εις] 5 ςο απ, 

Ἐεᾶζυπι πετὸ ἀησυϊ πος εβίοίς, δύ Ιλτιι5 ἃ 
ἵΝΙΙο υἱφ ίη Δειπίορίᾷ ἀῶ ἐπιταητίδ. υἱῷ 
δα οςεαηῇ. 1 415 ποτὸ τεξίο δησαϊο το η’ 
{απι, εἰ τεσίο τοῖα, δ (ες5 οςελη ἱάςεῖ, (π 
τεῦ Δειίορε5 Α]ο5,ατῳ Μίαυτίαπίᾶ, τε 
ἴοςα συκ είτε ἱρίπηι ἀἰξξος σιιγος πειτίςςηι, 
ἕλπτι τουτίἀς (υίαςζι, εχ ςοηεζατα συδαᾷ αἱ 
εἰπηιδ, Ῥρίεγεα ὃ ἱπαςςεήαίπι,  πάεπες 
ἐπαχίπηᾶ γεσίοηίς ᾿γυίας Ιατίτπἀίπεπι δίςεγε 
Ρτοπιρτῦ εἰἰ. Ἰη(ἀρετίοτί.τἀπηεη Πος αἰχί- 
τη15. ἐχ ΑΙ]εχαπάτία πη Μεγοεη Δειπίορίςί 
τερσηί ςαρατ επητί, αὐὔτῦ ποτία5 εἴτε [Δ6.[ετὲ 
ΣΧ ΠΝ Πα.[π4ετεΐα ἑη Εχυΐζα ἤηε5 δ πα ίτα 
15 (αητ αἰτία 111. τὉ}}}Π{ἃ. ΓΝ] αχίπια ἱτα τἱργα 
Ἰατίταἀο ροπξάδ εἴϊ, Χ ΠΙ. σαλταοτγάεείητ τς 
τ! απὶ {τ 4. Ιοησίταἀο πετὸ ρδυΐο πιίπού 
πυᾶπι ἀπρῖα. Ατῳ μας ἀε] ἰργα π απίπευ- 
ἔππι αἰ πε. ραττίςυ]δείπι αεγὸ Φίςεπιι, 
αὖ οςςἀεηταί 15 εἰτίοτ δας ραγείριιϑ ης 
εἰρίεητοβ. Ηος πίοςο ἥ βαδίταητ, σαί ἃ τα- 
εἰδ μαυρόσιοι Δρρε ΠΔπτατ, [ἰδ γοιπὶ σοηιιβ, δ 
Δ σΠΙΙΠΊ δύ ορυεπίιπι, εο5 ᾿᾿ οπηδηί δζ ἰπ. 
ἠΐρεης Μίαυτοβ υοσδητ, δί Ηἰραηπίε ίαητ οΡ 
Ῥοί τί, Ιαχῖὰ ἢ 5 ετίαπι εἴ ςο] υπιπατῆ ἐτετῦ, 
ἄεαῦο ἰδπηπλυτὰ αἰ ίππτ, Εχίγα σο απτηᾶ 

ΦΈΟΘΆ Α͂Ρ ἢ, 

οἱ μδν πτὼς Ἀπείρους πίὼ οἰκυμβύϊζιω δεελὸν 
τόν’, οὐίσως δ᾽ λομ ἐμ φαένει γοῦν πὸ “ριχῆ 
Ῥ εἰς “μία ἴστε. τοσϑτου σ᾽ ἀχλέπετοι χδὶ 
σπρίτον Εἶν μέρ Θ' Φὶ οἰκομβ πες ἡλιβύκ, ὥ- 
Ξε κρὰ συωτεθᾷσα μετὰ φὶ δυρώπης ἐκ αἷ 
δξισάζειυ σϑξοι τῇ ἀσιᾳ.τοχα δὲ κοὰ φὶ δ, 
ρώπας ἐλάαν δδ), ἡ] δὲ τίὼ διιυαμιυ,κοὰ 
στολλῶ τιν! ὅδημος γαῦ ὄξιψ ἡ πτολλη φὶ με 

γαίας, κοὰ φὶ δωκεανίτισες, κω οικίαις δὲ 
κατάςικτός ὅλ) μικραῖς, νὸ ασοράσι κὶ νομα- 
δικαῖς ταῖς πλέξαες. γερὸς σὲ τῇ δῥεμίᾳ. αἴ 

Ὁ ϑαριοτοόφου δ; ελαύνειν, κοὰ ἐκ Φὶ δίωνα 
μῳνας οἰκειῶτι. πολὺ σὲ κοὰ Φὶ σχκεκαυ. 
μύας ἁώνλαμβανει ζώνας. ἡ μδν γο»καϑ᾽ ἅν 
μᾶς ὄυσϊαεμόνως οἰκεῖ τῇ πσῶσα ἥδαλία ἡ με 
σχαξὺ νείλου͵ κοὰ Ξελῶμ, κρὰ μαλιςα ἡ νυὰ 
ἀαρχπσενίοις γονομρνν. αὐυσβρίαε τέ χινόῖν 
ἐαὺν ταῦϑα τἶδεμπίσῆοσιυ, οἷαι αδ στόρί τε 
πὰς σύρτῴς, Εἰ τὰς μαρμαρίσϊας, νὴ δ κεῖα 
ξαθμὸυ. ἔς; σὲ ὀρβωγονίον βιγώνα ὁ Δῆμα» 
ὡς κυ σις τὺ ἀδυπτεσίῳ νοήσειε, βάσιν μδν ἴ. 
χουν τίὼ καϑ' ἡμᾶς δαλίανν τὼ ἀὺ φὶ αἰ. 
γύσήσ,»ἡ νέλὺ μέχρι μαυρυσίας κοὰ Ξῃλῶγ- 

πρὸς ὀρύίω δὲ ταύτη πλόυραὺ ἣν ὃ νῶλθε 
σποίξι μέλρι αἰθιοπίας, πτῶσεκξαλλόντωμ 
μῶν ἕως ὠκεανοῦ “ἢ σ᾽ ασοτείνασαν τῇ δα 
θὰ ἢ “δωκεανῖσιν ἅπτασαν “δ μεταξὺ αἱσ 
βιόπων:τὸ καυρυσίων. τὸ δὰ ἔν κατ᾽ αὐτάὰ 
“ἢ ἀορνφὴν  λεχθούτος οιάμαῶς,"σῖν πτως 
αὐυοπίσηον τῇ σχκεκαυμούν, λέγομθν δ᾽ ἃ 
κασμδ οἵ Ὁ ἀπρόσιτου, ὥς ἐσὲ Ὁ κέγιτομ 
αὖ πλάτθ- φὶ χώρας ἐχριμᾶν αὖ λέγειν. 
μηνφοι ποσδΌν, ον ζῖς πρόδδῳν λόγοις ας 
μῆν. ὁπι δ. ἀλεξαν)ρείας εἰς μόβόνμ:» ξασέ 
λῴον Ταλθιόπιων πρὸς νόον ἰόνζι, «οἰδεοΐ εἰσα 
σπόδὶ μυρίσς Ἐκέύον σ᾽ ἐπ᾿ σὐβθέας ἀϑὶ οὖν ὅ, 
ρῦς “ σἴχκεκαυμφνης» ὦ  οἰκυμφύιφγ ἄλλος 

“ρισιίλιοι. "Ὁ γὸν αὐτὸ ϑέζεον ᾧ μέγισομ πλά 
“Θ΄ “λιθύας, μυρίος νὐ πρισιλίσο" τερα 
κιδιλίους σισί σφ. μῆκος δὲ μικρῷ ἐλα ον, 

ἢ διπλάσιον. τὰ καθολο ἃ ταῦτα πόρι λι- 
βύκρ. τὰ καθέκαστα σὲ λεκτίομ, αῤξαμφνοιᾳ 

ἀν Τὴν ἑασεοίων μόῤλῶν τὸ δὴν ἀϑλιφανεςίρωψ. 
οἰκᾶσι δ᾽ οὐτιῶθα μαυρόσιοι ἡὰ ον ἣν ἱλ 
λων λεγόμϑνοι,λιθνκον κόνος μέγα, νὸ ὔ 
σίαιμοψ. μαῦροι σ᾽ ὕντο δὴν ῥωμαίαμ, τὸ δὴ 
ἀδιχωρίων, οὐτέστορθμομ τῷ ἰθηρίᾳ. 5] ὧδ 
οἱὲ κὸ ὃ {51 τὰς Ξἡλας τὰς ἡρακλείδς πορϑα 
μός ὄξι, υτόβὶ ὃ στολλὶ ἐίρα παι ἔξω σῖα πο τᾺ 

ϑόντσι οὔ κατὰ τὰς «ἡλας πορϑμοῦ,, πἰὼ 
λιβύίω οὐ ἀριςόλδᾷ ἔχοντι, ὄρΘ’ ὄδν, ἅ» 
“τόρ οἱ μὰν Ἑλλίωσυ: ἀτλαντα καλοῦσιν, 

τὐπι ἐτετᾶ ρτοςεἀεπεί α Πηϊταπι, πιοηϑ εἰ π1.ἰργααυοπὶ τας Αἰλπεζιιοςαπτ, 
Ῥλιθαχή 
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εἱ δαῤξαροι σὲ σϊύοιν. φὐτόυθῳν δὲ πρόπους 
ἔκκενταί τὶς ὕσα τ Θ’ χεῶς σϊύσιμ φὶ μαυρον 

σίας, αἱ ἀώτες λεγόμδμαε. πλασίον ἢ κοὰ στό 
λίχνιον μακρὸν σσὲρ Φὶ ϑαλάήης » ὅπιϑῥ σχίγ, 
γακαλοῦσιμ οἱ βαρξαροι.λίγγα ἢ αῤτεμίσϊω 
ρύς πῶσιγόρδυκε, δα τούς δὲ λίξον. ἐᾷ 
σοῖι σ᾽ αὐ τίστορήμου τοῖς γασϊείροις οὐ διαρ- 
ματι πασέων ὑκτακοσίωμ, ὅσον ἑκάτόβα διὲκ 
χει τό κατὰ τὰς Ξήλας πορθμοῦ, πῶς νότον 
δὲ τῇ λίξῳ κοὰ ταῖς κώτεσι, σπτχράκευτοι 
κόλπος, ἐμστοριπος καλούμαν Θ΄, ἔχων φοινε 
κικὰς ἐμπορικας χω τοικέας. ἴστε μδν οαὺ πᾷ 
σα ὴ σιυεχὴς Ὅρ᾽" κόλτσῳ τούτῳ σπταραλία 
τολπιώσϊης. ᾿σωιξαερουμθύῳ σὲ εὐ κόλπους 
κοὰ τὰς δξοχαὶς κατὰ Ὁ αῆμα Ὁ τοιγώνοειν 
σὲς ὃ σαέγραψα, νοείδϑω μάλλου ὡδὶ τί με 
σημθοίαν ὥμα,κοὰ τίὼ ἕω λαμξαύουσα τί 
αὔξασιψ ἡ ἤπειρίθ. πὸ σί ὄρΘ- σΐᾳ μέσης ἐκ’ 
πανόμϑνον Φὶ μαυρουσιας τὸ ἀὸ ἣν ἀώτεν 
αν μέχρι σύρτιων οἰκέντοίι, Κοὶὰ αὐνρ κρὰ ἄλ 

λα παράλληλα αὐορὶ «κα ταρχὰς μλν ,αυῦ 
Τὴν μαυρουσίωψ, οὐ βάθε σὲ φὶ χώρας τὸ 
“τό! μεγίσου ἣΨ λιξυκὼών ἐθνῶν. . οἱ γυτδλοι 
λίγοντοῖ, πλέϊστζ δὲ πλάσματα πῇ λιβυκᾷ 
“παραλίᾳ τῇ ἐκτὸς ντχρεψ δύσαντο οἱ συγ’ 
“ραφᾶς, αῤξάρδνοι ἀρ πϑὶὑφρύα πόβίπλου, 
“πόδι ὧν ἐμνμδδημθύ που ποὶὰς πρότόρομ, κοὶς 

ναῦ ὃ λέγομδν, συγγνώμίιω αὐπούμδνοι φὶ τε 
ραπολογίας. ἑαὺ που βιαδδῶμαν ἐκτεσῶψ 
ἄς τι ποιοῦσον φδύγοντόϊο “τὸ τραντα σιγῇ 
σταραπὲμπειν, κοὼ τρόπον πινοὶ πληροαῦ 
“ἰὼ ἱσορίαν.. φασὶ γοωῦ Τὸ Ἐμιστοριπον κόλσ 
“πον, ἀντηοουν ἔχάν ἔσω σὲ χόμϑνον τίὼ ϑάλατ 
“Τῶν οὐ ταῖς πλεμμυοίσι, μέχρι κοὰ Ἐπηκ σζσ 
δίων, τε κείμνου σὲ ούτου ταπ ειν ὀψυῖολι ὃς 
μαλὸν χωρίον, ἔχων ἡρακλίους δωμόμοδν οὐκ 
ἀῤικλύζϑαι φασὶν συὸ φὶ πλημμυοίσι᾽. 
οὗ σὲ σία τι δὴν πλασμάτων νομίζω ὧξρ 17’ 

γὺς δὲ τούτου "Ὁ ον τοῖς ἑξῆς, κόλπθ’ κῶτοι 
κίας λέγιϑαισταλαεᾶς τυρΐων, ἃς ὁδήμους 
ἕνας ναῦ οὐκ λα όνωμ ἢ τριαϊῳστωμν στὸν 
λεωμ. ἃς οἱ φαρούσιοι κοὰ οἱ νιγρῆτοι ὄξε. 
στόρίσσαν. διέχειν δὲ τούτους Φὶ λιηγὸς Φα, 

σὶν ἡμόῥῶν τοιάπκοντα ὁσῖὸρ. πὸ μδώ ποι τἰὼ 
μαυρουσίαν δύσϊαίμονα εἰναι χώρων »πλίω 

ὀλίγης ὁβῥέμον, κοὰ σπτοταμοῖς, κοὰ λίμναις 
ἐκεχρριγεϑοι,, πααροὸὶ τσαντωῶμ ὁμολογέϊ 
σαι μεγαλόσϊρνο]οός τε » κρὰ πολύσϊῳν “ 
σ79Θ- ᾿αφῥβαλόντως ὄδι, κοὶς στίμφο“ 

6Θ". τὰς γοαῦ μονοξύλους “ρωσίζας στοισ 
κιλωτότας, κοὰ μεγίσος Ἐκῶνψ ποῖς δὼ“ 

"͵ϑ; 
Βαγρατί πετὸ Ὠγτίπ), Ηἰποίυρυπι συοάάαπι 
ἐχροίϊτιπι εἰξ,ἐχίγεπια ᾿νἸδυτίταη ας ρᾶγ5, ος- 
εἰἀεητεπη πετίι5, δ (ὐοτες Δρρεϊ]δταυγ, ρεοχίσ 
πλιιπὶ εἰξ ορρίάδεπι συ 48 ρατιπιπ Πρτα πιὰ 
τε, ία Βαγραγί Τίπραιοςαπῖ, ΔΑτιεπιίάογις 
Γι πρα, Βτατοπεη εἴ ἰχᾶ ἀρρεϊ δαίτ, δ σοῦ» 
τὰ (ἴχάε5 εἴ οὐξίηπρεπτίοτγιπι [δ ίοτγιπ γὰπ 
{ϊεα ἀίγεπηρταπι,  πδητιτπι υτγαῷ εἰίατη ἀπ ᾶς 
ἃ τεῖο ςοἰυτηπαγιπῃ [«ἵχο ὃ (οτίδιι5,. 4 διι- 
{απ {πὺ- ἰαςεῖ, υί Ετηροτίςι πσςφαταν, ὃζ 
[ιαίτατίοπεϑ πιεγατογίαβ Πα εἴ εχ ραΐ πιὰ οῦ« 
[εὐϊας, Τοια ογὰ Παίς {Ππαί ςοπτίπαα, Ππποίᾳ 
εἴς, ἀειγαί 5 διίεπι Ηπίδιις, ἃ επηϊπεητῆς, 
απ ἔαπί πὶ τείχυείγα {ΠΡ γα ἤσιτα ἃ ποδίς 
αἀεἰςτίρτα, ἰΠτΕΠΠἰσεπάσπι εἰ ςοπείπεπτεπι ρα 
τἰπηπὶ αὰ πγειίαίεπι ἀίηπε Ογίε πο ἐχογοΖ 
(τετς. Νἴοπεο αυί ἃ (οτίβιις ας ἐπ ϑγεῖεβ μετ 
τπιεάίατῃ ΝΜ] Αυτίταηίαπι τεπα τ, δ ἱρίς, δ τοπ 
τἐ5 Ζυΐ ἕπὶεσ ραγίτοεγ ργοςεάπηζ, (είς Παρ ί- 
ταπτυτ, πη ἰηἰτίο αυίάεπι αὶ Μίαυτιῇ 5: ἰη ἱρίο 
τεγὸ γερίοπίο (εςεῇι!, 4 πηαχίπια 1. ἐδ γος πατίο 
πε αι (Τοευ ! ἀρρε!]!απευγ, 5.4 πγυΐτα ἤρπιεπ 
ἴα οἵς εχιεγίοτίς [ΡΥ ς τεγυπι [ττίρτογεβ σοπη 
πιεπτί (απι, αν Ορῆγγα αἰγειπιπαισατίοπε 
ἱπείρίεπιεβ, ἀε αιίθι}5 εἴ! Ππρτᾷ πιεπείοπεπι 
[εςίπιι5,πυπς τπιεπ ΠοπΠ ἢΠ] ἀϊςεηάτιπη αἱ“ 
ἄξειν, ρετίτα παιγαπάογαιπιὶ. πηοηἤγογιτι 
πεηΐα. [σαί η τα ὰ ἱπείδεγε σοσεπηιτ, πο- 
Πιπ|ὰ5 ἐπίπι οὐ πία {Π]επίίο ργατετίγε : Ππχαΐ 
ὃζ Βἰπογίαπι συοηπο πιοάο ἱπιρίεγε ςυρί- 
τητ5, [ίςαπτε τας .(π Ἐπιροτίςο ἔπη ἀπίγα τι 
εἴϊε, χιοά ἱπιετία5 Γαΐ ρίς πγαγε ἴῃ ἱπαπάαλτίο 
πίλι5 υἱϊιε ) (ερίετη [λα ί4., [πὶ εἰς δυζεπι 
[γοπιεϊοςιη εἴϊε Βιιπιί!επι, 80 ρΙαπᾶ, ἱπ αυο 
ΗεῖςιΠ!8 ἀγα {τ εαπηίρ πγίπί πη ΟὈγα 2 ἐπῆς 
Χαυ. ἀπο ἐρὸ ππιπ| εχ ἢ σπιεητίς ρυΐο, Η εἷς 
Ρτοχίπιαπι {Ππ6 εἰ ΠΟ α ἐπ (ἐαιεπείθυς ἤπέ 
θυ τγαάιιητ, τί 148 (ςΠςετ Τ γείογιπι Πα δέ 
τλτίοπες, το ππης ἀείεττς (υπτιυγδε5 πῦ ρδὰ 
εἰοτεβ σσο,ηκ45 Ρμαγυίή ας ΓΝίρτετεβ Πιετίπε 
ἀερορυϊατί, [ἰςᾶτ Πο9 ἃ 1 ἰησς αἰϊίατε {τίποτε 
αἰεγα Κα  Χ, Μδαυτγίαπίαιι ἔεγαςξ εἴτε: ρατῖε τὰ 
τε Π ἐχςερία,΄ηιος ἀείεττα εἢ Πυπιίπίθα»,Ας 14 
σαθα5 Δρυπάατγε, Ὁ οπιηίθιι ςοηςείττῃ εἰ, 
Αὐδθογεβ ργοίεεϊὸ εἴ πλεῖτας εἴ πιασπας παδεῖ, 
δί οπιηίᾳ ίεει, Αια εα ἃ πιεηίᾷς5 εχ πὸ ἴῃ 
τερτοῦ ἰίρῃο,ας πατία5 ᾿ς οπιαπίς (πρρεάίταῖ, 
Εἰυ5 Πιυπιίπα ςγοςοαίϊος, δ 414 δηίπτιαί τι 
Θεπέγα πθεῖε ργοάίτιιπι εἰξ, ἢ5 {Ππη|Πὰ ηιτας 
(ἀπε ίπ ΝΙΙο, 8υπὶ χαί ἐγεάᾶι ΝΙ]Π  οτεᾶ ἐχίγε, 
τιίς Ν]αυτγίταπίος ραγτίθιις ργοχίπγιιπι οἴ. 

μαίοῖς χρρηγέϊ. ποὺς δὲ ποταμοὺς ἔχειν φασὶ κρὰ ἐροκοοϊείλους, κρὰ ἄλλα γ» ζώων ἐμφόβῆ τοῖς 
οὐ ζφ! νέλῳ., σινὲς δὲ κρὰ τὰς τό! νώλου τκγεὶς πλᾶσιρίζεμ οἴονσικιγ τοῖς ἄκροις τῆς μαυρουσίας», 

ὩΥ͂ Δ οὐ ποταμῷ 
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ἴῃ φαοάᾷ Παιηίης ἰνἰγι ἀπ ες σἰσηί [ερτεη τη 
ς«θίτογαπι, απ: σα 4: ρει ογατατι παδεδητ, 
Ῥεῖ υλπι ττείρίτεης, ἰτοῖι ἕῃ ἐα τοϑίοπε αἱζεπὶ 
πιαίοί, σαίας ογαίδίτααίπυχ ἀπὸ Ποπιίπεβ ςῦ- 
οἱοίεί αυσλης, ταζεπηασῃ εἴτε οὐθίταίεαι, ὃ οπὶ 
πεπὶ μεύθαπὶ αἰταπη, ὃ οἱ δ γεσεηβ, δύ ἀτάσοῃ 
εἰάτα, διαρῃν Πμοσύαπι Πρ ροπιαγδίῃτί δ σα 
ἀιούιαι ίςαρος ἀποάεηύμη ςαδίζοτιπι, ογαῖν 
{Πτυάδίηειη ραϊπιογᾶ ηπατετηᾶπι, ΑΠΕῚΠο ες τα’ 
οἷο ἀγαςοηςβ, εἰ ερ Παπιοβ,σαρτεᾶς, σα ραίοβ,εῖ 
{{λίΠ{ἃ απίπηα!ία ἔσεπι ἰεοπε5,ας ρατα] 5: ἔετ 
ετίατι πιαίξεἰ[45, (εἰ {51:5 ρατο5 ας Ππιίϊες, ἐχος 
Ριατίξειυϑ ἐπγίπεητία ; Πππίαταπι απ πιὰ’ 
χίπιαπι πιυ[ἰττἀίπ οι, ᾿ εἴετε ΡοΠάοηΐαο, ἔς, 
«απ εχ (Πα άέθι9 ἐπ [ταἰ αι παπίρατετ, ἰη 11’ 
γα ογαιι ἀείδει εξ, ς (γίσαιι φυλπάλπι 
ἕξοι ποτε {{π, Ππ|ῆ5 ρίεπδηι, “υλγιιπι ἃ“ 
ἤΐα (σρετ αὐ ουίθι5,α] ς ἰη τεττα ξάεγεπί,ποη 
τυ ΠΠς στα ϊος παβείεης, ὃζ θεῖα ἀερεηάζιία, 
τε ἰζλατς οτπὶ εα5 αθογίθυ5 ογϑιιεβ σε ἐσ 
τεῖ. ποηηπ ἶα5 ετία τῇ φαΐ 5. ΠΟΠΠῸ 145 ἢ ετς 
Αἰοία 5, χ αἱία χιξάατα πυπαίαγο 4{ ἀεἰείπιεητα 
Ρύα ίς ἐεγοπῖοβ,, δαρτα πδῆς οἷξ ΑεἰΠίοραπι 
τεσίο,αί ΕἸ εἰρεγή ποςαηίατγ, αλάσπᾶ ΕΚ ρᾶγ 7 
τε πιαϊὶ Πα ίτατα, ΑΔπίδοΥύ οἱ [ρἰοίατοσ, μος 
ἐπ ἴοοο ςαπιείορατάα! ες σίρηί, δ εἰερῃαπίεϑ, 
δ εοβ αυίτῃίΖεβ τοςαπίατ,ίογηγα τασγία ρετῇ 
αὐί[65.. αὐτὰ πεγὸ δύ πιασαίτΔέπε,, ρυρηλη- 
ἀἱϊ αἰτίδ5 εἰερμαπῖος γείεσσε, Αἰ ἀἀϊε πγὰ- 
σπος ἀτγαςοηςς {δι εἴς, αἀεὸ υἱ Βεγθα Πιρεῖ 
εἰ5 ἱππαίζαταγ, ἰεοπες συοσηας εἰςρβηῖζον 
τἀπὶ ρα] ο5 ἀσργεάί, 4105 οἰ υπΠΠογαγίηζ, 
ἔλτι πγαϊτίδ 15 {ποςυτγεητίθα5, [πσίαπε, ΠΙᾺς 
τεγὸ ςαπὶ Πίος ἰἀπσιίης πιαςαίαίος υἱάς- 
τίς, ἐος ἑητεγῆςεγε, ἰεσοεβ ροἢηιοάιπι γε σ 
ἀοτίος σαἀαπεγίδιι σείςί, ἵΝαγγαῖ ετίαπι Βο- 
συπὶ Νδατογιισι το σεαι, σαπὶ τη ΕΤεἰρεγίος 
ΔΔειμίορες αἰςεηάϊῇει, πί ΠΠς ἄοπο πχοτυί σὰν 
ἴλπιος [πα ςίς Ππγ|1ε5. φαογασι σε ααοά" 
“ει οὔοηος Ομοξηίςες σαρεγεῖ, ὃ Ππγί-: 
ἴεπι αἱραγασογαπι πιαροηττἀΐηεσι, Δ΄ 1 1π’ 
σείη εχτεγίι5 πᾶτε παιίραηείθα εἰξ ςἰαΐ» 
[25 Ζεῖίς, δέ Τίρα, ροίξεα ίερτοαι γαῖα πὶ 
τ ΟΠ πιεητα, δ ἑπιηλ 6 Π 5 ΠΊΟΠ 5. π10}τἰ5 ἔς- 
τίς δύ πιασηίς ἀγδουίθες ρίειλαβ, πομλίης θὲ 
ἴα, (ὐοἰυπιηάγαπι Γεεππι ποίει ἡΐπε ἀἰςί- 
ταῦ Πα ἀίοτγιιπι ςεητιπτι ἃς υἰρίητεί, αι ίπγα τιεσ 
κὁ [λεἰτυἀίπε εχασίητα Δ4 εἰεραητγεαι, Ν᾽ [τετί 
τ παιιίσαπεί, στ ατθ ες, δύ Πιιπιίπα ςοτηρ] υ- 
ταυίηες αὐ απτηεπὶ ᾿] οΙσοδαιῆ, φαί Μίατο 
γαπ| ΝΜ] ΑΒ γ]ογιιαι γερίοη πη τευ πη παῖ, 

ΕἸ ΟΕ ΑΘ 

οὐ πυταμῷ σοῖς τινι γυναι βοϊιλλας ες 

πήχεις κατατεηροημβήᾳ Ἐχούστς πὰ βραγε 
χία σῖ! ὧν αὐαπνέουσι. κρὰ τικῦτα σὲ λέγον 
σι πτόρὶ φὶ χώρας, ὅτι ἄμπελ’ φύετοι σῖω 
σὶυ αὐοῇράσιν πο παχ- σϊυσπόρίλεσθ’, 
βότηραυ ποκχυαΐζομ πως ἀγ δισυῦστε. βοτά» 

νη τε ὑψηλὴ πᾶσα κοὰ λάχανου νεκρὸν κοῖς 
ἐ)ρακύντειον, οὐδὲ τῶν σχφυλίνων ἀαυλοὲ 
κοὰ ἱστπομαράθου, κοὰ σκολύμων σώσεις 
᾿πάχες., Ὁ σέ πάχ’ πταλαιξῶν τεῆαῤων, 
πρὶ σραπὸν των δὲ, κοὰ ἐλεφαύ των, κοὶ σὉρ. 
κασϊων, κοὰ βονξαίλων, κοὰ δὴ» σταραπλκα 
σίων ζώωμ;, λεόγτων “πε κοὰ στχροϊάλεων, 
ππαντοσίϊαπτὴ πηροφὸς ἡ χώρα ὅξι, φόβει Μὲ 
κοὰ γάλας αἰλούροις ἴσας, κοὰ δμοίᾳς» πιλίω 
ὅτι τὰ ῥύγχη πρωπίτῆωκε μᾶλλον, στιβήα 
κων τὰ σπίμπολυ πλῆθθ’, πδρὶ ὧν κοὰ στοα 
σεισϊώνιΘ’ ἔίρακον, ὅτε πλέων ἐκ γασϊάῤωμ 
ἐς τἰὼ ἱταλίων., πτῶσρονεχθειη τὴ λιβυκᾷ 
στχραλίᾳ, κοὰ ἴσδι τῶν ϑερίων μεσόν τινα 
ὥϑξρον ἁλυτῳφνὴ σγρυμόυ, δὴν μδν ὡδὶ τοῖς σϊγύα 
σἤρεσι, τῶν σ᾽ ἀϑὲ γῆς γύίων ἐχόντων» κοὶξ 
σκύμνους» κοὰ ἐπτεχόντωμ μαςύμικρὰ γελαῦ 
ὁρῶν βαρυμαίςους, γλοίυς “σὲ φαλακρουὺς, οὶ 
ἐφλάτας, κοὰ ἄλλα τοιαῦτα ἀϑιφαίνον τοῖν. 
σὲρ ταύτης οἵ ὄλῃν ἀϑὲὶ τί; ἔξω ϑαλάοσι 
ΣΝ ἑὰσδῥίων, καλουμάψων αἰθιόπτων χώρα, 
κακῶς οἰκουμβύν σοπλέον. οὐτοιῦ θαι σὲ κοὰ 
καμαλουταροϊωνλεις φασὶν ἔφέκραάτης γγ09 
νζϑνι, κοὰ ἐλέφαντας, κοὰ αὖ παλουμλίοῦν 
ῥίζεις» οἱ τωυροεισῖ ξἷς μδὺ εἰσι τὼ μορφίω" 
κατὰ σὲ τί δαυταν κρὰ πὸ μὲγωθι’. κοὺς 
«ἰὼ ἀλκίὼ τίὼ πῶς μάχίω, ἐλέφασιμ οί» 
κασι. σ)ραίκοντας τε λίγει μεγαίλους, ὥςτε 
κοὶὺ στόων ἀϑισιφυκηναε, ποὺς δὲ λεόντας 
σοῖς πώλοις δὴ ελεφαύπωμ ἀϑιτίβεδος, αὖ» 
μάξαντας σὲ φόύγειν ἀϑιουσῶν τῶν μυτί- 
ρων. πὰς σ᾽ ἐτσειοϊαὺ Ἰσίωσιν ἡμαγμϑδας» 
ἀτένεν. ἐπανιόντας δὲ αὐ λίοντσας ἀϑὶ τὰ 
γηώματα, νεκξοφαγὲν : Βόγου σὲ πον βασι- 
λέα δὴν μαυρουσίων, αὐαθαύτα ἀϑὲ ὧν ξασεν 
οίους αἀθίοες, καταπέμψας τῇ γωυναικὶ 
σϊῶρα, καλαίμους τοῖς ἐνδυκοῖς ὁμοίους, ὧν 
«πκῶσυμ γόνυ χοίνικρς χωροιῦ ὀκτὼ, κρὰ ἂν» 

ασαράγγων σ᾽ ἐμφόδὴ μεγίθα. εἰς “σὲ τἰὼ 
ἐκὸς ϑαάλααν πλέουσιν ἀπτὸ λιγγός, πού» 
λις ὄξη ζῶλις,κοὰ τἴγα, εἶτα δὲν πη ἀσὲλ. 
φῶν μνήματα, κοὰ το πόρκείμανομ ὅρ 6. ὅν 
νομα βήλης πολύθαρον, κοὰ μεγαλοοσῖφν. 
σῇρον. πὸ σὲ κατὰ τὰς Ξἡλᾶς πορθμον, τὸ 

μᾶ μηκΘ'λέγωτας, σκύνων ἐκῶτον εἴκοσι, 
ἦρ σῦ᾽ ἐλάχισον πλάτιΘ’ κα τὰ τὠὼ ἐλέφαντα ἑξήκονσα, εἰςπλόδύσαντι σ᾽ ξξῆς, πόλεις τε κοὰ στὸ- 
σαμοὶ πλώους μέχοι μολοχὰᾷ γοταμεῦ, ὃς δοίζαι τέ μίκνρονσίων , κοὶς τύ μαοσχεσνλίων γίιῦ, 

καλᾷτοι 

᾿ 



ῬΊΒΙΕΚ ΒΟΥ͂Ν ΦΕΈΡΤΕΜΟΥ 9. 

ἐαλῶται δὲ κοὰ ἄκρα μεγάλη πλησίον Τὶ 
“ποταμοῦ, κοὰ μεταγώνιον σόστος ἀνυσο 
κοὰ λυπρός,, σιεσῖὸμ οἵξ τι “ὸ ὕρ()" τὸ ἀκ ἣΨ 
ἔωτύων μέχρι σϊδύροπαρατάνε!. μῆκΘ’ σὲ 
Ὁ ἀν ἣν ἀωτύων δὲ αὖ ὅρους δῇ μαοσαιν 
συλίωμ, στέδιοι πσρντακισίλιοι, σε δὲ Ὁ με’ 
σαγώνιομ ἐκτὰ νὲχν πον ἀαρχησῦνα υὐ τῇ 
“πέδαία. τιμοδδούας σ᾽ οὐκ δῦ, κατὰ μαοσα- 

λίαν φησίμ ὄξιν ἐκ ἀαρχησῦνΘ- νέας σϊίαρσ 
μανεἐς μετοίγώνιον, σφέδιοι τοιοιίλιοι, ρα» 
λους σὲ εἰς κκοσαλίαν σὶρ ξξακισιλίωμ. 
οὕτω σ᾽ δυσϊαίμονα χώραν οἰκραῦτοι πἰὼ 
στλείςίω οἱ μαυρούσιοι»οἹα τελοῦσιμ ὅμως, ὦ 
αὖχει σϊσύρο τό χρόνου νομασίικῶς (ωνττόῦν οἱ 
“πολλοί. καλλωπίζον τοι οἵ᾽ ὅμως ἀώμαςἐμ- 

᾿ πλοκῇ κοὰ πώγωνι» χυθφορίᾳ, σμάξει ἐξ 
ὀσϑντων, κρὰ ὀνυχισμῷ. ασαὐ!όν τε αὖ ἴδοις 
ἀτηομδήους ἀλλύλοις οὐ τοῖς πόδιγτρίτοις "“τδὶ 

σταραμλύειν αὐτοῖς ἄθικτον ὃν κόσμον τῶν 
τοιχῶν. μάχονται σῖ ἱστπόται “Οπτλίου ἀτὰ 
ἄντοντ’, αϑινοχρἐλίνοις μώμᾶνοι τοῖς ἵπ- 
“ποις κοὶι γυμνοῖς. ἔχουσι σὲ κοὰ μα χιέρας. οἱ 
δὲ πείοὶ τὰς δὴν ἐλεφούτσων σδρας, ὡς ἀασί 
σίας περ άλλοντοι, πὰς δὲ Σὴ) λεόντων κοὰ 
“ταρσϊάλεωψ κοὰ αῤκτωυ ἀμπέχοντοτι, κοὰ 
Ἐἐγποιμῶντοίε, ογε δου σὲ τοεπιοὶ οὐτοι,κοὰ οὗ 
ἐφεξῆς μαοδαίσυλοι, κοὰ ποινῶς λίξυδυ ἀκ» 
σὰ Φπλίορ, ὁμοιόσ κότιοι εἰσὶ κοὶ τἄλλα ἐμ’ 
φόβεις μικροῖς ἵπποις χιώμδμοι, ὑξεσιἢ ιὸ σ᾽ 

“τειθεσιυ, ὥς τ᾽ ἀὴ ῥαθοϊίου οἰακίζε ὃ τα, πόδὲ 
“τραχήλιᾳ σὲ ξύλινα," τρίχινα ἀφ᾽ ὧν ὃ ῥυ 
“τὴρ ἀπτήρητοιι, ἡνιοι δὲ τὸ χωρὶς δλκῆς Ἑστονσ 

παιγὼς ἱκαύσδι,τοξλτη μικρᾷ βυρσίνῃ, πλα]ύ 

λογχὰ μικρὼ ἀζωυι, πιλατύσημοι χιτῶνδῃς, 
ἀϑὲ τούρπημα, ὡς φίω,σδϑρι κοὶ πε θωράκε 
οὑ-φαυρσύσιοι ὃ κοὶλνιγρῆτόῃ οἱ σαὲρ οὐ ἣν 
οἰκραῦ τόϊ πρὸς "οἷς ξασόβίοις αἰθίοψε, τὸ Ὁ- 
ξόύουσι ἐκαϑιέττθῃ οἱ αὐθιοπδσ χρῶνται ὃ κοὰ 
εβρεπταναφύροις ἅρμασι, μίσγονται δὲ τὼ "οἷς 
μαυρουσίοις οἱ φαυρόσιοι σΐᾳ φὶ ὁβήμου ασὰ 
γίως ὧσο ταῖς κοιλίαες ἣν ἱστχων, σπαρτῶν 
"όν «ὧν ἀσποὺς τό! ὑσῖχτ». ἔς: σΐ ὅτε κρὰ 
εἰς ἀύρταν ἀφικνοαῦταε δι τινων τόπων, 
ἑλωσϊῶν κοὰ λιμνωσϊῶν. τινας σἵ αὐτὴν κοὰ 

Ῥωγλοοϊυτικῶς οἰκεῖν φασὶν, ὀρύοντας [)) 
γίω.λέγωται σὲ ἀαύτοῦϑα εὖὺ ϑόῥινοὺς ὄμ- 
ἔρους ἁὐϑνπολάζεν, χφμῶν Θ- ὃ εἰναι αὐυσῇοι- 
εν οὐίους δὲ Τὴ" ταύτη βαρίαβων οΚοὰ ὄφι;, 

͵. 
γοσαταγ ρτςίεγεᾶ εἰ ργοπιοπίοσί  ππαρηῖ Πιι 
τὐίηΐ ργοχίπι, δύ Ιοςα5 αὐίάπ5,.ς εν 15 ΝΜ ε΄ 
τἀσοηίυπη, εἴ ἰεγ ἐ πιο ἃ (ΟΙΥ (5 διιςαΈς ρεγ 
τεπαίς, Ιοποίταο ἃ Οοιγ 5 υἰφ πη ΝΜ] αἰ γ]ίο 
τπ| ἤπο5 εἰξ Πλάίοτγαπι ν πη. ΓΜ ετασοη 
ἀπὶ ποῦς (ὐατιΠαρίηίτείροπάες, αιτα εἰ ἐτεν 
σίοης, ΤΙπιοίβεπες ἀἰχίτία ἐσίγα ΝΜ] ΠΠ ίϑιτι 
εἴξε:αῖ ποη θεῆς. Τταηἤτι επίπι ἃ ποιὰ (ὑαγν 
τπασίης Μεταροηί εἰς [ἰλἰοτιιπὶ τίσ πὶ πη] ν 
{{ππ|.ργειεγπδαίσατίο ἂρ εα ΝΜ ]ΔΠΠΠ τὲς, Ρ 
τία πηι (εχ πη 5 (λἀίοτιπι, δ ε( στ ΙΝ δυτέ 
δἀεὸδεζειπτεσίοπεπι ῃΠαρίεεῃι, τἀ πλεπ δά 
Βοςαίς τεπιρα5, πιάση εχ ρᾶτίς ροίξονα! τεῦ 
υἱσαπι, ΗῚ ςοπιοε εἰπείππίς ἐχογπβτυν, ἃ μας 
θα, δέ αὐτο, δ ἐεγίιτα ἀσπείιπ), ζ πη σ υἱῦ ςαἱ 
τα. Κ ατὸ υἱάδδ9 ἑπιοτ ίς ςοπτίησεγε, 4: πὶ δ πὶ 
Βυΐαητ, πε ςαρ ἢ]! οσιιπὶ οσζαταβ ρεγει θεῖ, ρὰ 
Θηδητῷ ἐγεααδτεία5 Ὁ ἐησο Παἰατί, ἐπ ε5 πὶ’ 
(5 αἵτητεβ, δ ἑἱπποείβ ἔγεηίβ. σεγιπε ει οἷα’ 
ἀίος, Δ τρεάίτεβ εἰερῃαπεῖ ρε! θ8 Ρτὸ εἶγρε 
ἰς(ς ρτοιεσᾶτ, εοητπὶ δύ ρατάα! ππὶ δύ ττίοσ 
ταπη Ρεἰ ες ἱπάπιπηζ, δ ἀοτπνεπείθι5 ( (ΤΕΥ 
πᾶτ,ας ἔστε ὃ ἢ ὃ ἰςᾳυσητες Μααν η δ 1 ὦ 
Ῥεβτπασπδεχρατγίε ππίϊς πτητοα]ει5, δχ ἐπ τε 
τεγί5 Ρογ(πλ}165,ρατυ!β εαττΐβ ἀτεητεβ, τοί εν, 
τἅπιεπ δύ ορτεπηρεγατ δυο: ααςὸ, {018 ττγ 
συΐὰ σιδεγπεπτίατ, Εσιί ςο! ἀτία ἐχ Πρ πο Πᾶς 
Βεπτ,αυτΡίϊο ςοπίςα,ἐ χυίδ. παδεηα ἀςρεπ 
ἄει, δύης σαί ετίλπι πῆς τγαζὲι ἀοτπίπα ςαυ 
ταῦ υτοαπε5. Βεϊτα υτὔταν ραγα εχ ςουίο σοπσ 
[εξ [απο ο8 [ατα,εἴρᾶγας, ἀ (οἰ ποδί ττιίςς δπἢ 
ρΡίᾳ, ἃ ρΡεἰ!5,υτάϊκί, ποι εξ, ἃ εἴγρεας, 
ΔΙεΕΡμαγυςή, δ Νίρτειοβ, συ αἶγα ος Πα θές 
ταπτ, Ηείρετῆἥς Δειβίορίθιυδ πἰοίηΐ, αοίτ 
τῆς ημπεπιδπιοάπαι ει δίορεβ., [ΑἸ σατίϑ 
ααοσυς εὐττίθ8 πιτηταγ. πλίίςο πτασ ποησ 
παπαυληι ΝἼδυτίβ Ρμασυή ρεγ ἀείογια, α΄ 
ΤΠ π{{Ὲ58 ἐἥυΐ5 Ρουταῆτοδ., ΠΟΠ ΠΟ ΙΑπ 
Ρεῖ ἰος αιαάδηιν ραἰ ε{ἰγία δ ἰαςις Οὐγτταπὶ 
πεπίππε, (υίάδπι εχ εἰβ ἀϊςιμάτυν τοΘ ον 
ἀγιαγυτι πιούε Ὁ τετγαιτ Πα ίτατε, δ εἰσ 
τις ἐπι γί σα5 αρυπάατε, ἤγεπιε πεῖ Ποοίτασ 
τε ἰἸαδογασε, ἵΝοππΌ}} εχ ἤς Βαγθατίβ, (ες 
Ρεπειπὶ ἃς Ρή(ςίπτη σογῆβ ἱπαάιιπιεπεβ., ἃς 
{Ἰγδπιεητίς ατππίιτ, δαηγαιί ἀΐςαπε, νἴδιιν 
τοβ8 ἰπάος εἴς, ηὐί εὐπὶ Ησίςα!ς πὶ ππης 
Ιοςειπι ἀείςεπάετγιπτε : (εἀ ρϑυῖο απτς ποία 
τετηρούα ορας δ Βοςείιιβ τερεβ., ἰδ οπιᾶ " 
που απιίςί, εαπὴ τε ερδηῖ; υίδιι5 ἐς Πςί νη αγκεῖς 
επτίρας, [δα {ποςείϑίς ίῃ ἱπιρετίο, ἵναπι Αἰ ίοάη» 
Οαῶν Δυριπξι5 δά ρατεγπιυῖπι τερσταμπι, {014 ΠΟΥΥΗ 

σίδῦρο. μικρὸν μὴν οαὖν πααρὸ ἡμῖν οἱ πόδὶ βόγον βασιλῶς. κοὰ βόγχοι κατῶχον αὐσίὼ, Φίλοι ῥω, ἡ}. Ρμῖοε 

καίων ὑντόσ ἐκλιπόντων δὲ τούτων, ἰούδας τσαρύλαθε τίὼ αῤχίω,, δόντι’ τόισεξαςοῦ (αἰσαρ», 
Ὁ ) κοῖς τοὐτίω 

ὠνεκοὶ ἰχθύων συ ραξς, ἀμτοεχώῶσι τε κρὰ σρώ 
μασι χρή τά, «ἦὺ σὲ μαυρουσίους γήιοι φασὶψ 
ἐνδυὺς ἀναε, τοὺς συγκατελθόντας ἡρακλέῖ 



ἘΣ ΣΥΚΑΒΟΝΙϑ 
Ὦος οτέαταῃ {{Ππ| ποηςείδές. 15 ̓ αας Πἰτι15 ἔππίτ, στ 
αυΐ ςοῦῖγα ἀίπαξη Οφίατεπι ουτη δείρίομις μ6 1 
{πὶ σοίςίτ, (τα πεγὸ [θὰ πυροῦ ἀΐεην οἱ 
(ες, (αςςοίδίτ πη ἱπιρεείο Ριοϊεσιααδ εχ Δ ηῖο- 
πῇ εε ΟἸεοραίγε ΠΙία οττας. Δετεταίάοσγις ΕτᾺ 
τοίπεηί ςοπιγααίςίς, φυΐρτο Είηρε, Εἰχαπι 
ετίσεπι ἀΐοίς οἶσε ἐχίγεπια ΝΜ] δυτίτα ίος οςοί 

Ῥα!νὶ Ρος ἀοπτιαϊα Ἐ Ῥηοσηίςεαδ ἥπος αὐ ε5 ρογπλα τα 5 
ἰσκος,ἃ ἀίτγυταϑ εἴς, πάγαις έοίτεπν πα] πὶ ρα" 
Ῥραπῖςε,ἱπ γρας, Ιῃ Ἡεἰρετής Δειπίορίθυβ ἀοεβ ἀρεῖ" 
ὑμε ἀρῶν το 5 οἴϊε, ται απτὸ ἀίχετίς τηϑτυηί5 ἀπιοπιε. 
τοἰοπία Ρω [Δία ίςίρ τεπηροτίδιις οταίϊος εἴς, δί ςαἰέρί- 
«γᾶν εν», Ποίοδ. Παοπιοῦο επίπι [ςςί5 ἃ, αἰξποίβΊἸοςίς 

μας εἴτροῆυπις Ν εγὺπι ἱρίς ἱομρὲ ρείογα 
αἰκίς ἐς εἰξάφο [ο εἶθ, δεγίς εαίπι, ΕΟτορ Βα, 
φοβηποίάδηι ἐχυΐεβ συΐ ἤςοαπὶ τεσίοπεηι ίῃ 
ςοἰαῆτ, δύ ἰοῖοι εἄδῃς, Πεγθαπὶ Πα πάδηι ὃ 
ταάὐίςςον, {πα ςοπιεία, Πίἢ]Π ρόοτα πα έρεαηζ, 
εοδῷ τήρυς φἀΐοςα ἔπρτα Ογτγέποῃ ρέορτε. 
αἰ: αι αετὸ ἰδέ πε ας δίδετε, δύ καγπι θυ ας’ 
(οἰ: χυαπαηαᾷ ἐπ ἐδάς πητρίαρα, ϑοί πες (δρίνσ 
πίας ᾿ξ οα. (τείρτογ,, ἃ Μ]δυτίταηίος τχοη τίς 
τεςεη(εςη 5 αδἰἐέπεῖ, δογιθίτ εηίσιρυά 1 1η- 

σεῖ. 115.:8. σε Δηταί ἰρρατυτάπ εἴς, ὃ ἢ εἰδίαπν ςυδί 
«ἀρ.4-Ῥίκ- τογιτπι ἐςχαρίπια, ἥσαπι ἃ δεζγουγίο παάδίδπη 
ὌΝΟΝ αἰτιας τατίσπι τοῦγα ἀεπταπάαίατο, Α ἀ 61 εἰ" 

πὶ ἄς εἰορ φητία ἑαυϊοία αιρεάδην, [ἱςίτ ἐν 
πίπι τρεῖεταϑ ίεγαϑ ἰσηοτη ἔπσεγε, εἰερῃδητες 
εἰτεπῇειεας τερυσθατε, ρτορίεγεα αυὸ  (Υ]- 
τιᾶπι ςΟὨ πλᾶΓ, ἐ05 σπὶ Βοπιίηίθει5 ςετία’ 
το, ὃ( (ρεςυΐατοεβ ρεατεγαμίτογε: δ συμ 1}- 
ἔος υἱδετίητς ἕπεοεγε, εἰπε πουΐηεγα ἃςοε- 
Ρετίητ, ἑαπῖοβ πε Βεγθ9πι,αε ρα τόγεπι {ρ΄ 
Οἱίςος ργατεηάοες, Ροΐὲ [Ν]αυτίταπίατῃ εἰ 
ΜΜιαἰαίγΠογααιτορίο, ἃ ΜοΙοειαιἢ Παπιίπε 
ἐπίτ τὶ ἐασε πες Πηίεῃϑ πογὸ ἰῃ ργοπιοπίοτί 
τι συοὼ ΜιαΠκαἰγ] ον ὃ ΜΔ Π δ γυπὶ 
εοπβηίααι ἀἰείτατ, Α' ΜΜειδασοπίο Ἔχίτζυπι 
αἱαυςείσηι {Δ ίοτγιτηι (οκ τα 8, {ππὶ ]αΐ ῥά 
εἴοτα αὐδίζγοηγαν, Οὐὰ ΠγΑΥ 8 σΟΠΊρΡ]αγ 65 
δαδίκαιίοη 5, ὃ. εοητρίανα Πυπιίπαμαθεε, δ 
τεοίοπεπι παῖε ςοπυτπ οὐδληι, εὐ (τί πεσε πα 
κτίοποη ἐούιτη ίλοοῖς, απο πρτοΐατίοσγα, Γ)έ- 
Πατίτασαε δίρα εἰείτας ἃ ἀἰ 5. Ππίδυς, κα Π|ς 
{λ4,ἱπτογυαϊίο, εἰ δ. Ρ μαςίδτεσία,ις πυποάί 
τατα εἴς, Βο(ὲ δυρβαςειι Μίλίς πί4 οδείαυ τε 
τεσίοπεπι,, ροίξεα ΝΜ] ςοἰρία, ροίξεα εἰιι5 πον 
ςεἴοτες, ρεῦ ποίϊγα τειη ρον μαδα [δ ρατεγ 
παρεγ πποστο, [τα εἴ ἃ Ναὶ οπταπίς Ζατηᾶ 
Βυίαϑ τεσία, ΡοΙ δῖρα ἴῃ ἰεχςεητίς [{46. εἰξ 
εἰεού πὶ αγς, θοῇ ρα αἱία ’Ιοςα οδίσιχα: 

ΘΕῈ Ο ΕΑ Ῥ Ὴ: 

κοὰ ταὐπίω αὐτοῦ σἰὼ αχίω “σὸς νῇ σικα 

“πρώᾳ. ἴὸς σῇ ἐν ἰούξᾳ πὸ τρῶς ἀαίσαραᾳ Ἂν 
ϑεὸν πολεμήσαντ- μετὰ σκκππίων θ᾽". ἰού 

ξας μὲ οωὖ νεωςὶ ἐτελδύτχα σὸν βίον. οἵχ- 
σις σέκτοι σὲ τίὼ αῤχίω ἡ ἐς σῇολεμαῖθ’,)ο 
γονὼς δ᾽ αὐπτωνίου ϑυγατπηρὸς κρὰ ἰμλεοσεά» 
“ρας. αὐ τεμίσϊωρ Ὁ" σ᾽ ὁδ απο ύει μϑὺ αὖ 
σιλέγει,δεότι λίζου τιν εἰ φησὶ πόλιν σπτόβρὶ τὰ 
ἄκρα Φὶ μαυρουσίας τὰ ἑασόβια, οὐτὶ λιγο 
πος. φοινικικεὶς σὲ πόλεις κατεσκδυασμλύας 
“πμπόϊλας τινὰς, ὧν οὐσῖρν᾽ ὄξιν ἰσϊν ἔς 
χνθ΄. ᾧὺ σὲ τοῖς ἑασόῥίοις αἰθίοψοε εὖο ἀόῥίας 
σπλατ ες φήστις ποις τι ὀρβοινοῖς ὥραες, κοζε 
ταῖς σϊειλιναῖς, ππιχέῖς, κρὰ ἀχλνωσίεις φής 

στις τὅν ἀόρας. ποῶς γὰρ οὐ αὐχμώσξσι κοῖς 

ἀαυματιροῖς πύποις ποιῶ εἰναι; αὐτὸς 
χούτωμ πολὺ χέρω λέγει πέβὲ οὖσ αὐτοὺς 
πόπους, μετοιάςτίς γὰρ τινας ἱσυρέ! λωτον 
φαϑγους, οἵ τἰὼ ὠνυσῆοον νέμοιντο, σιτοῖντο. 
σὲ λωτὸν πόαν τινὰ κοὰ ῥίζαν, ἀφ᾽ ἃς οὐσῖῳἡ 
σίξοιντο ποτό). στωρήκειν σ᾽ αὐεῦο μέχοι δὴν 
σὲρ ἀυρίωης πόπων. (ὧν σ᾽ κέ κοὰ γαα 
λακτποτεῖμ, κοὰ ἀρεωφαγ ὧν, ἰαϊστόρ τοίῶ 
σοκλινέις ὄντας, κοῖς γαυίνι δὲ ὃ πῶν ῥω“ 
μαίων συγγραφεὺς, οὐκ ἀπέχετοι φὶ τεῦ 
ρατολογίας ζὶ περὶ “τυ μαυρουσίαν, πρὸς 
σὴ λυγγὶ κὐχοίου μνῆμα ἱσορέ!, κρὰ σκελεα 
δι τοηχὸν ἐξάπκοντσ, ὃν σόρπτώριομ γυμνῷκ ᾿ 
σαι, κοὰ στοίλιν ἀφιδαλᾷυ γίω,, κοὰ τὰ πες 

δι δὴν ἐλεφαύσαν μυθωσῖῳ. φησὶ γοῦ “χἄλα 
λα μϑὺ ϑηοία φσύγειν τὸ τοῦρ, ποὺς σΐ ἐλέα 
φαυτας πολεμῶν, κοὶὰ ἀμαύεϑαι, διότι τίνι 
ὕλίω φθέιρει. περὸς σὲ οἷο αὐθρώπτους σα μάσ 
χιϑαικατάσπκοστους ποπίμπονταᾶς, κοὶ ὁ 

σαν Ἰσίωσιμ ἐκένον φϑύγειν, κοὰ αὐαῶν,, ἐσ 
“πάσϊαὺ πηοαύμο τα λαίξωσιν ἱκοτήθιον πες 
πείνευ ἐλασθυς, ἃ βοτωύίω, ἃ κόμαν, μετά - 

“ὲ τὼ ἣν μαυρουσίων γίιῶ δ μαοσαεσυλί» 
ὧν ὄδιμ, ἀκὶ στό) μολοχεἰσῖ ποταμοῦ πἰὼ αἢο 
χίω λαμξανουσακ, τελδυπτῶσα δὲ ἀϑὲ τίὼ ὦ. 
κρῶν, ἢ πρλῷτοιι ὅριον φὶ τε μαοσαισύλωμψ, 
κοὰ Φφὶ μαοσαιλιξύωμ γῆς. Ξτέδιοι σ᾽ εἰσὶ 
ἀν τὸ μεταγωνίου μέχρι τόν τοιτό ἕξακις 
αίλιοι, οἵ σ᾽ ἐλάῆους φασιμ. ἔχει σ᾽ ἃ στο 
ραλία πόλεις τε πλείους κοὰ ποταμοὺς, κοὶς 
χώροω δύφυῆ, τῶν δ᾽ οὐ ὑνόματι αῤκέ μνησ 
ὥιώχκε. σι δὲ πόλις σίγα οὐ χιλίοις σαδεοις 
ἀν δ λεχθονχων ὅρων. κοὰ βασίλειον συο» 
φάκα, κατίασαςοι δὲνειῦ. σἰὼ δὲ χώραν με 
πὰ συοφάκω κατίοχε μαοσανίοσψε, ἀπά μὼ 
κίψας. εἰτα κοὰ οἱ εκᾶνον σ]ασεξάμϑνοι. καθ᾽ 

ἡμᾶς δὲ ούξας ὁ στα τὴρ τό νεωξὶ τελδυτέσαν τ Θεϊούβα.. κατίασαςαι σὲ κοὰ ζάμα Ὁ τούτου δα. 
΄ ἘΠῚ ΙΝ ἰώ ᾿ ᾿ ν Νὰ τὐ ιν ὃς , ς 5. δ. Ὑ ΄ 

σίλφομ τσθὸ ῥωμαίων . μετὰ δὲ τίὼ σιγᾳ ϑεὼν λιμίῳ οὐ ἕξαπῳσιρις φρδερις να ατ᾽ ἀν.ο, ἤσιμοι τόποι. 



ΨΥ ΜΕ 9 ἘΠ  ΝΥ ᾿; 

“πρὸ ουῦ οὐ βάθει φὶ χώρας δρεινα, κρὰ ὁδα 
μα, (δ᾽ ὅτε πτχρίασαρτοι ἃ κατέχουσι οἱ 
)ατόλοι μέχρι κοὰ σύρτεωμ. πὸ σι ἐκξ πρὸς 
ϑαλαήι κρὰ τοεδία ὅυδ αἰμονά ὄξι, κοὰ πὸ, 
λες πολλαὶ; κοὰ ποταμοὶ Κοὰ λίμναι" στόσει 
σϊώνι Θ᾽ σ᾽ οὐκ οἷσί᾽ ἐ ἀληθῆ φήστες δλίγσις 
κοὰ μικροῖς διαῤῥαὅαι ποταμοῖς τὠν λι“ 
ξύίω. αὐεῶν γὰρ οὗς αὐτεμίοσϊωρ Ὁ’ ἔρηκε, 
κοὺ μεγάλους. οὗ σὲ τῇ μεσογαίᾳ τοιῦτ' ἀλπ 
θἰςόδου ἐπᾶν.. ἄρακε δὲ τούτου τἰὼ αἰτίαν 
αὐτὸς. μὴ γο κα ομθρπῶτα “οἷς αῤκτικοῖς 
μόβλεσι, κα ϑάστόρ οὐσὲ τίὼ αἰθιοπίαν φασὶ, 
διὰ στολλέκις λοιμικᾷὶ ἐμπίπηειν σο αὐ 
χιὼν, κοὰ τὰς λίμνας τελμάτωμ πίμπλα» 
ϑαι,κοὰ τίὼ ἀκοίσϊα ἁδιπολάζειν. ἔτι φησὶ 
πὰ μὴ αὐατολικα ὑγρὰ ἄναιὸν γοῦ ἥλιον 
αὐίχοντα ταχὺ παραλλάηειν. τὰ σῖ ἑασέ» 
οκα ἕσροὶ ἐκᾷ γα κατασρέφεν.ὑγρα γαὺ Εἰ 
ξηροὶ, τὰ μδὴὺ υταῤ ὑσϊάτων ἀφθονίαν, ἢ «σὰ 
νιῷ λέγιται, τὰ σὲ σταρὼ τίωὼ ἣν ἁλίωψ. βού 
λεται σὲ λέγειν τὰ στχροὶ εὖ ἡλέους, ταῦτα 
σὲ ταντόυ ἀρκτικοῖς κοὰ μεσημβοινοῖς ἀλί 
μασιν ἀφορίζουσι, ( κίω αὐχ-ολικώ τε κοὶς 
οἱυσμικαὶ, τὰ μλν πρὸς τὰς οἱ κύσεις λεγόμε, 

να καθ᾽ ἐιἀςίω τί οἴκησιν, κοὰ τἰὼ μετά» 
σωσιν δὲν δοιζόνπτωυ, ἄλλα κοὰ ἄλλα δὴν, ὥς 
“ οὐσῖψν ὅτι καθολικῶς εἰπῶ ἀϑὲ ἣν ἀπόδε 
λήσηων ὁ πληθθ΄.ὅτ; τὰ μὴ οὐατολικὰ ὑσ 
ἃ, τὰ σὲ σϊυσμικὰὶ ξηρά , ὡς σὲ λέγετοίε 

πρὸς τἰὼ οἰκουμδύίω ολίω νὴ τὰς τοιασιοὶς 
σὰς τοιαύτας. ἧς κοὶ ἡ ἰνσδικὴ 5 κοὰ πιξκρίᾳ 
λέγοιτ᾽ αὖ κατιξ γε τἀν “οιαύτίω ἀπόφα» 
σι. τίς οαὖ ἡ πιθανότης φὶ αἰππολογίας : ν᾽ 

γὼ πόδιφορξ σιωεχέι τα κοὰ ἀοκλώιν 
“δι ἡλίου, τίς αὖ εἰ ἰατασροφη; τότε τὦχος 
δὶ σεχραηλαγῆς πσανταχοῦ ἔσον, ἄλλως τε 

σταροὶ τί οὐαῤγαον ὄδ' τὰ ἔσχατα φὶ βε. 
οίας, ἢ Φὶ μαυρουσίας τὰ πρὸς σϊύσιν, ξηροὶ 
λέγειν ἁπούτων μέλισα, κοὰ “Ὁ πόδιέχον 
δύκρατον ἔχειν . κοὰ πλείσων ὑσϊάτων σύ, 
σπόρέι εἰ δὲ το ἑκα τασρέφειψ ποιοῦτου εἰλη- 
σἤαι, ὅτε γύταῦϑα τὰ ὕστα Φὶ οἰκουμθήης 
«σσὲρ γῆς γίνετου, τί (δῶ συυτεῖνει πρὸς ἕη 
βασίαν : κοὰ γουρ οὐ τοαῦϑο,, κοὰ οὖ τοῖς ἄλ» 
λοῖς τόποις φὶ οἰκουμῆύης οἷς ταυποκλινξω 
σιν ον ἴσου σἸχλιπὼν χοόνον τὸν φινυκὸς, 
ἐπαύεισι πτέλιμ κοὰ ϑόρμαένει τί γίυῦ, ἐσ: 
οἵε που αὐτόθι κοὺ; ἀσφαίλτου τουγὴ, κοὰ 
χαλκωρυχίας.. κρὰ σπορπίων δὲ κοὺ πῇγ5 
νῶν, κοὶ ἀνήδϑων λέγωτοι πλῆθ’, μεγὲ» 
θε, σὲ πῆς ασονσϊύλωμ, ὁμοίως σὲ κοὰ φα- 
λάγγια» κοὰ μεγέθει κρὸ πλήθει σϊχφόβον: 
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απ ποτγὸ πῃ ρεηίτίοτε ἰαςεηι τοσίοῆο; πγοπτα 
πᾶ ίαπητ,ας ἀςσίεττα, (τα (Ἰετα} τοπεητ, ηαον 
ἀδπηπιοῦο ἀἰ(ρετί (τῆς τς δα ϑγεῖες, "δὲ σε 
τὸ δάπιατε δ ςἄρί πθεγεβ πε, 8( υὐθὲ5 πα! 
τα, Παπιίπα δ ΙΔςις. ῬοΠάοπίμς (τ δίς, Δη ττὲ: 
τὰ παυιάαυαηιαπιίςίο, τίς ραγαίδ ΗΠ υπηίπί- 
Ὀυς 1 ἰδ γαπι ἱγγίσατί,ἀς ἥς επίπι ἀΐοίτ,ασα Δι 
τεπγίἀοτι5 τλσηλ ἐχί[ίπιαῖ, πος ργοίξοϊὸ ἐπ 
τηςαἰτεγγληεα πεγίτις5 ἀἰς ροτεί!, Ετπιπτ5 τεί 
«δαίατῃ αἴτετε, φυδά π ρατείθιις ἐςρτεπεγίο. 
Ὠΐ5 ΠΟ ρ] υαΙ, Παςπηδαάπιοάμππι πες ἔῃ α εἰίο 
Ρία, υτἱρεργορίευ [ςοίτατεπι μοί ἰπ οί αν, 
δ ΙΔεὰ5 ςοσποί! ἥλησ, δὃί ἱοειήίε αδιιπάςητ, 
φὐσίς ετίαπι, ογίεπτα! α πιιπηίάα εἴς, φιὸά (οἱ 
εἐχοτίεπϑ οἰτὸ ργατοίεας, Οςοίἀεπιαϊία πετὸ 
{ςοα, (01 {δ{ ςοππετιαταν. ἵΝαπι Πιτπιίάα. 
δί {ες Π|ὰ ρτατεῦ δηπάίιπὶ ςορίαπη ας] ἱποΖ 
Ρίαπι, παοργαῖεῦ εδάεπι ἐπ ίοϊε ἀΐςυπτευγ, 
Μιβεαίςετε, ργαίεγ 165, ]Πας οπιπεϑ ίςρίε 
(τἰσηαίσι15., πΕ] πχοτί4ίο Πα] σις ρΙΔοίς δίοίς. 
φῆδητ, ΓΝαπιεχ οὐΐεπια  θι15 δύ οςοίάς πιας 
185 Ποηπι|4 δά Παδίτατίοηςες ἀἰῶΔ., [ξουπ- 
ἄἀσπιαυαπις μαδίτατίοπειη εἰ Πογίξοπιυπι (ἢ 
πεγ[ταῖοπ],] ἃ ἀγα ας 4114 (της, Ὁ πατε ἠε ἤ5, 
τος πιαΠεἰτΔίπε ἱποοπιρτεῃεη Π έΠ 4 πητ, πα 
πηίπετίπῃ ἄς Ποη ροτείς, αι ἃ οτί τα! ίὰ (τί 
Ιἰςες Παπιί4α πε, οςεοίεητα!α πεγὸ ἤςςα, (τά 
πτδα ΠαΡίΓα τ ετα τοΐαπι. δ αἱ ἐχίγξπγα τε 
ἔεγαπτιγ, ααδ!ές εἴ Ἰηἀία, δύ ΕΠ ραπία: ἀἰςει 
τληπε Βυϊυίπιοἀ ςαιίλπι, δ εά αυαπὶταπάεηι 
(υαποποπὶ μαδεῖ πες γείροπῆο ς [πῃ εοητί 
ΒΟ ΕΠίπὶ ἂς ἰπρί (Ο] 15 εἰγοαπά δία, σας παπε 
εἴξεροτεῖξ εοππενίο ς Ργβτογεα τγαπίσυπαέ 
Ρετηίςείταβ πρίησε εξ. } 5. Ἐίςογε εἰ(3Π|, 
αυῤᾷ [δετία πεὶ ᾿νϊδυτίταίϑε εχίγεηα οςςί,; 
ἀεητί ργοκίηπηα, ςςίεγίβ οσγηίδιι Πςοίοτα σητ, 
Ρίδτεν εὐἰἀεπτίατη εξ, δέ αιὸκ δειεπι τε πὶς 
Ῥεΐλίστηα παδόδης, δύ αυδά δησίβ ΡΠ ατίπγίς 5 
θυπάεητγ, υοά ἢ σοπαετῖι καῖε αυίάἀλῆι ἃς’ 
εἰρίαπε, ιδά (ο]έςες Πα τα 15 ἐχίγοπηα μος 
ἰη ἴοςο (υρτα τεστγαπιίαπε,, χυίά μας πιεπεῖς 
ςαἷς ἀτιίηεης δα [ἰςοίτατεη ς.͵ ἵναπὶ ἃ ἰπ 
[ί5 δ ἱπ σκοτία ματα ΗΠ 5 τοῦτα [οςίς, υὲ 
εοἰαίάεπι απτ Ρίαρα, ίοἱ φαδῃ τεπιρο- 
τε πού. αὐἤπίήεης, ἐζεγαπιγεαίς, δ κα] εἴ ε 
εἰς τεέγαμς ΕΠ εἰία παι δ δίξι πιίη!5 ἕο δ 5: 
τατος, δ ρεππδίογαπι δ ποη ρεπηδιογ τοῦ 
Ῥίοπαπι πιο ττιο, πιδοηϊτιαίης (αἴ ἔεγτατ) 
ἰεριεπῦπι πεγτεργαταπη, [Ιτεῖτ. Ρ αἰ αηοία, 
δ πια[εἰτυάίπε δέ πηασηίτιίπε ἐχες!επτίας 
Ἐ αςετταβ ετίλτι Ὀίςιδέτα 5 ἀίςαΐ, ἰπ ργα" 
τογπηοηίδηδ [ἀρί]}ο5 ἐπαεηίγί ςαγδιιηςι οδ' 

σαι σκύρας δὲ φεππήχεις φασίν χὴ μϑ οαὦ τῇ πτχρωρίῳ λίθηνς εὐὑοίσκεϑοι φασὶ τοὺς λιχνίπιις; 
Υ͂ 4 κρὰ, ἐκαρχην 



Εἰνδα αἱ 
δαἰκβ, 

κα ΜῊ, ἀϊεὶὲ 
μά τα[μᾶ, 
Κι ῖοου ο 9 
ρα ὰ ἠθ- 
ψἘΉ. 

138 ΒΊΚΑΒΟΝΙβ8 
δί (λτεδοδοηίοκ, [πῃ ςαπιρίϑ8 τε ςεατγ, εἰ (ετν 
Ρεπειπι πιυϊτίταἀίπεπι, τ ἀίξευπι οἰ, ςπὶ ἄς 
Απιπιοπεαλρσεγεπι5, τοπὶαρυ ἐοβ θοὸν εἰ 
ποπιίης ΜΙ εἰ οτι5,εχ υα υἱπυπι ςοπῇςίτητ, 
ἸΝοΠπιΠΠ τεγαπι δίξεγαπι παρεπι, δ ἐϊιᾶ5 
πιείϊες ἰἀςίαπτ, (Ουΐπηι εἰ χυίπῦπι ςαδίτο, 
ἐαπι ἸοπρίτιΔίης, ἐγαίδίτιἀίηε πετὸ ρᾶταί ἀ{» 

φίεί, {τυέξαπι αἴξετς πιοάίοβ ἀποεπίεπος, δί 
΄υλάτασεπος, πεζε ποη ίεγαηῦ, [τἀ τεῦγας (Ο]" 
{ἰρατίς ραϊατία πετίαταμε (ΔοτΗςαῖα;, (ἐπλί- 
τα (αιἰεἰβοίαπε, σα εχ ίρίςίβ ἰα πιεῖϊε ςεοί εν’ 
καπιςπιλτατείςαηι επίπι (δ. αΠίαα ἔγαρσες,[ς4 
Ριορτεγίεγρεξγαπι πιιϊττιἀίπεπι ορετατῇ ον 
κτεαβ σείιηΐ, ςαίεζαβ ζογροσίς ραγίες ρε]] 
δι σοητεσοητία8. [δογπιίςυγίπετο [εὐ ρεάεβ 
ἰίο Πίαπης, ἰςογρίομιτι ργαίία ρα] ἐττ5. εἶτ 
εὐη]σαῃτ, Ια ἢδς οΥὰ {πίτ οἰυἱτα5 απ Δπ|πὸν 
παίπε ἰοἱ, αυλῖτ σαπὶ [αδὰ Βιοϊεπιαί ράτεῖ 
εὐυηίγει, πιαταῖο Ποπιίης (αείαγεατμη ΤΟ ςδιίζς 
Ἑᾳροτταπι βαθεῖ, ὃ ἰπίαἴδπι ἀπεὲς ροσγείπη, 
ἴητοῖ Οκίαγεασι, αἴας Ττίταπι εἰξ ππαριλιι5 
Ῥοτίαβ, Παειη ϑαγάδπι ποςζαης, Ατῳ Βαοίαης 
κοπῆηία [αδο ὅζ Βξοπηαποσαυηι, ΝΠ} πλυ {ἰ5 
τος τεσίοηίς ραγε τίσ ε5 εὶς ίπητ, ἃ ααΐ ἐν» 
αἰαὶ ἰηςοϊ ετεητ, οπιρίτε5 εἤεης, εκ οπιδηίβ 
αἱή δηγίςί5,41η ποίει αἰεγεηταγ, τα ή5 αἰτὰ 
δ ἄλες δ αιΐείγε λοι ἐοάεαι πλοάο ςοητίην 
θεῖε, ἕὰ ἄυίάεπι ρατ8 αυας ᾿Μ]αυτίταηίδε ρτον 
κίπια,γε5 ας ργοι τι ταί: ΒΡ εθατι ας 
πετὸ (αυιπαρίηεπι δύ ΝΜ] αἰ ργυτι ἐεύταπι 
ςοπιίρίς ΠογεπιείοΥ εἰς, ὃ πιο ςοπηροῆία; 
΄υλπαιάπι ρτπιὸ ρεορῖεῦ τες (λυ Πα ρίπεῃν 
{τἀπὶ αἱ ἀε αδείαςί4. ροίξεα ργορίει ἰά Ρε!- 
[πὶ σασά οἰτπὶ [αρσατίπα σείξαπι εἴς, ἵΝ πηι {Π|ε 
εαπὶ Α ἀΠπεγθαΐίεαι δε οπια που δαγίουμη 
εἶτα οδίεατεε, αἴαιε ἱπεεγεηγίει, ερίομεπι 
Βεῖο ςοπιρ!ἐπίε, Ροίϊεα αἰίὰ δίχες αἰία Βεῖ- 
[. (πηι ἰεςυῖα, δεά αἰτίηγαπι ἐπί αιοά (ας 
(υςατα δείρίοης σείίς, ίη χαο δ [αδὰ πιοῖν 
ἔτι εἴ, υὐδε5 εὐπ|ὶἀπςίδθιις ἀε εἴς ίαπε, Τί 
ἤλυς, ἃ δια, ἃ Τμαία. ἃ (αρᾷ., υδί 
Ταρυζείιο τπείαυτί ἐγησ, δ Ζαρπια, δ Ζίηπ. 
ςβα, δί εαε ἀρ αι125 (αίαν δείρίοπεπι 46ε’ 
Βε[διτίς, ρεί πιὸ ἀρ ᾿ὲ Βυίρίησ, Δεἰπάς ἀρυά 
ΜΝ" Ζίια5, ἀείπάερυά ὙΠαρίαπι δέ ργοχίπη 
εἰ [λειιπι, 8ζ ἀρ αἰ Ιοςα, αὐ Χ εἸ]1.πὶ δ Δ. 
«ΠΌΠΔ πὶ ετας εἰιίατες., (ερίϊ ετίατι (ὐδείαΓ 
Ῥτίπιο δάοεγιι "ἰπίυΐλαι, ες Ἴ Πεπᾶπὶ πγΡεπὶ 
τηλετίπχααι, ἔ αυίδιι5 οπληίΒ 05 Δ]|55 ρτοΥσ 
Πι5 ἀεϊεῖα απΐ., αἰέα (εηλί γος τε! ας, 
Ῥματαπι δείρίοηίβ ἐυίτεβ. ἱποεπδεγιηΐ. 

σΈΟ δ  Α ΡΗ͂. 

κρὰ Παρχασθνίας λεγομβύσς, οὐ σὲ τοῖς σε}. 
οἱς ὀσρακίωψ κοὰ χιραμύσίωμ πλήθεγοξον γ᾽ 
σοῖς πόῤὶ τό ἄμμωνθΘ’ λόγοις ἀρηκαμᾶν, Οἵ 
σύρουν σις ὅξι μελίλωτον ἀαλούμϑιν, δ οὗ 
σκδυρζουσιν οἶνομ.πινὲς σ᾽ αὐδὴν κοὰ δέκαρσ 
στον ἔχουσι τέῳ γίω, κρὸ; σϊύο ϑόῥισικα ἰκαρὸ 
στοαῦτοαι, τὰ μδὸ ϑόριναὶ, τὰ ὃ ἐαοινά. ἔς δὰ 
ἡ καλάμῃ πορνταπάχης τὸ ὕψΘ΄, στοίχος σὲ 
πὸ μικροῦ σϊακτύλυ, τυ σὲ ζαρπὸν οἼατο- 
σίω κοὶ, τερακονποέχοαυ ἀπῃροϊίσίωσι. το) ἴα 
ρος οὐδ ασείρουσιν, ἀλλα σταλιόροις συυωσεσὲ 
μϑύύαις ἀδικα τα ψαθίσων τ δι" “ἢ χώραν, τῷ 
Ἐκπεσόντι φεχυὶ 92] τὸν ϑόρισμὸμ αὐκοιῦ- 
παι, τελεσικαρπ ει γοῖρ τὸν ϑόβινὸν ἐαρστὸρ. 
οἷᾳ ὃ Ὁ πλῆθθ- δ'ν ϑαοίων ἐνεμίσϊας ἔχον“ 
“όῦ" δῥ γάέζον ται, νὸ τἄνια ἢ κόρα διφθόροιαῦ 
σαε, ἰαὐδύδυν τοὶ; ἢ πόδιλρίουσι «ὧν ἔαλινόσιϑ 
σίας σπκορίόδοις, δὴ σκορ-πέων χαθιψοιοὰι τοῦς 
λιούροις πόδ, συῦσιψ. ἐν δὲ Τῇ σεκραλίᾳ ταύ» 
ση πόλις ἰὼλ ὄνομα, ἰυὑ ἀδικτίσας ἰούξας ὃ 
“Τό! σηολεμαὶν στατὴρ, μετωνόμασε κοασαρει 

αν, ἔχουσαν κοὰ λιμῆῴα, τρὰς τεῦ πϑὶ λιμβίος 
νησίον. μεταξὺ σὲ Φὶ κοισαρέιας κοὰ Τό τοι 
πὸ μέγας ὅδι λιμίω, ὃν σαρσῖαν ἰιαλᾶσι. τ» 
σο σῇ δὴν ὅριον φὶ ὑπὸ Ὅρ] ἰούξᾳ, κοὰ φὶ Ζ 
στὸ ῥωμαΐοις. πολυτρόπως γοῖρ οἱ μόδισμοΐ 
μας φὶ χώρας ἅτε ὙΠ αὦ 
σίὼ πλειένωμ γγὐ ομδυΐωψονὴ δὴ ῥωμαίΐίων ἄλο 
λοτ᾽ ἄλλως “οὐ τὴν, Οὶς εδὸ φίλοις ωμῆψων, 

“οἷο σὲ κοὰ πολεμίοις. ὥςτε κρὰ ἀφοωμρξι δος 
κοὰ χιοίζεδοα συυξξαινον ἄλλοις ἄλλαν κοὰ 
οὐ ὧν αὐτὸν πηρόπτορ ἣν σὲ ἡ μὺ πῶς τῇ καὺ 
ρουσίᾳ, υεωσοδικωτόβα τε κοὶ δαυαμίκωτα 
ρα, ἡ δὲ πεὸς στῇ ζαρχεσυνίᾳ κοὰ μαοσαίλι- 
ξύωμ αὐθαροτόδα τε κοὰ ἰατισκόυ ασμβίη 
βίλτσιου. ἀαέντόρ μεκακωμθύη οἵᾳ σὰ ἰαρ- 
χησθνια μοπρῶτον, ἔπειτα οἵᾳ Ὃν πεῶς ἰου. 
γούρθαν πόλεμον. ἐκᾶνΘ’ γαρ ἀσϊαῤίαλα 
ἐκπολιορκήσας γ᾽ ἐτύκμ, κοὰ αὐελὼν Φάλομ 
ὄντα ῥωμαίωψ,, οὐξπλησε τἰὼ χώραν στολὲσ 
μου. ἐπ᾿ ἄλλοι το ἄλλοις συυίςισαν πσόλες 
μοι. τελόὺυταῖζθ- σὲ ὁ πες σκρπίωνα ἰιαίσνε 
οἱ Ὅο᾽ ϑεῷ συτὰς, οὐ ᾧ κοὰ ἰούξας ἀπέθανε» 
συυφφονίϑησαν δὲ ποῖς ἡγεμόσι κοὰ αἱ πόν 
λει. πισιχοὺύς τε νὴ οὔατα νὸ ϑάλαχετι ἢ κοὰ 
κάψα Ὁ γαζοφυλάκιον 'τδιϊουγούρϑτε. κοῖς 
(ἄκμα,κρὰ ((γχοὶ, κοὰ πεῶς αἷς βομὲ ας 
σε (αίσαρ σκαππίωνᾳ ὃ ϑεύς, πες ῥουασῖνου 
μϑὺ πρῶτομ νικῶν» ἀπτα πιὸς οὐζντους. ἄπο 
πρὸς θα ψὼ,νὸ τῇς πλησίον λίμνᾳ, "ὁ ταῖς ἄλ 
λαες, πλησίομ σὲ κρὰ ζελλα κοὰ ἀχόλνα, ελόῦ' 

θϑδαι πόλεις. ἕλε σ᾽ δ ἐφόδου ἰαξίωρ τἰὼ νχῶν, νὼ ϑυύαν πολίχνίω ἀὐιϑαλιῆισϊίαν. οὐδέν τασῶμ 
ρὦ δ τελίως ἀφανίδϑαθ αν αἴ σῖ ὁμίασωσοι καϊιλθφθι(αψιφαροαύ σ᾽ οἱ φκεππτίωνος ἱσπτπς ψὐεπρνίαν. 

μετὰ σ᾽ 



{18 ΕΑ Ἐπεσ Ν 
μυτὰ σῖ σαὶ ποιὸν ἡ μαοσιμλιξύων ὄλι κοὰ 
ἡ ξαρχπδονίων ττχραπλησία χώρα, ἰεἰρτ τὰ 
ὄξιν οὐ μείογαίαᾳ, ὁ μασανίοσου κορὰ δὴν εξῆς 
εἸχούχων βασίλειον» πόλις ὄυδῥ κεσνέτη, κα’ 
Ὑκσπκόυασμύη καλῶς τοῖς πᾶσι" κοὰ μάλι- 
σῖὶ ο μικίψα, ὃς τὶς ελλίωᾳς συμῴκησῳν 
κέ τὸ τοσαὐύτώυ ἐστοίασον, ὥς τ᾽ ἐκπέμπειν 
μυρίους ἱππίαοσδέπλασίους δὲ πεζούς, ἥτε 
σία ἀΐρτα γὐτοῦϑτι, τὸ οἱ δύο ἱστπῶνόδο,ο μϑὺ 
σλησίον ἐτύκῳς, ὃ δὲ ἀπτωτόλω πεῶς Τῇ τοῖν 
σῷ μᾶλλου, ἄμφω βασίλεια, ἡ δὲ ἐτύκη,σῇδὺ 
“δα μετὰ ἀαρχησῦνα Ὅρ᾽ μεγέθει, κοὰ Ὅοϊ᾽ 
ἀξιώματι. καταλυβάσες ὃ Φὶ ἀκρχασῦν-, 
ἐκάνη ἰώ, ὡς οὧὐ μωτρρόπολις τοῖς ῥωμαίοις, 
κοὰ δρμητύοιον πὼς τὰς οὐ λιθύμ πράξεις, 
ἵσδουτοι δ᾽ οὖ Ὅ᾽ αὐ 6" κόλπῳ Ὅρ᾽ ἔαρχα 
σδυνιχκῷ, πῶς ϑατόβῳ ἣν ἀκρωτηρίων τῶρ 
σποιοαύτων τὸν κόλττον, ὧν Ὁ μδὺ πεὸς τῇ ἰν 
σύκε,κωλοῦσιν ἀγολλώνιομ, ϑτέτόμορ σὶ ξρμαέ 
αν κοὰ εἰσὶν οὐ ἐπόψει ἀλλήλαες αἱ πόλεις: 
ῥέ σὲ φλ τύκης πλησίου ὃ βαγάσ)ας ποτὰ 
μός. εἰσὶ σΐ ἀν τοιτῶ μέχρι {αρχυ σῦν)" στα 
δ)ο: διαίλιοι τορντάκοσιοι, οὐσὲ ποθ" ὃμολο- 
γῶται ὁ διάτνμα "οὔτε Ὁ μέλοι σύρτεωμ. 
κοὰ {αρχκοϊὼν ἢ ἀδὲ χεῤῥοννήίου τινὸς ἵσβου 
“τοι, ἀυλγρα φούσης ἀύκλον πτοιακοσίωψ ἐξήσ 
κοντά τα δίων ἔχοντα τᾶχθ’, οὗ τὸ ξξννον 
σιασιζδιον μᾶκιΘ' αὐτὸς ὃ αὐχίω ἐπὲχερκαθη 
κων ἀ ϑαλάῆος ἀϑὲὶ ϑάλα αν » ὅστου Ῥῖς 
ἐμαρχησυνίοις ἧσαν αἵ ἣν ἐλεφού τωμ Ξτίσεις, 
κοὰ πόσιος δὺρυχωριςι κατὰ μεσίω σδὲπ πὸ 

Διρὴ ἀκρόπολις, (ὦ ἐκάλοαν βύρσαν ὀφρὺς 
ἱκανῶς ὑρθ!ᾳ;, ἀύκλῳ πόδιοικουμθών. κατὰ 
σὲ τἰὼ κοονφίιυ ἔχουσαν ἀσκλήπιουμ, ὅπόρ 
κατὰ τίὼ ἅλωσιν ἡ γωυὴ τό ἀσσ)ρούξδα συν 
γέπρησῳν αὐτῆ, “ασύκεινταε σὲ σῇ ἀκροπτόν 
λει οἵ τε λιμθύδο κρὰ ὃ ἀἑωύων, νεσίομ πόδι» 
φόδες δυρίπῳ πόδις χόμλνου, ἐχοντενεωσοίν 
ποῦς ἑκωτόβωθον ἀύκλῳ. πίσμα σ᾽ ὄλῃ δ)» 
σδυῦι ἀγαγούσιις ἐκ τύρου λαόψ. οὕτω σ᾽ δὺ 
τυχὺς ἡ ἀγικίᾳ τοῖς φοίνεξιν “σπαῖρξε κοὰ αὖ 

“πιχιρὶ ἃ μέχρι Φὶ ἐδπρίας φλτε ἀλλκοκοὰ φὶ 

ἔξω Ξελῶμ, ὥρτε τὸ φὶ δυρώτπτας ἐπεναῦ τἰὼ 
εἰίσίιυ νέμονται φοίνικόίν ἀᾳτὰ τίωἡπε- 
ρον ὦ τὰς πῶσεχεις νηύυς. “ίω τε λιξυίω 

κατεκτήσαντο τοᾶσων ὅσίω μὴ νομαδικῶς 
οἵου τ᾿ ἡνοἰκᾶν, ἀφ᾽ ἃς διυάμεως πόλὶν τε 
αὐτέντιλου τῇ ῥώμῃ κατεσκόυάσων τὸ» κοὰ 
“ρξς ἐπολέμησαν χρὼς αὐῶσ μεγάλους στὸ 
λέμους. γγύουτο οἵ αὖ δ ὐσῖψλ Θ΄ ἡ διυίαμὲς 

Ὗ 515: ἘΠῚ Ν᾿ Ὑν" 5, ͵γἕσ 
ῬοΙΤτίταπι εἰ ΝΜ αΠα γᾶ δί (ὐδειπαρίησῃ 
ἤαπιτερίο, (Οἴτια ΝΜ] αίαη Πα, δ Τπεςεβοτιται 
τερία εἰξ ἐπ πιεαίτογγαπεα., 18 πντηϊτ(5 (5 
τηα, δ ορείπιὲ Πγιέϊα, οὐπι ἃ ςατετίς, πὶ ἃ 
Μιείρία, φυί δέ (πεςςοβ ἐπ ἐπὶ μα ἐτατιιπι ἐς 
ἀυχίε; δ ταπίδαι εβεςίτ, υἋ ἀξοίπγδηῖ ἐαττίτιμπι 
τα "Πα εἰ ρεἀττα πὶ χ επιίτεεζετ, (ἰγτα ίτας ἢ 
εἰὶ εἰ ἀπο ΠΠίρροπεβ, αἰτεῦν τίςς ργοχίπηιιβ, αἱ 
τετγειποιίον, δ Τ τίτο ργορίπαηιίοτ,απηθοῦς 
σίανΝ τίςα δ πιδσηίεπαίηπε, δ διπΠογίτατε [ες 
οὐπάᾳ εἰ ροίὲ (ὐατεπαφίπεπ, πες {1 ἐχοίία τις 
πιεῖγοροΙ 5 ες, δί τεςερτασαΐαπι ἐ οπιαηοσ 
ταπιδά γε ίη 1ἱργα σεγεπά45, ἕὰ ἰη ἐοάεηι τ 
πὰ εἴ, ]αο (ὐαειπαρο, ἃ αἰτογιιπι εχ Ργοπιοῃσ 
τοτήδ συσ πηιπὶ ςίυπι, Δτῷ ἢ φυοά ίυχεα 
ΜΝ εςαμι εΠ, Ἀροϊοπίμππι ποςατατ, αἰτεύιιπιτε 
τὸ Ηεγπιςα, ν τδοε ρίε ἐχ δάποτγίο ητεγίς γα- 
(ροπάεπε, ρεέορτιεῦ Ν εἰςαπὶ Βασταα σπιτία 
Ιαδίτυν, Δ’ Ὑτίτο (ὐατιμαρσίποπι ἔτος ἰδ ίον 
ταπι ἀπο τ {{Π|{ ὃζ φυίπρσεπιατηαπαπαπι πος 
μας αἰ απτία ςοποεαίειν, πες ημα υἱορ ἐπ ϑγιη 
τε8 εἴ, (λείῆασο ἐπ ρεηίηίαϊα αιταάδοι δ 
ςετ,χαϑς δπιρίζαπι παρε λάίογυμη τγεσοπτοσ 
τ πὶ δ (ςχασίητα πγαγο ςίπ ἐ, ου15 (ςκαρίπ, 
τὰ λάίοτιπι ᾿Ιοησίταἀδίπειι ασπι οσουραΐ, 
απο ἃ πιαυί ἐπ πᾶτε ἀείςοπαίς, αδί (αετπασί- 
πεπῇαη1 εἰερ ῃδηΐεβ θυ] Πα ρδης, φιί!οσ 
οας Δι ΡΠ δίπγι5 εἴ. [ἢ πιεάία ἐεγέ αὐ θε ατχ ἔς 
{{,χυατῃ Βγτίλπι ποςάτγιιῆτ, Γπρεγοί πται [ατία 
εὐςςίαπι εἰξ ςἰγουπ είχε Πα ίτατᾶ, πὶ ςαΐπ5 πὲκ 
τίςεε εἰςυϊαρῇ τεπηρίυπι εγατ, ααοά Αἰάσγαρα 
[5 ἸΧοΥ ςαρία υὐῦς ες ςσογοιπδαίε, τοί ροΣ 
τι [αδίασεης, Κ (ὐοτῇοη ραγυά ίπίμϊα, οἰ ἴῃ Οὗ 
δεῖ αἀιλ, 8. εατίρο ςοπιρτεπεπίβ,εα οἰζσυα 
εἰτοα πασαὶς παρ εῖ χιοα [)έ4ο ςδάΐοίν,ε σε 
τε ΕΧΊγιο ργοίεοϊα, Ἐτδάεὺ (οτειπαία ἔπτε 
μας ΡΒοσπίς ςοἱοηία, δύ εα χυδ ίπ [Ὁ ετία εἰ, 
εἰίληι υἱς δα ΕΠ ογςα Π5 ςο] απληα5,.|άπς οσ 
ΡτπἸδ πὴ ᾿βηίδψα Ρᾶττεπὶ δύ ἰῃ ςοητίποητί τῶν 
ΡΙυγάίοςα δ δἀίαςεητες ἐπί 25 παρεαητ, Ας 
Τ γα ργοίεεο οπιπξ δάερτί (ππτ, πα ηυΐ 
ἄεπι ποη ραϊογαϊίτεν πα δίεατί ροτοζαι, Ε]15 ο» 
Ρίθιι5 υέρεπὶ Κ᾿ ο,ἰπυρεγή φπηυΐλτ ςοπηραία 
ταύτης, δύ ετἰδιι5 πιαχίπηίς ἰητεῦ ἰς δ. 15 ἀεςετ, 
ταταητ, δεά (τ Ππαρίπεπἤαμπι ροτεπτία ρςίεν 
τίν εχ υἰτίπιο ΒΕ ΠΟ ρΡετίρίςυς εἰ, (πὶ {ιο ἃ δεῖ 
οίος Δειπη!απο εὐεγί {ππτ| δ υὐδ5 ἐππ ἀίεις 
ἀεἰεία.. Εἰ επίῃι πὶ ἑηίτίο "6 Ο Ο Ὁ αγθεβ ίῃ 
ΤΊΡγὰ παρεθδητ, ἴα οἰαίτατε Πουηίππι πὲ 
ἱερτίπροπτα οδίείςί, δί ἔπ ἀεαίτίοπεπι ςοδώίς 

αὐ δίνεκ τδι ὑστέτου στολίμου, γὐ ᾧ ζατελύθασων τὸ σκϑπίων" τό αἰμνλιαν οὔ, νὸ ἡ πόλις ασίίων 

ἠἀφανίδϑκ. ὅτε γοὺ ἤρξαντο πολεμέειν ὄδου ἂν βόπογ, πόλεις μὴν εἰχον τοιακοσίας ψὺ πῇ λιβύμ, αὐθρώ 
πων δ' φὺ τῇ πόλφμνοιάφίας ἐϑφυμήκουϊα τολιορκύμβαριἢ νὴ αὐκεκᾳ δ γύτον βᾳ πὶ πρὸς γύδϑσιμ, 

πκνρτμ δῷ 
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ἁτπιαίυγαγαπι ἀεάοταπε (Ὁ ΠΊΠΠ|4: εἰ Πςοτιπι 
ἐπίγιππε τ οσαΠ| {Γία τ {ΠΠΠ|ὰ,τἀΠ τδπὶ ΠΟ Δ πὶ 
Ῥ᾿ίὰ5 δε! ατυγί, δε σαπντυτίαπι με! πῇ σετε- 
τε ἀεοιειίςης, ποχ ἀσγηγα (δ υίςαγε ςοἰξίτιιε, 
τυπίζαπάς ΠΠσ.]15 ἀίεθιι5 ( δέ ΧῚ, εἰγρεί οπ 
ἐεῶιί, ἰπ αὐπιαπιεπιαγίαπι γείεγεαπειν, δ οἶδ" 
ἀή οςο, δ ἰαποξα ααίησξια, δ τα} ε τε] τίς. 

τοῖρ κατα Πα, Δ τοί ς [απ ο εχ ρί]οςσίςεϊος ρύεβερδι, 
πέλταις. λαϊς πδε5 χα Παρᾶταρ ἀηπο ασυπαησπαρσεί!" 
«γεάο {πἰεγ-- γο εχ ἰοσἀοτγίθας ἰη (εουπάο ΒΕ ]ο ρεγοιδί5. 
ἐπε αἰἱεν 
μῆς ἰοομμ 

ἱερίΠε. 

ΝΝαπιταης ςαπιὶίη αττξ ςοηυρίςης, ἀσοθις 
πιεηῇ δὺς σας Χ πᾶῖῈ5 ςαϊαργαζίαϑ ςσήτσι 
χείιπτ, ὅζ σὰπὶ (ὐοιΠοηίς οἴ αεγυαγείατ, 
«ἰίυα εἤἴοάετε, απάε (δ ίτὸ «εἸαίδία ἐγυρίς, αά- 
δας εηίπι ἀπείαια πιαίεγίεβ αἄεγαῖ, δ ἰαρτο' 
γαπι πτυϊτίτα ο ραδ]ςἐ ςοπά πα αἰδίἀπξο- 
Ρεαδαῖας, Ἐςαυαπησδπὶ (αγίμαθο τα] 15 εἰ" 
ἔοι, ταπιξ ςαρτὰ εἰ εἰ ἀεἰεία. Τ᾽ οι πετοτερίοηξ 
(ὐαειπαρσίηξηθας (4 τᾶ Βὲ οπηαηογ ργοιη 
είατπι εἤεςετε,αῖῳ ΜΝ] αἰβίηι{Ἀπ| εἰ ργαίεςοτγᾶς, 
εἰ Μιςοίρίᾳ ροίξοτος. ἴΝδαι Μαίςίπί ΟΡ υἱτ 
τυταπΊ, δ αὐιίςίτ ῥ᾽ ατίπηαπι ᾿ἐ οπηαηίς σατο 
(αίε, Χ ἰρίε ᾿Νιαπγίά45 εἰ {τ δ ἀρτίς]ςτογε5 
τεαάίάίε; δύ ρτο ἰαἰγοςίηίο ἐο5 αἰ ἃ ἀο οὐ, 
δεάρτοίεξοὸ ρεςυϊίατε συίἀάαπι Ποπιίπίθιι 
ἢ ςοπείσίς ἵΝΑπὶ εσπι τερίοπεπι οεςυη ἃ {Π- 
ςοεζεηε, αλησυδηι ἕεγίς αδυπάδηιϊξ, 5 οπγέ( 
{15 ἃ αρυϊ ςο! ξαϊ πάίο, Πςεπτίιδίητεῦ (εἰ τ - 
πεττεραητυτ: δ τερίοηε ἐετί5 ἀίπγί,υαρ δύ 
ἐπα ί!επὶ τήτατη ἀσεδαπι,πῦ ἔξει απάπὶ ἡ 
οὐ ἱπορίαπι ὃζ ἱοσογαπι ΠεγΠΠςΑτεπὶ ὃ δετὶς 
ἐπε επηεητίαπι εἰσίπιοί τπὐτα σαπιι5 εἰίσαητς, 
΄πατε 1 ΑΠ] αἰ] (4 ποπτεη αεςσιπίίαπι( Νὰ 
ταϊ ας ἐπίπι ποςζαπίιγ) Ππεςεῖς αυίάεηι 5 
πορες εἴτε, δ ρίετυπῳ ταάίςες εἄετε, δέ ςατ΄ 
τε δύ ἰχέϊε δ «αίεο πυιείγί, αι πετὸ ἀέα 
Ολτίθαρο ἀείοττα ρεγπιδηΠῆσει ςοάεπι(ετὲ τῶ- 
ρΡοτε,ηαο εἰ (οτίπεμιδ τατίαπι ἃ ἀίαο Οπίᾶτε 
ρετ ἃ ἐεγέτεπηριι ἱπλπταῖδ εἶδ, πίίδ(5 εὖ το σ 
ἰοηΐς, αυίςαπα πε] πτ,εῖεχ πϑίείριι5 ἀση}]}- 
[ἰ5,ε αππς σαοηαςε δεπε Παρίταταγ, Π αι Α] ία 
Τ θγα υγ85. [π πιεάίο οὔδίο (ὑαγιΠαρίπεπίς 

. ἤπηας Οοτίυταίηΐαϊα εἴ, Ἐχ δἀμπετίο ἢίς [ο- 
εἰς τείροη ει " {γα ἰη δίς Πὰ ΠΉ1Πε χυΐίπ 
φεπίούαπι ἐγ Πααίογαπι ἱπτεγια!ο, ἵΝΑπὶ 
ἴλπα ἃ 1 ἐγ ραο (δειμασίπεπι υἱῷ ἀἰΠαπιία, 
ΪΝοηρτζοσει ἃ Οονίατα εἰ δίο!α ἀίπαηε, οὐπὶ 
ΔΙίας σου ρΙατες ἐπίαϊα:, ταπι ετίαπι Δ ἐρίπιι" 
τα. [τοπτὸ χ Παάδίογαπι παι ρατίο εἰξ (Αττῃα» 
φίῃε π᾿ υἱτοτίοτ ΠῚ ρΓοΟχίπιαπι Γερο Π ἘΠΊ. 

ΞΕΟΕᾺ ΑΡ Η. 

πανοπλιῶν μὴν ἔδοσαν μνοιζσῖας ἐξοσικῶς 
“ἀπελτικιὶ δὲ ὄργανα τοισίλια 5 ὡς οὐ πον 
λεμηθησύμανοι. (ριθοντδι σὲ ππίλιῳ τό αὐᾳ 
“πολεμέιμ . δῥαίῳνης δπλοτστοιίαν στεςὴ 

σαντο; οὶ ἑκάτης ἡμόβμας αὐεφόβονῷ ϑυρεοὲ 
μϑὸ ἑκατὸν κοὰ τυαράκοντα τουπηγότοι, 
μάχικεραιεὺ τοιακόσιαε, κοὶι λόγχοζ πῦον τὰν 
᾽ὅσιαε, χίλια σὲ βέλᾳ καταπελτικά τρίχος 
σὲ γοῖς καταπέλτοιις αἱ ϑόριώπαιναεσταρξι 
χον. ἔτι ίναυ ναῦς ἔχοντόῖν σϊώσεκῳ δ ἘΝ 
-σουτήκοντα καπὰ τὰς οὐ Ὅρὶ σίδυπόβῳ στον 

λέμῳ σιωϑήκως. τότε (ιαξ πτόρ ἴσῖκε συμπε» 
φδυγότοιν ἐς τίὼ βύρσων,ὐ δεμίωῳ κατε- 
σκδυάσαντο ναῦς εἴκοσι τὸ ἑαυ ὴὸν καταφρᾷ 
κζῷυς, κοὰ τό σύματΘ’ τὸ ἀώθωνΘ’ φρυρου 
υδσ, διώρυξαν ἄλλο ούμα, ποὰ πεοῆλθῳν αἱ» 
φνιδίως ὃ σύλΘ-. ὕλῳ γαὺ ἣν ἀγκειμδυν στζο 

λα κρὰ τεχνιῦν πληθθ’ πτῶσεσ)οδύου κοὰ 
σιταρκουμϑη σϊημοσίᾳ. τοιαύτη σῖ οὐα ἔαρ 
χϑσϊὼν, ὅμως ἑάλω, ἀατεσκάφη. τί ἢ χώ 
ραν ἐγτχρχίαν ἀπτὶσίειξαν οἵ ῥωμαῖοι τίὼ ὑς 
στὸ Οἷς ἀαρχεσυνίοις. τῆσσξ μασηνίοσίω ἀπὲὰ 

σα ξαν ἐφοιψικοὰ εὐ ἐνφγόνους εν στθρ με 
κίψαν, μάλιετς γὰ ἑασουσίαδϑη ἥιὰ τοῖς ῥω 
μαίοις ὃ μαοσινίοσας οὶ ἀαρετί κοὰ Φελίαν- 
ποὰ γοῖρ οἱὲ κὸ οὗ Θ- ὄὴν ὃ εὐ νομάσίας στὸ 
λισικοὺς ἀατασκόυώσας τὸ γεωργὸς ἔτι σ᾽ 
αὐτὶ τὸ ληςδύευ, δισϊέξας πρατόδειμ. ἴδον 
γαρ Ῥι τοῖς οὐβρώττοις συυξξῳ γούτις, χών 
ραν γαὺ οἰκοιῦτόυ δύ δαίμονα, πλίω πόϑα 
οίαᾳ πλεονάζειν, ἑάσαντου ἐκφόβειν τοιῦσα, 
κοὰ τἰὼ γίω δῥἐγάσα ὧν μετὰ ἀσίεας, το ἐλ 
λήλοις Ἐτγρέστονηρ, τὼ ὃ γίιῶ τοῖς ϑαοίοις ἃ» 
φῆκαν. οὕτω δ᾽ αὐτοῖς σιωνέξαινε πλούκτα 
κοὰ μετανςίω βίου ζἰων. μησὲν “ον δὲν ΣᾺ 
ἀποίας νὴ λυπρότητθ’ τόπων ἢ ἀόῥων εἰς 

ὧδ πόδιϊσαιμϑύων ἂν Βίον, ὥςτε τὸ ἔδεομ πὶ 
θ᾽ εὑρίσκεῶπι οὔνομα ἐὧῦ μαοσαισυλίους. 
ζαλοιῦται γαῖ νομάσες. αὐάγκα ἢ εὖ ποιού 
υς συτελᾶς εἶν ὧν βίου, κοὰ τὸ πλέον ῥιζον 
φάγους, ἀρεωφάγους,γάλακτι σὲ τὺ τυρῷ 
πρεφομῆύους. ἠρημωμλνες σῖ δν ἀϑὲ πτολαὺ 
χόνου Φὶ ἐαρχησδν θ΄, τὸ φιεσθμ τι ὸν αὐτὸν 
“όνου ὄνστόρ κρὰ κοθινθθ", αὐελύφθη στάλιψ 
σπϑρὶ αὖ αὐςδὺ χρόνος σαὸ ἀαίσαρθ’ θεᾷ, 
πέμψαντι: ἐποίκους ῥωμαίων οδὺ πτῶσιν» 
ρουμλύσς, κοὶὶ δὲν «ραπιω τὴν τινάς. κοὰ ναῦ εἰ 
“ἰς ἄλλ καλῶς οἰκῴτοι Τὴ οὖν λιξύμ πόλεν 

ων. 1 μέρ σὲ τὸ σόμα τῶ αρχκόδονίου κὸλ 
στου͵ νῆσος ὅλη κύρυρα. αὐ τίπτορύμος σ᾽ δὴψ 

ἡ σικελίᾳ τοῖς τόποις ούτοις ἡ ἦν! λιλύθαεομ, δίϑμ οὐ σχοήματι χιλίων "ὁ ρντακοσίων σὰ δίων οῦ 
ὧν γαῤ φησι“ ἐκλιλυδαἐς μέχρι ἀαρχησῖννος. καὶ πολὺ ὃ Φὰ κορίούρας δεέχουσίψιοὐδ φὶ σικελίας ἄλλας 
δι νῆσοι κρὰ αἰγίμουρίθ΄ «διάπλους σῇ ἄδιμεκ ἀαρχοσῦν Θ΄ ἑξήκοντα σεδίων εἰς τὸ πῶσεχὴ πόραίαν, 

ὅθῳν εἰς 

᾿ 
Ι 
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ππάς ΪΝερδπειίπαπι αἰςοίᾳς εἰξ Πλ4ίοτυπι ς᾽ ὅδῳν εἰς νεφόρδιν᾽ αὐαωδασις στεδίων Ἑκατὸν εἰ 

τοσι:ποόλιυ στ ὀβυμνίω ἀϑὶ τοϊτγοας ὠκισμὲ 

νίτ. οὗ κὐ ὅρ" σὲ Το κόλπῳ οὐ ὦ στρ κοὺ ἅ 
ἀαρχησϊρμ,ταῦις ὄξ) πόλις, κοὰ ϑόρμα, κοὰ 
λατομίαε τινὰς, κοὶ ἐπ αὐ πτὐ πσόλῃῳ ὁμώ- 
νυμθ .ϑ᾽ ἡ ἑρμαέᾳ ἄκρᾷ τραχϑα ἔπτα νεᾷ 
στολις, ἀπ᾿ ἄκρα ταφῖτις, κοὰ ἐπ᾿ αὐτῇ λό’ 
φΦΘ΄ ἀασὶς καλύμλνΘ’ ἀφ Φὶ ὁμοιότατ», 
ὁνπόβ συωῴκισγν ὃ δὲ σικελίας τύραυν: 
ἀγαϑθοκλῆς. καϑ' ὃν ἀαερὸν ἐπὲπλσυσε γοῖς 
ἀκαρχεσενίοις. συγκατιαυἀὕϑασαν ὃ τῇ κ 
χασδνίᾳ καῦὺ ῥωμαίων αἕ πούλεις αὖτῷ, ἀῷ 3 
“οἷς τα ζοῖθ’ τὺ τετρακοσίοις «χόίοις νῇ- 
σθ’ ὄδι κόρσαρα ἡξ] σελινᾶντα Φὶ σικελίας 
-“τοταμὸμ, κρὰ τοόλιψ ἔχουσαν ὁμώννμομ, ἱ“ 
κῶτὸν πρὸ ποντήποντα Ξασϊίων οὐσα τίν 
πόβέμετοου, διέχεσα φὶ σικελίας πόδι τξα- 

γκοσίους φοσϊίους.. ἔξι δὲ κοὰ μελίτῳ νᾶσ Θ’ 

φν πφντακοσίοις στέσϊίοις ἀν φὶ κορσούροιο', 

ἄτα ἀσθούμη πόλις, γὐ ἡ κρὰ νεώρια ἣμ. 
ἐἰϑ᾽ αἱ ταοιχέαε λεγόμδε ας, νασίᾳ στολλὰ κρὰ 
πυκνά, ἁτὰ ϑάψ Θ΄ πόλις. κοὰ μετὰ ταῦ 
πύυ νῆσος πσελαγίᾳ λοπσυυσα, εἶτα ἄκρα 
ἄμμων : βαλίθωνθ- τρῶς ϑινοσκοπίων.. 

εἰ το ϑαένᾳ πσόλις πόδὶ τὺ αὐχίω ἀευδώῃ 
φὶ μικρᾶς σύρτεως, τιολλαὲ σί᾿ εἰσὶ κοὰ ἄλ 
λας μεταξὺ πολίχναι οὐκ ἄξιας μνήμηρ, σῦς 

εἄκήτοαι δὲ τῇ αὐχὴ φὶ σύρτεως νησΘ'σπτὰ 

ραμήκπῷ ἃ ὑόβκιννα δὐμεγίθηες, ἔχουσι δ, 
μώνυμον πτόλιν. κοὶ ἀγληϊλαήων ἀδρκιν 
νίτις. σιωεχὴς δ᾽ ὄὴμ ἃ μικροὶ σύρτις, ἰω 
(αὶ λωρρφαγῖτιψ σύρτιμ λέγνυσιψ «ἐς σῇ ὃ 
ἐδὼ ἀὐύκλΘ- τό κόλπον τότα, σπσίίων χισ 

Δίων ἱξακοσίωψ, ἡ δὲ πλώτι Θ΄ τὸ «ὁματος 
ἑξακοσίων καϑ' ἐτόμαν ἄκραν τἰὼ ποιοῦ “" 
σαν Ὁ Ξόμε, πῶσεχεῖς ἐἰσὶρ νῆσοι Πα ἡπέρῳ 
ἅτε λεχθεί(ς όβκιννα κοὰ ἡ αἱώιγξ, πάρι» 
σ'Θ᾽ τοῖς μεγέθεσι, τίὼ δὲ μίυύιγγα νομίζου 
σιν Εἶν τἰὼ δ᾽ λωρφάγων γίιῦ, τἰὼ ὑφ᾽ ὃ» 
μήρου λεγομψίω, κοὰ σϊείκνυταξ τινα σύμ 
ξολα, κοὰ βωμὸς ὀσϊνοσέως κοὰ αὐτὸς ὁ καρ 
“πορι πολὺ γαβ ὄξ᾽ το σϊον)ρον γ᾽ αὐτῇ Ὁ κα 

λύμδνομ λωτορμὶ χὸν ἡσέςον ἀαρπν. σπλείσς 

οἵ εἰσὲν ον αὐ τῇ πολίχνακι μίᾳ οἵ ὁμώνυμος 
πῇ νάσῳ. κρὰ οὐ αὐ τῇ σὲ τῇ σύρτει πολίχναε 
τινὲς σι, ἡΣ] ὁἐ ον μυχὸρ τι γεμμεγεθδυ' 
ἐμπύρείου, τεοταμὸμ ἔχου ἐμθαλλοντα εἰς Ὁ 
τολπου. σχτείναι σὲ ἀΐλρι σἱδύρο τὰ Κ ἀμ 

«σώτεωυ σῃτέθα πρὶ, δῇ) σελημμυοίσίϊωμ, καϑ᾽ 
ὃν ἀαερὸν ἀδὲ τἰὼ θήραν ἣν ἰχϑύων ἁδνπι», 
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ἃς Χ Χ στ οπὶ παταγα ππππίϊαπι, δ (πρεῦ ΡῈ, 

τὰ συαάαπι ςεἀ  Ποαταηλ.[η Πητ (λυ Πασίηξῇ 
εἰ Ἴ υηΐ5 οἰαίτα 5, δ αησα ΓΑ! τας, δ ἰΔρίἀατίς 
αὐυκάοπη. ἀείπας Π εΥπιφα ργοπγοπίογί αἱρε 
τα, οἰ Ρτοχίπια εἰ οἰττα5 ΕΟ ἐπὶ ΠΟπΊΐ ΠΕ. 
ἀείπάς ΪΝΝεαρο! 5, ἀείηε ΤΡ τίβ ργοπιοπ 
τοχίτιη. δ ἱπ εοὸ ςο 5 αυίάᾶ Α(ρίβ ποπηίης, ἃ 
ΠηλΠ τα ἀπε ἀρρε  Ατι5., σαςπιὶ Ασατποςῖες 
διε  ος τγγαπππβ παρί(αυίτ, πο τεπηροτε (αζ 
τῃασίπεπι παυίσαίει, ΕἸα τὰ 65 ἃ βου, συπι 
Οεπαρίπείαητ ἐπετία. δια ῆ5 συλάτησεῃ 
τί5 ρύοςι! ἃ Ταρμίτίαςε εἰἰ (ὑογίπτα ἐηΐ],ς6- 
τα δεϊίπαπεςπι δίς Πα Πασίσσαι Ρ οὔτ8.4π|ρίσ 
ταπι Βα εΠ5 (, δ τ', Πλσία δί ασθειη εοάεπι 
ποπιίης. ἀϊαι ἃ δίς Πα ρει χοσητα ἔοι [{8. 
4.4.1 εἰτς ετίαπι ἱπία]4 αἰτατ ἃ (ὐοτίστα {145 
ἀη5 υίησετί5, ἀεἰπάς εἰν ΑΑ ἀτιμπια οἰπίταϑ. ἐπ 
41 εγαπτ πδια]ί. ροίξεα ἐμίμϊος πλυϊῖς δ οτα 
Ρτα ποπηίπηε Τ αὐτί οἰ γίος. ροίξεα Ἵ Βαρίμ5 οἰαΐ 
τ45. ΡΟ υλπιἑηία]Δ εἴτ ίπ ρείασο ΤΣ οραάα- 
(χλιροίϊεα Απιπιοηΐς ργοπιστοιίσην. ἔροίξεα 
ὙΠεπαυτὃ5 εἰγοα ρᾶτίτος ϑυττίβ ἰπίτίηγ. Αἰ, 
ασυοφ ορρίάυ]4 Ραλαϊτα ἱπτετίαςξι πὸ ἀΐσης 
πιτοπιούαῖα, [πῇ ργίποίρίο Ἵαε ἰμία]Α αυα ἠ 
αἀίαςες ΟδΙΟ σα, ποπιίης (ὐεγείηπα Βεπε ππὰν 
σπαῆῦα πρ παΡεῖ οαάξ ποπίπε, [τῷ αἰ τεγα 

τίς φᾷ Γοτορμασίτίπι ϑγτετίπι ποςᾶς, ΗΠαΐ 5 
{{πι5 ἀπηδίτι5 εἰς πλ11|ς ὃ Ὁ ς, ἔεγὸ Πλή, Οτίς 
Ιατίταο, (. [αχεὰ αὐγαη ῷ ργοπιοπιογίαπι, 
αυξ ο5 εἢϊείατ, ας Δα Πτείςατ ςοπτίπ η. 
τὶ, Οεγοίηηα ((Π!ςςτ, ἀε τ ἀἰ χίπηι5 » δ ες. 
πίηχ,πλσηίτπαἀίηε στα! ε5. Μ]εηίπσεπ],ο 
τορῃασοτιπιτοτίαιη ρα ΟΠ 5 Ε]ΟΠΊετι5 
τπεταίηίτ, ὃζ [σηα αποεάδπι ἐχίαῃς ὃζ ΜΙ ΠΩ 
ατδρδχ (ταί ἱρίς ἵΝπ οἵοβ αὐδοὺ παΐτα 1 
εα εἰϊταΐεε (παι ΠἸπτος ρεγηταῖτα ίπῃ εὰ ορρίσ 
ἀδίπηει, (ε παῦπὶεὸ άειη ποηγίης 00 ἱπίαν 
Δ. δ ἰη ἐρία δγειί ορρίάα ρ᾽ υτίπγα ἔπτητ, [Ιῃ τες 
ςεἴι ἱρίο εἰξ ἱπσοης εἐπιροτίιπ), οί ἢιτητεῖλ 
ΔΙ αρίταγ ίη ἤπιται σπγίζεειβ.. πτατίβ αἰ Πιιχὰβ 
δίτεῆυχας μυςας ρΡετιεηάσπης,  ςταπς Ππέ 
τίπγί πηαχίπγο {ἐππτο δα ςαρταπάος ρίίςε5 εχ. 
εὐτίαητ, ΒοΙ 5γτείπι εἰς [Δοι5,ποιηίης Ζα», 
«ἢ ί5 σοςς, [εγεἐ ἰαάίοτιιπι, Πα ἱπστεπαηι 
αὐόταπι, αὐ φαζ 5 εἰς εοεπι ποπγίπε. Εὰ 
Ρυγρυσβείπηι, εἴ υλείδ5 ρί(οἱ σοη ἀέιτα5 Βα 
Ῥεῖ, ΡοΙΤεα εἰξ αἴας [ας οη σὲ τηίποι, ροίὲ 

βαλίδωννα 
τσρὸς δινοσκφῷ 

͵ - 

πίων, ομλ[ὲ 

ἱπίενγργες, 
ῥαμά {εἰσ 
4ι4 ἀε ξαι 
[- 

ταΐηου (εγοίπη (5,15 ςΟτίπαα εἴ πλίπου 5 γι. 

4αςπὶ εἰἐ ΑΡγοτοπᾶ οἰυίτα5, δ Α]ία ησοεπι,. 
οἹῶσιῳ οἱ πρόσιωροι ἢ] ασουσϊ{ι ϑὲοντοῦ", μετὰ σὲ τίὼ σύρτιν, ζοὔχις ὄξι λίμνῳ στεσϊίων τετηρακοσίω 
ὡυ,ογνὸν ἐχουίᾳ ̓Εἰασλοιυ » Κοὰ πσαῇ αὐπέίὼ πόλις δμώνυμιΘ᾿»πορφυροφαδεια ἔχουσα κοὰ ταριχέαξ. 
στὰν του ατπτίς, ὦ τ᾿ ἄλλκ λίμνη πολὺ ἐλζηωγικοὶ μυτὰ ταὐτίῳ ἀξ ρότονον τοόλιξι κοὰ ἄλλαι τινὲς, 

συνεχῶς 
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ςοπῃείημα εἴς ΝεΑροΙ 5, πὶ ἐρτίην αοςᾶτ, 
ἀεμίης εἰς ἘρίΖερῃγείοτγιπι Γ Οογσγιτη τγὰν 
ἐςέξιις, (5 εἰν (2618 τεία πη {8 δύ (εχοξητα. ρον 
ἔτεα εἴς Πυπιεπ, (ὐΐπυ ρῃ 5. ροίϊοα τηυτιιβ σαί 
ἄλπι, αυεαὶ (ὐατι πα σίπεηίεβ. ςοπαϊάεγιητ, 
Πιατῆτίς. φαΐ αίαπιπ ροητε ἐπῇ εἴ 15, “πα ἐπ 
τοσίοπεπιτοςεάεθαητ, Ἐς της! οςα ηϊτ5ὲ. 
ἀλη) πηροττοία.,, Οι1ΠῈ σατεγα ΟΥὐὰ ροστι5 Πα, 
Ῥεαῖ, Ροίΐεα εἰξ ργοπιοπτιοιίμπη αἰτιην ὃζ 
{γ]αοίστη πιασηος 5 υετί8 ἰη{|. απο ἐρμιὰ 
[25 ποζαπῖ, Ἐχλυτπασίης δα Ποςργοπηθην 
τουίαπι ἔπε ραμ]ο ρίαγα ασυίπηισς μΉΠΠ {6 115 
Παάίογιιπι. [πιρηϊπεζαῦτειη οτα ἃ (ὐατίΠδ- 
σίης υαπε ΟΕρἢαας5, δύ Μ |4 Πα Ὁ] Ὸ 51 100. 
ΡΠ οσπίςσηι τετγα πες (πετα! ες ἡγοηταΠἃ 
αυᾳ ίλτῃ 1 ἰῦγεα ἔμ. Πγα (Ξετιήίααι εἰς 
(Ἰατατπαητ γερίο,, αἴτας στ Π18 ρατίτεε ρτο- 
στεαίταν, σπάς (ὐλεςπεάοη! ἰΔρΠ Π αὔεγαπ- 
ταῦ, ἀίσυῃς (Τατατηδηζαδ αὖ Διειῃίορίδυ5, δ 
Ονςεδηΐ πίςίπίς αδεῖεικ. ΣΧ. τς ἀἰεγηη τί. 
πεῖς, Ὁ Δυσπιοπεχ ν. ἱπτεῖ (Θεταϊαπι δ 
ποίϊγα οὐδπὶπλαϊεί σαπτρί ἑπτοτία σε πτ, δύ πλὰ]ν 
τί πιοηῖο5. δ τα σηί Ὧςι|5, δύ Πσπνέπα, απο, 
ταπι αὐ 4461 ἐπ τοῦγὰ ἀεπηοτίᾳ εἰταπείσιητγ. 
Ηἰί δέίη υἱόν δύ οὐμαῖα Πτραΐο5 [στ τχούο8 
ται τὰ5 δ πναΐτοβ ΠΙίο 5 μαδεητ, [Ι͂η σατοτίβ 
Διδθιμὴ Νοπιδάίρι5 ρει πε ες. ̓ Ξουιιπὴ εν 

{πίενρνες ἰς αὶ δζ Βοιεβ ἔπαρε σοεει5 ἰσσίοτος Πὰν 
οἰεκίάεια: ὉΘητ Εογαπι τεσο5 ρ! ατίσπατι ἐαπίς {τ οητ, 
μακροχμλότε τ αἱ σοπίεπα ριΠἰ ογαπι πα Ὰ Πα οτ Π 85 τον 
φουςῆθτγα- σρηίεηζαν, Οε85 ςαύπο δύ [γε πυττίπηῖ, ρὲ 

' ἐν ἐπ (εττίπνΐπι [οοἵ5 Δ ετῃίορία τητίηΐ5, Δ το ίπ πλε 
χελότῴο, σἰτεγγάπεα ασυίάειη μας, Ναίου πεγὸ 5γτείβ 
δεὰ τᾷ με- ποπίησεπτιογιττι; δ σα Χ ΣΧ. αάίοτυμι ἀπιθί, 
γιεεχ ῥαίδα τὰπι Πασεῖ, ἀἰαπιείγυτα ἐπ γοσε απ πλ1}π ὃζ 
Ὄγεοὶα ἰπ απο επτούαπι, αι ητα (ετὲ οἢ᾽ οΥίϑ ἰατίτιιο, 
ἘΡΕΤΙΣ ἱΜαίοτίβ ἃς πιίπουίς δγτείς ἀεί ςοἹταβ ἢ, ἃ 4 
Ἰαθῖε ἘΦ Ε οὐπε πη α]τί5 (ΠἸοςί5 ἑσμα {τ ςοσποίμαι ρτοσ 
Σ Ρτεγ αἰ ΠΧ δ τεῆιγχιβ πγατίβ, οητίπ σίτ ας 
πο. δεά ῥιος τ τὶ ἰῃ Ὀγεαία ἐμ οἰ δητες ἐπα τείςαπτ, ἃ τὰ 
ιαιηνε αι χὰ πιλαίσία ἐπαάαπτ, αυτά ρυορτοῦ οτηίπα5 Πᾶ- 
ῥος «μίογε. ψέσλῃΓ, σα αεΠῖο5 πο ἱποδιτὲ ἃ πεητία ἀσρτο, 
Ἐπ άαᾳ Πεπῇ, ἰῃ πυ5 {Π|Πιπτυγ, ἴναιη ποπιίπαπι 
ἴον εἢ αοοὶ ὈΕτίσα! απὶ οπτηία ρειζεητας, ργςείεγείαι παυίς- 
ἐμ [μο, φιοά σδῖίοῃ 5 ἔςοι5 τοίγατη, [π πιαίογεπι ποὺ 
6} ὑηροβὶς δγττίπη παι σαητί, ροἱἐ (ρα 15 δα ἀεχτῆγαπι 
ῥιϊε. δδμνιθε ΟΣ Ἰὰς 5 Ὁ ς δ. (εγὸ Παδίοτιιπι Ιοποίτααίηςε, 
ΠΡΌΡΕΙ Ιατίτα ἀΐηε (ςρεαασίητα ίη Ππιιπὶ ἐπιίτεΠ5. [5 
ταὶ, μὲ βερὲ ἰη(υ]5 ἡιαίάαπι Παρεῖ , ὃ [Πἀτίοποπι πα 
αἰϊδὶ, - 95. Ροϊ!]αςαπι εἰ  Ιοςα5 ποπιίπε Α(ρί5, ὃ 

᾿Ροτῖα5 ορτίηγυδ οπτηΐαπι 46] {{πῸ ἐπ ὅγεῖς, 

ἴοι. “ἰαῦτα 

ΞΦΈΟ6Α ΑΡΗ͂, 

στιυεχῶς δὲ νεάπολιξν ὁ κοὰ λέσηϊω καλὰ 
σινογύπτάγθον στ ὄξι σἴίαρμα ἣν λοκρῶν τῶψ 
ἑλλ(εφυρίων προιοίλιοι ξξα κοσῖοι «ἄσδεοι, ἕσ 
ξῆς δ᾽ δὴ) στυπαμοὺ ἀϊενῷος. ὦ μετατοζῶ τος 

σα ]είχισμα (ὃ ἐποίησαν ἀαρχησθνιοι,γεῴυ 
ρόντόν βάθρα τινα εἰς “ἢ χώραν αὐξχοντα. 
εἰσὶ δὲ τὸ ἀλίμδω οἱ τιν δ’ φὐτικῦθα πόστοι» 
ἄλλης ἴφαλίας ἰχόσπολιμθίας. εἰτ᾿ ἄκρα 
ὑψηλὴ κοὰ ὑλωσῖας, αῤχὰ Φὶ μεγάλης σύρ 
σεως καλῦσι ἢ ἀεφαλάς. ἐς ταὐτίω ἢ πίω 
ἄκραν ἐκ ἀαρχησῦνος͵ «αἰ δλοι εἰσὶ μικρῷ πλεῖ 
ους ἣν πορυνταπκιχιλίων. ὑπέρκευποι σὲ Φὶ 
ἀνὰ ἐαρχπσῦνος ἥφαλίας μέχρι ἀεφαλῶμ, νὰ 
μέχρι Φὶ μαοσαιλιθύωμ κρὰ Φ λιβοφοινίκωμ 
γλς, μέχρι φὶ ἣν γυτόλων ὀρεινῆς, ποῖα λιξν 
κῆς ὅσας ἡ σῖ ὑπὲρ δἧῥῥ γυτόλων ὄδημ ἡ δῷ 
γαραμανπτῶμ γὴ ἡ ναλληλ- ὑκάνοις. ὅῆον 

οἱ ἐξαρχησύνιοι κομίζοντοι λίθοι. «ξὸ δὲ γαρᾷ 
μανπὰς ἀτῷ τῶν αἰθιόπτωψ, κοὰ τῶν τοάῥων 

κεανιτου ἀφετανας φασὶν ἡμόρῶμ φύνεα, 

ἢ: κοὰ σίενια ἡμόρῶγ. τό δὲ ἄμιμων- τὸ πτῷν 
σαταλσεκρ: μεταξὺ ὃ Φὶ γείδλων κοὰ Φὶ ἐσ 
μετόβοο' ἡδαλίας, πολλαὶ μὰν πεδία, πτολ. 
λα σὲορη κοὰ λίμναι μεγάλαι κοὰ ποσί μοὶ, 
ὧν τινὲς τὸ κατασίύον τις Κσοῦ γῆς ἄφαν εις 
γένονποιι. λιτοὶ δὲ σφόσοα τοῖς βίοις εἰσ ἐ νὰ 
πῷ κόσμῳ, πολυγαύαεκόϊ ἢ κοὶ τολύπαι. 

σϊδυ.ταλλαὴ ἐμφόβες πτοϊςνομάσι ἣν αϑᾷ 

ἔων." ἵστποι ἢ χοὰ βόες μα κροχειλοτόδοι Ξ 
τἵδ᾽ ἄλλοις. ἱσεποφόρθια σ ὄλην ἑαυ σίασμξ 
να οἸχφόροντως τοῖς βασιλόῦσιμ. ὥςε (ἰ ἀ- 

ριθιὸμ ὁ εποζε τ τοώλων καὶ ἐπ’ ὅομνῳ 
ρκἄσῖας σϊί κα. τὰ δὲ πρόβατα γάλακτι κοῖς 
ἀρἕασιν ἐτρεφερ, τὸ μώλιςᾳ πεῶς τοῖς αἰϑῇ 

Ὑ πὰ οὐ τῇ μεσογαίᾳ. ἡ σῖξ 
μεγάλκ σύρτες, ἂν ἰύκλου ἔχει σιχδίων ὟΖ 
ναποσίων, τριάτοντα σα. τί σὴ ἀϑὶ Ὁ μυ» 
χὸν δεάμεβον. χιλίων τογνταπκοσίωψ. Ὅσϑηου 
δὲ πὸ (ὃ τό εύματος πλάτος ἡ χαλεπότης 
ὃ ταύτης φὶ σύρτεως ὦ φὶ μιν ρᾶς, ὅγε πολ 

λαχὲ τῳναγώσῖης ὄτηγ ὁ βυθος 5] πὰς ἀμ’ 
πώτά: κοὰ τὰς πλεμμυοίσϊας,σ υμξαένει τε 
σὶν ἐμπίττ ἀν εἰς τὰ βῥάχα ιὀκαθεζᾷν. ασ εἶνε Ὶ 

οὐ οἵ᾽ εἰν ᾧὸ σωζομδνου σκάφος. φὲόπτόρ στοβ, 
ῥωθον Σ ἥδαπλευ ποιὸνται, φυλαη]ομδνοι 
μὴ ἐμπίσοιψν εἰς εὖ κόλπες ταῦ αϑὐέμωρν ἐσ 

φύλακζοι ληφθούτες. Ὁ μϑϑ7οι τταρακίνοῖυ 
νον Φ αὐθρώπων ἀποὺ δνοχπεφρὰ ὧδ πιοιέ, 
κρὰ μάλιςα Ὁ παραὶ γίιῶ σπτόρίπλων. εἰασλὲ 
οντι δὲ τίν μεγωλίω σύρτιμ φὐσεξιᾷ μετὰ 
σὰς εφαλαςεςι λίμνη πριαπκώστωμ στον τοὲ 

δύων τὸ μῆκιΘἑβουμήκοντα δὲ ὁ πλωτθ’ ἐκδιοῖξσαι εἰς τὸν κόλτιτρ, ἔχουσα κοὺ νησία κοὺ ὕφοριου 
“τῷ τὸ «ὀματθ’. κετὴ δὲ τί λίμνίῳω τόπ Θ- δὴν ἀσαὶςγκοὰ λιμίῳ καλλις Θ᾽ τῶν γν τὴ σύρτά. 

συμεχής 
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συρεχὴς δὲ ὃ δύφράτης τούργΘ᾽ ὄδην » ὅσιον 
Φὰ πρόπόδου ἀαρχεσυνίας γῆς, κοὰ Φὶ ἄυρκ 
ναζας δὶ υο πηολεμαίῳ. ἐπ᾿ ἀλλ Θ-τόπ Θ’ 
χίραξ καλούμῆνΘ’, ὦ ἐμπορέῳ ἐχρῶντο 
ἀκαρχυσῦνιοι » κομίζοντοῖν οἶνον. αὐπτιφορτιν 

ζόμϑνοι δὲ ὀπτὸν κοὰ σίλβιου παρὰ ἥεκ ἄν 
ρίμμης λαϊθρα κομιζόντωμ, εἰϑ᾽ οἱ Φιλαΐνων 
βωμοί. κοὰ μετὰ »ούτους αὐ μαλαφρούν 

θμον, φυλακίμ ἔχου, ἱσθρυμῆύου {7} ὸὲν μυν 
χὸν πὸ κόλστου παντὸς. ἔστ σῖ᾽ ὃ σα τό μν 
χοῦ γούτου παραλληλθ᾽, τὸ μὰν δ ἀλε- 
ξαυσρέας μικρῷ νοτιώτοβνι χιλίοις «τισί, 

οἱρ. τό! δὲ σ]χ ἀαρχησδν() ἐλάτζοσιν, ἡ δὲν» 
«χιλίοις, στίσηοι δ᾽ οὖν πῇ μὲ καϑ' ἡρώωυ στὸ 
δλᾷ τὺ οἦν πῷ μυχῷ “ ἀῤαθίπ κόλστου, τῇ σὲ 
Ὁ} τέὼ μεσόγαιαν ἣν μαοσαελιξύωγ, ὦ 

μαυρουσίωυ, ὅτου “ὁ λειστόμδινου Ἡσῖν φΦὶ πὰ 
ραλίας ὄξιρ εἰς πόλιμ βοῤῳνίκίω, συζδιοι γὐσ 

ναπιχίλιοι πε γντώκοσιοι, ὑποόβκειντοῖι ἢ Τὶ 
μήκους, πὸ σὲ πλάτους πσαρήκον τοῦ", κοὰ 
μέχρι ἣν Φιλαένου βωμῶμ, οἱ πε(ἀ γορδυό, 
μένοι ναστιμῶν δι", λιβυπὸν εὐν Θ-. ἐχαὃ Τὸ 

μεταξὺ δεάςημα, κοὶ λιμθύας οὐ στολλοὺς.. 

ὑσ)οίᾳ σὲ «σανία. σι δὲ ἄκρα λεγομθα ψόυ 
οσὐπονιὰς, ἐφ᾽ ἧς ἡ βόῤφνίκα τίω ϑέσιν ἐ᾿ 
χει, ταραλίμνίω τινα πρριτωνίσία, οὐ ἡ μά 
λιστξ νησίον ὄξι, κοὰ ἱδρὸν φὶ ἀφροσϊίπης οὖ 
αὐ οἷ᾽. ἔςι δὲ κοὰ λιμίιω ἕασόβίσων,, κοὰ 
“τοταμὸς ἐμθαίλκει λάϑων.. τυ συ τόλω δὲ φὶ 
βόῤγνίπος ὄδι το μιπιρομ ἀκρωτήριον λεγό - 

μᾶνομ βόρειον. ὃ σπτοιεῖ Ὁ» Ξόμα Φ σύρτεως 
“πῶς τὰς ἐεφαλὲς. ζξτοι σ᾽ ἡ βόῤονίκα 
κατὰ τὰ ἄκρα φὶ πελοττουνήσου {] ὧν κα 
λούμονον ἰχϑαύ.. κρὼ ἐπὶ κατὰ τίὼ ζά 
καυϑου. γ᾽ διαρματι σιζοϊίωμ πηρισιλίων 
ἑξακοσίων, ἐκ ταύτης τῆς πόλεως ποιά 
κοςαῦ πεζὰ πόδιωσίδυσε τίν σύρτιν 
μαρκθ’ κώτων, κατάγων ςρατιοαὺ πλεισ 
ὄνων 5 ἢ μυρίωμ οὐα)οῶν, ὃ εἰς μόῤδπ διελὼν 
πῶν ὑσ)ρείων χάριν, ὥσϊδυσε σὲ πσεζὸς οὐ 
ἄμμῳ βαθέᾳ.. κοὰ καύμασι. μετὰ σὲ βε- 
ρφνίκίω πόλις ὄξι πόύχειρα, ἰμὴ κοὰ αΡσι- 

Πείπ ἐς ςοπτιίπυλ εἰς Επρπγαηἕαϑ {γγί5., (αν 
τῃδσίπεη[ετεσίοηίθ, δέ Ογτεπαίςα;, ΡιοΐεΣ 
τῦσο (πθ αἰτα, ςοη Ππίσππι. ροίξεα ἰοςι5 ποηλΐ 
πς Οπαγαχ, χαο (ὐαττπασίπεηίς5 ἐπιροτίο ἃ- 
τερδαηταν, Δ ἀπεῆ ες υἱηυτη, δ πε [ςειπ|, 
δ ΠΙΡΒίαπὶτερότίαπτίες δ ἤ5. σαί (ἃ ἐχ Ογσ 
τεῆς ο[ἀπὶ ἐχρούίαραη, Βοίϊεα πτης Ρ[ ες 
ποτ το. Βοίξεα ΔιυτοπΊαΐα οαίξ οἰ Πππὶ ρυϑς 
Παάΐται μα η5,ίη τοτίαϑ ἢ πα τεςεῖπ ροί τ, 
Βυπτι5 γοςεῆϊτι5 ραν [ο[α5 ΔΤἸεχαηἀτία ρατγα]- 
Ιεἰο ραιΐο εἴ δυπνδ]ου πα]]ε 24. (ὐαττῃασίς 
ῃίς ραγδ!! εἶο ραυοίοτίθι5 ααᾶὰπι ἀπο θτ5 τῇ 
Πἰδα5. (ὐδαϊε επίπι ραττίπι δα ΗΠεγουιπι ατ- 
Ῥεηι, στα εἴτ πη Δταρίςί Πππ5 γε ςεῖϊα, ρατίπι 
πη ΜΑΙ !ργαπι ὃ Μαυγογαπι πιεάίτεγγα- 
Ἡεδτη, 0. ἰ4π| το]! 11ἃ Οὐδ Ρ8185 οἵδ, υἱῷ ἰη αὐ 
Ρεην Βετγεπίςος, (4.1 πα δ χαίπσεητα, 
Ιοηρίτααίπί ἐπηηγλίπομ, [τί τ Δ! ΠΕ ΠῚ ρυϑειιασ 
τίςαπτος, υἱῷ 44 ΒΕ], οτιπι αγα5 ᾿ΝαίαπιοΣ 
65,1 1 γευπισεπα5.[η εο ρᾶςίο ἑητετίαςεπε 
Ροττας ποη ίδης πλυτί,, απο απο ρογοχίς 
απ, Ῥτοπιοπίοτγίαπη ίη σιο Βεγξηίςε ἤτα 

εἰ, Ρίςορ επίδ5 ἀἰείγαν ἰαχία ἰὰςιιΠΊ Ποπιίσ 
πε Τ εϊτοηΐδ 6, αι αιτο ἑηία]α εἴ, αυα Ν εη 6, 
τί5 τοπιρί σι παδ ει, Εἰ ετίλν ΕΠεἰρεγίάιτη α 
εα5)π ΄πεπὶ Πιιπηση ἔατίοη ἐπιηίτείτ, ΨΊτα 
Βετεηίςεη εἰ ρατασαι σα ἀλπι| ργοπιοπίο 
τίαπι, ποπίπε Βογίαπην Πα εἴ ϑγιτίς οἤιᾶ, 
ἃς (ἐρ[14185 [λείτ. Βεγεηίςς σοηττα Βεΐοροη 
πείμηι ἰαςεῖ 414 στο ἰσπτῃγ5 ποςαῖ. Ατ 
ετίατι ςοητῖγα Ζ Δςγπίδιπι {2 4!ὲ|οτιτπὶ {τίαπι 
ὙΠ] πὶ δύ (εχ ςεητούιπῃ ἰητεγμα!!ο. Ἐχ ας 
ατθε Μ,. (δῖο τεγγοίτί {τίποτε ϑγυτίπι ρεγαν 
φτααίι ίη ἀίεθι15 ΣΧ Χ  ἀπέϊο ΣΧ αὐ Πὲππὶῇσ 
πγίπυιτηι ἐΧογοίτα » δύ ἰῃ ρατίε5 4ταἱο, ἀηυατ 
στατία, ρτοξεόεαδ διτεπι οἵ ρεάϊδι ρει αἢα 
ἃ ρεοίππαπι ἀύεπαπι, Ροί Βειεηίςεη εἵξ 
ττρ5 Τ᾽ ευςῃίτα, αυδη τ! ποεη ποςαηΐ. Ρο- 
{ἰς εἰς Βαΐςς, ας ροίξιηοάππι Βεο  ἐπιαίς 4Ὲ 
ἐἷὰ εξ, ἀείπ ες Ρἤγςα5 ργοπιοηίογίαπι Πιιπγέ 
Ιε χυϊάεπι, (εἀ πα] ἀς ἐχροηίτυν )ή Δα] οηῦ, 
Ρτατοῦ τε! υλπι ] ἐργος ογδπλ. [ἃ ςοηῖτα Τὰν 
πᾶύιπὶ Δοοηίο ἰδ οεῖ, ΤΟΥ τ1ΠῚ Π1ΠΠ{ππΠῚ ὃ Ου νος πμρτε 
ἀπη σεηπτούιπ {τα τοτιπι τη {τι ΕΠῚ εὐίατη γιυη Πῤεο 
(δ  ορρίψυϊιπι εο ἀεπι ποηγίπε, πο ργοπνν “ ῥαβεον 
τοτίαη, ΪΝοη ρος] ἃ Ρῃγευητε εἴ ἄροὶ 
Ιοηίαβ., φιὸ (γτγεπεπίπι) πᾶῖι65 ἀρρ]ίςαπτ. 
Δα ς.δίτ, ΣΧ Χ, [λα], ἃ Βετεπίςε πηι} ς,ἃ Ογ τούτων 
ΤΈΠς {δὲ πγαχίπγα οὐἴορίπτα, ]ιτα πῃ σαπΊρο διε [ηβεᾶα 
πυοσάλπι ίαςες λά οὖ εαίτο, υἵ εχ πιατί ἐδ πὶ ταΐσ εἢ, 

ἀπτολλωνι εὶς, ὅσον ἐκοὸν κοὰ ἐβονμύκοντας ἀεγεπγβ, Ογγεης ΤΠοτοί ςοπάϊάετς, ΄υΐ εχ 
σιοίίοις, Φὶ σὲ βϑδονίκας χιλίοις, Φὲ δὲ ἀυρά 1 ἀςοπίςα ρτοξεεδί, ΤΒοτᾷ ἐπίπϊατη ςο!αογᾶτ. 
ψης ὑγαδηκονστονπόλεως μεγάλης υὐβαπείοφσϊῷ πεδίῳ κειμλνης,ὡς ἐκ τοελάγος ἑωρῶμᾶν αὐτίὼ. 

-τϑὺς ἔς; σὲ 

νόίω καλοῦσι. ἐϑ᾽ ἡ βαῤβκκ πρότοβομεναῦ 

οὲ σπηολεμαΐς. ὦτα φυκοῦς ἄκρα. τάπει 

νὴ μῆν» πλέϊεου σὲ ἰκειμϑύν πρὸς ἀῤκτον στὰ 
φα τίὼ λιβυκίω ποαραλίαν. ἀξται δὲ κα΄ 
σὰ ταίναρο, Φὶ λακωνικῆς οὐ διαρματι δν 
αἰλίωγυκτακοσιων ᾿ ἔτι σὲ κρὰ πολίχνιον ὅσ 
μώνυμομ πὴ ἄκρα... οὐ πιολὺ σὲ τοῦ φυκοιαῦ 

1 ἀσίχει τὸ τῶμ ἀυρίιυαίων ἐπίνειον ἡ 



Ἅ ῬκονΝηΣ 
μη ἰ μη, [ἰρ 

ἤὅγοιο, 

ΣΥΎΒΑΒΟΝΙΣ ΘΕ ΟΟΩᾺΑΒ Α͂ΡΗ; 754 
ὙΠετὰ οἱέι ΟΠ Δίςοθατας,, αὐ (ὐα! ἐπια- 
«ἢ δἱτ, 
ἵΝοιπίης (αἰ τὰ ρείπισαι.,, (πα ροππιοάο 

ΤΒεία 
Τί ἔαίε το 15, ὐδ5 οτίσο πτεα, 
Ογτεπεηϊαπι ροττι5 σοητία οςοίεηξα- 

ἵεται σεῖο ἐχιγεηγίτατεπ, ἰά εἴς, Δυίετίς τοη- 
τεπ, ίαςοῖ ἔπε (ἰλἀἰοτῦ ἱπτεγ! !ο, παπίσαν 
τυ ὐυζοπν Τεαςοποῖο. [ίσπιητ Ογίεπειη ἃ 
Βαῖῖο ςοπαΐτατη, σαεην (ΑΠΠπηᾶςἢ 15 αἰτ ρτον 
σεπίτοτοπτίσιιηι ἐς, Ἐὰ Ὁ τερίοηἷς Βοηί- 
ἐλτετα Ρ]υτίπλπὶ ογείς, Πα πὶ δύ ἘΠ οΥ1π| πὰ 
εκ εἴτ, δ ἐππέέας ορτίπιοϑ ἔστε, ΕΔ πίγοϑ ἐΐα- 
τος σῦρ!τ65 δαθαίς, ααί δ ΠΡ οτίδτί ορείπνέ 
ριαείίε ροτοταηῦ, δ ἱπιπιίπεητίθι5 Βανρατίϑ 
ἐουχίζογ επίεις ἤδη εἴ οἱ ἐν Ὁ οτα ξυίτ ςπ 
ροίϊει ΝΜ αςεάοπαπι ροτεητία οἴεται, 
Δερσυρῖο οςοπρᾶῖα, εαπ| δάοττί (πητ, ΤΠ π|- 
Ὁτοπείηροτγᾶϊςο, ἃ στο Παυραΐ 5 οςοίι5 εἴξ, 
Οὐπτῷ αἰτασαπάία {π} γε σίρ. ΠΕ τα πιά επι 
ἐῃ ε οὐπμαπούιπὶ ροτοίαϊοπι ἀςπεηίς, εἴ πυπς 
Ριουΐηςία εἰξ σαπὶ Οτεῖς ςοηίυπα. Ογτεπαὶ 
εαορρίαα τς, ΔροΙϊ ομία, βάτος, δύ Τ εὐςδί 
τὰ, ξζ Βετεηίςε, δ αἰία φῃπκάδμ ρτοχίπγα. ΟΥ 
τεπαίς Πηίϊτίπια εἰξ γεσίο, χαα ΠΙρΒίσπι σίν 
σηίτ, δ Ογτγεηδίςσιμαι (αςουπι, ]αεπὶ Πρ Βέϊπι 
Ροίτενίιβ εἴτεστ, ΙΔ ρτορεπιοάυπι ἠεξεςείε, 
σὐπια]ίαυαπάο δαυρατί οσάίο σαο ἄδπιίπστα 
{Πππ|. 3. ταάίςς5 εἰυς Ρεπὲ οΟπτῃ δ εὐ Πεηῖ, 

ἔαοτε μὲ ΪΝοπιαάεϑ υἱτί. Ἐκ Ογίεης ΠΠπἰγε5 
ἔχετε, Ατἠπίρρυ δοςγαείςας, σαί Ογγοπαίςα 
ΡΒΠοΙορ δι ἐπίξἰταίτ; ὃ Α τετα εἰπ5 ΠΙία, σύας 
ἐπ ίςοα Πιςςεῆίτ: ὃζ Ἀν ρρας ΠΙ15., χαί 
ταδί (πςςο{τ, δέ μετηροδισϊα κα Θ’ ςοσηοπνί, 
παῖ εἴ: δύ Δι πηίςετίβ., αυΐί (ὐγτεπαίςαπγτε- 
εἴδην υἱάεῖαν ἐπηεη ας, ἃ Δπηίςετίαπν αθ 
εα ἀετίαῇςς, (ΟΔΙΠΠπιαοπ5 ἥσσοσος Ογτε- 
παι εἴς, δί Ετδτοεπεβ, ρΡο αν ἄεσγ. 
ρΡιτεσίθαβ ἱπ Ποηοτς παρίτ. ΑΙτέγ ροεῖία 
{ϊπιι} ὃ σταπιηγατίςα: ποίας. ΑἸτεῖ δ 
ἔῃ Πί5 δ τ ρῃΠοίορΐα, δ ἐπ πηατ ἢ επγατίςί5 
Ρταί[ἐλητίΠίπλαβ. ᾿ ἰτεπὶ Οαγπεαάες., αεπὶ 
Ἀνεαάεπιίςοτγαση ορτίπιιτι ςοπῆτεηταγ, δ 
Οτοπας Δρο!οπίας. πίῃς ετίατῃ ἐαίτ [΄6- 
οτί ἀτα] ἐφ ίοί πιὰ σι εἴ» φαΐ ὃζ ἱρίε Οτοπαβ 
αἰ εἰξ, πιασίῃτί αἀίςοξίπο ἰῃ αἰ ςίριππὶ 
εταποίατο, Ροίτ Αροϊοηίδπι εἴ τε! ίψυα Ογ- 
τεπαούθπι σα, υητε δα οαπὶἰοσῦ σαΐ Δ 
ται πιὰ αἰςίταν [λ΄ ἀίογαπι ἀυπι πα ΠΠ{τπὶ 
δέ ς ςιρτατεγπαυίσατίο πί ΠΟ (ατ5 αρῖα ρύο. 
Ριεγ ροιταῖ δχ {Πτίοπῦ, δί δηυατῦ ἱπορίδτη, 
ἀπολλωνίαν ὄλδψ ἡ λοιπὴ πῶμ ἐυρἰωαίων παραλίᾳ, 

ἔρε σὲ θεραίων ἀτίσμαᾳ λακωνικῆς νάσὸν, 
κοὰ καλλίςἑ ὠνόμαζον γουπιλαεὸμ, ὡς φασὶ 
κοὰ καλλίμα χθρ. 

, καλλίον γοτεοίροιθενπὸ οἵ ὕςερον ὄνομα ϑήρκ. 
μήτηρ δυίστπο τερίσ)- ἡμετόμας, Κᾷ 

σαι ἢ “ Ὁ ἀυρίιυ αίωυ ἐπίνειον ἐξ] ἃ ἑασόλε 
ου αῤκῷρ ̓  ἔράτης » τὸ τό ἰμριὃ μυτωττον οὐ 

διαρμαῖι χιλίωμ σχοίίων, ὃ δὲ πλᾶς λόυκον 
νότῳ. λεγεέτοι σὲ ἡ ἀυρίυψν ἀτίσμα βασι 
πρύγονομ ἢ (ἄὄδρου ἑαυτό φἀσκφπκαλλίμαχορ. 
ἠύξησε σὲ οὔκ τίὼ αροτίὼ “᾿ χώρας. τὸ 5 ἱπ 
“ποτγούφ Θ᾽ ὄδιῳ ἄῥιση, νὸ καλλίκαρπ Θ᾽, ὰ 
πολλὸς ὠνόῆοας ἀξιολόγος ἐσχε,νὴ διωμαμθύας 
ἀξιολόγως ἐλδυϑόρέας σεῖς α αὐ, κοὰ πες 
αὖ ὑπτόρκειμλύος βαρξαρπςἰανρῶς αὐτῇ “ 
χέν.πὸ ἡ ἕν σταλαιὸν αὐπύνομος ἣν ἡ πσόλιςς 
εἰτα οἱ δ αὐγυτῆον κατασόντες μακεσον σῖσ 
αὐξυθούτες ἐπέθῳντο αὐτοῖς, αρξο τὴν σε 
οὐ ϑίμόρωνα Κ᾽ αὐελόν ἣν Σ ἄρνταλον. βασι, 
λόυύρντες ὃ χρόνος τιν εἰς, εἰς [ἢ ῥωμαίωμ δ 
σσίοων πλύομ. κοὰ ναῦ ὄξιν ἐπἠροχία σῇ ἔρετα 
συυεζδυγμδίᾳ, φὶ σὲ ἀνρίυ᾽ς ὄδι πόδιπό» 
λιανῆτε ἀφλλωνίᾳ κοὰ ἡ βάρκν κοὰ ἡ τοῦς 
χερα, νὼ βόῤγνίκυνιοὶ τῷ ἄλλα τρλίχνιᾳ τὰ 
πλησιομ,ὁμορᾷ! σὲ τῷ ἐν ρἰιωαίῳ ἡ Ὁ σιλφίου 
φόδουσα, οὶ “ὃν ὀπτου ὸν ἀυρίωωαϊκουοδν τς 
φόδει τὸ σίλβιον ῥπιῦδον, ἐγγὺς σί᾽ ἦλθε ται 
ἐκλιπέυ ἐπελθόντων τῶν βαρξάρων καϊὰ 
ἔχθραν τινὰ κρὰ φθείραντος τὰς ῥίζας “φυ 
σό. εἰσὶ σὲ νομάσϊες. ὠνοοες σ᾽ ἐγγύονπογνώ 
ράμοι ἀυρίιωαἷοι, αῤίΞιπαός τε ὃ σωκρατι 5 
κὺς, ὅςις νὸ τἀὺ ἀυρίιναϊκίυ) κατε βάλξρφᾳ 
λοσοφίαν͵ (ἰ ϑυγάτηρ αήτη Ἰούνομα, ἡ πτόμ 
διεσίεξα;» τἰὼ σολίω, κοὶ ὃ ταὐτίω σπάλιμ 
σα σϊεξάίμδυ Θ΄ ὑὸς αῤίοιστα Θ’, ὃ ἀληθὲς 
μππηοοσϊ! σία κί. κοὰ οὐνί κά) Θ΄, συκῶν Ἐς 
πανορϑῶσαε τὼ ἔνρίω αἰκίω αἵρεσιν, κοὶς 

ποχραγαγέν αὐτ᾽ αὐτῆς τίὼ αὐνικδλίων. 
ἀνρίωας - σ᾽ ὅδ, κοὰ καλλίμαχθΘο»κοὰ ξ5 

ρατοΐγνης » ἐμφότόδοι τε πημημθοι -αρᾷὰ 
“οἷς οἀγυσηίων βασιλόύσιμ, ὃ μδν πποικπτὴς 

ἅμα, κοῖς πόδ γραμματικίω ἰασουσϊακὼς, 
ὃ δὲ κοὶ τοίζτις κοὶι πόδ, Φμλοσοῷζοιν,, πρὶς 
σὰ μαϑέματα εἰ τις ἄλλθ: οχφόδων. ἀλω 

λὰ μίω κορὰ ξαρνεάσϊας. οὗτοι δὲ ον δ΄» ὦ» 
κασϊημίας αΡιςοι Φιλοσύφωμ ὁμολογοαῦ “ 

σιῖι. κοὰ ὃ ἐξρόν Ὁ) σῖξ ἀπολλώνι Θ- ἐκᾶϑον 
δὴν, ὃ τὸ σϊχλεκτικοῦ διοοϊώρου δισϊάσκα» 
Θ᾿ τό κοὶ αὐπᾶὶ ἐρόνου σοσοιγορδυϑον. 

“Θ΄ .μετονεγκαντοων τινῶν Ὁ» τὸ δι σϊασκίς 
λου ἐχϑέρνῳ ἀϑὲ δὲν μαϑυτίω. μετὰ δὲ τἰὼ 
μέχει κατα βαθμοῦ «χοϊίων οἱιοσιιλίωψ σίια:- 

τῳσίωψ 5 οὖ ποαὺν σὐγπρερούπλους,, κοὰ γοὶ λιμβύσιν ὑλίγοι κοὰ ὕφορμοι κρὰ κατοικίας πρὸ ὑσλρεῖαε, 
ἐν σὲ 

ε 
ι 

- ἡκ- (δὴ 



ΤΎΒΙΒΈ ΠΕ Οὐ  ς Φ ΕΡ ΤΡ ν ϑ, 

δ σὲ μάλιςα ὀνόμα ζώων ψΡδ] ἂν παρά, 
πλὺρ τόπου, τότι ναυςιχ μὸν ὄν, Ὁ Ὁ ζφύ 
ρζου, προίΐδρμηυ ἔχον» κρὰ ἄλλο ζφύριον, κοὰ 

ἄκρα κϑ ὄῤῥοννυσθ’λι ἐμϑυϑα ἔχουσα, ἀῶτοι ἢ 

καὶ αἱ κόρίκον φὶ ἀρήτας γ᾽ διάοματιχιλίωψ 
κοὰ πγντακοσίων Ξηοϊίων νότῳ εἰτὰ ἡρά- 
πλειόρ τι ἱδδὺ Ῥοκρὰ ὑπιραὺ τόκώμε σπαλί- 
ουρΘ΄. τ αλιμίω υλνελα θ᾽’ κοὰ αῤσϊανί. 

ξης, ὦ ἄκρα ταπάνὴ νῴορμον ἐχῦσος, εἰπτὸ μὲ- 

γᾶς λιμίω, καϑ' ὅν ἡ φ᾽ 7η ἢ ἐρήτα χόβῥόνυσος 

ἑσλουτῦ» τριφιλίωμ σου σόδίων διαρμαὰ ἄγ 
λιποῦσα μεταξὺ, ὅλη γουὺ αγεσθντι τῇ θα 
λίω ταύτα οὐ τήκει τοί ἡδωληλθι ᾿ ἀρήτη 

τγνὴ κρὰ μακρᾷ, μετὰ δὲ Σ Πρ μέγαν λιμδύᾳ 

ἄλλος λιμίω φύκθ', κοὶς ὑτοὲρ αὐὴὸν τιτρα 

“πύργιον. δὴ λοιστὸρ σα μέχρι τϑαιτωνίσ, 
κάκεθρν εἰς ἐλεξαύσρειαν. πᾶαλᾷ ταὶ σὲ ὁ τό 
αϑ'κατάξαθμος. εἶχε σϊσῦρο ἡ ἀυρίιυαία, 
ἢ κοὰ εἴρητο ἡμῖυ ον ᾽ τοῖς αἀγυσηιακοῖς." τίὼ 

σὶ ὑπόῤκεμθίω ν᾽ βάθει χώρων φὶ σύρτε 
ὡς κοὶ τῷ ἄνρἰωαίας κατέχασιψ οἱ λίξυσῖν, 
σ'δάλυτστου κοὰ αὐχμηραὺ, πρῶτον μὲν οἵνα 
(ἃ μῶνες, ἔπειτα ψύλλοι, ἀαὶ τίνες γυτὄνλθι, 
ἀϑὶ γαράμαντόν. πῶς ἴω σῖς σι μᾶλλομ οἱ 

μορμαρί σία, πῶ χωρδντόν ἁδιπλίον σῇ ἀν 

εἰωχέᾳ, νὰ τἥφαταίνοντόν. μέχι ἄμμωνος. τε 

πταρταίους υἱὸν ὃν φασίμι ἀν τὸ μυχὸ τῆς με 

γωλης σύρτεως αὐ κατ᾽ αὐ» μαλακῶς βὰ 

δέζοντάς: ὡς ἀδὶ χειμεριναὶς αὐχπολας ἀφ: 
κνε δα σι σῇ ὃ τόπος ὅτος ἐμφόρης τῷ ἄμ 
ττριεωθμην 2.Θ’ 1ε κοὰ ὄύυσγοος. ὑπό 
κειτῇ σὲ τ ὦ υείμναέᾳ:; πῆς “πῶς μεσημβρίαν, 

μέχρι σχόγωμ ὑκο δ ρονὸ σῇ γνο)ρυφόρος! εςὶν 
ἡ τη, αὶ ἱχισῖ ἄλλωμ ἕκ τὐασάρετῇ μᾷλλομ. 

ὀρυζοτρουφέ σ᾽ ἡ γὰ "ας ἂν αὐχμον. ὑπὲρ 
“όΐνὰ ἡ Φσιλξιομὶ ἰχοίὰ ὄξζῳ. ἀϑ᾽ὴ ἀοίκυ τι: 
"ὁ ἡ γ “φραμαὺ δέν. ν ἕξι οἵ᾽ ἡ τὸ σίλξιον Φέρε 
στε πφνὴ; Ὁ ἡ ἥδαμήκης νὴ "Ὁ Σ: ἵξηρος, μῆκος Ὧ 

ὡς δ τὰς αὐχώλας ἰόντι οὕσωψ σχδίων χιλί 
ων, πλιζτος ̓  “πριαιοσίωμ ᾽ μικρῷ πλειόνων 

πότε γνώθεμομ. ἀκάζν, (δὲ υὐ πιάρεοι δίως 
κῶς τίὼ ἀδὶ τό αὐτό ἡφαλλήλε ἀειμμύψω, 
Φ,αὐτίω δι οἰ κωτά τε τὧσ ἀόνας ποὺς τί πόὶ 

φυτό φοραὺ. ἐπέ σῦς ἐμπησήξουσιν δῥημίας 
πλέους» οὐ οὖ πσαυτας τύπους οἰσμᾶν, θα 

πλυσίως σ ἀγνοξίτου, κοῖς τὰ ὑπὲρ πόϊ ἄμ 

μωνθ- κοὰ τῶν οὐὐασεων μὲ “ ἢ τῆς αὐθιοτοί 

ας. οὐσῖ αὐ ἐχομὰν λέγαν οὖ ὅρους Ε οὔτε 
σῆς αἰλιοπίας , οὔτε σῆς λιβίῴης, ἀλλ᾽ οὐ- 

σῖε τῆς τὼς αἰγύτηῳ πρανῶς, μήτιγο τῇ 
“πῶς οὐ ὠκεανῷ, τὰ μὴν οαὖ καθ᾽ ἡμᾶς μὲ 

φκ πῆς οἰκομβες ὅτῳ διάκεϊ), Ἐπεὶ σ᾽ αὶ ῥω 

μαζοι τίὼ αῤίσίω αὐ τῆς κρὰ γνωριμωγάτίω 
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ἴπ ας ρτατεγπαυίσατίοης ἴοοα {ππὲ Ῥγδ ον 
τὰ, Ναυ Πτ ἢ πλιτπι, δύ Ζερῃγτίαπι σαοα {{8. 
τίοπειη παρ εῖ: δ αἰπιά Ζερἢγτείαπι, δ νοῦ 
τοηεία5 ργοπιοηζογίαπι, εἰ. ρόττι!5 οἱν Εος 
ςοπίγα είς (ὐοείςοῃ ἰασεξ, πλ}ΠΠς ὃζ ηὐίην 
σεητοτιπι {Δ ίοτιπι ἐπτεγια]! ὁ, αὐτο ἢὰ. 
πίσαητί, Ροίζεα εἰΐ Εεγας!π|, τὰ σα οί 
εἰξ αἱοα5 Βαϊ ατι5,ροίξεα ροστις Μεποϊδιιβ: 
οὐ Διάδπαχεβ, απηῖς ργοπιοπιουί 1, αυοά 
Πατίοποπι Παδοί. Ροίζεα πάσηι ρουτα, Γαΐ 
οβίαςει ΟΠειγοπείαβ, σας ίη Ογετα εἰ τείπιπι 
ΠΥ απι ξοτὲ Παίοσι τταίοόξα, ΓΝαπιτοτί 
[ετὲ Παίς οτα Οὐεῖα ρατίτου ορροπίταν, ἈΠ ΟῚ 
{{ (πὸ ἃς 'Ισπσᾷ. Βοἱα πιασῃαπί ροττιιπι 
εἰ α! ἐα5 ροσγίι5.» ποπιίπε ΡΒγςι5. υ]τγὰ εἰπὶ 
ίαης Τ᾽ εἰγαργισία, ἴδπὶ πειὸ τεϊίαυα (σης 
Ρατατοπίαηι υΐπις,, ὅζ ἱπάς ΑἸεχδη άτίαπι 
αἱ. Ιοςι5 δυτεηι (ὑλιαί σαί πιι15 αἰςίταν, Ατ' 
4ιπς ἐουίαας Ογτεηδίςα ρεττεπαάίς, ἄς συ 
ποδίβ ἐη Δεσγρτίαςί5 τεσ 5 ἀἰξειμπι εἴς. Ν]. 
τετίογεπι ἃς τεροίζαπν ϑυγτίβ τεσίοπεοπι δ 
Ογτεηαίςαη1» Εἰδγε8 οδτείπδε, {τευ Πεπὶίβηῤ, 
δί δγίάαπι, ργίπιί Ναίβπιοπεο, Ροίξεα ΡΙγ]. 
1, ἃ (Πετυϊοειπι Ρδΐ5. δ (Πλγαπιαπίεβ . Τη85 
σίϑ δά ογίεηζεπι αγπιατίάς, Ογγεπα ΡΙατί, 
πλιπ| ἀςςεάεηίεβ, δ αἱαις ἀ4 Απιπιοποπι 
Ρειτεπάεητεές, Α' τηδίοτίϑβ ταις ϑυγτίς τας 
«εἶπε, ῃ ἀίεθιι5 αυλέποΥῦ δά Ηείρετίάυπι 
Πποῖτοϑ ἀϊσαηταγ ρεγαεηίγε, ετίαπι αὐί ρ[αςί- 
ἀξ δί οείοίεποεάππι. Ηίς]οςυ5 εἰς Δ πι, 
πιοηί {{π||{15 ρα! πγίίεν, δ ααοία5, [πιηιίσ 
πεῖαῦτεπὶ Ογγεπαίςς 46 πγογίἀίται που σεητί, 
τααε δα ςεητπι λ6Π{4., δ αὐδουοβ (εἶτ, ἀρ 
4 αἰίᾳ ςεηταπι. (τί (Ο]απηπιοάο, Ὠροτετα 
οτίαπι οὐ Ζᾶπὶ σίσπίς, ργορίεν Πεςίτασεπν ΨΊ 
ττὰ παης εἰϊγεσίο ΄ιτας ΠΙΡίαπιξεγέ,, ροίτεα 
ἱπμαθβίτατα, δ (ΠΖαγαπιδηζυπιτεῖτα, στα ΠΙρΗΐ 
πὶ [ετὶ “Ἀπραϊξα εἴἐ, δέ Ἰοη σα δζ αὐτί, 1 οπν 
σίτα 4ο Δ οτίεητεηι (ΟΙ ἐπὶ εἰχπτί οἰγείτεγ πλ1]}- 
Ιε (ἰλαία,, Ἰατίτι4ο ἀπσεητα, ας] ραυ]ο ΡΙαγα, 
αυᾷ χαίά ἐπὶ ςοσηίτα {{τ, (ὐοπίςεξατε ροῆτ- 
τηιι5 τοτπὶ ἀείηςερ5 εξ: ας πῃ ἐοαςπὶ εἰξ 
Ραγα! !εἰο Βυίαΐίτηο 4{ εἴς εχ 4ετς, δύ Πέτρο μα 
{5 ργοάδαόίοης, δε συοηίαασι παίξα ἰητεῖσ 
εἰφυαπείο!ταἀίηος5, ποη οπιηία ἴοςα (οίπη5. 
Ἐοάεηι πιοάο ἱσπογαηγυτν σας Ὁ]ττὰ Α πιπτο 
πεαιίασης, δ Απαίες υπαε ίῃ Δοτορίδπη, 
ἵΝαιη πες Ἀειθίορίᾳ Πηεβι πες ἐργα ἀΐςείε 
ΡιΟπιρταπ εἰ. Ἱπηὸ πες εἴτ15, τος ίξςι5 ΑΔ ε- 
σγρταπιίαςετ, δρειτὸ συίςυδπι τίσις, πες 
εἰὰ5 48 (ξξας Θσοαπιπη εἰδ. «ἀπάτα ποίϊξη 
Βα ίτα ὈἢΠΠ5 ράτίοϑ5 [ἰς (ς πα εηί. 
ϑε4 σιοηίᾷ [ἐ οπηαηί ορτίηνα αὐτῷ τιοτί[τπια 
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δέ ῥωυάφαὶ, 

γ96 ΣΥΒΑΒΟΝΙΞΒ 
ορτίπεηξ,, οπιηί πὶ πρεγίογιπι ργπείριητι 
{πιρετία αρεὐρτεῖί, αιτοτιιπὶ ΠΟ 5 πιεπιοτίαπι 
τεηαπιι15, ΠΟ αἷρ τα υἱξπι εἴς, αἴ ἐουπ γῈ 5 
Ῥτεαίθ 5 αἰτίη σαπιαβ. (Οὐ ποάίϊζαηπε [ἐ ον 
πιληί εχ {πὰ οἰαίτατε ργοίεςεί, δ 611 δ ραςί5 
αὐτίθας τοταπι [τα] πὶ, ἀείπας χαρε [τα] ας ρύὸ 
χίπιαᾳ (αητ οπημία, σα εαπὶ πίτίστε δά ερτί ἔπε, 
τίης., ἀίθαπιε, (Οσπν σε ττεβ Ππεςοητί- 
πεητεβ, Βαζοραπι ἔεγ τοῖα μασεπτ, ργαε εἴ 
ἐ85 Ρϑῖε5 σα ἐχίγα Π{ταπὶίπης, ὃ ργβίεῦ ΒΔ 
τὸ σεδηίταβ, Πα ἰητεῦ ἀπέπυπιὶ Τ ἀπαίπιί μα- 
Βίταπτ, Δίτςος πετὸ οἵα, ας ΠΟΡ 5 εχ δά, 
τ οτίο εἰζ τοῖα εἰ5 ραύες. [Ναπητε]αα πε] ἐη- 
Παδίτα Ὁ ἢ115 εἰς δύ {τευ 5.. ας] ἃ ρα ξοτί ας π᾿, 
οοΙταν, Εσάεπιπιοάο δί Αἰία οὐὰ πα δά 
ΠΟ πεοῖσίς, τοῖα ᾿᾿ οπιληίβ {πρίεςὲα εἰἘ, ηἱΠ 
Π αυίς Δεαος δί Ζγρος δί Ἐπίοςβοϑβ πῃ 
γατίοπε ροπαῖ, “αΐ πῃ δησιπείς Δα πτοάαπῃ 
δί {{ευϊ!θ 5. Ιοςί5 Ἰατγοςίπίαπι δ ραίξοτα, 
Ἰεπὶ υἱῖαπὶ ἀεσιιητ, ἂᾶς πηεαίτείγαποος δέ 
Ρεπίτίοτίβ τεσίοπίβ ραττίηι ἡ οπτδηΐ πα εητ, 
Ῥαιτίαι Ῥαγμί, δ Βανβατί., χαΐ υ]ττὰ ΠΟ 5 
{υπτ, οτίεηζεπι ἃὉ ἐερτεητγ ΟΠ ΠῚ πογ({15., 0 
Ιῃμάϊΐ, Βαΐτῇ., δ δεγιμα, ἀεμίπς ἄταρεβ, 
δ. Δειῃίορεβ.,, ἃς (επηρεῖ εἰ5 αἰίχυί λα 4!{, 
τας, Μηίπετία Πυίι5 τεῖτας, σασῖκ Οπλλ- 
πίδ ρᾶύες., ραττίπι τεσοβτεπεηξ : 4π4π| εγὼ 
ἱρῇι μβαῦεης., ργουίηοίαπι ποζαπε, δύ ρταΐεν 
ἕἷο5 ἃ χυκίζογεβ ἴῃ σαπὶ πιίτταπτ, διιηῖ εν 
τίϑ τὶ Ομ ΠαΠ|6 οἰαἰτατεβ ΠΡ εγα σοη 4 τ Πΐ5, 
αὐτο αὐ ΤηΥτίο ΡΥ δηγίοτίατη ξὲ οπγδπίς δα ἢ 
ἐΐα, αἰτίας Ὁ ἐρί{5 Ποποτίς στγδτία Πρ ογτατε ἀο, 
πιλῖα. 88ητδζ ἔρτίποίρεβ αυί44πι {ὰ} εἰς δ 
Ῥμν ατοί δύ (λοογάοτεβ, δὲ σαί ξςςπη- 
4ἀπὶ απαίαᾷ ραττίοε Ιεσος πίαπητς, Ργοαίποία: 
Ῥευερ  αἰίεοτ, ατο αἰίτον ἀίαίίος ππεγπειαῖ πα 
Ρτεἰεητία ἀἰτο ππτιας Οαίαγ Δυσιτα8 ςον 
Πιτυίς Ν πὶ οὔ ραττία εἰ τοί ἐπηρεγῇ ραῖγο- 
εἰπίατη Ρεγατ τίς, δ ραςίς5 δ Βε"}Π{ φιταπηάία 
υἱχοτίς ροτείζατξ Βαίσεατ, τοίαπι ἐπιρετγία δέ 
τίατν ἀἰα{{{τ|ὶ Ὡὰ πὶ ρατίεπι {δὲ αἰσία! τ ραττζ ρὸ 
Ραΐο ἀςαίε: ἂς ΠῚ αυίά πη, απασιηῳ πϑίτα 
Ρύε [ὲο ἐπ σεις ὰ εἰ γεσίο βαυθατγα, δ σεη 
τίθα5 ποη ἀαπὶίαραςξίς Ππίτίηπνα, Π ετε[{5 (ἀπὸ 
δύ εὐἰτα ἀ{ΠΠ|ς{Π|5.. τ ρύορτον σα τεγαγπιτεγ 
ἱπορίλπι, δ ςορίδπι πιτηίτίο τ πσαπι ἀεἴγε 
ἄϊεης. θορυΐο αὔετεϊχαδαι ςοηςοίζίτ, ας ρᾶ 
ολτὰ εἰξ, 5( ἔα οἶϊε [ἐπε δυπγίϑ τοτίποτατ. Ν᾽ τ π 
Ῥοττιίοπεπ ἔα ργοπίη οί 5 σοπηρ  ατε5 ἀ{π{{|π|, 
απλταμι αἴας Οὐ τίς. αἰ τας ροραί ἀἰςισητιιγ, 
ἴῃ (χ45 ρτα σόϊατας Οπίατρίς αὐ ανίπίγατο, 
γῸ5 πηίττίγ. ὃ ΓΟ τεπιρούε αἰτοῦ ραγτίζαγ τεσ 
σίοηεπι, δύ αἴτεβ ροίζαίας,, τα πετγίατατ, 

ἘΕῸΘΆΈ ΑΗ. 

ἐκτίχονσιν, ἅπαντες ὑπτόρθεβλημῆνοι οὐ, 
πρόπόρου ἁγεμοναο ὧν μνϑμέμι τσ μϑα γξιου 

οὔᾳ βραχέων κοὰ τὰ πούτωρ εἰπέ. ὅτε μὰ 
οαὖ Ἐκ μιᾶς ὁρμηϑούτόν' πόλεως Φὶ ῥώμης, 
ἅπασαν τίὼ ἱταλίαν ἔχου σῇᾳ Ὁ πολεμᾶρ 
κοὰ ποολιτικῶς αῤχειμ» εἴρητο. οὶ διότι μα 
σὰ τίὼω ἱταλίαν τὰ ἀύκλῳ πτωσεκτκσαν- 
σο, τῇ αὐτῇ αετῆ χρώμϑνοι . πριὼν δὲ ἡπει- 
ρων οὐσῶν, τίὼ μὲν δυρώτσιν ογεσῦντι πτᾶσ 
σαν Ἰχύσι, πλίω φλΐξω πόιἸορου, κοὰ δἔν μα 
παξὺ τό ῥίώου κοὰ τόν ταναϊ δ θ΄ στάρωκεν 
ανιτῶρ. φὶ δὲ λιβύες ἡ (κᾳϑ' ἡμᾶς σταραλίτε 

πᾶσα ὑπ᾽ αὑτοῖς ὄξιν. ἡ σὲ ἄλλπ ἀοίκετάρ 

ὄσιν. ᾿ λυπρῶς κοὶ νομαδικῶς οἱ κέύτοιι. ὃ 

μοίως σὲ κοὰ Φὶ ἀσίας ἡ καϑ' ἡμᾶς πταραλίξ 

πᾶσα “ὥποχέοιθ- δὴν. εἰ με: τις τὰ δὴν ἀ» 
χακῶψ, κρὰ ζυγῶν κοὰ ἰμδιόχωψ οὐ λόγῳ πὶ- 

ϑετοίι, ληορικῶς κοὰ νομαδικῶς ζώντωμ τῷ 
φονοῖς κοὰ λυπεθοῖς χωρίοις. Φὶ σὲ μεσογαί» 

ας, κοὰ δὶ νὴ βάθει, τὰν μϑ ἔχουσιν αὐτοῖς, 

σἰὼ δὲ τοαρθναξοι, κοὰ λασὶρ τόδ βαςβα- 
ροι- πρόσεει ταῖς αὐατολαῖς. κοὶ ταῖς ἄρ. 

κροις ἰνόσὶ κρὰ βάκβιοι κοὰ σκῦθαε, εἰτ᾿ αρα 

(δ κοὶ αἰθίοπσυ". περςίθετοι σὲ ἀεί τι ἴδ᾽ 

Ἐκένων ΠΟΥ͂Ν ταύτης σὲ φὶ συμττοασης χῷ 

φὰς Φὰ ασσὸ ῥωμαζοις ἡ δὼ βασιλόύετ ς ἰω 

σ᾽ ἔχουσιν αὐγοὶ καλίσαντ δῖ ἐπσαρχίαιν, τῷ 

«σιμπουσιμ ἡγεμόνας κοὰ φυρολόγους, ἐσὲ 

δὲ κοὰ ἐλδύθόμαεπολεις, αἱ μϑν σῇ αρχῆς κα 

σὰ Φιλλίαν πε σελθοῦσαι, τὰς σ᾽ ἡλόσυϑέρω 

σαν αὐτο ἡ] τιμίω). ἐσὲ σῖε κοὰ δμιυάςαι πα 

νὲς ἡ φύλαρχοι κὺ ἱδρεῖς ὑπ᾽ αὐτοῖς. ὅτοι ἦς, 
σα ζῶσι; τ τινας σταπηρίους νόμους, οἷ σ᾽ 

, 7, . “ Ὁ 935. 
ἐσαρχίαε σἹέραν ποι ἄλλοτι μδν ἄλλως. ον 2 
Ὥοὶ παρόντι,ὡς ἑαϊσαρὸ σιξαφὸς διέ ταξρν. 
ἐπέ Ὅι γοὺ ἡ σταποὶς ἐπττρεψην αἰν θεῖ" 
«ἰὼ ποεασίαν δὶ ἡγεμονίας, κοὰ πολξ 

μου κοὰ εἰοἰιύες κωτέεα ἄνοι᾽- οἵᾳ βίου, 

δίχα διᾶλε τοῦσαν πίὼ χώραν . κοὰ τί 
μϑὸ ἀπὶσϊειξῳν ἕου οἷ", πίω σὰ Ὅρδ' σίύμοο 
ἑαυτῷ δ ὅση «ρατιωπικῆς φρουρᾶς ἔχει λροῖ 
αν. αἷντη οἵ ὄτῃυ ἡ βάρβαρίθ- κοὰ πλησιό» 

χωρθ᾿, τοῖς μήπτω κεχειρωμδύοις ἐθνεσιψ. ὦ 
λυπρὰ κοὰ σϊυσγεώργετ, δ᾽ ουῦ ἀν 
“πορίας τῶν ἄλλων. δῥυμαΐτων σῖ δύπο» 
οἰας, ἀφανίζειν κοὰ ἀπειθῶν. Ὅρ᾽ σ᾽άμῳ οἵἑ 
σίω ἄλλην ὅση ἣν εἰραινικὸὴ κοὰ χωρὶς ὅπλων 
αῤχεῦδοι ῥᾳδία . ἑχατόβαν σε τίω μεοίσιᾳ 
εἰς εὐχίας δέρνειμε πλείους, ὧν οἷ μῆ κα» 
λοειῦ ποι ἰμαέσικρθ» οἱ ἢ τό σϊήμον, κρὰ ἐρ 
μϑν τὰς Καίσαρος ἡγεμονίας κοὰ διοικεπὰς 
ἐαίσαρ ποίμπει διαιρῶν ἄλλοτε ἄλλες τὰς 

χώραν, κοὰ τεὸς αὖ ζαιρὸς πολιςσυόμανορ, 
εἰς οἷ 



ΕἘΙΒΕΒ ῬΈΕΈΟΙΜν  ΞΕΡΤΙΜν ς, 

ἐς δὲ τὰς δημοσίας ὃ σῆμ’ ςρατηγὲς ἢ ὗν 
στους, νὴ οἷντῦ σ᾽ εἰς μεοισμὸς ἄγοντῇ σΐχ» 
φόρος. ἐπησϊαὺ (ελδύς τὸ συμφὶρον. ἀλλ᾽ ν᾽ 
αῤχαῖς τε διέθακε ποιήσας ὑπτίτος Λλσῖνο. 
λιθυίω οἵ ὅση ᾿ασὸ ῥωμαίοις, ἔξω ναοὶ 

ἔχ δὰ πρότόδου, ναῦ ὃ στη"λεμαίῳ τῷ ἐκένπ 
παιοῖὶ νὸ ἀσίαν “ἢ γύὴὸς ἅλνος νὸ Σ ταύρα 
σλίω γαλα Ὁ ἣν στὸ ἀμαύτου γγνομί. 

γωρ ἰθνὥγιἐτι ὃ ξιθαυίας νὸ Φὶ πτθοντον τίσϑς. 
οἴέκαᾳ σὲ «ραταγίας {}] μδν “ἢ ἀυρωπίω, νὸ 
σὰς πῶς αὐτὴ νήσας, τίω τε εκτος ἱδκοίαν 
λεγομλύἑω͵ ὅση ἦν Ἐν βαέτηψ ποταμου αἴ Σ 
ἄτακανὼ Φὶ ἀελτικῆς τ ναφξωνίτιψ. τοί“ 
πίω ἡ (ὡροϊῶ μεϊὰ ἀύρνο, νὰ σικελίαν τεττρ 

τίω, πὲ πη ὃ Οἱ Ἑκτάω φὶ ἰλλυρίδος δ 
“πῶς τῇ ἡπάρῳ τὸ μακεύονίαν. ἐξόνμίω στ 
ἀχαΐαν μέχρι ϑεήαλίας κοὰ αἰτωλὼμ κοὰ ἀ- 
παρνώνων, ἄαξ τινῶν ἡπτφρωτι, ἐθνῶν, ὅσικ 
πὴ μακεσονίᾳ πσώοιςο, ἐγόγίω σὲ ξρήτίω 
μετὰ Φὶ ἀνρηναξας. οὐνώτίω σὲ εὐπῶν. δὲ. 
κατίω δὲ βιθαυίαν, μετὰ “ὃ προππτοντί δος, νὼ 

τὸ πόντα ἰνῶν μόλδῶν. τὰς ἡ ἄλλας ἐήδχί 
αὐ ἴχα ἀαίσαρ, ὧν εἰς ἃς μϑὺ πέμπει ὅσ εν 
“πιμελησομένος σσατικὸς οἰνοίοας, εἰς ὥς σὲ 
τῷ τ[αγικῦς. εἰς ὡς σῖε κοὰ ἔστπττις, κοὰ βασι 

λᾶς ἢ κοὰ σεκαρχίαε κρὰ διμνώςαι φὶ ἐκείνο 

μόβίοθ΄ κρὰ εἰσὶ, κοὰ ὑπῆρξαν ἀεί, 

ΦΊΤΒΑ͂ΒΟΝΙ5 ΤΙΒΑῚ] 
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ἴΙπ ροριΐ ργουϊποία5 ροραΐας τ βειπεθητα 
1|Ὲ} ςοπίι{65 πηίεείτ. (πα Πα ααοαυς τπ ἀΐαίπο 
Π68 αἰία5 ἀἰἀπσιτητας, ργοας τις ροἰξαϊας, 
τίτ, [ἡ ἐπίτίο τατπςη ἀτπ45 σοπία!ατγεϑ ἴοςίς, 1 15 
Ὀγασα (ςΠίςετ, σα ΒΕ οσηδηί5 ραγεῖιοα ἀπητᾶσ 
Χαῖ ἐχοορῖα, τα ργίαβ (αὖ [αὰ ἔπτιπαηςιτς 
τὸ (ὰΡ Ρεοϊεπιαο εἰ {Π{π| ΠΙΙο, Ἐπ Ἰἀπ| εἰς 
Ηαΐγαι δ πιοπεξ Ταυγααι, (Παἰ ατίς ἐχοερτίς, 
δ σεπτιίριυς, πε (Ὁ Αι πλγητα ξπεγυητ, ρτοῖσ 
τεῖ ετίαπι Βιτηγ αίατη, δύ Ργοροπτιίάεπη, Ργδν 
τατὰϑ ποτὸ ἀεςειη, η Επτορα ΄υΐάεηι δύ δαία 
ςεπείθι5 ἐπ{|5.. ἐα (οτος ιτας αἰτοτίογ δ ας. 
τία αἱ ςίτατ, δύ εἰγοα Βετίπι Πιπιεπ οἰ ἃ Ατιλ, 
ςεπι. ἕτ εχ (ὐεϊτίςα Ναυοπεπίςιι.  ογτίαπι 
Βαγαίηίαπι ςαπὶ γήπο, (Ολτίδπη δίς έλιτι, 
(Ὡυἱηταπι δ (οχταπι ΠΙγ γῇ ρδίτεπν, σαα δα Εν 
ρΡίγαπι πεύοίς ἃ Μαοεαοηίαπι, δερτίπιαπε 
Δεβαίααν τῳ ἐπ ΤῊ ς ΠΑ] δ αι ὃ ἃ ετο! απ ὃ 
Ἀνεατηδηίδῃ, δέ πο πα} 185 Ἐριτί σοπίοθ, στ 
ἱΜακεαοηίαᾳ {πητ ςοτεγπιίης, (ξααπι γεν 
τεπὶ σαπὶ Ογτεπαίςα, Νοπαπι Ογὐρτιπι, [λεςί 
πλᾶτῃ ὈΥΓΠγ πίλπιὶσαπὶ Ργορστίας, δ φαίδας 
ἀλὴν Ροπτί ραιτίρ5. Οατετας (ὐκείαυ ργουίπ- 
εἷα5 μαίσετ, ίη αιτατιπι αἷς ργοσαγατοτςοϑ πη 
τίς, σού ]το5 πίγοϑβ,ίη 411{45 ργατοτίοβ,ίη 4125 
Ποπγίπεϑβ εχ ἐσαεσε τί οτάίης, Βέερες πετὸ ὃζ 
Ρυϊηςίρε5 » δύ ἀφοαγόμος εἴα ροστίοιίβ (σητ, 
δο(επηροτ ἔτεος. 

ΤΕ ΓΙ ΜΥΒΕ ΡΥ 

δ(αϊτίπιί Πΐδι 



ΒΈΚΛΙΕ5 ΟΗΒΑΚΒΊΤΑ͂ΚΜ, 

ἸΑΔΒΡΒ ανεάεῖξρσμίκιπιπορατιβίαχΥζ ΑΒΟ. 
ἘΕΘΠΗΙΚΙΜΝΟΡΩΚΝΒΊΥΎΝΧΥΖ ΔΚ ΡΒ ςΟ 45 
ΕἙ [Ε σὰ ΒΗ {{Κ 1 ΜΝ οὐ ρΡΡηΟΩ ΚΝ 5517 
αν χα, Οἰππεβιειηίοπεβ, μυῖα κ ὃ χΧ ἀαειπίοῃς, 

ΒΑΞΙΓΈΕΑΕ, ΡῈΒ ἩΕΝΆΙΓΗΥΝΜ ΡΕΤΆΑΙ, 
πηο ϑαίατίβ παπιαπα Μ. Ὁ. ΧἊΚΙΧ. 

ΜΜεπηίε Δυρσυίο. 
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